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CZAS MIĘDZY „HOSANNA” A UKRZYŻOWA-
NIEM jest w Ewangeliach opisany skrupulatnie. 
W Ewangelii Jana to niemal jedna trzecia tekstu. Mnóstwo 
zawartych w tych opisach detali stało się przedmiotem skru-
pulatnych badań. Peter Seewald w niedawno wydanej biogra-
� i Jezusa twierdzi, że tak skrupulatnie nie zostało przebadane 
żadne wydarzenie w historii świata. Badają je archeologowie, 
lingwiści, historycy, teologowie, nawet prawnicy (niedawno 
czytałem wydaną w 2005 r. pracę Pauliny Święcickiej-Wy-
strychowskiej „Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego” 
– z tej konfrontacji opis Ewangelii również wychodzi obron-
ną ręką). Wciąż jesteśmy zaskakiwani nowymi odkryciami, 

jak choćby opisane ostatnio w „Tygodniku” (nr 14/2012) 
odkrycie pochodzącego z I w. fragmentu Ewangelii św. 

Marka. Albo to, mało znane: w 1942 r. archeologowie 
prowadzący wykopaliska w Dolinie Cedronu odkry-

li w autentycznym grobie ossuarium opatrzone 
napisem „Aleksander, syn Szymona z Cyreny” 
(„I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca 
Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie 
przechodził, żeby niósł krzyż Jego”, Mk 15, 21).

W liturgii Niedzieli Palmowej oglądaliśmy dwa 
oblicza tego samego społeczeństwa: tłum z entuzja-

zmem wita Jezusa, wykrzykuje „hosanna” (co znaczy: 
„Panie, pomóż nam”) – i zaraz potem mamy ten sam 

tłum krzyczący do Piłata „ukrzyżuj Go”. Kard. Ratzinger 
w Drodze Krzyżowej odczytywanej w Koloseum w 2005 r. 

komentuje: „Ludzie, którzy krzykiem domagają się śmier-
ci Jezusa, nie są nikczemnikami. Wielu z nich w dniu Pięć-
dziesiątnicy »przejmie się do głębi serca« (por. Dz 2, 37), 
gdy Piotr im powie: »Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego 
posłannictwo Bóg potwierdził wam (...), przybiliście rękami 
bezbożnych do krzyża i zabiliście« (Dz 2, 22 n.). W tej jed-
nak chwili ulegają tłumowi. Krzyczą, ponieważ krzyczą inni, 
i krzyczą tak jak inni. I tak sprawiedliwość zostaje podepta-
na z powodu podłości, małoduszności, lęku wobec dyktatu 
dominującej mentalności”.

JEŚLI NIE  ZMARTWYCHWSTAŁ

ILUSTRACJA MARTYNA WÓJCIK
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wielkanoc

ks. adam boniecki 

 
„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, próżna 

jest także wasza wiara”  
– odważnie stwierdza św. Paweł.  

Wielki Tydzień przypomina 
o najważniejszym. A najważniejsze  

jest Zmartwychwstanie.

Najważniejszy czas, czyli Triduum Sacrum, rozpo-
czyna Wielki Czwartek. To czas od Ostatniej Wieczerzy, 
przez mękę i śmierć, do Zmartwychwstania. Czy na pewno 
Wielki Czwartek był w czwartek? Benedykt XVI w drugiej 
części książki „Jezus z Nazaretu” wiele miejsca poświęcił 
chronologii tych wydarzeń. Analiza opisów Ewangelii zdaje 
się wskazywać, że Ostatnia Wieczerza miała miejsce dwa dni 
wcześniej i że być może nie była ona sensu stricte wieczerzą pas-
chalną. Za chronologią tradycyjną, z czwartkową datą, także 
przemawiają poważne argumenty. Kwestii – jak się zdaje – dziś 
nie sposób rozstrzygnąć.

Kiedykolwiek była, Ostatnia Wieczerza – obfitująca w waż-
ne słowa i gesty Jezusa – jest momentem ustanowienia Eucha-
rystii i kapłaństwa. Na takie rozumienie wskazuje najstarsza 
praktyka pierwszej wspólnoty Jego uczniów, którzy się gro-
madzili na „łamanie chleba”.

Eucharystia: „Od początku słowa przeistoczenia – stwier-
dza Benedykt XVI w książce o Jezusie – Kościół rozumiał nie 
jako pewien rodzaj quasi-magicznego rozkazu, lecz jako część 
modlitwy odmawianej razem z modlącym się Jezusem”. Zna-
mienne: Papież, analizując tajemnicę Eucharystii, ani razu się 
nie odwołuje do proponowanych przez scholastyczną filozofię 
pojęć „substancji” i „przypadłości”.

Za ustanowienie kapłaństwa zwykliśmy przyjmować skie-
rowane do Apostołów słowa „to czyńcie na moją pamiątkę”. 
To czyńcie... czyli co? Co mieli kontynuować? Nie doroczną 
wieczerzę paschalną, lecz to, co Pan ustanowił na Ostatniej 
Wieczerzy i co przekazał Kościołowi: pamiątkę ofiary Jego 
śmierci.

Co roku w Wielki Czwartek, w bazylice św. Piotra w Rzy-
mie z papieżem, w katedrach z biskupami, gromadzą się księ-
ża na wspólną koncelebrę. Papież i biskupi w czasie modlitwy 
eucharystycznej zdejmują z głów wyróżniające ich spośród 
księży piuski. Wobec Jezusa, w imieniu którego razem mówi-
my „to jest ciało Moje”, choć mamy różne funkcje, wszyscy 
jesteśmy tacy sami – to jest kapłaństwo w Kościele katolickim. 
Rozproszeni po świecie, nieznający się nawzajem, zawsze 
sprawujemy jedną Eucharystię. „Ponieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem 
bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 17). Warto o tym 
pamiętać, nie tylko w Wielki Czwartek, bo czymże są te nasze 
walki, nasze podziały...

Wielki Czwartek to także Ogród Oliwny, godzina agonii, 
lęku, krwawego potu. To „zmaganie pomiędzy ludzką i boską 
duszą Jezusa Chrystusa” (Benedykt XVI), które się kończy ich 
złączeniem: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”.

W Wielki Piątek nie odprawia się mszy. Chrystus leży 
w grobie (urządzanie grobu Pańskiego jest zwyczajem wyłącz-

Jeśli nie  zmartwychwstał
nie polskim!). Mszy nie odprawia się także w Wielką Sobotę, 
bo Wigilia Paschalna już należy do Niedzieli Zmartwychwsta-
nia. Był taki marny czas, kiedy Wigilia Paschalna sprawowa-
na rano straciła wymowę i znaczenie. Pozostałością tego jest 
utrzymywana tu i ówdzie w Polsce, i to z uporem godnym lep-
szej sprawy, tradycja porannej (drugiej) „Rezurekcji” z proce-
sją, dzwonami i petardami, choć pierwsza, liturgiczna rezurek-
cja już była, kończyła nocną Wigilię Paschalną.

Z liturgią Wielkiego Piątku wiąże się sprawa modlitwy 
w intencji Żydów. Obowiązująca dziś powszechnie formuła 
jest piękna i nie budzi kontrowersji. Kontrowersje wzbudziło 
wprowadzenie przez Benedykta XVI nowej formuły modli-
twy dla nadzwyczajnej, stosowanej w nielicznych wspólno-
tach, formy obrządku rzymskiego (Mszał z 1962 r.). Nowa 
formuła, która wprowadziła poprawki do tekstu z 1962 r., 
wywołała oburzenie strony żydowskiej i niektórych chrześ-
cijan. Sprawę starał się wyjaśnić (w 2008 r.) kard. Walter 
Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan i Komisji ds. Kontaktów Religijnych 
z Judaizmem: „Na nowo sformułowany tekst z 1962 r. mówi 
o Jezusie jako o Chrystusie i Zbawieniu wszystkich ludzi, 
a zatem również i Żydów. Wielu odczytało to stwierdzenie 
jako nowe i nieprzyjazne w stosunku do Żydów. Jego pod-
stawą jest jednak Nowy Testament jako całość (por. 1 Tm 
2, 4) i wskazuje ono zasadniczą różnicę, powszechnie znaną, 
która wciąż istnieje, zarówno dla chrześcijan, jak i Żydów”. 
Bo nie można udawać, że różnic nie ma. Uznawać je trzeba, 
bez uszczerbku dla wzajemnego szacunku. „Naprawdę kon-
trowersyjne jest pytanie – pisze kardynał – czy chrześcijanie 
muszą się modlić o nawrócenie Żydów? Czy można prowa-
dzić misję wśród Żydów? W przeformułowanej modlitwie 
nie pojawia się słowo »nawrócenie«. Zawiera się ono jed-
nak pośrednio w modlitewnym wezwaniu, by Żydzi dozna-
li oświecenia i uznali Jezusa Chrystusa. Ponadto, w Mszale 
z 1962 r. poszczególne modlitwy mają tytuły. Tytuł modli-
twy za Żydów nie został zmieniony; tak jak wcześniej brzmi 
on: »Pro conversione Judaeorum  –  O nawrócenie Żydów«. 
Wielu Żydów odczytało nową formułę w optyce tego tytułu 
i to wzbudziło wspomniane już reakcje”.

Czy list kardynała zażegnał nieporozumienia? Można mieć 
nadzieję, że postawa, słowa i gesty Benedykta XVI okażą się 
najlepszą odpowiedzią na zarzut cofania Kościoła do czasów 
przedsoborowych.

Wigilia Paschalna rozpoczyna świętowanie Zmar-
twychwstania Pańskiego, największego święta chrześci-
jan i najważniejszego, bo „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”.

Zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja!  h
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PODRÓŻ 
NIEDALEKA

Opowieść o tym, co 
wydarzyło się w Jerozolimie, 
ówcześni świadkowie 
traktowali jako najlepszy 
środek przekazania prawdy 
o istocie rzeczywistości. 
My napisalibyśmy raczej 
metafizyczny traktat. 
Oni opowiadali.

PIOTR SIKORA

ilustracja 
MARTYNA WÓJCIK

Nasza świadomość rzeczy-
wistości, którą świętujemy 
w Wielkanoc, ukształtowana 
jest przede wszystkim przez 
ewangeliczne opowieści o od-
kryciu pustego grobu i o spot-
kaniach pierwszych uczennic 

i uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem. Po 
dramatycznym napięciu Wielkiego Piątku, te 
niezwykle plastyczne obrazy wprowadzają kli-
mat spokojny i radosny. Wszystko skończyło się 
szczęśliwie. Niecny plan ludzi złych się nie po-
wiódł. Dobro wygrało. Jest co świętować. 

Nad świętem jednak kładą się cienie.
Świętujemy wspominając cudowne wyda-

rzenia. Dają one nadzieję, ale też wzbudzają 
ukłucie zazdrości: ach!, ci pierwsi uczniowie, 
szczęśliwcy... Spotkało ich coś tak nieprawdo-
podobnego: mogli zobaczyć, dotknąć rąbka 
nieba – zmartwychwstałego Jezusa. My o tym 
tylko czytamy, by po kilku dniach świąt wrócić 
do zwykłego życia, w którym od tych wyda-
rzeń oddziela nas nie tylko czas, ale brutalna 
rzeczywistość, gdzie źli wygrywają, a ukochani 
nie powstają z grobu.

Co więcej, w naszych współczesnych, scep-
tycznych umysłach rodzą się wątpliwości: czy 
to wszystko prawda? Zbyt to piękne i zbyt nie-
prawdopodobne. Przekazane zaś w sposób, który 
sceptyczne wątpliwości wzmacnia.

POSZLAKI
Czytając bowiem uważnie opowieści o „pierw-
szych dniach po Szabacie”, łatwo zauważyć, że 
– poza stwierdzeniem odkrycia, że grób Jezusa 
jest pusty – nie przedstawiają one spójnie jed-
nej historii. I nie chodzi o takie szczegóły jak 
niezgodności co do tożsamości niewiast, które 
odkryły brak ciała Jezusa, lub liczby i wyglądu 
aniołów siedzących w pustym grobie. Większe 
niespójności pojawiają się w narracjach o spotka-
niach ze Zmartwychwstałym. Na przykład wedle 
Mateusza zarówno anioł, jak i sam Jezus nakazują 
uczniom iść do Galilei, jako do jedynego miejsca 
z Nim spotkania. Łukasz ze swej strony pisze, 
że – na wyraźne polecenie Jezusa – apostołowie 
przez cały czas, do zesłania Ducha Świętego, 
pozostawali w Jerozolimie. Tam też, w świętym 
mieście, miały miejsce wszystkie spotkania z Je-
zusem (poza jednym: tym w podjerozolimskiej 
wsi Emaus).

Obrońcom historycznej wiarygodności narra-
cji ewangelicznych łatwo wytłumaczyć drobne 
różnice – psychologia zeznań świadków dawno 
odkryła, że naoczni uczestnicy wydarzeń zawsze 
różnie je postrzegają i pamiętają. Ale pomylić 
sobie dom w gwarnej Jerozolimie z galilejskim 
pustkowiem? A to przecież nie jedyna trudność. 
Także wewnątrz poszczególnych Ewangelii 
uważni badacze wykryli sporo pęknięć, ledwo 
zamaskowanych. 

Sceptyczny umysł współczesnego człowieka 
skłonny jest wysnuć wniosek: opowieść zbyt 
piękna, by była prawdziwa, a na dodatek świad-
kowie plączą się w zeznaniach...

Owszem, można próbować sceptyka przeko-
nać: świadkowie w szoku, rzeczywistość trudna 
do ogarnięcia, wydarzenia odległe w czasie 
(Ewangelie spisane zostały najwcześniej ponad 
dwadzieścia lat po tych wydarzeniach).

Na wszystkie przekazy o zmartwychwstaniu 
można jednak spojrzeć inaczej. W perspekty-
wie, w której wcale nie musimy bronić autorów 
Pisma przez odwołanie się do ludzkiej słabości. 
Co więcej, jest to perspektywa, w której można 
zobaczyć, że my d z i s i a j  wcale nie jesteśmy po-
zbawieni tego, czego oni k i e d y ś  dostąpili.

Spróbujmy przeczytać Ewangelie o zmar-
twychwstaniu nie jako opowieści o tym, co wyda-
rzyło się kiedyś, lecz jako wskazówkę, ujawniającą 
to, co teraz i zawsze się dzieje. Nie będzie to wcale 
nadużycie tekstu, przeciwnie, lektura zgodna 
z intencjami autorów. Warto bowiem pamiętać 
o kulturowej różnicy pomiędzy nimi a nami. 
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Ich nie interesowała przeszłość dla niej samej. 
Formułę opowieści o tym, co się wydarzyło 
w kluczowym miejscu i czasie, traktowali jako 
jeden z najlepszych środków przekazania prawdy 
o istocie rzeczywistości. My napisalibyśmy raczej 
metafizyczny traktat. Oni opowiadali. 

galilea, nasze życie
Najstarsza narracja znajduje się w Ewangelii 
Marka. Co ciekawe, nie wspomina ona wprost 
o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa. Opisuje 
odnalezienie przez kobiety pustego grobu, spot-
kanie z aniołami, którzy oznajmiają, że uczniowie 
ujrzą Jezusa w Galilei, i kończy się zdaniem: „One 
[kobiety] wyszły i uciekły od grobu: ogarnęło je 
bowiem drżenie (tromos) i zachwyt (ekstasis). 
Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały 
(efobounto)” (Mk 16, 8). 

W swej pierwotnej redakcji, Ewangelia koń-
czyła się właśnie na tych słowach. Co one nam 
mówią? Kluczowe są tu słowa o drżeniu, zachwy-
cie, bojaźni. Wszystkie te pojęcia wskazują na 
doświadczenie Rzeczywistości Boskiej, które 
odbiera mowę. Przeżycie spotkania z Tajemnicą, 
która zarazem fascynuje i rodzi bojaźń (misterium 
tremendum et fascinans). Cała Ewangelia zmierza 
ku temu: otworzyć czytelnika na to doświadcze-
nie. To ono jest bowiem autentycznym spotka-
niem ze Zmartwychwstałym.

Marek pozostawia czytelnika sam na sam 
z Tajemnicą. To trudna sytuacja. Ewangelia 
Mateusza dopowiada kilka zdań, które wska-
zują dokładniej, gdzie i jak tę Tajemnicę odkryć 
i przeżywać. Mateusz powtarza i rozbudowuje 
zarysowany przez Marka „galilejski” motyw: 
to tam uczniowie spotykają Jezusa. Tajemnica 
nie znika jednak. Ujrzawszy Mistrza, uczniowie 
oddają mu pokłon – nie jest to spotkanie takie 
jak kiedyś, lecz doświadczenie Boga. Brak mu 
oczywistości, dokonuje się w wierze – dlatego 
niektórzy wątpią. Niezwykłe są również słowa 
Jezusa. Ogłasza swą wszechmoc – ujawniając tym 
samym boski status. Na koniec obiecuje: „a oto ja 
jestem z wami aż do skończenia świata” (Mt 28, 
20). Nie ma tu ani słowa o „wniebowstąpieniu”, 
które wprowadzałoby jakąś zmianę w formie 
Jego obecności. Jest ona ta sama dla wszystkich 
aż do skończenia świata: tak dla Piotra i jego 
towarzyszy, jak i dla nas. 

Ważne jest także miejsce wydarzeń – Galilea. 
Nie chodzi tu jednak o miejsce na mapie. Galilea 
to ojczyzna Dwunastu. Jest to też miejsce, w któ-
rym żyją pierwsi czytelnicy Ewangelii. Galilea 
zatem to nasze życie. Słowa Jezusa: „Niech idą do 
Galilei, tam mnie zobaczą” (Mt 28, 10) znaczą: 
chcecie mnie spotkać – powróćcie do swojego 
życia. Z wygnania w przeszłość, z emigracji w nie-
realne marzenia. Nie musicie odbywać dalekich 
podróży, pielgrzymować do świętych miejsc 
(nawet do tego grobu w Jerozolimie). Jestem 
tu. To wasze życie jest misterium tremendum et 
fascinans, tajemnicą zachwycającą i przyprawia-
jącą o drżenie. 

jerozolima,  
miejsce zbawienia
Łukasz, który umiejscawia paschalne spotkania 
w Jerozolimie i jej okolicach, wcale Markowi 

Sceptyczny umysł współczesnego 
człowieka skłonny jest wysnuć 
wniosek: opowieść zbyt 
piękna, by była prawdziwa, 
a na dodatek świadkowie plączą się 
w zeznaniach. Tymczasem  
prawda nie jest daleko.

i Mateuszowi nie przeczy. Kluczowy jest dla niego 
związek pomiędzy tym, co spotkało uczniów 
idących do Emaus, a przeżyciem Jedenastu w Je-
rozolimie (Łk 24, 13-53). 
 Jerozolima jest ważna jako zwornik historii zba-
wienia. Do niej Jezus (a z nim wszystko) zmierza 
na śmierć. Z niej na cały świat wychodzi zmar-
twychwstanie. Nasze życie to droga do Emaus. 
Na niej, przy łamaniu chleba – tj. we wspólnocie, 
której sakramentalnym wyrazem jest Euchary-
stia – spotykamy Zmartwychwstałego. Dopóki 
jednak nie wyzbędziemy się naszych oczekiwań, 
koncepcji („a myśmy się spodziewali”), dopóki 
„widzimy”, dopóty nie wiemy, że to Jezus. 
 Rozpoznać Go możemy tylko jako niewidzial-
nego. Rozpoznawszy, uczniowie z Emaus wracają 
natychmiast do Jerozolimy, gdzie okazuje się, 
że przeżyli to samo, co Jedenastu. W świecie 
ducha, przekonuje Łukasz, nie jesteśmy mona-
dami. Spotykając Chrystusa we własnym życiu, 
uczestniczymy w jednej historii Boga i stworzenia, 
uczestniczymy w powszechnym doświadczeniu 
Kościoła.

wiDzenie  
przeszkaDza
Od jeszcze innej strony o doświadczeniu tym po-
ucza nas Jan. Komponuje on ostatnią część swojej 
ewangelii jako „układankę” autonomicznych scen, 
z których każda odsłania jakiś aspekt rzeczywi-
stości obecnego zmartwychwstania. Skupmy się 
tu na tej, której bohaterką jest Maria Magdalena 
(J 20, 11-18). 

 Maria stoi nad pustym grobem i płacze. 
Zaglądając do środka, zamiast ciała Jezusa widzi 
dwóch aniołów i puste miejsce między nimi. 
Nie znajdziemy Jezusa, szukając Go w grobie, 
w przeszłości, w historii. Możemy w niej znaleźć 
co najwyżej aniołów – boskie pytanie: „dlaczego 
płaczesz?”. Płacz jest dobry, „błogosławieni, któ-
rzy płaczą”, wrażliwi, zdolni do odczucia bólu. 

Trzeba jednak uświadomić sobie źródło swo-
jego smutku, niezadowolenia, i z przeszłości 
wrócić do siebie teraz. Odwróciwszy się od gro-
bu, Maria spostrzega Jezusa, choć Go jeszcze 
nie rozpoznaje. Jezus pyta: „dlaczego płaczesz, 
kogo szukasz?”. 

To pytanie już nie tylko o ego, ale i o relacje, 
dążenia. Konieczny jest kolejny zwrot, prze-
miana umysłu, głębszy poziom samopoznania. 
I kluczowy moment: „Mario”. Usłyszeć swo-
je imię, zrozumieć, kim się jest, tak naprawdę, 
w oczach Boga, pod wszystkimi maskami, gdy 
nie gramy już żadnej roli. 

W tej świadomości rozpoznajemy Jego. Ale 
to nie koniec drogi. Nawet teraz nie można się 
zatrzymać, chwycić tego, co już zrozumiane. 
Maria mówi: „Rabbuni”. Tak nazywali Jezusa 
i faryzeusze. Chce pojąć, uchwycić w siatce 
dostępnych jej pojęć. „Nie chwytaj mnie” (me 
mou haptou) – odpowiada Jezus – Ja wstępuję 
do Ojca, tam, gdzie nic już chwycić się nie da; 
chcesz rozpoznać moją prawdziwą tożsamość – 
zrezygnuj z chwytania.

Znów Tajemnica. Widzenie raczej przeszka-
dza. Dlatego „błogosławieni, którzy nie widzie-
li, a uwierzyli”(J 20, 28), dlatego tak naprawdę 
liczy się wrażliwość na miłość. Widać to w innej 
„wielkanocnej” scenie, gdy stojącego na brzegu 
Jezusa rozpoznaje „uczeń, którego Jezus kochał” 
(por. J 21, 4-7). Błędnie mówi się o nim często 
jako o uczniu szczególnie umiłowanym. Różni-
ca tkwi nie w miłości Boga, lecz we wrażliwości 
człowieka: on po prostu tak się przedstawiał, to 
było jego imię, jego tożsamość: ten, którego Bóg 
kocha. Nic więcej.

Nasze życie przemija. Z każdym oddechem. 
Kto chce je zatrzymać, ten wszystko straci. „Ja je-
stem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11, 25) 
– mówi Jezus. – Kto, jak Ja, zgodzi się na śmierć, 
wypuści swoje życie z rąk, nie będzie walczył 
o jego zatrzymanie, pozwoli mu płynąć, tego 
ogarnie Życie, wiecznie nowe, ten będzie we 
Mnie, a Ja w nim (por. J 14, 20).  h

Poza medialnym 
szumem
Spróbujmy wyobrazić 
sobie tę radość, w której 
jest i uwielbienie Ojca, 
i miłość do nas.  
Jak On musiał na nas patrzeć 
w swoim zwycięskim 
człowieczeństwie, 
dokonawszy naszego 
zbawienia, zagarniając nas 
w swój triumf!

S. MałgOrzata BOrkOwSka OSB

Dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia zstąpił Syn Boży 
na świat i poniósł śmierć, 
ale przecież na tym się nie 
skończyło. Dla nas także 
zmartwychwstał, wstąpił do 
nieba i zesłał Ducha Świętego. 

Po prawdzie, to czasem chcielibyśmy powie-
dzieć, że ta druga połowa Jego dokonań miała 
oprawę zewnętrzną tak ubożuchną, że już nie 
tylko w szerokim świecie, ale nawet na najbliż-
szej ulicy można było jej nie zauważyć. Kiedy 
nauczał, kiedy umierał, wiedziała o tym więk-
szość ludności przynajmniej Judei. Jedna mała 
część jednej odległej prowincji wielkiego impe-
rium, ale przynajmniej działo się to na widoku 
ludzkim, tak że wszyscy przechodzący, czy szli 
tamtędy przypadkiem, czy przyszli umyślnie, 
mogli zobaczyć i usłyszeć. Ale świadkami zmar-
twychwstania (i to post factum) zrobił tylko 
garstkę wybranych. 

Ta dysproporcja uderzyła już samych tych 
wybranych i grzecznie zwrócili Mu na nią 
uwagę: „Panie, czy teraz przywrócisz króle-
stwo Izraela?” (Dz 1, 8). Bo może zapomniał, 
przeoczył; a przecież po co było dokonywać 
takich wielkich rzeczy, jeśli nikt o nich nie wie, 
a świadkom nie wszyscy zechcą uwierzyć? Sam 
Pan zareagował na pytanie o przywrócenie 
Królestwa wyznaczeniem uczniom konkretnej 
roli i konkretnych zadań: „Będziecie moimi 
świadkami aż po krańce ziemi”. 

Pewnie, że byłoby łatwiej, triumfalniej, 
chciałoby się powiedzieć: bardziej medialnie, 
gdyby jawnie zadziałał sam i wśród stosow-
nych zjawisk sejsmicznych i atmosferycznych 
wprowadził swoje Królestwo w sposób nie-
odparcie dostrzegalny i równie nieodparcie 
trwały. Ale On – wciąż dla nas i dla naszego 
zbawienia – wolał nam najpierw dać udział 
w tym dziele. Udział czasem bohaterski aż do 
ofiary z życia, ale czasem tak prosty i nieefek-
towny na zewnątrz jak codzienność modlitwy 
i pracy. „Zwykły” katolik rzadko pamięta, że 
jest wciągnięty w budowę Królestwa Bożego, 
którego Chrystus nie chciał objawić bez naszej 
pomocy. 

A ponieważ człowiekowi dogodzić trud-
no, więc kiedy już umilkną zarzuty, że Zmar-
twychwstanie Chrystusa było zbyt niewi-
doczne, odzywają się niejako z przeciwnej 
strony zarzuty, że w ogóle nie bardzo wiado-
mo, po co było potrzebne. Były epoki, w któ-
rych pobożność Kościoła karmiła się przede 
wszystkim tajemnicami bolesnymi, a chwa-
lebne schodziły zdecydowanie na ubocze. Sta-
wały się niekoniecznym dodatkiem do tego, 
co i tak już zostało osiągnięte przez Mękę. Jak-
by Bóg Ojciec mógł pozostawić Syna w gro-
bie; jakby nie było konieczne uwielbienie cia-
ła, w którym Syn Boży złożył z siebie totalną 
ofiarę, więcej: dzięki któremu  m ó g ł  taką 
ofiarę złożyć!

A w dodatku nasze wyznanie wiary obej-
muje słowami „dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia” całe dzieło Chrystusa: Wcielenie, 
Mękę i Uwielbienie. „Po prawicy Ojca” zasiada 
jeden z nas i wszyscy zostaliśmy zagarnięci 
przez to Jego wniebowstąpienie. Przed nami 
wszystkimi otwarte są drzwi do Jego chwały, 
do pełni miłości. 

Istnieje szesnastowieczny rękopis, nazywany 
„Modlitewnikiem siostry Konstancji”, który 
zawiera kopie przeróżnych modlitw i rozwa-
żań. I jest w nim między innymi rozważanie na 
temat radości Chrystusa zmartwychwstałego, 
zatytułowane „Wiesiela Pana Jezusowe, które 
miał w zmartwychwstaniu”.

„Chwalę, błogosławię, wielbię i pozdrawiam 
Ciebie, o serdeczny mój Odkupicielu, Boży i czło-
wieczy jednaczu, w okwitości wiesiela, któreś miał, 
kiedyć Bóg Ojciec niebieski zupełną moc dał uczcić, 
ubogacić i nadarzyć wszystki przyjaciele Twoje, 
których jeś z taką pracą i z takim drogim mytem 
nabył. O prze to wielkie wiesiele, któreś miał, pro-
szę pokornie Twej naświętszej Boskiej miłości, 
raczy-ż mi dać wszystek pożytek z pospolitowania, 
i cirpienia, i wszytki roboty i prace Twojej, mnie na 
wieczne zbawienie; a raczy-ż mi być rzecznikiem, 
obrońcą i przyjemcą łaskawym czasu śmierci mo-
jej i na Sądzie Twoim. Amen” – prosiła znana 
tylko z imienia zakonnica.

To bardzo piękna myśl – próbować wyobra-
zić sobie tę radość, w której jest i uwielbienie 
Ojca, i miłość do nas. Jak On musiał na nas 
patrzeć w swoim zwycięskim człowieczeństwie, 
dokonawszy naszego zbawienia, zagarniając nas 
w swój triumf! Spróbujmy uświadomić sobie 
to spojrzenie, skierowane na nas, spojrzenie 
nieskończonej miłości, nieskończonej radości, 
a będziemy mieli jakiś cień wiedzy o tym, czego 
pełne jest Najświętsze Serce Jezusa. Miłości 
więc, i to miłości, która przebaczyła wszystko 
i nie żałuje swojej ofiary. 

Jakże inaczej, jakże pełniej mógłby oka-
zać swoją miłość Ojcu, niż oddając życie za 
Niego, za Jego chwałę i dla przywrócenia nas 
tej chwale? Nabył Boga lud doskonały – to jest 
lud, który odtąd może (siłą Jego miłości, nie 
własną) zawracać z błędnych dróg i oddać się 
tej chwale jak On, na przepadłe, na doczesność 
i wieczność; tak jak było od początku zaplano-
wane.  h

s. MaŁgoRzaTa BoRkowska (ur. 1939)   >
jest benedyktynką, znawczynią historii życia 
zakonnego. Tłumaczka i pisarka. autorka 
dwudziestu książek, w tym trzytomowego 
„Leksykonu polskich zakonnic doby 
przedrozbiorowej”, pastiszu „do ciotusieńki 
dobrodziejki” oraz powieści fantasy „wyspa 
szczęśliwa”. 
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WIELKANOC KOSMICZNE REKOLEKCJE

WIECZNOŚĆ OCALI 
ZWIĘDŁE LIŚCIE
Ks. Michał Heller, kosmolog:
Nie bądźmy zaściankowi, 
może rzeczywiście Wszechświat 
jest tylko epizodem w istnieniu?

niowo, coraz pełniej, zaskakując nas niemal na 
każdym kroku. Po każdym sukcesie stajemy 
nad otchłanią nowych wyzwań...

Wszechświat jest uporządkowany. Fizycy 
przyjmują, że miarą tego porządku jest in-
formacja – im więcej porządku, tym więcej 
informacji. Z kolei, zgodnie z drugą zasadą 
termodynamiki, z czasem Wszechświat 
traci porządek. Czytając o tym w „Kos-
micznych rekolekcjach”, miałem mimo 
wszystko silną intuicję prawa „zachowania 
porządku/informacji”: że informacja nie 
może być tracona, że ona gdzieś jest. Tyl-
ko gdzie?
Rzecz w tym, że w miarę postępu nauki samo 
pojęcie porządku ulega ewolucji. Regularną 
strukturę kryształu jesteśmy skłonni uznać 
za porządek, a kłębowisko wody u stóp wo-
dospadu – za synonim chaosu. Ale to są „ze-
wnętrzne pozory”. Jeżeli wnikniemy głębiej 
poza poziom zjawisk, do poziomu praw � zyki, 
to musimy stwierdzić, że struktura, jaka kryje 
się „pod” chaosem wodospadu, jest niezwykle 
subtelna. Tu właśnie użyłbym słowa: „niesamo-
wita”. To ona właśnie sprawia, że ruch każdej 
cząsteczki wody jest dla nas nieprzewidywalny. 
I to nas usprawiedliwia, gdy mówimy o chaosie. 
Mamy tu jednak porządek, ale nie porządek 
„zamarcia”, lecz porządek dynamiki. I to po-
rządek niezwykły. Spójrzmy na jeden bąbel 
wody, który jakiś czas trwa, tańczy w zawiro-
waniu, a potem się rozpryskuje. Ruch każdej 
cząsteczki z osobna jest nieprzewidywalny, 
ale coś jednak każe milionom cząsteczek tak 
skoordynować swoje ruchy, aby utworzył się 
subtelny pęcherzyk.

Czy porządek/informacja podlega prawu 
zachowania? Na poziomie zjawisk nie. Prawo 
wzrostu entropii (druga zasada termodyna-
miki) mówi o wzroście bałaganu, a co za tym 
idzie: utracie informacji. A czy na poziomie 
praw porządek i informacja są zachowane? 
Atrakcyjna możliwość, ale by mówić o prawie 
zachowania na poziomie praw, trzeba by znać 
prawa, które rządzą prawami. Jeżeli w trakcie 
ewolucji Wszechświata prawa � zyki się nie 
zmieniają, to i zawarta w nich informacja nie 
ulega zmianie. Ale tu już wkraczamy na teren 
� lozo� i...

Techniczny termin „informacja” laikowi 
kojarzy się z rozmową. Ksiądz Profesor 
mówi, że informację zakodowaną w pra-

wach przyrody można odczytać jako prze-
kaz od Stwórcy. Niepokojący (znów dla la-
ika) jest jednak wspomniany fakt, że 
Wszechświat z czasem traci informację/po-
rządek. Bóg się od nas odwraca?
Gdy słucha się ludzkich rozmów (np. w za-
tłoczonym pociągu), nietrudno zauważyć, 
że rzadko w ich trakcie przekazywana jest 
jakakolwiek informacja. Ale w tym, co po-
wiedziałem wyżej, chodzi mi o informację 
w sensie, w którym to pojęcie jest używane 
w teorii informacji. W tym sensie informację 
mierzy się nie jej treścią, lecz czysto formalnym 
prawdopodobieństwem: im mniejsze prawdo-
podobieństwo przypadkowego ułożenia się 
danego ciągu elementów (np. liter w jakimś 
tekście lub atomów w krysztale), tym większa 
zawarta tam informacja. Wszystko wskazuje na 
to, że Wszechświat traci tak rozumianą informa-
cję. Chociaż istnieją w kosmologii scenariusze, 
które starają się uchylić ten wniosek.

Jak tę utratę informacji rozumieć teolo-
gicznie? Nie bądźmy zaściankowi, może rze-
czywiście Wszechświat jest tylko epizodem 
w istnieniu?

W pierwszej serii opublikowanych 
we wspomnianej książce rekolekcji, opra-

cowanych 30 lat temu, Ksiądz Profesor 
mówił o metodycznej ascezie nauki: bada 
ona tylko ten fragment rzeczywistości, 
który poddaje się badaniu eksperymen-
talnemu, a oprócz tego istnieje rzeczywi-
stość, w której można jedynie uczestniczyć 
(świat wartości, sensu, dobra). Dzisiaj 
neuro nauki badają także to, co ludzkie: 
proces myślenia, motywy naszego postę-
powania, genezę człowieczeństwa. Czy 
można ów dualizm świata obronić?
Nie broniłbym dualizmu. Rzeczywistość 
jest jedna. Cień drzewa jest jego rzutem na 
płaszczyznę ziemi. Czy cień miałby mówić 
o dualizmie siebie i drzewa – czy raczej nie 
jest tak, że rzeczywistością jest drzewo, a cień 
tylko rzutem? To, co nazywamy „światem 
materialnym”, może być tylko rzutem czegoś 
bardziej rzeczywistego. Jak kłębowisko u stóp 
wodospadu jest tylko „realizacją” rzeczywisto-
ści praw. To są jedynie analogie, ale analogie 
wymowne. Mówienie o dualizmie to wyłącznie 
uproszczenie językowe: mówimy o dwu bie-
gunach, bo tracimy z oczu całą kulę.

Jak Ksiądz radzi sobie z argumentem ma-
terialistów, że wykraczająca poza świat 
materialny wolna świadomość nie może 

Artur Sporniak: Chrześcijaństwo głosi, 
że w tym życiu jesteśmy jedynie pielgrzy-
mami. Podobna myśl pojawia się w tytule 
ostatniej książki Księdza „Wszechświat jest 
tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje”. Czy 
to znaczy, że uczony może dojść także do 
wniosku, że nie jesteśmy „u siebie”?
Ks. Michał Heller: „Uczony” to nie jakiś 
inny gatunek człowieka. Nękają go te same 
egzystencjalne problemy, co wszystkich innych 
ludzi. Jesteśmy u siebie, bo gdzie indziej mie-
libyśmy być? Warto tylko uświadomić sobie, 
że nie jesteśmy tu zameldowani na stałe. Być 
„u siebie” i być „w stanie drogi” to nie dwie 
sprzeczne rzeczy. Im bardziej odkrywamy 
w sobie podróżnika przez Wszechświat, tym 
bardziej jesteśmy u siebie.

Dlaczego Wszechświat domaga się 
usprawiedliwienia?
Bo jest, a nie wiadomo dlaczego. Najprościej by 
było, gdyby go nie było. Nie tylko nie byłoby 
żadnych problemów, ale też nie miałby kto 
ich mieć. Poszukiwanie odpowiedzi na stare 
pytanie Leibniza, dlaczego istnieje raczej coś 
niż nic, jest poszukiwaniem usprawiedliwienia 
Wszechświata.

I jest jeszcze jeden powód, by jakoś uspra-
wiedliwić Wszechświat. Bo my w nim jesteśmy. 
A pytanie „dlaczego?” w odniesieniu do nas 
samych jest pytaniem o sens. Bytowanie na 
jednej z miliardów (czy tylko miliardów?) pla-
net we Wszechświecie bez sensu byłoby nie do 
zniesienia. Dlatego sensu poszukujemy – albo 
wmawiamy sobie, że nas to nie interesuje. Albo 
jeszcze częściej – zajmujemy się jakimś „bardzo 
ważnym” detalem, byle o tym nie myśleć.

Nauka pokazuje, że to „coś”, co istnieje, 
nie jest „byle czym”, lecz niezwykle subtelnie 
zorganizowaną strukturą. Trzeba zatem uspra-
wiedliwić nie tylko, że coś istnieje, ale że jest 
tak niesamowite. Nauka nam w tym pomaga 
o tyle, że nam tę niesamowitość ukazuje: stop-

 KONKURS DLA CZYTELNIKÓW      
Tak jak pitagorejczyków fascynowała liczba π, tak współcześnie karierę zrobiła 
wśród � zyków i kosmologów pewna liczba. Wyraża ona m. in. to, ile razy słabsze 
od sił elektromagnetycznych są siły grawitacyjne, kwadrat tej liczby zaś określa 
liczbę jąder atomów, jakie znajdują się w obserwowalnym Wszechświecie.
Co to za liczba?

Dla osób, które najszybciej prześlą prawidłową odpowiedź,
mamy 15 książek ks. Michała Hellera „Wszechświat jest tylko drogą.
Kosmiczne rekolekcje”, ufundowanych przez wydawnictwo Znak.

Na odpowiedzi czekamy do 23 kwietnia.
Nasz adres: tp@tygodnik.com.pl, z tematem „Konkurs Heller 15/12”.

  „TP” 15/12
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Spójrzmy na bąbel wody, który jakiś czas trwa, tańczy w zawirowaniu, 
a potem się rozpryskuje. Ruch każdej cząsteczki z osobna jest 
nieprzewidywalny, ale coś jednak każe milionom cząsteczek tak 
skoordynować swoje ruchy, aby utworzył się subtelny pęcherzyk.
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WIELKANOC

oddziaływać na ów świat materialny, bo 
łamana by wówczas była zasada zachowa-
nia materii-energii?
Najpierw uściślenie: nie ma zasady zachowa-
nia materii-energii. Ściśle rzecz biorąc, termin 
„materia” nie znajduje się w słowniku � zyki 
(choć � zycy często go używają, jak wielu innych 
terminów z języka potocznego). Bo materii nie 
da się mierzyć; nie ma jednostek materii, jak np. 
są jednostki czasu i objętości. Istnieje w � zyce 
zasada zachowania masy-energii (bo masę 
i energię można mierzyć; jak kto chce, to nawet 
w tych samych jednostkach, gdyż E = mc2). 
Ale istnieje też wiele innych zasad zachowa-
nia: zasada zachowania pędu, momentu pędu, 
liczby barionowej, parzystości itd., itp. Zasada 
zachowania masy-energii niczym specjalnym 
nie wyróżnia się od innych zasad. Wszystkie 
prawa � zyki, łącznie z zasadami zachowania, 
obowiązują we Wszechświecie. Jeżeli Bóg 
stworzył Wszechświat, to razem z wszystkimi 
prawami � zyki. Czy mamy przypuszczać, że 
Bóg podlega prawom � zyki?

Ale każda zmiana w świecie � zycznym 
związana jest z przekształceniem masy-
energii. Jak nasza niematerialna wola może 
wpływać na świat materialny i zmieniać 
go, nie podlegając temu prawu? Czy taka 
zmiana z � zycznego punktu widzenia jest 
„spontaniczna” ( jak np. zjawiska 
kwantowe)?
Wie pan, dlaczego nie lubię udzielać wywia-
dów? Bo bardzo często dziennikarze pro-
wadzący wywiady domagają się ode mnie 
odpowiedzi na pytania, na które nikt nie zna 
odpowiedzi. A jeżeli w dodatku przyznaję się 
do wiary w Boga, to powinienem mieć wiedzę 
boską. Ale dobrze, rozpatrzmy przykład. Kom-
puter pracuje, bo wykonuje jakiś program. Pro-
gram jest czymś niematerialnym, kawałkiem 
matematyki, a jednak to program nakazuje 
prądom elektrycznym, czy i jak mają płynąć 
w całym urządzeniu. I żadne prawo � zyki nie 
jest przy tym złamane. Powiedziałbym, że cała 
przyczynowość w tzw. materialnym świecie 
sprowadza się do czegoś podobnego. Jeżeli 
dwie cząstki elementarne zderzają się ze sobą, 
powodując kaskadę nowych cząstek, to nie 
dzieje się tak dlatego, że dwie grudki materii 
mają takie właściwości (cząstki elementarne nie 
są grudkami materii!) i tak się zdarzyło, iż jakaś 
teoria matematyczna dobrze to opisuje, lecz 
dlatego, że – mówiąc obrazowo – cząstki ele-
mentarne wykonują program zawarty w pewnej 
strukturze matematycznej, którą udało nam się 
odcyfrować. Bez matematycznych struktur ma-
teria nie tylko nie mogłaby działać, ale w ogóle 
by nie istniała. Jak to możliwe? Nie wiem, nie 
mam wiedzy boskiej.

W „Kosmicznych rekolekcjach” znalazłem 
wiele myśli na temat śmierci: „Przemijanie 
jest następstwem złożoności”. „Umrzeć – 
to znaczy stracić możność ograniczania się, 
wrócić do chaosu” („Ograniczanie siebie 
nie jest wrogiem rozwoju”). „Śmierć jest 
potrzebna po to, by utrwalić przemijające 
dzieło sztuki” [ jakim powinno być nasze 
życie]. „Wieczność ocali wszystkie zwiędłe 
liście”. W jaki sposób?
Tak pan zręcznie powybierał cytaty z mojej 
książki, że zaczynam wierzyć, iż jestem poetą. 
Ale to nie (tylko) poezja. Np. ograniczanie jest 
synonimem tworzenia: z chaosu wszystkich 
możliwości wybieram to, co tworzę. Bardziej 
naukowo: ograniczanie jest synonimem przy-
rostu informacji, więc bez ograniczania nie 
ma rozwoju.

A „wieczność ocali wszystkie zwiędłe liście”? 
Jak to rozumiem? Wróćmy do metafory drzewa 
i jego cienia. Jeżeli nasz świat to jedynie rzut 
innej Rzeczywistości, to czasowi podlega 
tylko rzut, a nie Rzeczywistość. Teologowie 
od dawna mówili, że wieczność to nie nieskoń-

czenie długi czas, lecz istnienie poza czasem. 
Z perspektywy Rzeczywistości zapewne można 
oglądać sobie „wszystkie zwiędłe liście”, i te, 
które dopiero zwiędną (jeżeli będzie nas to 
wówczas interesować).

Co ze mnie zostanie? Jeżeli świadomość 
rodzi się ze szczególnej kon� guracji ele-
mentów materialnych, a potem ją całe ży-
cie „uprawiamy” (kształtując duchowo), 
czy to oznacza, że ostatecznie zostaje sa-
ma kon� guracja? Czy to, co jest „poza”, to 
świat platoński? W jaki sposób ja jako jed-
nostka mogę funkcjonować w świecie ide-
alnych trójkątów?
Tylko jeden sprzeciw. O świecie platońskim 
nie myślmy jako o zbiorowisku idealnych kul 
i trójkątów. To pełen dynamiki, zapewne nie-

skończony, świat oddziaływających ze sobą 
struktur i struktur złożonych ze struktur...

A co ze mnie zostanie? Nie wiem. I dlatego  
ś m i e r ć  m o ż e  b y ć  c z y m ś  w y s o c e 
i n t e r e s u j ą c y m. Do końca trzeba pozostać 
eksploratorem...

Trudno sobie wyobrazić dynamikę poza 
czasem. Ksiądz Profesor wspomina 
w książce, że w myśleniu religijnym „tak 
łatwo ulegamy brakowi wyobraźni”. Medi-
tatio mortis byłaby zatem ćwiczeniem wy-
obraźni. Co w tym może pomóc?
Doskonałym ćwiczeniem wyobraźni jest � -
zyka teoretyczna. Od dawna wiemy np., że dla 
fotonów (kwantów światła) czas nie płynie, 
a są one „pełne dynamiki”. A w kilku teoriach 
pretendujących do kwantowania grawitacji czas 

REKLAMA

w ogóle nie istnieje, ale nie ma zamarcia i stag-
nacji. W meditatio mortis wyobraźnia bardzo się 
przydaje, choć niekiedy – jak to z wyobraźnią 
bywa – może prowadzić na manowce. Czyli 
i wyobraźnia powinna być pod kontrolą.

Jak się przygotować na zmartwychwstanie?
Tak samo jak trzeba być gotowym na jutro... 
 h
ROZMAWIAŁ ARTUR SPORNIAK

Ks.  > MICHAŁ HELLER, kosmolog i � lozof, jako 
pierwszy Polak został laureatem Nagrody 
Templetona, przyznawanej za pokonywanie 
barier między nauką a religią. Autor ponad 
trzydziestu książek – w tym opublikowanego przez 
wydawnictwo Znak w tym roku zbioru pięciu cykli 
rekolekcji „Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne 
rekolekcje”. 
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wielkanoc o nieśmiertelności

Wszystkie 
smoki 

naszego 
życia

Śmierć oddaliliśmy 
o dziesięciolecia.  

Czas życia wydłużył się w ostatnim 
stuleciu o 25 lat. To droga 

ku nieśmiertelności, w nigdy 
niekończącą się starość.  

Dokąd nas ten mit prometejski, 
śniony przez medycynę, 

doprowadzi?

Andrzej Szczeklik

Jeśli wierzyć staroegipskim przekazom 
– pisze znakomity egiptolog Karol 
Myśliwiec – ludziom, których groby 
dziś odkrywamy, zależało na jednym 
– na nieśmiertelności”. Nieodzownym 
jej warunkiem było zachowanie ciała 
w stanie nienaruszonym. Jednakże już 

wcześniej istniały formy zastępcze utrwalania 
obecności zmarłego króla – poprzez posągi, 
stele i groby. Do nich też należały mastaby 
znaczące miejsca, gdzie ziemia kryła komory 
grobowe władców.

Najpierw były to niskie, prostokątne bloki, 
ale już za czasów Pierwszej Dynastii, czyli 
ok. 3000 r. przed Chr., zaczęły one rosnąć 
w okazałe budowle zdobione niszami, otoczone 
murem oraz ciągiem grobów towarzyszących. 
Coraz wystawniejsze stawały się też same ko-
mory grobowe. Przechodząc do krainy bogów, 
z których wszak się wywodzili, królowie stroili 
swoje ciała w kunsztownie kute, szczere złoto, 
bo „złoto jest ciałem bogów”. 

Komora grobowa faraona Dżesera mieści się 
28 m pod ziemią, na dnie szybu, a wejście do 
niej – okrągły otwór – zamykał kiedyś blok 
granitowy o wadze tony. Szyb grobowy ota-
czają galerie i korytarze, które naśladują układ 
architektoniczny pałacu królewskiego. Były 
wszak przeznaczone do użycia po śmierci. 
Podobnie jak cały okrąg grobowy, wraz z jego 
budowlami i dziedzińcami, gdzie deifikowany 
król celebrował te same uroczystości, jakie po-
wierzano mu w życiu doczesnym, gdy wstępo-
wał na tron. I tak, rozległy kompleks grobowy 
stawał się nie tylko rezydencją królewską, 
lecz także utrwalonym w kamieniu obszarem 
transcendentnego Egiptu. Wysoki mur, z 15 
bramami, z których 14 było pozornych, a tylko 
jedna prowadziła do wnętrza, chronił ten byt 
absolutny – istniejący poza rzeczywistością – 
przed chaosem nieuporządkowanego świata. 
Ukierunkowany był na północ, na bieg Nilu, 

„co włączało go w oś świata”, którego biegun 
stanowiła piramida z grobowcem królewskim, 
wiecznym pałacem.

Pierwszą piramidę, wzniesioną nad grobem 
faraona Dżesera, czcili i podziwiali Egipcja-
nie najbardziej. Zbudował ją ok. 2680 r. p.n.e. 
Imhotep – genialny lekarz i architekt królew-
ski. Po śmierci uznano go za boga; wielbiły go 
wszystkie pokolenia antycznych Egipcjan, a kult 
jego trwał jeszcze przez tysiąclecie po schyłku 
tej najdłuższej w dziejach cywilizacji. 

Początkowo Imhotep nie nosił się z zamiarem 
nadania nowemu nagrobkowi takiego właśnie 
kształtu. To miała być mastaba, tyle że większa. 
Kiedy się stoi przed piramidą Dżesera, najniższy 
stopień mastaby, ułożony z płaskich cegieł, jest 
doskonale widoczny. W trakcie budowy Imho-
tep wpadł na pomysł, by pociągnąć konstrukcję 
ku górze na blokach kamiennych i zwieńczyć ją 
piramidionem. Jakby chciał przybliżyć władcy 
zaświaty, jakby faraon po promieniach słonecz-
nych, zastygłych w piramidzie, mógł odbyć swą 
ostatnią drogę do Ra – boga słońca. Pierwszą 
piramidę wielu uważa za największy przełom 
w dziejach architektury; użycie żadnego innego 
materiału nie okazało się w skutkach tak rewo-
lucyjne. Imhotep pokazał, że można sięgnąć 
po to, co dalekie, i co wydaje się niemożliwe, 
by zapewnić nieśmiertelność.

I marzenie o nieśmiertelności zaszczepił 
medycynie.

Podobnie jak jego greckie alter ego – As- 
klepios, syn Apollona. To jemu dobry centaur 
Chejron odsłonił tajemnice lecznicze, ukryte 
w ziołach. Asklepios nabył wówczas takich 
umiejętności, że zaczął przywracać do życia 
zmarłych. Zeus, ratując porządek kosmosu, 
cisnął w niego piorunem. Nieśmiertelność – 
z ręki lekarza – przeszła w krainę mitu.

hhh
Odtąd już zawsze medycyna mierzy się 
z czasem. Terenem jej zmagań jest człowiek. 
Podejmuje walkę, której ostateczny wynik 
jest przesądzony. A przecież nie ustępuje. To 
z jej wytrwałości czerpią lekarze. I jeśli tylko 
przyswoją sobie te właśnie jej cząstki, te walory, 
jeśli wbudują je niejako w swój metabolizm du-
chowy, posiądą cechy dla lekarza najcenniejsze 
w codziennym stawianiu czoła chorobie.

Z chorobą wkracza w nas odmienność. Zdro-
wie jest stanem harmonii, choroba – jej za-
chwianiem. Prędzej czy później doświadczamy 
wtargnięcia obcego, wroga. Czujemy prze-
mianę. Towarzyszą jej niepokój, lęk, trwoga. 
Nasi przodkowie, dysponując o wiele bogatszą 
niż my wyobraźnią, personalizowali lęk, nada-
jąc mu postać diabła, bestii, smoków.

Nasz opis choroby stracił na wyrazistości. 
Najczęściej to ból kieruje nas do lekarza. Ten, 
dla jego szybkiego skategoryzowania, podsuwa 
nam gotowe określenia. Pyta, czy ból jest: gnio-
tący, kłujący, przeszywający, promieniujący, 
miażdżący... Kilkanaście wytartych przymiot-
ników, które jednak oswajają niebezpieczną 

rzeczywistość i pozwalają na pierwszą próbę 
upchania jej w jedną ze znanych szufladek. 
Bardzo trudno oddać to, co naprawdę czujemy 
w chorobie, czym stajemy się, chorując. 

Wisława Szymborska dodałaby, że język 
polski potęguje te trudności. Powiedziała mi 
kiedyś: „Już samo słowo c i a ł o takie jest c i a p -
k o w a t e, c i a s t o w a t e, rozłażące się, trudne 
do pochwycenia. A są przecież języki, w któ-
rych tak nie jest, jak choćby angielskie body, 
łacińskie corpus czy z niego francuski corps”. 
Ale nawet ci, którzy osiągnęli mistrzostwo 
w angielskim, uważali, że choroba jest niemal 
nieprzekazywalna, że wymaga innego języka, 
bardziej zmysłowego, bardziej wulgarnego. 
Nie znajdowali w swoim języku wsparcia dla 
zgłębienia tego „przejściowego stanu rozmycia 
i bezpostaciowości”.

Virginia Woolf sądziła, że poza Marcelem 
Proustem i Thomasem de Quinceyem mało 
kto potrafił opisać to wielkie doświadczenie, 
jakim jest choroba. I ona, której cierpienie nie 
opuszczało długie lata, pisała: „Literatura robi, 
co może, by przekonać nas, że jej dziedziną 
jest umysł, że ciało to czysta szklana tafla, zza 
której dusza wyziera jasno i bezpośrednio, a jeśli 
pominąć tych parę namiętności – pożądanie 
czy chciwość – jest ono nieważne, mistyczne 
i nieistniejące. Tymczasem prawda jest inna”. 

Wielka Angielka tym bardziej bolała nad 
trudnością oddania choroby, iż uważała, że 
chory – „ten dezerter z armii wyprostowanych” 
(bo zdrowi gonią na swoje codzienne bitwy) – 
poprzez rozregulowanie zmysłów doświadcza 
stanu, w którym słowa zrywają się z uwięzi 
sensu, spod kurateli racjonalnej argumentacji, 
co nie znaczy, że rozsypują się bezładnie.

Chorowanie – pisała – pozwala zatem bez 
balastu wiedzy na niezapośredniczony, intymny 
i odkrywczy kontakt z arcydziełami. Najbar-
dziej interesował ją więc chorujący czytelnik 
i patrzyła paradoksalnie na „chorobę jako 
wyzwolenie”.

Jeśli choroba jest nieprzekazywalna, to czy 
lekarz widzi tylko tapety, dotyka jedynie tynku, 
opukuje ściany? A ten opukiwany, ten w środku, 
nie może mu pomóc wyjść poza pozór rzeczy? 
Te pytania nie kłopoczą lekarza w codziennym 
rozwiązywaniu zagadek, jakimi są wszyscy 
chorzy, podobnie jak matematyk rozwiązuje 
swoje równania, nie bacząc na wątpliwości 
dotyczące podstaw swojej wiedzy, wysunięte 
i udowodnione przez Gödla. 

Lekarz wykształcił język, którym porozu-
miewa się z chorym, i wyostrzył swoje zmy-
sły tak, by sygnały słane przez ciało chorego 
nie ominęły go, lecz w niego trafiły, złożyły 
się w konstelacje, które on rozpozna i nazwie 
imieniem choroby. I tak, lekarz towarzyszy 
człowiekowi na wszystkich etapach jego życia. 
Odbiera go, gdy przychodzi na świat, chroni 
w chorobach dzieciństwa, jest na podorędziu, 
gdy młodzieniec wkracza do zaczarowanego 
ogrodu, gdzie „nawet cienie lśnią obietnicami”, 
przekracza z nim smugę cienia i staje się bardziej 

obecny, bardziej potrzebny, gdy czas przy-
spiesza i z każdym rokiem mniej pewnie bije 
serce. Widzi, jak zaczynają uciekać z pamięci 
nazwiska, jak człowiek „gubi swój ślad i cudze 
głosy mówią w nim”, jak „pragnienia są coraz 
skromniejsze i bardziej nieśmiałe, oczy słabną, 
a skargi wybrzmiewają głośniej”. 

I w końcu widzi śmierć; zjawia się ona, nie 
bacząc na to, czy ten, po którego przychodzi, 
zdąży „oddać, co w nim było cennego, pozo-
stałym”, zdąży nadać swojemu istnieniu sens. 
A przecież marzyłoby się nam, aby odejście 
pozbawione było grozy i męki, by stanowiło 
pogodne zamknięcie rozdziału księgi. Uczyły 
tego średniowieczne podręczniki „o dobrej 
śmierci” (de bene moriendi).

Wyobrażano sobie też, iż taka śmierć była 
udziałem Etrusków. Ze świata „tych wielkich 
niemowów, którym nie powiodło się w historii”, 
docierają do nas jedynie obrazy uczt, polowań 
i tańców. Wyrzeźbieni spoczywają w pozycji na 
pół leżącej, na swoich urnach – w zwiewnych 
chitonach, klejnotach, z łagodnym uśmiechem 
na twarzy. Dla wielu współczesnych pisarzy 
stali się „specjalistami od pogodnej śmierci, 
nauczycielami trudnej sztuki przemijania”, choć 
nie mamy pewności, czy słowa o Etruskach 
wędrujących pogodnie w zaświaty nie były 
raczej pragnieniem piszących te słowa, niż 
dotyczyły samych panów Toskanii.

hhh
kiedy myślę o lekarzach towarzyszących 
człowiekowi na jego różnych drogach, 
uzmysławiam sobie, że i ja w życiu miałem 
rozstrzelone chwile, gdy mój los ocierał się 
o los człowieka, który mnie przyjął na świat. 
Był znakomitym położnikiem. Asystował 
przy moich narodzinach. Widząc mnożące się 
komplikacje, doszedł do wniosku, że jedynym 
ratunkiem dla mojej matki jest „wymóżdżenie 
płodu”. Mój ojciec, lekarz, nie zgodził się na to. 
No i udało się. 20 lat później, na studiach, 
zdawałem u niego końcowy egzamin z po-
łożnictwa i ginekologii. Minęło następne 20 
lat i zacząłem leczyć jego żonę. Aż przeszło 
kolejne dwudziestolecie i żegnałem go na 
cmentarzu – jako urzędujący rektor uczelni. 
Był człowiekiem milczącym i poza pytaniami, 
które postawił mi na egzaminie, nie zamienił ze 
mną ani słowa. A przecież wtedy nad jego gro-
bem wydało mi się przez chwilę, że oddala się 
jakaś cząstka tajemnicy mojego istnienia.

W niewielu zawodach wątpliwość stanowi 
chleb powszedni, tak jak w medycynie. Wszak 
każdy chory jest inny, każdy – odrębną zagadką, 
więc jakże patrzeć na niego przez przykładane 
szablony. Szczęście, gdy w młodości, kiedy nasza 
„skóra nie porosła jeszcze korą”, trafiamy na Mi-
strza. Ale o to trudno, mistrzowie nie rodzą się 
na kamieniu. Pomocną dłoń wyciągają algo-
rytmy diagnostyczne, dostępne już nie tylko 
w podręcznikach, lecz na smartfonach. Wybór 
optymalnego leczenia podpowiadają wytyczne 
renomowanych towarzystw lekarskich – wciąż 
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WIELKANOC

aktualizowane i oparte na zobiektywizowanych 
badaniach, obejmujących dziesiątki tysięcy 
chorych (evidence based medicine). Ale kiedy 
chcemy pewności, oczy nasze kierują się
w stronę nauki. A sposób jej uprawiania gwał-
townie począł się zmieniać.

W pierwszych dekadach drugiej połowy
XX wieku badania naukowe w medycynie spo-
czywały na barkach lekarzy. Łączyli oni pracę 
kliniczną z naukową. Po zajęciach przy chorych 
schodziłem popołudniami do laboratorium, 
próbując – często we współpracy z biochemi-
kiem lub farmakologiem – zrozumieć, co dzieje 
się w organizmach moich chorych. 

Pod koniec XX w., z wybuchem medycyny 
molekularnej, ten model zaczął się zmieniać. 
Wyodrębniły się nauki biomedyczne (biomedi-
cal research), np. biotechnologia – jako osobne 
dyscypliny, z własnym kształceniem uniwersy-
teckim i metodami badawczymi. Rozeszły się 
drogi badań podstawowych i medycyny klinicz-
nej, a rozziew ten nazwano emfatycznie „doliną 
śmierci”. Zaczęto mówić, iż czas na wdrażanie 
odkryć naukowych i wprowadzanie nowych 
leków niedopuszczalnie się wydłuża. Rzeczy-
wiście, dziś przemysł farmaceutyczny wydaje się 
chwilami zagubiony z tymi tysiącami cząsteczek 
chemicznych, jakie podsuwają mu specjaliści od 
proteomiki, metabolomiki i innych.

To tsunami nowych molekuł, ciekawych, 
potencjalnie skutecznych, ale które z nich 
wybrać do badań klinicznych – kosztownych 
i wieloletnich? Gdzie szukać odpowiedzi? 
Odpowiedzią ma być medycyna translacyjna. 
Skupiając pod jednym dachem genetyków, 
biotechnologów, statystyków, klinicystów i in-
nych specjalistów – także z przemysłu – ma ona 
udrożnić przepływ informacji między rozpro-
szonymi kierunkami badań, przekroczyć ich 
granice, złączyć je w jeden wspólnie pracujący 
organizm, w którym obserwacje epidemiolo-
giczne czy przy łóżku chorego będą inspiracją 
dla poszukiwań na poziomie podstawowym. 
To ogromne zamierzenie, dogłębna zmiana 
infrastruktury naukowej. 

Jak grzyby po deszczu powstają potężne 
centra medycyny translacyjnej. Wpływowi 
entuzjaści nie chcą nawet słuchać rzadkich 
głosów sceptyków, iż to w zasadzie tylko prze-
mianowanie centrów klinicznych, stawianych 
z rozmachem pod koniec XX w. Są przekonani, 
że medycyna translacyjna otworzy nowe drogi 
poznania i – co równie ważne – przyspieszy 
wprowadzanie do praktyki lekarskiej rewolu-
cyjnych sposobów leczenia.

Można by więc wnosić, iż dotąd rzeczy 
toczyły się niespiesznie. Bo chyba nie ślama-
zarnie? Spójrzmy na choroby serca i układu 
krążenia. Osiągnęły one swoje apogeum w Eu-
ropie i USA w latach 50.–60. ubiegłego wieku, 
stając się najczęstszą przyczyną śmierci. Co się 
zmieniło w minionym półwieczu? 

Już na początku tego okresu przeprowadzono 
kilka szerokich badań epidemiologicznych 
(Framingham Heart Study, Seven Countries 
Study i innych), obejmujących tysiące ludzi, 
w których przez lata obserwacji szukano 
związku między cechami biologicznymi, sposo-
bem życia i parametrami krwi a wystąpieniem 
choroby wieńcowej serca. W ten sposób okre-
ślono czynniki ryzyka – zwiastuny choroby, 
wskazujące na zwiększone zagrożenie. Na czele 
uplasowały się: cholesterol we krwi, palenie 
papierosów, nadciśnienie tętnicze. 

Wtedy wprowadzono do leczenia nowe leki 
skutecznie redukujące poziom cholesterolu 
we krwi (np. statyny), a także cały wachlarz 
leków przeciw nadciśnieniu. Szeroko do-
stępne w pro� laktyce stały się leki hamujące 
nadmierne krzepnięcie krwi (na przykład 
aspiryna) i nowe – odciążające pracę serca 
(β-blokery). Zaniechano kładzenia chorych 
z zawałem na ogólne sale szpitalne; wyodręb-
niono dla nich oddziały intensywnej terapii, 
wyposażone po zęby w szybko rozwijającą 

się aparaturę medyczną (de� brylatory, kardio-
stymulatory, respiratory i inne), a w społeczeń-
stwie rozpowszechniono zasady reanimacji.

Naczynia wieńcowe rozpoczęto poszerzać 
wprowadzonym do nich balonikiem, a do 
podtrzymania ich rozwarcia użyto podziura-
wionych rurek ze stali – czyli stentów – wciąż 
udoskonalanych (dziś uwalniają one leki); 
stały się one trwałym elementem anatomii 
wielu ludzi.

Zawrotnych, spektakularnych rzeczy doko-
nała chirurgia. Wydaje się, że wieki minęły od 
1954 r., kiedy jeden z najśmielszych operato-
rów – Walton Lillehei z Minnesoty – połączył 
system krwionośny chorego 7-latka z systemem 
krwionośnym jego ojca, który w ten sposób stał 
się płuco-sercem swojego syna. To pozwoliło 
chirurgowi zatrzymać na 19 minut pracę serca 
dziecka i zaszyć w nim znaczną dziurę (otwór 
w przegrodzie między komorami). Mecha-
niczne płuco-serce pozwalające na przepro-
wadzenie operacji przy zatrzymanym krążeniu 
wprowadzono w następnych latach. 

Kiedy w 1967 r. René Favaloro, kardiochirurg 
z kliniki w Cleveland (w stanie Ohio), prze-
szczepił fragment zdrowego naczynia z nogi 
pacjenta do jego serca – powyżej i poniżej 
zablokowanego odcinka tętnicy wieńcowej 
– narodził się nowy typ operacji: pomostowa-
nie aortalno-wieńcowe, tzw. by-passy, obecnie 
najpopularniejszy zabieg kardiochirurgiczny. 
Tym zaiste zawrotnym dokonaniom medycyny 
klinicznej towarzyszył rozwój wiedzy o po-
wstaniu miażdżycy, odkrycia mechanizmów 
obronnych ściany tętnic (prostacykliny, tlenku 
azotu); z nich często pączkowały pomysły syn-
tezy nowych, skutecznych leków. To tylko garść 
przykładów tego, co wydarzyło się w kardiologii 
w minionym półwieczu.

Ale te wydarzenia mają swoje mocne przeło-
żenie zdrowotne. W tym samym czasie w USA 
śmiertelność z powodu chorób układu krąże-
nia zmniejszyła się o dwie trzecie! Podobne 
spadki odnotowano w innych krajach, z Polską 
włącznie. I jeszcze jedno: w 1960 r. 30 proc. 
chorych przyjętych do szpitala ze świeżym 
zawałem serca umierało; dziś odsetek ten nie 
przekracza 5 proc.

hhh
Od narodzin przez stulecia trwał nie-
zmienny krąg istnienia. Wytyczony teren. 
Tych, którzy go przekraczali, pochłaniał 
ogień.

Powiększyliśmy granice istnienia. Poszerzyli-
śmy krąg. Śmierć oddaliliśmy o dziesięciolecia. 
Czas życia wydłużył się w ostatnim stuleciu 
o 25 lat. Każdemu z nas przydano ćwierć wieku 
życia. I ten naddatek, wbrew wstępnym pro-
gnozom demografów, rośnie.

Życia wciąż przybywa. W ciągu ostatnich 
10 lat średni czas życia w krajach rozwinię-
tych przyrasta z szybkością ok. pięciu godzin 
dziennie. Pomyślmy o tym następująco: każdy 
z nas budzi się rano do dwudziestodziewięcio-
godzinnego dnia. Z tego 24 godziny zużyjemy 
teraz, 5 odłożymy na później.

Tak wydłuża się – w nas – nasze życie. A jeśli 
śmierć przyjdzie wcześniej, nie zawahamy się 
wyrwać jej o� ary, przywrócić istnienie.

Oczekujemy, że medycyna translacyjna przy-
spieszy postęp. A po niej przyjdą następne, 
o nowych nazwach, jeszcze skuteczniejsze 
w otwieraniu przestrzeni, które przecież tylko 
czekają, by je otworzyć. Ale czy to jest właściwe 

rozwiązanie? To droga ku nieśmiertelności, 
w nigdy niekończącą się starość. Ciągłe przedłu-
żanie życia, bez zapewnienia urody i młodości, 
to los Sybilli kumańskiej czy Titonosa, umiło-
wanego Eos-Aurory, Jutrzenki. Oni, których 
to dosięgło, zamieniali się w malejących, zasu-
szonych staruszków, wołali w końcu jednym 
głosem: „Chcę umrzeć!”. 

I dlatego sięgamy jeszcze dalej, wzorem tych, 
którzy próbowali tworzyć człowieka de novo, 
poza siłami natury – jako homunkulusa czy 
golema. Chcemy go stworzyć z jednej komórki, 
choć oczywiście do tego daleko i żadne prawo 
na to jeszcze nie pozwala. 

Dokąd nas ten mit prometejski, śniony przez 
medycynę, doprowadzi? Do wynaturzenia? 
Niewykluczone. Czy też przeciwnie, może to, 
co czynimy, to creatio continua? Bo jeśli dzieło 
stworzenia nie zostało zakończone, jeżeli ono 
trwa? Każdy moment jest wtedy aktem stwo-
rzenia, „chwila nie jest kresem, lecz błyskiem, 
znakiem początku”.

A jeśli tak, to czyż nie jesteśmy – w jakimś 
sensie – kontynuatorami owego Boskiego 
Tchnienia (Ruah), którym Duch stwórczy 
przenika świat, tak jak go przenikał u jego po-
czątku? Uczestniczymy więc w niedokończo-
nym tworzeniu świata i samych siebie? Każdy 
nasz dzień, każdy czyn, słowo i myśl „odciskają 
swój ślad w naczyniu, którym jesteśmy na stale 
obracającym się kole Garncarza”.

hhh
W codziennej pracy lekarskiej daleko je-
steśmy od tych fascynacji. Staramy się zro-
zumieć chorego, rozwikłać problem choroby, 
uśmierzyć ból, rozproszyć lęk. Bo lęki są w nas, 
towarzyszą nam, jak pokoleniom, które nas po-

A jeśli dzieło stworzenia nie zostało 
zakończone? Jeśli tak, to czyż nie 
jesteśmy kontynuatorami Boskiego 
Tchnienia, którym Duch stwórczy 
przenika świat, tak jak go przenikał 
u jego początku? Uczestniczymy 
w niedokończonym tworzeniu świata 
i samych siebie?

ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa
tel. 22 651 90 54, e-mail: sprzedaz@wydawnictwo.pl

www.wydawnictwo.pl
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▌Nowe wydanie Vademecum, czyli 
czego nie robić, kiedy władza wpadnie 
ci w ręce, uzupełnione o Vademecum 
penitenta/spowiednika oraz o Zapiski 
kierowcy. Książeczka w układzie złotych 
myśli i cytatów...

▌Pewne odkrycie archeologiczne zagro-
ziło ogromnym kryzysem całej zachodniej 
cywilizacji. Dotyczyło ono co trzeciego 
mieszkańca Ziemi, mniej więcej miliarda 
ośmiuset milionów ludzi. lch sens życia zo-
stał nagle i brutalnie podważony...

38,90

Mroczny kryminał 
o średniowiecz-
nych tajemni-
cach kościoła. 
Powieść dyna- 
miczna i zaska-
kująca, której 
narracja zręcznie 
łączy elementy 
kryminalnego 
dochodzenia, 
intelektualne za-
gadki i duchowe 
poszukiwania.

24,90
42,90

▌Trzydzieści jeden rozważań o Matce 
Bożej znakomitych autorów. Zawiera 
piękne ilustracje ikon s. Marie-Paul Farran. 
Przepięknie wydana.

REKLAMA

Przeczytaj w sieci:
tygodnik.com.pl/siodmy-zmysl

przedzały. Choroba zawsze je wyzwala. I wtedy 
warto pamiętać, co o nich powiedział Rainer 
Maria Rilke. „Nie mamy żadnego powodu 
po temu – pisał – by żywić nieufność wobec 
naszego świata, bo nie zwraca się on przeciw 
nam. Jeśli są w nim strachy, to są to n a s z e 
strachy, jeśli są w nim otchłanie, to otchłanie 
te należą do nas, jeśli są tu niebezpieczeństwa, 
to musimy próbować je pokochać. I jeśli tylko 
urządzimy nasze życie podług owej zasady, 
która radzi nam, byśmy zawsze trzymali się 
tego, co trudne, wówczas to, co teraz wydaje się
nam jeszcze całkiem obce, stanie się czymś jak 
najbliższym i najdroższym”.

I w olśniewającej paraboli Rilke konkludo-
wał: „Jakże moglibyśmy zapomnieć owe dawne 
mity stojące u zarania wszystkich ludów, mity 
o smokach, które niespodzianie przemieniają się
w księżniczki; być może wszystkie smoki w na-
szym życiu są księżniczkami, które tylko na 
to czekają, by ujrzeć nasze piękno i śmiałość. 
Może wszystko, co straszne, jest w głębi bez-
bronne i oczekuje od nas pomocy”.   h

Tekst jest rozdziałem książki pt.  i
„Nieśmiertelność. Prometejski sen 
medycyny”, która ukaże się nakładem 
wydawnictwa Znak. Tytuł od redakcji „TP”.

O zmarłym 3 lutego prof. Andrzeju Szczekliku, 
wybitnym lekarzu, autorze książek „Katharsis” 
(2003) oraz „Kore” (2007), pisaliśmy w nr. 7 i 8/12. 
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wielkanoc Sacrum i Sakrament

Czas 
Nikodemów

Jeżeli przez cały Wielki Post  
było ci nie po drodze ze spowiedzią 

albo z góry z niej zrezygnowałeś, 
tłumacząc sobie, że nie ma sensu 

uprawianie duchowej chałtury, 
masz jeszcze szansę.  

Po raz trzeci odbywa się 
Noc Konfesjonałów.

Tomasz PoNiKło

I. Czy pozwalam Bogu być Bogiem, czy sta-
ram się Go zmieścić we własnych wyobraże-
niach? Czy pamiętam, że Bóg jest Tajemnicą: 
jest, choć Go nie widzimy, ani nie czujemy, 
i działa w świecie, nawet jeśli nam się wydaje, 
że jest wokół nas więcej zła niż dobra?
– Chodzi nam o to, żeby wejść w przestrzeń 
publiczną z przekazem o sakramencie pokuty 
i pojednania – tłumaczy ks. Grzegorz Adamski. 
Kapłan ze Szczecina koordynuje ogólnopolską 
akcję społeczną „Noc Konfesjonałów 3.0”, którą 
zainicjowała tamtejsza archidiecezja. W Wielki 
Czwartek lub w Wielki Piątek kilkadziesiąt 
świątyń w całej Polsce będzie otwartych 
przynajmniej do północy, a kapłani zasiądą 
w tzw. budkach.

II. Czy rozumiem różnicę między wulgary-
zmem a przekleństwem? Czy staram się unikać 
pierwszego i nie dopuścić do drugiego?
W dużych miastach pojawiły się billboardy i ci-
tylighty, w mniejszych – afisze i plakaty. W in-
ternecie działa portal, na którym rejestrują się 
parafie podejmujące akcję. Można na nim m.in. 
ściągnąć specjalnie przygotowany rachunek 
sumienia na smartfony, którego autorem jest 
ks. Jacek Prusak SJ. 
Ks. Adamski: – Postanowiliśmy zrobić tę ak-
cję, aby przypomnieć, że święta mają przede 
wszystkim wymiar duchowy, a ten zaczyna się 
od pojednania z Bogiem.

III. Czy chodzę do kościoła tylko po to, żeby 
„wysłuchać Mszy”, czy biorę w niej pełny udział 
przystępując do Komunii świętej?
– Noc trafia do współczesnych Nikodemów, 
którzy mają swoje powody, żeby Jezusa odwie-
dzić dopiero, gdy zapadnie zmrok – opisuje 
ks. Łukasz Andrejczyk. W białostockiej parafii 
Noc odbyła się już, wyjątkowo, z 23 na 24 marca 
– od 20.00 do 7.00 rano. Kościół pw. Andrzeja 
Boboli znajduje się na przedmieściach, mimo to 
z inicjatywy skorzystało ok. 300 osób. – Przyszli 
głównie ludzie zapracowani, żyjący na bakier 
z Kościołem, pochłonięci swoimi grzechami, 
niespowiadający się od lat, oraz tacy, którzy są 
skrępowani samą sytuacją spowiedzi. Inicja-
tywa była odpowiedzią dla tych, dla których 
sakrament pokuty jest emocjonalnie ciężki do 
udźwignięcia – mówi ks. Andrejczyk.

IV. Czy się nie obrażam i nie zamykam w so-
bie, kiedy sam zostanę dotknięty przykrym 
słowem w rodzinie?
Ks. Adamski ze Szczecina w poprzednich  latach 
zasiadał podczas Nocy w konfesjonale. – Po 
przekroczeniu progu świątyni pozostaje tylko 
Bóg, człowiek, kapłan – tłumaczy. Ale kościoły 
nie są martwe: trwają nabożeństwa, wspólny 
rachunek sumienia, modlitwy, czuwania, adora-
cje. – To także dla tych, którzy z jakichś powo-
dów nie mogą przystąpić do sakramentu, a chcą 
w tę noc spotkać się z  Jezusem – tłumaczy.

V. Czy nie zabijam w sobie dobra i danych 
mi talentów przez skupianie się wyłącznie na 
słabościach czy upadkach?
W Lublinie akcję koordynuje ks. Ryszard Pod-
pora: – Nastąpiła potężna zmiana mentalności 
i musimy szukać nowych form ewangeliza-
cji, być bardziej dyspozycyjni, nie możemy 
tylko czekać. Usłyszałem zarzut, że Noc to 
inicjatywa, z której skorzysta tylko margines 
wiernych. Właśnie te „marginesy” są dla nas 
najcenniejsze.
Jego zdaniem, akcja ma trafić do studentów, 
w tym obcokrajowców, do ludzi zapracowa-
nych i do tych, którzy zarabiają za granicą, 
a teraz wracają na święta. Spowiedź potrwa 
do północy w ośmiu kościołach. W katedrze 
czeka osiem konfesjonałów (dalszych ośmiu 
spowiedników czuwa pod telefonem), będzie 
możliwość spowiedzi w językach angielskim, 
hiszpańskim, włoskim oraz – tej podejmie się 

metropolita abp Stanisław Budzik – niemie-
ckim.

VI. Jak przeżywam swoją seksualność? 
Czy się jej boję i wstydzę, czy traktuję ze spo-
kojem – rozumiejąc, przez jakie napięcia muszę 
przejść, aby dojrzeć w tym obszarze swojej 
osobowości?
W Nocy biorą udział nie tylko miejskie parafie. 
Ks. Józef Czujko jest proboszczem w Niecho-
rzu (między Kołobrzegiem a Międzyzdrojami). 
– Drzwi dla Nikodema powinny być zawsze 
otwarte – wyjaśnia. Jego parafia liczy nieco 
ponad tysiąc dusz, ale na czas świąt zjeżdżają 
turyści. – I wiem, że chętnie korzystają z po-
sługi sakramentalnej – tłumaczy proboszcz. 
Parafianie także będą mieć okazję uregulować 
stosunki z Panem Bogiem. – A że to oznacza in-
tensywną noc? Każde spotkanie w sakramencie 
miłosierdzia to dla mnie radość – odpowiada 
ks. Czujko.

VII. Czy nie podkradam „drobnych rzeczy”, 
bo uważam, że oszukuje mnie państwo?
– Do drugiej w nocy spowiadaliśmy non-stop – 
wspomina ks. Andrejczyk. – Potem było raczej 
pusto, ale od piątej znów przychodzili ludzie 
– opisuje białostocki kapłan. – Wiele osób po-
traktowało Noc jako możliwość dokonania 
głębszej, spokojnej spowiedzi, niemożliwej 
podczas przedświątecznych masówek – przy-
znaje. – Dla innych decyzja o spowiedzi była 
spontaniczna: np. kierowca tira w trasie usłyszał 
o akcji w radiu, wstukał adres w gps-a i przy-
jechał.

VIII. Czy potrafię przyznać się do włas-
nych błędów i przyjąć uzasadnioną krytykę? 
Czy walczę z każdym, kto ma odmienne od 
mego zdanie?
Bywało, że kapłani mieli wątpliwości: nikt nie 
przyjdzie, a komu zależy, ten znajdzie czas 
w ciągu dnia, no i księża są już zmęczeni reko-
lekcjami oraz spowiedziami. – „Potwierdzam, 
że nasza parafia włączy się w Noc Konfesjona-
łów” – ja ostatecznie tylko takie odpowiedzi 
otrzymałem – opowiada lubelski koordynator 
ks. Podpora.

IX. Czy pod płaszczykiem znajomości nie 
uwodzę, nie skupiam uwagi na sobie, nie wiążę 
emocjonalnie kogoś ze sobą?
– Ta idea wypływa z działania Ducha Świę-
tego – uważa proboszcz zachodniopomorskiej 
parafii w Niechorzu. Zdanie ks. Czujki podziela 
ksiądz Andrejczyk z Białegostoku: – Zaraz po 
tym, jak postanowiliśmy zorganizować Noc, 
przyszły do nas osoby z Odnowy w Duchu 
Świętym z prośbą, żeby w parafii podjąć tę 
akcję. Informacje o inicjatywie rozeszły się 
głównie dzięki mediom. A teraz media sprawę 
opisują dalej.

X. Czy umiem się cieszyć tym, co mam?
Kiedy Nikodem, faryzeusz i dostojnik ży-
dowski, usłyszał od Jezusa, że każdy musi na-
rodzić się na nowo, zareagował trzeźwo: czy 
można wrócić do łona matki, by znów przyjść 
na świat? „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody 
i z Ducha – odrzekł Jezus – nie może wejść 
do królestwa Bożego”. To podczas spotkania 
z Nikodemem Chrystus wypowiedział – klu-
czowe przecież dla Nocy Konfesjonałów, tej 
współczesnej duchowej porodówki – słowa 
o Bogu: „Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony” (por. J 3, 1-17).  h

Więcej na: www.nockonfesjonalow.pl

Cytaty wyróżnione kursywą pochodzą  i
z rachunku sumienia (specjalnej aplikacji na 
smartfony) autorstwa ks. Jacka Prusaka SJ. 
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Podczas Nocy Konfesjonałów: bazylika archikatedralna w Szczecinie, 1 kwietnia 2010 r.
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Pesach

Dedykuję mojemu teściowi, błogosławionej pamięci
Szymonowi Datnerowi, który uczył mnie, jak obchodzić Pesach.

Miniona sobota nazywana jest wielkim szabatem. Tego dnia, ty-
dzień przed świętem Paschy, czytane są słowa proroka Malachiasza: 
„Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem wielkiego 
i strasznego dnia Pana”  (3,23).

Nadchodzące święto ma cztery nazwy. Bywa określane świę-
tem wiosny, świętem wolności, świętem macy i świętem 

Pesach. Jest pierwszym ze świąt w żydowskim kalendarzu. Ma 
bardzo określone reguły, z których najważniejsze dotyczą lektu-
ry Hagady – opowieści o wyjściu z Egiptu oraz nakazów spożywa-
nia właściwych pokarmów. Święto w dobrym żydowskim domu 
zaczyna się wcześniej – od porządków i usunięcia z domu chleba 
kwaszonego. Przez osiem dni wolno będzie spożywać tylko macę 
na pamiątkę losu Żydów, którzy na pustyni przygotowywali pla-
cki z mąki i wody. W święto Pesach czci się wyzwolenie z niewo-
li, wyjście z ciemności do jasności, z niewoli do zbawienia. Słowa 
z Księgi Wyjścia posługują się czterema określeniami dla nazwania 
wybawienia z Egiptu: „Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem 
Panem! Uwolnię was od jarzma egipskiego, i wybawię was z niewo-
li, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. 
I wezmę sobie was za mój lud” (6, 6-7). Pozostaje jeszcze jedno 
określenie: „wprowadzę was do ziemi”, ale rabini od wieków spiera-
ją się, czy wybawienie przyszło razem z wyjściem z Egiptu, czy też 
dokonało się dopiero wtedy, gdy lud dotarł już do ziemi obiecanej.

Na pamiątkę tych czterech określeń wybawienia w Hagadzie napi-
sano, że w trakcie uczty paschalnej, zwanej sederem (porządek), 
należy wypić cztery kielichy wina. Jest jeszcze jeden dodatkowy, pią-
ty kielich, którego na święto się nie pije. Taka zasada ma obowiązy-
wać do czasu przyjścia proroka Eliasza, który powracając, rozstrzyg-
nie, czy należy go pić. Piąty kielich nazywany jest kielichem Eliasza.

Dlaczego Święty Jedyny, błogosławiony On, wprowadził cztery 
określenia na nazwanie wybawienia? Czy nie wystarczałoby tylko 
jedno? Podobne pytanie padło w Sentencjach Ojców (5, 1): „Dzie-
sięcioma powiedzeniami świat został stworzony. Czy nie mógłby 
zostać stworzony jednym?”. Rabini znaleźli powody, dla których 
liczba „10” jest tak ważna w biblijnych naukach (10 przykazań,
10 plag egipskich, 10 dorosłych Żydów tworzy krąg modlitewny), 
i w tym przypadku liczba „4” również ma swoje uzasadnienie. 

Są cztery biblijne określenia wybawienia. W Hagadzie występu-
ją czterej synowie (jeden mądry, jeden złośliwy i grzeszny, jeden 
naiwny i jeden niezdolny do zadawania właściwych pytań), zada-
je się cztery razy pytanie: „czym ta noc różni się od innych nocy”, 
cztery są kielichy wina, cztery razy je się kawałki macy i cztery razy 
powtarza się błogosławieństwo „Błogosławiony jest Wiekuisty, 
błogosławiony Ten, który dał Torę swemu ludowi, błogosławio-
ny On”. Cztery potrawy mają największe znaczenie: o� ara paschal-
na z baranka, maca, gorzkie zioła, przypominające ciężkie czasy 
w Egipcie, oraz charoset sporządzony z tłuczonych orzechów, imbi-
ru i wina, symbolizujący glinę, z której praojcowie sporządzali cegły.

Cztery określenia wybawienia wyznaczają cztery stopnie 
samowyzwalania. Pierwsze to wyzwolenie od przemocy, 
poniżenia. Drugie wyzwolenie z niewoli, również niewoli złych 
przyzwyczajeń. Trzecie wskazuje na wyzwolenie z grzechu, 
zapomnienia o swoim Bogu i prawach. Czwarte wyznacza drogę 
z krainy ciemności do Tory. Czasem kraina ciemności nazywana 
jest złymi czy negatywnymi skłonnościami. Droga jest trudna 
i wymagająca. Taka sama droga czeka każdego, kto zasiada do uczty 
sederowej. Również dzieci, do których trzeba mieć cierpliwość, 
wiedząc zarazem, dokąd należy je prowadzić. Każde trzeba 
prowadzić wedle jego skłonności i ograniczeń. Nie ma jednej 
metody nauczania. To nie my mamy dostosowywać się do metod 
uczenia, to metoda musi pasować do osoby.

Najważniejsza w tym święcie wydaje się właśnie cyfra „4”, któ-
ra wiąże kolejne poziomy zbawienia z czterema synami. Żadne-
go z nich nie można zgubić i żadnego odrzucić. Każdy z nich jest 
zaproszony i od każdego oczekuje się, że zrozumie istotę święta, by 
potem uczył następne pokolenia. Pesach – peh-sach – jest świętem 
„mówiących ust” i podstawowym nakazem jest opowiadanie o wyj-
ściu z Egiptu. Ta opowieść ma trwać przez tysiąclecia, a każdy, kto 
zasiądzie do uczty, musi czuć się równie znużony, utrudzony, ale też 
radosny, jak ci, którzy w pośpiechu opuszczali nad ranem Egipt.
 PAWEŁ ŚPIEWAK

TALMUDOKRUCHY SŁOWA

 Piłat i żołnierze

Już Wielki Tydzień. W Piątek będziemy czytać 
i słuchać Pasji w wersji św. Jana. Ostatnio 

przy jej lekturze uderzył mnie pewien szczegół. 
Niewielki – właściwie szczególik. Prawdziwy okruch. 
Zdanie otwierające 19. rozdział Janowej Ewangelii. 
W przekładzie polskim brzmi ono następująco: 
„Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować”. 
Tymczasem w greckim oryginale brzmi ono prościej: 
„Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował” (tak też 
tłumaczy to zdanie św. Hieronim w Wulgacie: „tunc 
ergo adprehendit Pilatus Iesum et � agellavit”).

Piłat Go wziął i ubiczował! Nie: kazał Go 
ubiczować, ale: UBICZOWAŁ! Właśnie tak. Choć, 
oczywiście – wiemy o tym – nie zrobił tego osobiście. 
Swoimi rękami. Sam nie bił. Ani nie liczył uderzeń. 
Zrobili to żołnierze. Czy rzeczywiście? Jan widzi tę 
rzecz inaczej...

Z drugiej strony nie oznacza to wszakże, że 
żołnierze są bez winy – zgodnie z łatwym myśleniem, 
o subtelności wytrycha: „myśmy tylko wykonywali 
rozkazy...”.

Nie tylko! Biczowanie, które wymierzali Jezusowi 
na rozkaz Piłata, wyzwoliło w nich najgorsze 

instynkty – popchnęło ku okrucieństwu, którego 
Piłat zgoła im nie nakazał i wcale doń nie inspirował: 
„Uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu [Jezusowi] 
ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. 
Potem podchodzili do Niego i mówili: »Witaj, Królu 
Żydowski!«. I policzkowali Go” (J 19, 2-3). Z całą 
pewnością przekroczyli miarę wyznaczoną rzymskim 
prawem i jego procedurami. I to wobec Człowieka, 
którego Piłat dwukrotnie w tak krótkim tekście 
nazywa n i e w i n n y m  (zob. J 18, 38 i 19, 4).

Nieuchronnie pojawia się jednak pytanie: czy za to, 
co się stało w trakcie tej egzekucji nie tylko z Jezusem, 
ale także z żołnierzami, Piłat nie ponosi winy? Czy ma 
prawo powiedzieć (znów stosunkowo łatwo): „Nie 
wiedziałem”, „rzecz cała wymknęła się spod kontroli”, 
„nie upoważniałem ich do takich działań”? A może 
jeszcze lepiej: „Winni tego nadużycia zostaną surowo 
ukarani”?

W sumie trzy zdania – ale pobudzają do poważnej 
re	 eksji. Z jednej strony podkreślają podstawową 
prawdę, że „w każdym człowieku nie ma niczego 
bardziej osobistego i nieprzekazywalnego, jak zasługa 
cnoty czy odpowiedzialność za winę” (Jan Paweł II, 
„Reconciliatio et poenitentia”, nr 16). Z drugiej – 
pokazują proces zgorszenia, czyli diabelskiego 
wciągania innych we własny grzech. Pokazują 
także, jak dalece konsekwencje naszych grzechów 
wykraczają poza sferę naszej prywatności – jak 
z puszczonego przez nas kamienia przeobrażają się 
w lawinę, której biegu, siły i kierunku nie jesteśmy 
w żaden sposób kontrolować. BP GRZEGORZ RYŚ

CZYTANIA LITURGICZNE (8 – 15 IV)

1. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8; J 20, 1-9;
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: Dz 2, 14. 22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15;
WTOREK: Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18;
ŚRODA: Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35;
CZWARTEK: Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48;
PIĄTEK: Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14;
SOBOTA: Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15;
2. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 4, 32-35; Ps 118; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31.

NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

Szalom 
alejchem!

bycie nieustanne, wieczne. Tymczasem stwierdzamy, 
że dzieje się z nami coś wprost przeciwnego.

Zarówno dawniej, jak i dzisiaj, mówimy, że kto się 
narodził, ten musi umrzeć, a śmierć oznacza unice-
stwienie. Człowiek umierając, przestaje istnieć. Choć 
nie na zawsze. Z Biblii dowiadujemy się, że kiedyś 
przyjdzie Mesjasz i zmarłych wskrzesi. Tymczasem 
w przypadku Jezusa z Nazaretu okazało się, że On 
umarłszy, nadal żyje. Wcale nie przestał istnieć. Z tego 
wynika, że śmierć nie jest, nigdy nie była, a na pewno 
nie musi być ani unicestwieniem człowieka, ani zre-
dukowaniem ludzkiego życia do istnienia samej tylko 
duszy, ani też przerwą w jego życiorysie, a jest jednym 
z etapów tegoż życia. Znamienne jest również i to, 
że pierwszym człowiekiem, który się o tym dowie-
dział, był złoczyńca. Widzimy zatem, że niemożliwą 
jest rzeczą, aby ktokolwiek, kiedykolwiek i kogokol-
wiek mógł z życia wyrwać. Słówko „życie” należałoby 
napisać wielką literą, gdyż tak nazwał siebie Syn Boży, 
Ten, o którym mówimy, że ukazał nam najgłębszą 
prawdę o naszym istnieniu.

W Ewangelii Mateusza czytamy, że w chwili kona-
nia Jezusa „Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, 
którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po 
Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świę-
tego i ukazali się wielu”. Natomiast Apostoł Paweł 
w Pierwszym liście do Koryntian mówi, że „jeśli nie 
ma zmartwychwstania, to Mesjasz nie został wskrze-
szony”. Może więc mają rację ci, którzy mówią, że 
śmierć i zmartwychwstanie to nie dwa oddzielne 
wydarzenia, ale jedno, że to tylko dwa różne spoj-
rzenia na życie. Przechodzimy więc przez śmierć jak 
przez Morze Czerwone. Z jednego brzegu na drugi, 
ale wciąż tu pozostajemy, gdyż w świetle Chrystuso-
wego pojmowania Świata, ziemia, materia to nie grób, 
ale matka, która wciąż nas rodzi, podobnie jak zrodzi-
ła i rodzi Chrystusa. I tak Boże Narodzenie zbiega się 
z Wielkanocą.  

WACŁAW OSZAJCA SJ

Jezus po śmierci zjawia się pośród uczniów w spo-
sób zupełnie niewytłumaczalny, ale pozdrawia ich 

najzwyczajniej w świecie, jakby nic nadzwyczajne-
go się nie stało. Tak się z nimi wita, jakby się rozstali 
w najlepszej komitywie zaledwie wczoraj. Szalom alej-
chem, po naszemu pewnie brzmiałoby nawet nie jak 
„witajcie”, to nazbyt o� cjalne, ale po prostu – „dzień 
dobry”. Nic dziwnego, że ta zwyczajność i bliskość 
Jezusa, mówiąc najdelikatniej, Apostołów zaskaku-
je. Czują się skrępowani, a nawet przestraszeni. Tyl-
ko Maria Magdalena zachowuje się w sobie właści-
wy sposób. Obściskuje Jezusa tak, że nie może się 
On wyrwać z jej objęć. Ta zwyczajność tych nadzwy-
czajnych spotkań dużo mówi o Jezusie. On nie tyle 
się zjawia, przychodzi, zstępuje, co po prostu jest od 
zawsze tu i teraz. Również wtedy, gdy człowiek umie-
ra ze strachu, bólu, mimo zamkniętych drzwi, szu-
bienicy, grobu, ale i przy ognisku nad brzegiem jezio-
ra. Jednym słowem, na cokolwiek popatrzeć, zawsze 
patrzy się na Boga.       

Nie od razu taki sposób istnienia Boga był dla 
wszystkich oczywisty. Nieraz wydawało się ludziom, 
i nadal wydaje, że Bóg, jak człowiek, zjawia się na 
dłuższy lub krótszy czas, a następnie odchodzi. 
Odchodzi zwłaszcza wtedy, gdy człowiek nie potrak-
tuje Boga jak należy. A przecież imię Boga jest formą 
czasownika „być”, co wskazuje, że Jego najgłówniej-
szą cechą jest istnienie. Czyli nieustanne bycie wszę-
dzie i zawsze. Jeśli więc my, ludzie, jesteśmy do Boga 
podobni, to i naszą podstawową właściwością jest 
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Smoleńskie mgły
MiChAł OKOńSKi

„Dlaczego manipulują, oczerniają i pro-
wokują tak bezwstydnie tuż przed roczni-

cą Jego i Ich śmierci?” – uwiedziony malowniczą frazą, posta-
nowiłem wziąć udział w sondażu portalu wPolityce.pl. Prob-
lem w tym, że wybór, dany mi przez redakcję („Ponieważ coraz 
więcej prawdy o Smoleńsku, a kłamstwo upada”, „Bo choć 
wciąż prowadzą w sondażach, to czują, że tak naprawdę Pola-
cy już ich przejrzeli”, „Bo nienawidzą i nienawidzili – za to, że 
kochał Polskę i lubił Polaków”, „Wszystkiego po trochu”), oka-
zał się ograniczony. Wyznawcy religii smoleńskiej nie przewi-
dują nawet tak trywialnej możliwości, jak „Oni nie manipulują, 
oczerniają i prowokują tak bezwstydnie, tylko zwyczajnie się 
mylą”, nie mówiąc już o „Oni mówią prawdę, nawet jeśli często 
jest dla nich kłopotliwa i/lub kompromitująca”.

Sondaż zamieszczono kilka dni po konferencji o katastrofie 
smoleńskiej, zorganizowanej w gmachu Parlamentu Europej-
skiego. Jarosław Kaczyński mówił do jej uczestników, że „coraz 
bardziej wygląda to na zamach”. Pytał też, skąd polski mini-
ster spraw zagranicznych już niewiele po godz. 9.00 pamięt-
nego 10 kwietnia wiedział, że wszyscy zginęli – jeśli do końca 
przemyśleć konsekwencje tego pytania, trudno nie dojść do 
wniosku, że lider PiS uważa Radosława Sikorskiego za jedne-
go z organizatorów zamachu.

Wypowiedź Kaczyńskiego skłoniła szefa dyplomacji do 
upublicznienia nagrań rozmów, jakie pracownik Centrum 
Operacyjnego MSZ prowadził wówczas m.in. z będącym 
w Smoleńsku ambasadorem Jerzym Bahrem. I aż wstyd tłu-
maczyć, do jakich wniosków na temat szans na przeżycie pasa-
żerów tupolewa musiał dojść oddalony o 150 metrów od wra-
ku polski przedstawiciel – zwłaszcza wstyd tłumaczyć komuś, 
kto kilka godzin później również znalazł się na miejscu tragedii 
i widział skalę zniszczenia.

Przed nami druga rocznica katastrofy. Wypowiedzi lidera 
PiS i jego zwolenników już dziś pokazują, w jakiej odbędzie się 
atmosferze. Niestety, z powagą w obliczu śmierci nie ma to 
wiele wspólnego. Podobnie jak z poważną rozmową o kondy-
cji państwa i odpowiedzialności jego przywódców. A byłoby 
o czym rozmawiać – sądząc nie tylko z raportu NIK o orga-
nizacji wizyt w Smoleńsku albo ze sposobu, w jaki Moskwa 
ograła Warszawę podczas prezentacji raportu MAK. Nawet 
z upublicznionych w minionym tygodniu nagrań z 10 kwietnia 
2010 r. wynika, że Centrum Operacyjne MSZ nie było w sta-
nie przesłać ministrowi listy pasażerów Tu-154, bo w resor-
cie... nie działał mail („Zostaliśmy odcięci w ogóle, centrala od 
prądu, powikłania po pogodowej awarii” – tłumaczy szefowi 
dyplomacji jeden z podwładnych).

Takiej rozmowy jednak nie będzie. Oczadziali smoleńską 
mgłą wolą mówić o zamachu.  h

dżerowie. Prezydent Legnicy postanowił odsunąć Jacka 
Głomba od kierowania tamtejszym teatrem...

Warszawscy urzędnicy podkreślają, że „model laborato-
ryjny” teatru, realizowany przez Dramatyczny, nie zadowa-
la miasta. „Nie wystawia się tam lektur szkolnych”, żalił się 
nawet wiceprezydent! Jednak podstawowy problem to pie-
niądze: Dramatyczny nie potrafi na siebie zarobić, powi-
nien zatem sprawnie serwować komercyjne przedstawie-
nia. Inne placówki, jak Teatr Komedia, przecież to potrafią. 
Sukcesy, ranga artystyczna? To już nieważne. 

„Teatr nie jest produktem. Widz nie jest klientem” – prze-
konują protestujący. To hasło dobrze opisuje obecny prob-
lem. Władze nie potrafią wywiązywać się ze swoich zadań, 
próbują zatem zrzucić odpowiedzialność na innych. Nie tyl-
ko w sferze kultury. Bo szkoła też nie jest produktem, można 
byłoby dodać. Ani szpital. Samo miasto nie jest produktem, 
czego jeszcze nie zauważyli nasi rządzący.   h

Teatr nie jest produktem
PiOtR KOSiEWSKi

Warszawskim Spotkaniom Teatral-
nym towarzyszył protest ludzi tea-

tru. Pod listem do władz podpisało się 3 tys. osób, w tym 
aktorzy, reżyserzy i krytycy z różnych pokoleń, m.in. Kry-
stian Lupa i Izabela Cywińska, Michał Zadara i Andrzej 
Wajda, Maja Komorowska i Jacek Poniedziałek. Dlaczego 
właśnie teraz? Powody do niepokoju można długo wyliczać. 
Kończy się kadencja Pawła Miśkiewicza, dyrektora Teatru 
Dramatycznego. Nie wiadomo, kto po nim przejmie kiero-
wanie jedną z najważniejszych warszawskich scen. Władze 
województwa dolnośląskiego chciały zmienić statuty tea-
trów – w miejsce obecnych dyrektorów mieli przyjść mene-

niej ministrowie finansów strefy euro ustalili, że wartość 
funduszu ratunkowego wzrośnie do 800 mld euro: tak 
wielka kwota ma zabezpieczyć przed „pożarem” w kolej-
nych krajach, odbudować zaufanie do strefy i odstraszyć 
rynki od spekulowania np. na bankructwo Hiszpanii.

Ale to właśnie Hiszpania pokazuje [patrz str. 29 – red.] 
punkt odniesienia dla pojęcia „najgorsze”. Bo na jej przy-
kładzie widać, że można „zaoszczędzić się na śmierć”: że 
same oszczędności mogą skutkować dalszą recesją, która 
sprawia, iż konieczne są nowe cięcia itd. Nawet niemiec-
cy socjaldemokraci, zachęceni przykładem francuskich 
socjalistów, stawiają warunki Merkel (potrzebuje ich, bo 
do przegłosowania paktu fiskalnego trzeba w Bundestagu 
dwóch trzecich głosów): chcą w Europie państwowych 
programów pobudzających koniunkturę, finansowanych 
z nowego podatku od operacji finansowych.

Pogląd, że w strategii antykryzysowej potrzeba – obok 
cięć i paktu fiskalnego – także takiej „drugiej nogi”, zysku-
je w Europie na popularności, także wśród polityków 
prawicowych. Tyle że wspólnego podatku od transakcji 
finansowych pewnie nie będzie, przeciwko jest Londyn. 
Szkoda – do walki z kryzysem mogłyby dołożyć się także 
rynki finansowe.  h

WOJCiECh PięCiAK

W szczycie antykryzysowym weźmie 
udział Benedykt XVI, który wspólnie 

z politykami pomodli się o „boską inspirację”; „w tej chwili 
to najbardziej wiarygodna strategia ratowania euro” – taką 
depeszę opublikował niedawno Reuters. Papież ostatnią 
nadzieją euro? Komunikat, termin szczytu datujący na 1 
kwietnia, okazał się primaaprilisowym żartem Komisji 
Europejskiej. Ale nawet żarty mają wymiar polityczny. 
„Neue Zürcher Zeitung”, dziennik finansistów, zinterpre-
tował to tak: skoro w unijnej centrali żartują z kryzysu, to 
może jego najcięższa faza już za nami?

Tak właśnie uważa Mario Draghi: w wywiadzie dla „Bil-
da” prezes Europejskiego Banku Centralnego oznajmił, 
że strefa euro wychodzi z kryzysu. „Choć ryzyko ciągle 
istnieje, najgorsze za nami”, wskaźniki są lepsze, a EBC 
od tygodni nie musiał wykupywać obligacji zagrożonych 
państw; „piłka po stronie rządów, one muszą sprawić, by 
strefa euro była trwale odporna na kryzys”. Kilka dni póź-

Kryzys: najgorsze za nami?

W najbliższych numerach:

Antykoncepcja: pomyliliśmy przykazania i
Urodziny Benedykta XVi:   i
blaski i cienie pontyfikatu
Czym się różni iPad od glinianej tabliczki:   i
zuzanna Skalska, trendwatcher, o tym, jak świat 
będzie wyglądał za pół wieku
Bezmyślność awatara:  i
jak w sieci nadużywa się symboli religijnych
Ostatni tom Wisławy Szymborskiej i
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Irena Danuta Lewandowska 
z domu Sieniuc

kochana Żona, Ciocia i Bratowa
Przeżywszy lat 85, po ciężkiej chorobie,

opatrzona Świętymi Sakramentami,
zasnęła w Panu dnia 26 marca 2012 r.

Msza św. żałobna przy Zmarłej
odprawiona została w czwartek, 

dnia 29 marca 2012 r. o godz. 13.00,
w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie,

po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłej
na miejsce wiecznego spoczynku,

o czym zawiadamia pogrążony w głębokim smutku i żalu

Mąż z Rodziną
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 Sześćdziesiąt siedem. Koalicja PO-PSL porozumiała się w sprawie re-
formy emerytalnej. Polacy będą pracować do ukończenia 67. roku życia, 
choć jeśli nie będą mogli znaleźć zatrudnienia, dostaną możliwość wcześ-
niejszego przejścia na emeryturę (kobiety od 62 lat, mężczyźni – od 65, 
po przepracowaniu odpowiednio 35 i 40 lat), przy czym wypłacana im 
w tym okresie emerytura częściowa będzie obliczana na podstawie po-
łowy zgromadzonego kapitału. W Sejmie koalicjanci – przy wsparciu 
wstrzymującego się od głosu Ruchu Palikota – odrzucili wsparty przez 
2 mln podpisów wniosek NSZZ „Solidarność” o przeprowadzenie refe-
rendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego.  Nietajne wię-
zienie. „Gazeta Wyborcza” ujawniła, że prokuratura postawiła zarzuty 
Zbigniewowi Siemiątkowskiemu, b. szefowi Agencji Wywiadu, w związku 
z jego udziałem w organizowaniu na terenie Polski ośrodka, w którym CIA 
w latach 2002-03 przetrzymywała i torturowała podejrzanych o terroryzm. 
Siemiątkowskiemu grozi co najmniej 10 lat więzienia, zaś jego ówczesnemu 
zwierzchnikowi, premierowi Leszkowi Millerowi – odpowiedzialność przed 
Trybunałem Stanu. Donald Tusk komentując sprawę powiedział, że Polska 
nie jest bantustanem, gdzie politycy, „nawet pod rękę z największym mo-
carstwem świata”, coś załatwiają pod stołem.  Debata o suwerenności. 
W exposé przed Sejmem minister Radosław Sikorski tłumaczył, że miarą 
prawdziwej suwerenności kraju jest oprocentowanie krajowych obligacji, 
opowiadał się za pogłębieniem integracji UE i jej ewolucji w stronę fede-
racji. Wystąpienie zostało ostro skrytykowane przez PiS i Solidarną Pol-
skę oraz poparte co do generalnych kwestii przez SLD i Ruch Palikota.  
Kobylański antysemitą. Działacz polonijny z Urugwaju i sponsor Radia 
Maryja Jan Kobylański przegrał proces z szefem polskiej dyplomacji. „Pro-
ces bezspornie wykazał antysemickie poglądy Jana Kobylańskiego, wobec 
czego określenie go przez Radosława Sikorskiego antysemitą może być 
uznane za łagodne” – uzasadniła werdykt sędzia Bożena Chłopecka.  
Smoleńskie mgły. „Coraz bardziej wygląda to na zamach” – powiedział 
Jarosław Kaczyński uczestnikom konferencji o katastro e smoleńskiej, zor-
ganizowanej w gmachu Parlamentu Europejskiego. Pytał też, skąd polski 
minister spraw zagranicznych już niewiele po godz. 9 wiedział, że wszy-
scy zginęli, co skłoniło Radosława Sikorskiego do upublicznienia rozmów, 
jakie pracownik Centrum Operacyjnego MSZ prowadził wówczas m.in. 
z będącym w Smoleńsku ambasadorem Jerzym Bahrem.  Pierwsza wi-
zyta. Nowy prezydent Niemiec Joachim Gauck w inauguracyjną podróż 
zagraniczną wybrał się do Warszawy.  Hiszpania przeciw cięciom. Re-
formy na rynku pracy, ułatwiające pracodawcom zwalnianie pracowników, 
w połączeniu z oszczędnościami budżetowymi i podwyżką podatków, do-
prowadziły do strajku sektora publicznego. Do podobnych protestów, bę-
dących stałym elementem greckiego pejzażu, doszło ostatnio w Portugalii, 
kolejne spodziewane są we Włoszech.  Papież na Kubie. Benedykt XVI 
nie spotkał się z miejscowymi dysydentami, znalazł natomiast czas dla Fi-
dela Castro. Do Kubańczyków zaapelował, aby walczyli o „nowe, lepsze 
społeczeństwo, otwarte i bardziej godne człowieka”, czego nie uda się 
osiągnąć „bez przebaczenia i wzajemnego zrozumienia”.  Z aresztu do 
parlamentu. Legendarna birmańska opozycjonistka i laureatka pokojowej 
Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi została dopuszczona do startu w wy-
borach uzupełniających i będzie zasiadać w ławach poselskich. Wybory 
powszechne mają się odbyć w 2015 r.  Historyczna głodówka. Sześciu 
działaczy Solidarności z lat 80. głodowało w jednym z krakowskich koś-
ciołów na znak protestu przeciwko zmianom w podstawie programowej 
szkół ponadgimnazjalnych, dotyczących zakresu i sposobu uczenia historii 
(ministerstwo edukacji zapewnia, że reforma przyczyni się do poprawienia 
poziomu edukacji historycznej Polaków).  Teatr protestu. W Międzyna-
rodowym Dniu Teatru kilkudziesięciu najwybitniejszych twórców różnych 
pokoleń – od Wajdy przez Lupę po Strzępkę i Demirskiego – zaprotesto-
wało przeciwko postępującej komercjalizacji publicznych scen. Hasło akcji: 
„Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem”.
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Dzięki emerytalnej batalii 
wróciła do polskiej polityki 
debata nad realnymi 
problemami. Szkoda, że wraz 
z niezwykłym nagromadzeniem 
demagogii i populizmu. 

PRZEMYSŁAW WILCZYŃSKI

Finisz koalicyjnych negocjacji i parlamentarna de-
bata nad wnioskiem o referendum to bynajmniej 
nie koniec: ciąg dalszy telenoweli pod tytułem 
„referendum emerytalne” zapowiedział już szef 
SLD Leszek Miller, związkowcy z Solidarności 
zagrozili dalszymi protestami, tymczasem poro-
zumienie PO--PSL w sprawie wieku przecho-

dzenia na emeryturę dopiero za kilka tygodni ma szansę 
przerodzić się w gotowy – opatrzony w szczegóły, a nie 
tylko ogólne ustalenia – projekt ustawy.

Bez wątpienia jednak ubiegły tydzień przyniósł zamknię-
cie pierwszej poważnej odsłony emerytalnego sporu. Czy 
wydarzyło się w związku z tym w Polsce coś istotnego?

TŁUSTE KOTY
W wymiarze najbardziej powierzchownym – tym odno-
szącym się do parlamentarnego spektaklu – nie dowie-
dzieliśmy się niczego nowego. Choć trudno oprzeć się 
wrażeniu, że najgorsze cechy polskiej polityki objawiły się 
nam w ubiegły piątek (podczas debaty nad referendum 
w sprawie wieku emerytalnego) w postaci esencjonalnej.

I nie chodzi nawet o sejmowe połajanki – ludzi „spod 
ciemnej gwiazdy” prezesa Kaczyńskiego, „tłuste koty” 
wytypowane przez posłankę Kempę do jak najszybszego 
opodatkowania, czy „pętaka” w wykonaniu szefa rządu (to 

skądinąd paradoks: emocjonalna wymiana zdań Tusk–Duda 
stanowiła jedyny merytoryczny wkład w debatę) – ale gro-
teskowe wyścigi na wzniosłe hasła, których dotychczasowy 
sens udało się posłom opozycji niemal całkowicie odwrócić. 
Słyszeliśmy więc wielokrotnie o „demokracji” (ta miałaby 
być zagrożona za sprawą reformy wdrażanej przez legalnie 
wybraną władzę), „odwadze” (w nowym znaczeniu polega 
na torpedowaniu skrajnie niepopularnej reformy i pójściu 
z prądem społecznego niezadowolenia) oraz o „solidarności” 
(jej objawem miałaby być walka o prawo do przechodzenia 
na emeryturę na starych zasadach, a w konsekwencji – 
głodowe świadczenia dla przyszłych pokoleń).

Za symbol pomieszania wszystkiego ze wszystkim niechaj 
wystarczy jeden obrazek: Leszek Miller odśpiewuje „Mury” 
Kaczmarskiego w towarzystwie działaczy Solidarności, ci 
zaś nagradzają jego występ brawami.

TUSK NIE OSZUKAŁ
Na poziomie drugim, politycznym, dostaliśmy sygnał po-
twierdzający istnienie unikalnego w polskich warunkach 
fenomenu: stabilizacji, o jakiej nie mogły marzyć poprzednie 
koalicje i jaka może się długo nie powtórzyć. „Niech dobry 
Bóg da każdemu takie kon� ikty” – powiedział na jednej 
z konferencji premier Tusk, i trudno nie przyznać mu ra-
cji. Owszem, koalicję czeka niejeden spór, wiele jednak 
wskazuje na to, że skoro PO i PSL nie potknęły się o tak 
niepopularną zmianę, nie potkną się już o nic.

Zwycięstwo PO i PSL trudno jednak uznać za równo-
rzędne: Waldemar Pawlak znów wygrał jakby wbrew sobie. 
Chciał reformować i nie reformować równocześnie; być 
trochę władzą, trochę łagodzącą skutki jej działań opozycją; 
spełniać rolę na poły wicepremiera, na poły zdystansowa-
nego szeregowca, który podczas debaty nad referendum 
zasiada ostentacyjnie w ławach poselskich.

Największym wygranym pierwszego emerytalnego starcia 
jest zatem Donald Tusk, który – wbrew niektórym komen-
tarzom – nie musiał wcale upierać się przy tej reformie. 
Mógł spokojnie złożyć jej poniechanie na karb sprzeciwu 
współkoalicjanta bądź – nieodwołanej jeszcze werbalnie, 
choć w praktyce dokonującej żywota – doktryny „reform, 
które nie mogą boleć”. Groteskowo brzmi w tym kontekście 
zarzut, że „Tusk oszukał Polaków”, gdyż o podwyższeniu 

Związkowcy z Solidarności w proteście przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego budują miasteczko 
namiotowe przed Kancelarią Premiera. Warszawa, 26 marca 2012 r.

EMERYTURY: CZAS ZMIAN
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 Więzienie CiA: Akt oskArżeniA krAj

Co wtorek o 14.30 na antenie Radia Kraków goszczą 
dziennikarze „Tygodnika”.  
słuchaj nas w Małopolsce:  
kraków – 101,6 FM | nowy sącz – 90,0 FM  | krynica zdrój – 102,1 FM  
| Rabka zdrój – 87,6 FM | Tarnów – 101,0 FM  | zakopane – 100,0 FM   
| andrychów – 98,8 FM | gorlice – 97,4 FM  www.radiokrakow.pl

wieku emerytalnego nie mówił przed wyborami: ten zarzut 
można spokojnie odnieść nie tylko do wielu reform ostatniego 
20-lecia w Polsce, ale też do wprowadzającej emerytalne zmiany 
Europy. W Niemczech – skądinąd u nas podawanych jako przy-
kład rzekomego zwrotu w kierunku ponownego obniżenia wieku 
emerytalnego – koalicjanci z CDU/CSU i SPD zgodzili się na 
podniesienie wieku emerytalnego już w umowie koalicyjnej 
w 2005 r. (ustawę uchwalono w 2007 r.), mimo że żadna z partii 
nie sformułowała tego postulatu w swoim programie.

Największe porażki zakończonej w ubiegłym tygodniu odsłony 
emerytalnego sporu dotyczą komunikacji ze społeczeństwem. 
Strona rządowa nie zdołała przebić się z przekazem, zdawa-
łoby się, oczywistym: że wysokość świadczeń poszczególnych 
obywateli nie jest efektem losowania, a godna emerytura nie 
rodzi się w torbie listonosza i jest wypadkową m.in. długości 
okresu płacenia składek. Strona „referendalna” nie zdołała – ba, 
nie zadała sobie w tej mierze trudu – wyjaśnić Polakom, na 
czym miałby polegać plan B, w przypadku, gdyby referendum 
doszło jednak do skutku, a Polacy opowiedzieliby się przeciwko 
emerytalnym zmianom. „Co dalej?” – na to proste pytanie nie 
odpowiedzieli ani Kaczyński, ani Miller, ani Duda.

CząsTKowe Rozwodnienie
Mamy wreszcie wymiar trzeci: społeczno-ekonomiczny. Przypo-
mnijmy: zgodnie z koalicyjnymi ustaleniami popracujemy do 67. 
roku życia, chyba że zdecydujemy się na – wynegocjowaną przez 
PSL – emeryturę cząstkową, przysługującą kobiecie w wieku 62 
lat i mężczyźnie w wieku lat 65. Co ważne: ta emerytura, wy-
płacona pod warunkiem 35-letniego stażu ubezpieczeniowego 
w przypadku kobiet i 40-letniego w przypadku mężczyzn, będzie 
stanowić jedynie 50 proc. emerytury pełnej, a fakt jej pobierania 
nie zostanie bez wpływu na wysokość świadczenia wypłacanego 
po ukończeniu 67. roku życia. Innymi słowy: decydując się na 
cząstkową emeryturę, decydujemy się jednocześnie uszczuplać 
nasz kapitał na przyszłość. W tym sensie owo peeselowskie 
„rozwodnienie” reformy (i tak niewielkie: Waldemar Pawlak 
zrezygnował np. z pomysłu „nagradzania” kobiet wcześniejszą 
emeryturą za rodzenie dzieci) nie powinno stanowić dla budżetu 
większego zagrożenia.

Ubiegły tydzień, w trakcie którego debata nad emeryturami 
przyspieszyła, obfitował w nadzwyczajne nagromadzenie dema-
gogii i populizmu. Krytycy reformy niejednokrotnie wikłali się 
w zabawne sprzeczności (vide poseł opozycji krytykujący cząst-
kową emeryturę jako świadczenie głodowe – do czego doprowa-
dzi storpedowanie podniesienia wieku emerytalnego jak nie do 
drastycznego obniżenia świadczeń?). Obficie odwoływano się 
do gróźb, w tym do tej najcięższej: Polacy – powiadali krytycy 
reformy – będą za sprawą podniesienia wieku emerytalnego 
pracować do śmierci. Na nic nie zdały się przywoływane tu 
i ówdzie prognozy, według których oczekiwana długość ży-
cia Polaków będzie rosła w nadchodzących dziesięcioleciach 
(w 2020 r. przeciętny mężczyzna może liczyć na dożycie 81 lat, 
co oznacza, że po zmianach spędzi 14 lat na emeryturze).

Czas pyTań
Populistyczne głosy przeciw reformie nie oznaczają rzecz 
jasna, że zmiany w systemie emerytalnym nie budzą obaw. 
Jakie konsekwencje przyniosą np. pozorne przywileje dla pań? 
Czy możliwość pobierania cząstkowej emerytury już w 62. roku 
życia – w połączeniu z krótkim, bo tylko 35-letnim okresem 
ubezpieczeniowym – nie sprawi, że duża część z nich otrzyma 
głodowe świadczenia? Czy pracodawcy nie będą wypychać 
zbliżających się do przedemerytalnego okresu ochronnego 
kobiet z rynku pracy?

Prawdą jest, że samo podniesienie wieku emerytalnego – bez 
zmian na rynku pracy, w służbie zdrowia, polityce prorodzinnej 
etc. – nie wystarczy, by zapewnić przyszłym emerytom bez-
pieczeństwo (choć nieprawdą jest, że podniesienie tego wieku 
bez mitycznego dodatkowego pakietu ustaw nie ma sensu; 
to nie kwestia sensu lub jego braku zresztą, a matematycznej 
konieczności). Wszystkie te wątpliwości nie unieważniają jednak 
najważniejszego wniosku: wraz z koalicyjnym porozumieniem 
w sprawie emerytur zrobiliśmy – w ślad za większością kra-
jów europejskich – poważny krok do przodu. Porozumienie 
w sprawie emerytur nie gwarantuje nam, przyszłym emerytom, 
szczęśliwości i dostatku, oddala jednak wizję, w której za lat 
30-40 obudzimy się z ręką w... pustym portfelu.  h

Między złeM i złeM
Jeśli Siemiątkowski i Miller 
staną przed sądem za to, 
że udostępnili CIA bazę, 
w której przesłuchiwano 
jeńców z Al-Kaidy,  
będzie to znaczyć, iż 
przedstawiciele polskiego 
państwa utracili instynkt 
samozachowawczy.

wojCieCh pięCiaK

Pozornie to triumf państwa 
prawa. Tak w każdym razie wi-
dzi to Krzysztof Kwiatkowski: 
były minister sprawiedliwości 
zamieścił na swym blogu 

triumfalny komentarz do decyzji 
prokuratury o postawieniu zarzutów 
Zbigniewowi Siemiątkowskiemu. 

Siemiątkowski – jak ujawniła „Ga-
zeta Wyborcza” – usłyszał w styczniu 
zarzuty, że jako dyrektor Agencji 
Wywiadu uczestniczył w zorgani-
zowaniu w Polsce tajnego ośrodka, 
w którym w latach 2002-03 CIA 
bezprawnie pozbawiła wolności 
i przesłuchiwała jeńców z Al-Kaidy. 
„Polska jest państwem praworządnym, 
ponieważ żaden obywatel niezależnie 
od zajmowanej funkcji nie stoi ponad 
prawem” – komentuje Kwiatkowski. 
I podkreśla, iż rzecz dzieje się w chwili, 
gdy „Amerykanie odmawiają udo-
stępniania jakichkolwiek informacji 
w tej sprawie na wniosek polskiej 
prokuratury, na Litwie prokuratura 
odmawia wznowienia dochodzenia, 
a Rumunia twardo zaprzecza, żeby 
w tym kraju znajdowały się więzie-
nia CIA”. Dodajmy Obamę, który 
po objęciu urzędu oświadczył, że do 
tematu praktyk CIA za czasów Busha 
nie zamierza wracać.

Jednym słowem: wszyscy, którzy 
mieliby coś wspólnego z tajnymi wię-
zieniami CIA, z jakichś powodów nie 
chcą rzucać „pełnej prawdy na stół”. A 
polscy urzędnicy i politycy z partii rzą-
dzącej – postulat „wyjaśnienia” sprawy 
poparł Donald Tusk – uważają, że po-
winni pójść inną drogą. I chcą w tym 
widzieć zwycięstwo prawa, a zapewne 
też etyki. Albo raczej: tego, co Max 
Weber nazywał etyką zasad.

A gdzie etyka odpowiedzialności, 
kładąca nacisk na konsekwencje dzia-
łania?

hhh
Gdyby Krzysztof Kwiatkowski był 
brytyjskim premierem czasu II wojny 
światowej, to – przy takim apolitycz-
nym hipermoralizmie i prawnym rygo-
ryzmie – Anglia nigdy nie wygrałaby 
starcia z Hitlerem. Można mu życzyć, 
aby – jeśli w przyszłości będzie pełnił 
funkcje państwowe – nie znalazł się 
w sytuacji, gdy nie ma prostego wyboru 
między dobrem i złem. Nie dla jego 
komfortu moralnego, lecz dla dobra 
państwa i obywateli.

Pomysł, by Miller i Siemiątkowski 
stanęli przed sądami – powszechnym 
(Siemiątkowski) lub Trybunałem 
Stanu (Miller) – z tego powodu, iż 
po 11 września 2001 r. (i po ogłosze-
niu przez NATO, że był to atak na 
wszystkie kraje Sojuszu) udostępnili 
Amerykanom bazę na terenie Polski, 
świadczy o jednym: iż polscy politycy 
i urzędnicy tracą instynkt samozacho-
wawczy i poczucie odpowiedzialności 
za państwo. Chodzi nawet nie o to, 
że w ten sposób Polska może zostać 
narażona na odwet terrorystów. Jeśli 
zechcą nas zaatakować, nie będą po-
trzebować pretekstu w postaci wyroku 
na Siemiątkowskiego.

Jest takie powiedzenie, przypisywane 
Brytyjczykom, że „nie ma takiego 

świństwa, jakiego nie należy uczynić 
dla Anglii”. Torturowanie przez CIA 
jeńców z Al-Kaidy w Starych Kiejku-
tach trudno uznać za moralnie dobre. 
Ale przypomnijmy: celem istnienia 
tego więzienia było uzyskanie informa-
cji, które miały zapobiec powtórkom 
z 11 września 2001 r. – w USA, Europie 
i w innych miejscach. Ludzie, którzy 
mieli tam trafiać, nie byli przypadkowi. 
Byli wrogami – jak Chaled Szejk Mo-
hamed, główny planista zamachów 
z 11 września, więziony ponoć na 
Mazurach. Jeśli dzięki temu udało się 
zapobiec kolejnym zamachom, to tajne 
więzienie w Polsce miało uzasadnienie. 
Jeśli nawet Miller i Siemiątkowski mieli 
świadomość, do czego służy Ameryka-
nom udostępniony teren – mieli pod-
stawy, aby postąpić tak, jak postąpili.

Inna sprawa, że to sami Amerykanie 
ich „wystawili” – temat więzień CIA 
ujawniła w 2005 r. prasa amerykańska, 
opierając się na przeciekach z rządu 
USA, będących zapewne elementem 
politycznych rozgrywek za Oceanem. 
To powinno dać do myślenia polskim 
politykom – i pewnie dało.

hhh
To banał, ale wart przypomnienia: 
wojna jest okrutna także wówczas, gdy 
jest wojną obronną (tj. narzuconą przez 
wroga) i gdy jest w naszym odczuciu 
sprawiedliwa czy usprawiedliwiona. 
Także na wojnie usprawiedliwionej są 
sytuacje, gdy polityk (dowódca) musi 
wybierać między złem i złem – nawet 
nie między złem „większym” bądź 
„mniejszym”, ale między złem wiel-
kim i wielkim – polegającym na tym, 
że w zależności od jego decyzji bądź 
zaniechania ktoś ucierpi: albo strona 
przeciwna (żołnierze, cywile), albo 
strona pojmowana jako nasza (żołnie-
rze, cywile, np. ofiary zamachu).

Na wojnie, także usprawiedliwio-
nej, są sytuacje, gdy – aby pokonać 
wroga – sięga się po złe metody. Czy 
to cyniczne? Jeśli nawet tak – to jest to 
cynizm wtórny wobec rzeczywistości 
wojennej, o której nikt nie chciałby 
pamiętać.

Garść przykładów. Podczas alianc-
kich bombardowań Francji wiosną 
1944 r. – ich celem były drogi, mosty, 
dworce kolejowe itd., aby Niemcy nie 
mogli przerzucać rezerw po przyszłym 
desancie w Normandii – zginęło aż 

12 tys. Francuzów. We wszystkich na-
lotach taktycznych w latach 1944-45 na 
wojska niemieckie na froncie zachod-
nim alianci zabili 65 tys. Francuzów, 
Belgów, Holendrów. W nalotach na 
Niemcy zginęło pod bombami (zrzu-
cały je też polskie eskadry) może nawet 
sto tysięcy nie-Niemców: jeńców, ro-
botników przymusowych, więźniów 
kacetów zmuszonych do pracy w bom-
bardowanych fabrykach. Podczas całej 
II wojny alianckie naloty zabiły pół 
miliona niemieckich cywilów (w tym 
75 tys. dzieci); była to niezaprzeczalnie 
zbrodnia wojenna. Liczba cywilnych 
ofiar nalotów na miasta japońskie 
(konwencjonalnych i atomowych) była 
jeszcze większa. Podczas bitwy w Nor-
mandii największe ofiary ponieśli nie 
alianci czy Niemcy, lecz francuscy cy-
wile – ich zginęło najwięcej, zwykle od 
„przyjacielskiego ognia”. I tak dalej.

Taka była cena tamtego zwycięstwa 
i politycy zachodnich państw demokra-
tycznych mieli jej świadomość (długo 
nie mieli jej natomiast obywatele – ina-
czej niż dziś, w dobie wszechobecnych 
kamer i internetu). Oczywiście inna 
jest dziś sytuacja, inne okoliczności, 
inna skala ofiar (na szczęście). Ale dzi-
siejsze dylematy nie są oryginalne. One 
istniały już w czasie II wojny światowej, 
tylko o tym nie pamiętamy i wydaje 
nam się, że na ówczesnych frontach 
wszystko było czarno-białe.

Wybory moralne, jakich muszą cza-
sem dokonywać politycy w sytuacjach 
ekstremalnych – a czas po 11 września 
był taką sytuacją – rzadko są prostym 
wyborem między dobrem a złem.

hhh
To wszystko nie znaczy, że polityk 
w państwie demokratycznym ma 
wolną rękę. Demokracja m.in. tym 
różni się od autorytaryzmu, że posiada 
zdolność do samokontroli i samo-
naprawy. Że gdy nie ma już np. uza-
sadnienia dla stosowania złych metod, 
poniecha ich – a nie stosuje dalej, bo 
tak jest prościej, skuteczniej.

Idąc po władzę, Obama obiecywał, 
że zamknie Guantanamo. Nie zamknął 
tego więzienia, czym rozczarował 
wielu zwolenników. To za Obamy 
USA rozwinęły strategię „wojny dro-
nów” (za Busha była w powijakach), tj. 
atakowania przeciwnika przy pomocy 
samolotów bezzałogowych, choć na-
wet w USA liczne są opinie, iż łamie 
ona prawo międzynarodowe.

W USA trwa dyskusja nad sensem 
i praworządnością Guantanamo. Może 
kiedyś zostanie zamknięte; może 
uczyni to Obama, może jego następca. 
Może kolejny następca przeprosi tych, 
którzy cierpieli niewinnie na skutek 
działań USA po 2001 r. – tak jak kil-
kadziesiąt lat po II wojnie światowej 
przeprosił „japońskich Amerykanów” 
za to, że spędzili kilka lat w obozach 
internowania tylko z powodu pocho-
dzenia, uznani za zagrożenie.

Wolno jednak wątpić, by który-
kolwiek z następców Busha i Obamy 
uznał za właściwe postawić ich przed 
sądem. Nawet gdyby prawnicy znaleźli 
po temu podstawy.

A pewnie by znaleźli.   h
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Racja stanu
Radosław sikorski, minister 
spraw zagranicznych: 
Nie da się dłużej budować 
Europy chyłkiem, ściemniając 
coś na temat ogrywania czy bycia 
ogranym przez Brukselę. W ten 
sposób możemy ograć się wszyscy.

cezary Michalski: największym euro- 
entuzjastą w rządzie Donalda tuska jest 
Pan, wywodzący się z najbardziej 
prawicowych środowisk...
Radosław Sikorski: Jest po temu wiele po-
wodów, zacznę od najświeższego. Doświadcze-
nie naszej prezydencji, która przypadła w mo-
mencie, kiedy Europa próbuje się pozbierać po 
uderzeniu globalnego kryzysu, uświadomiło 
nam wszystkim, jak kruchą konstrukcją jest 
Unia i jak niebezpieczne tendencje się w niej 
zarysowały.

to znaczy?
Myślę przede wszystkim o ryzyku odchodze-
nia w konstruowaniu polityki europejskiej 
od metody wspólnotowej, która nam służy, 
bo nie jesteśmy najsilniejszym państwem 
w całej wspólnocie – naszą siłę dopiero od-
budowujemy. Wobec tego cały potencjał pol-
skiej polityki powinien być rzucony na szalę 
utrzymania i wzmocnienia wspólnotowego 
charakteru Unii.

Poza tym sytuacja, w której wydawało się 
nam, że jedyny wybór polskiej polityki to 
albo coraz głębsze wchodzenie w struktury 
Zachodu, albo pozostawanie w jakimś dum-
nym odosobnieniu, należy do przeszłości. Na 
Wschód od Unii pojawił się ambitny projekt 
integracyjny, prowadzony przez Federację Ro-
syjską i wsparty niemałymi środkami dzięki 
wysokim cenom węglowodorów. Przez kryzys 
Unia straciła część swojej siły grawitacyjnej 
na Wschodzie, a jednocześnie okazało się, że 
niektórzy nasi wschodni sąsiedzi nie przezwy-
ciężyli balastu postsowieckiego w wewnętrznej 
konstrukcji swoich państw.

Tak więc nie stoimy dzisiaj przed wyborem: 
inwestowanie w głębszą integrację UE albo 
trzymanie się z boku i czekanie, co się wyda-
rzy. Jesteśmy pomiędzy dwoma ośrodkami 
integracji politycznej, ekonomicznej, a do pew-
nego stopnia także kulturowej, i nikt nie może 
nam zagwarantować, że integracja europejska 
się powiedzie, a integracja euroazjatycka się 
nie powiedzie. Może być na odwrót. I gdzie 
wtedy polscy eurosceptycy chcieliby widzieć 
Polskę? Jako samodzielne, ale i samotne pań-
stwo narodowe pomiędzy Unią Eurazjatycką 
a rozbitą znowu na państwa narodowe Unią 
Europejską? Czy to naprawdę byłaby lepsza 
sytuacja geopolityczna dla Polski niż ta, którą 
mamy obecnie?

Głębsza integracja europejska to dla Pana 
podstawowy element polskiej racji stanu, 
skoro na ten front chciałby Pan rzucić 
„cały potencjał polskiej polityki”.
W wymiarze polityki zagranicznej na pewno. 
Tak uważam i to tłumaczy moją postawę, którą 
pan redaktor nazwał euroentuzjazmem, a ja 
wolałbym nazywać eurorealizmem.

Ale skoro mówimy o rozejściu się w tym 
wymiarze drogi mojej i części polskiej pra-
wicy, to równie istotnym tego powodem jest 
ewolucja ideowa owej części polskiej prawicy. 
Przypominam, że kiedyś Prawo i Sprawied-
liwość nie tylko opowiadało się za wejściem 
Polski do Unii, a później za ratyfikacją traktatu 
lizbońskiego, ale wręcz postrzegało – moim 
zdaniem słusznie – udział Polski w procesie 
integracji europejskiej jako szansę na dokoń-
czenie okcydentalizacji kraju w sferze prawa, 
infrastruktury, kultury materialnej...

jako szansę na „wyjście 
z postkomunizmu”, jak wówczas mówiono 
w Pis-ie i na jego intelektualnym zapleczu, 
które też nie było wtedy tak 
eurosceptyczne jak dzisiaj.
Owszem, to był ważny argument w naszych 
dyskusjach (naszych, bo przecież także w nich 
uczestniczyłem). Zatem moje poglądy na Unię, 
na integrację, na wzmacnianie wspólnotowego 
charakteru i narzędzi polityki europejskiej jako 
bardzo istotne elementy polskiej racji stanu 
ewoluowały, ale jeszcze bardziej ewoluowały 
– na pozycje już nawet nie eurosceptyczne, ale 
wręcz antyeuropejskie – poglądy części pol-
skiej prawicy. Jak mawia mój przyjaciel Piotr 
Paszkowski, „polski polityk, który przegrywa, 
zawsze skręca w prawo” – powraca do takiego 
trzonu, matecznika plemiennego, często lęko-
wego, co jest nawet zrozumiałe, bo zapewnia 
politykowi może ograniczone, ale gwaranto-
wane poparcie. Taka ewolucja pomaga prze-
żyć własną porażkę, ale politykę państwową 
przegrywających liderów czy całych formacji 
psuje nieodwracalnie.

czy tak bardzo i tak bezalternatywnie 
stawiając na unię Europejską, która 
z obecnego kryzysu wyjdzie osłabiona, 
nie stawiamy na potęgę należącą już do 
przeszłości? Wschodzące potęgi, takie jak 
chiny, Indie, Brazylia, to już nie są tematy 
abstrakcyjnych intelektualnych rozważań, 
skoro na nie przeorientowuje się nawet 
polityka amerykańska, wcześniej 
tradycyjnie zainteresowana Europą.
Tylko czy Polska ma większe szanse budować 
partnerskie stosunki handlowe i polityczne 
z tymi wschodzącymi potęgami jako 40-mi-
lionowe państwo na dorobku, czy jako część 
jednego z najsilniejszych i najatrakcyjniejszych 
światowych rynków, którym wciąż pozostaje 
rynek europejski?

Powiedzmy otwarcie: jednym z obszarów, 
gdzie nie tyle oddaliśmy naszą suwerenność, co 
zainwestowaliśmy sporą jej część, jest wspólna 
unijna polityka handlowa. Zrezygnowaliśmy 
z prawa do samodzielnego zawierania umów 
handlowych z krajami spoza Unii, a umowy 
istniejące wcześniej musieliśmy albo wypo-
wiedzieć, albo dostosować do ustawodawstwa 
unijnego. Ale nie sądzę, by ktoś chciał z tego 
zrezygnować, gdyż UE jako całość reprezentuje 
nas w tym obszarze znacznie lepiej, niż byśmy 

mogli się reprezentować sami. W stosunkach 
z Chinami czy z USA zarówno Polska, jak też 
nasze podmioty gospodarcze występują jako 
część Unii z nieporównanie mocniejszej pozy-
cji, niż gdybyśmy w zglobalizowanym świecie 
występowali jako średniej wielkości kraj, po-
stawiony samotnie naprzeciwko podmiotów 
dysponujących nieporównanie większym 
potencjałem.

Zatem przynajmniej od wystąpienia 
berlińskiego stara się Pan trwać na 
najbardziej wysuniętej placówce 
euroentuzjazmu (świadczy o tym również 
ubiegłotygodniowe sejmowe exposé). 
Można powiedzieć, że z sukcesem, skoro 
na prawicowych pochodach pojawia się 
transparent „sikorski zdrajca”, a z drugiej 
strony białoruska telewizja to z Pana, a nie 
z niemieckiego ministra Guida 
Westerwellego (mimo że razem jeździliście 
do Mińska) czyni „czarnego luda”, 
czyhającego na białoruską suwerenność. 
czy polityk pełniący funkcję ministra 
spraw zagranicznych powinien aż tak 
bardzo zwracać na siebie uwagę? Być 
frontmanem? nawet premier podczas 
jednego z briefingów wygłosił żartobliwą 
uwagę, że sam nie jest aż tak aktywny na 
twitterze jak jeden z jego ministrów.
Zacznijmy od słynnego Twittera. Przypomi-
nam, że na Twitterze jest obecny już nie tylko 
prezydent Obama z milionami śledzących go 
internautów, ale także mój kolega minister 
Bildt, który twittuje więcej niż ja. Jest tam 
również minister Westerwelle, a od niedawna 
nawet papież Benedykt XVI.
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Wie Pan doskonale, że nie chodzi o me-
dium, ale o radykalizację przekazu. We-
sterwelle czy Bildt też nie popierają Łuka-
szenki, ale nie porównali go do Husajna, 
Kaddafiego czy jaruzelskiego, sugerując 
takie czy inne dalsze jego losy. Wielu Pana 
kolegów z PO czy ze środowiska wokół 
prezydenta też jest zwolennikami integra-
cji europejskiej i też uważa, że Kaczyński 
w swoim eurosceptycznym zwrocie się 
myli, a jednak wystąpienia berlińskiego 
by nie zaryzykowali. Również w sejmie się 
tak nie wystawiają. jest u Pana chęć wy-
chodzenia przed szereg, wybierania klu-
czowych momentów do nagłośnienia pew-
nych tez, także za cenę wejścia w ostrzej-
szy spór.
Zawsze uważałem, że dowódcy muszą być 
na pierwszej linii, a nie dekować się gdzieś na 
tyłach, czekając, jak się losy bitwy potoczą. 
W ten sposób kształtuje się także polityczne 
przywództwo.

Poruszył pan jednak parę różnych wątków. Po 
pierwsze, pokazanie prezydentowi Łukaszence 
drogi generała Jaruzelskiego jest próbą przeko-
nania go, że jest strategia wyjścia z dyktatury 
do sytuacji, w której nie tylko można mieszkać 
we własnym domu i żyć we własnym kraju, 
ale jeszcze były lider opozycji odwiedza cię 
w szpitalu. To próba przekonania władz Bia-
łorusi, że jest możliwe kontrolowane przejście 
do demokracji.

Przykłady Husajna i Kaddafiego też są ele-
mentem dialogu z Łukaszenką?
Alternatywą dla drogi Jaruzelskiego są niekon-
trolowane przejścia do demokracji. W wyniku 
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  KRAJ

Już w najbliższym numerze „Tygodnika” „SKRWAWIONE ZIEMIE” 
pierwszy z cyklu dodatków specjalnych, zapowiadających Festiwal ANAMNESES

których zresztą najczęściej demokracja później 
przez jakiś czas mocno kuleje. Wybór nadal 
należy do prezydenta Białorusi.

Jeśli natomiast chodzi o transparenty w mar-
szach Prawa i Sprawiedliwości, to trudno po-
lemizuje się z ludźmi, którzy uważają, że Unia 
Europejska to „Konzentrazionslager”, gdzie obo-
wiązuje nazistowska wykładnia hasła „Arbeit 
macht � ei”, bo i takie transparenty regularnie 
się na tych marszach pojawiają. Moje berlińskie 
wystąpienie rzeczywiście wywołało dyskusję, 
nawet spór, ale przypomnę, że właśnie po nim 
Sejm udzielił mi wotum zaufania, stosunkiem 

głosów 292 do 152, a więc grubo powyżej tego, 
czym dysponuje sama koalicja rządząca.

Co w kraju o kompletnie zniszczonym 
konsensusie wokół polityki zagranicznej 
jest oczywiście jakimś sukcesem. Ale ja 
z innego jeszcze powodu pytam o Pańską 
taktykę, a nie o strategię prowadzenia 
polityki europejskiej. Dookoła, w Europie, 
także w państwach, gdzie integracja 
europejska była wcześniej elementem 
szerokiego porozumienia politycznego, 
coraz popularniejsza staje się inna 

postawa. U siebie w kraju, szczególnie 
w kampanii wyborczej, przedstawia się 
Unię jako ciężar, powód wyrzeczeń, 
czasami nawet alibi dla własnych błędów, 
a kiedy utrzyma się albo zdobędzie 
władzę, prowadzi się politykę 
proeuropejską.
To nie jest nic nowego – obserwowałem to 
już w latach 80., kiedy mieszkałem w Anglii. 
Stara śpiewka europejskich polityków: jadą 
do Brukseli i wiedzą, że trzeba się dogadać, 
że rozwiązania wspólne są dla wszystkich ko-
rzystne, więc zawierają mądre kompromisy. 
Po czym wracają do kraju i mówią, że oni by 
chcieli wyrwać więcej, ale ta straszna Bruksela 
im nie pozwala.

Torysi robili to zawsze, ale dziś widzimy 
rozszerzanie się tej taktyki na Francję 
i Niemcy, czyli kraje będące ośrodkiem 
budowania Unii. Prezydent Sarkozy, 
za każdym razem kiedy jest podgryzany 
przez Front Narodowy, atakuje strefę 
Schengen, której, kiedy już wygra wybory, 
wcale nie demontuje, bo jest przewidy-
walnym, a czasami nawet skutecznym eu-
ropejskim politykiem. Politycy niemieccy 
nauczyli się wyrażać praktycznie wszystkie 
elementy niemieckiego interesu narodo-
wego w języku polityki europejskiej, ale 
kiedy kanclerz Merkel ogłosiła pierwszy 
plan pomocy dla zagrożonych państw 
strefy euro, natychmiast kosztowało to 
chadecję utratę władzy w dwóch landach. 
Zatem i oni nauczyli się obsługiwać euro-
sceptycyzm na własnym podwórku, mimo 
że nadal rozumieją wartość silnie zintegro-
wanej Europy. Nawet Kaczyński jest więk-
szym eurosceptykiem wobec „pisowskie-
go ludu” czy o. Rydzyka, niż był nim jako 
premier, kiedy miękko negocjował traktat 
lizboński. Czemu Pan chce być wyjątkiem 
od tej pragmatycznej polityki, uprawianej 
w Europie przez wszystkich? I czy nie stra-
ci na tym Pańska partia, walcząca z PiS-em 
także o elektorat prawicowy, a więc dziś 
w znacznej części eurosceptyczny?
Uważam, że doszliśmy do kresu możliwości 
stosowania tej metody. W sytuacji, w któ-
rej kryzys gospodarczy zachwiał podstawa-

mi jedności europejskiej, zmniejszył poziom 
entuzjazmu dla integracji w całej praktycznie 
Europie, obowiązkiem polityków jest przy-
wrócić właściwe proporcje pomiędzy dba-
niem o interes narodowy a wyrażaniem inte-
resu europejskiego, pomiędzy obsługiwaniem 
czy wręcz wywoływaniem strachu, że „nasz 
naród zostanie ograny”, a świadomością, że 
możemy „ograć się wszyscy” i zniszczyć to, 
co przez kilkadziesiąt lat udało się zbudować 
z zyskiem dla każdego narodu na tym konty-
nencie – i tych najsilniejszych, i tych relatyw-
nie słabszych.

Prowadząc debatę na temat przyszłości Eu-
ropy w Polsce, bez owijania w bawełnę, bez 
ściemniania, właśnie „od frontu”, staram się 
ustanowić nowy paradygmat mówienia o po-
lityce europejskiej. Chciałbym też przekonać 
kolegów, zarówno polskich, jak europejskich, że 
jeśli teraz nie zaangażujemy się w przywracanie 
wiary Europejczyków w Europę, a nie tylko 
w surfowanie na nastrojach i próbę ogrywania 
tych nastrojów poprzez ukrywanie realnych 
diagnoz i celów europejskiego projektu, to 
skończymy tak jak brytyjscy torysi, którzy są 
niewolnikami antyeuropejskiej polityki ich 
partii sprzed kilku czy kilkunastu lat. Nawet 
gdy sami dziś widzą, że powodzenie Europy 
służy interesom Wielkiej Brytanii, nie zawsze 
mają odwagę powiedzieć to swemu elektora-
towi. Upowszechnienie takiej polityki byłoby 
najprostszą drogą do rozpadu Unii.

A właściwie dlaczego? Przecież od samego 
początku istnieje pewien oczywisty, zrozu-
miały i czasami przynoszący nawet poży-
teczne owoce de� cyt demokracji w insty-
tucjach europejskich. Zawsze istniała prze-
paść pomiędzy „narodowymi 
demokracjami” a „europejską biurokra-
cją”. Wiele cennych idei i ciekawych poli-
tyków, choćby Jacques Delors z jego wizją 
„Europy społecznej”, mogło przetrwać 
wyłącznie dzięki temu, że wydostali się 
z obszaru „narodowej demokracji”, gdzie 
nie byli zbyt akceptowani, i tra� li w obszar 
„europejskiej biurokracji”, gdzie ustrój 
jest nieco bardziej mieszany i nieco bar-
dziej różnorodne są źródła legitymizacji.
 >

Min. Radosław Sikorski, Warszawa, 28 lipca 2011 r. 

" Jesteśmy największym beneficjentem netto w całej Unii, 
a jeśli utrzymają się propozycje Komisji Europejskiej 
na następny okres budżetowy, utrzymamy ten status. 
Zarówno zwykła przyzwoitość, jak i spryt nakazuje nam więc 
nie blokowanie integracji, ale jej wzmacnianie.

  Jacek Stawiski o książce Timothy’ego Snydera  i
 „Skrwawione ziemie”
 Andrzej Brzeziecki o niepokornym ukraińskim  i
historyku Jarosławie Hrycaku

 Arkadiusz Stempin w rozmowie  i
z Jochenem Böhlerem o niewytłumaczalności zła
 Pamięć nieobecności – wywiad Marcina Żyły  i
 z Grzegorzem Hryciukiem
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Sąd Rejonowy w Słubicach w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po 
Tadeuszu Kazimierzu Rapaczu, ostatnio stale zamieszkałym w Kostrzynie nad Odrą 
przy ul. Osiedle Słowiańskie 16/13, zmarłym 7 sierpnia 2010 r. – wzywa, aby spadko-
biercy w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spad-
ku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu 
nabycia spadku. W skład spadku wchodzi spółdzielczy własnościowy lokal mieszkal-
ny położony w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedle Słowiańskie 16/13. 

Sygn. akt I Ns 209/11

W Sądzie Rejonowym w Sanoku, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt 
I Ns 48/12, toczy się postępowanie z wniosku Janiny Michalskiej i Zygmunta Michal-
skiego o stwierdzenie nabycia z dniem 4.11.1971 r., w drodze uwłaszczenia, własności 
nieruchomości położonej w Bażanówce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/1, 
o pow. 0,19 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga 
wieczysta KS1S/00045343/3.

 Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Stanisława Michal-
skiego, s. Aleksandra i Agaty, bądź jego spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy 
od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej wyżej nieru-
chomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie 
udowodnione.

Przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, 
pod sygnaturą I Ns 768/11, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku 
po Jadwidze Kazimierze Chodorek, zmarłej 28 kwietnia 2010 r. w Mińsku Mazowie-
ckim, ostatnio stale zamieszkałej w Mińsku Mazowieckim.

 Sąd wzywa, aby spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od dnia opublikowania ogło-
szenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w prze-
ciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia 
spadku.

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w tutejszym 
Sądzie pod sygnaturą akt I Ns 53/11 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Jana 
Mączyńskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nierucho-
mości położonej przy ulicy Passowskiej 14 w Błoniu, w obrębie 0004-04, stanowią-
cej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 50 i powierzchni 1357 m2, 
objętej dawną księgą hipoteczną pod nazwą „Folwark Osiek”.

 Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty 
ukazania się ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie 
Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

ogłoszenia

> Zatem drenowanie kapitału zaufania do 
Unii z kraju, mając nadzieję, że europejski 
projekt sam się później obroni? Mnie taka 
polityka nie bawi, co więcej: nie uważam już 
jej za skuteczną.

Jeśli sprowadzić rzecz do naszego podwórka, 
to jeszcze parę lat temu polskiemu społeczeń-
stwu euro kojarzyło się wyłącznie z zamożnoś-
cią, a nie z ogromnym wysiłkiem i ryzykiem, 
jakie się z tym projektem wiążą. Wtedy decyzję 
o wejściu do strefy euro można było podjąć 
bez wydatkowania kapitału politycznego. 
Dzisiaj będzie to wymagało bardzo poważnej 
dyskusji ze społeczeństwem i parlamentem, 
także dlatego, że wejście do euro wymaga 
zmiany konstytucji. Właśnie dlatego nie zga-
dzam się z głosami, że „Sikorski »pojechał« 
zbyt szczerze” w Berlinie czy w Sejmie, i że 
można Polskę wprowadzić do ścisłego kręgu 
integracji europejskiej chyłkiem, nie tłuma-
cząc politycznych i gospodarczych motywacji 
rządu. Otóż szczególnie wobec kryzysu, wobec 
spadku atrakcyjności projektu europejskiego, 
tego się bez poważnej dyskusji nie da zrobić. 
I dlatego uważam, że trzeba uczciwie wyłożyć 
argumenty za i przeciw.

Finansowe argumenty powinien oczywiście 
wykładać minister finansów, ja mam swoje 
zdanie. Obserwuję teraz niemal codziennie – to 
zresztą także stała pozycja biuletynu informa-
cyjnego MSZ – poziom rentowności obligacji 

polskich w porównaniu do rentowności obli-
gacji innych krajów europejskich, bo dzisiaj to 
jest najważniejszym wyznacznikiem zaufania 
do państw i ich pozycji w Europie. I widzę, 
że Polska ma najniższą rentowność swoich 
obligacji w historii, czyli najmniej w historii 
płaci za obsługę swego długu. Właśnie ostat-
nio wartość CDS-ów, która wyznacza koszt 
ubezpieczenia Polski od bankructwa, po raz 
pierwszy spadła poniżej kosztu ubezpieczenia 
obligacji francuskich. To oznacza, że utrzymu-
jąc rynki w przekonaniu, iż konsekwentnie 
dążymy do strefy euro i realizujemy warunki 
przyszłego przystąpienia przez zmniejszanie 
deficytu i zadłużenia, już dziś uwalniamy dla 
siebie gigantyczne środki, które zamiast na ob-
sługę długu publicznego, możemy wydawać 
na konkretne rzeczy w kraju. Przypomnę, że 
w polskim budżecie w tym roku na obsługę 
zadłużenia międzynarodowego jest zarezer-
wowane 45 mld zł. Każdy spadek rentowności 

naszych obligacji oznacza zatem miliardy, które 
można zaoszczędzić i przeznaczyć na ważne dla 
społeczeństwa rzeczy bez zwiększania deficytu 
budżetowego.

Argumenty za wejściem do euro są dziś 
oczywiście słabsze niż przed kryzysem, bo 
nastąpiło rozejście się rentowności obligacji 
państw strefy euro z rentownością obligacji nie-
mieckich, ale przez pierwszą dekadę istnienia 
strefy euro członkostwo w niej oznaczało, że 
niezależnie od prowadzonej polityki finansowej 
kraje członkowskie uzyskiwały wiarygodność 
kredytową Niemiec, z samego tylko faktu po-
siadania euro.

To argumenty, z którymi nie do wszystkich 
wyborców się trafi, zatem właściwie dla-
czego dalej nie budować Europy chył-
kiem? Dlaczego nie pogłębiać integracji 
po cichu, skoro próbują tak robić nawet 
Sarkozy czy Hollande – który w kontekście 
europejskim jest politykiem odpowie-
dzialnym, ale jak chciał na gruncie francu-
skiej „narodowej demokracji” zawalczyć 
z Sarkozym atakującym strefę Schengen, 
to sam zaatakował pakt fiskalny.
Taka polityka integrowania Europy od dołu, 
poprzez faktyczną współpracę, w dziedzinach, 
które nie irytowały ideologicznych obrońców 
narodowego jedynowładztwa, była kiedyś nie 
tylko skuteczna, ale jedynie skuteczna, bo po-
dejmowane przed II wojną światową próby 
integrowania Europy od góry poniosły spek-
takularną klęskę. W tym budowaniu Europy 
chyłkiem była zatem głęboka mądrość i wiele 
dekad uwieńczonej sukcesami praktyki. Ale 
uważam, że w ostatnich latach parę rzeczy 
się zmieniło. Chociażby to, że ze względu na 
ewolucję środków komunikacji nie jest już 
możliwe kierowanie innego przesłania do 
własnych wyborców, a innego do polityków 
w Brukseli. Kiedyś to naprawdę było możliwe, 
gazety były narodowe, trudno było przeczytać, 
co kto mówi do swoich kolegów na zamknię-
tych posiedzeniach w Brukseli.

Może także pierwsze pokolenie dziennika-
rzy zajmujących się kwestiami europejski-
mi czuło się częścią elity budującej wspól-
ne instytucje, a nie narzędziem zewnętrz-
nej kontroli społecznej. I także chciało 
chyłkiem budować Europę.
To też się zmieniło. A po drugie, proszę zauwa-
żyć, jak ewoluują polityki i retoryka różnych 
krajów w zależności od tego, czy są płatnikiem 
czy beneficjentem netto. Francja dopiero nie-
dawno stała się płatnikiem netto, co wpłynęło 
na jej większy eurosceptycyzm. My jesteśmy 
największym beneficjentem netto w całej 
Unii, a jeśli utrzymają się propozycje Komisji 
Europejskiej na następny okres budżetowy, wy-
pracowane zresztą podczas naszej prezydencji, 
utrzymamy ten status. Więc zarówno zwykła 
przyzwoitość, jak też nasz spryt nakazuje nam 
inną politykę i retorykę: nie blokowanie in-
tegracji, ale jej wzmacnianie. Nie straszenie 
nią Polaków, ale tłumaczenie, dlaczego jest to 
rzeczywiście kwestia polskiej racji stanu. Nie 
wchodzenie w sojusze w europarlamencie 
z ugrupowaniami domagającymi się obniżania 
wspólnotowego budżetu, ale z tymi, którym 
zależy na jego utrzymaniu.

Sądzę, że politycy padają czasem ofiarą swojej 
własnej propagandy. Stają się niewolnikami 

własnej retoryki. To, co w czasach negocjo-
wania przez Jarosława i Lecha Kaczyńskich 
traktatu lizbońskiego było może jedną trzecią 
PiS-u – tym, co bracia Kaczyńscy musieli ob-
łaskawiać różnymi gestami, typu nieprzyjęcie 
Karty Praw Podstawowych, protokół wyłącza-
jący brytyjsko-polski, aby po zapłaceniu tej 
ceny móc swobodnie uprawiać politykę raczej 
proeuropejską – jest dziś praktycznie całością 
tej formacji. PiS znalazł się dzisiaj w swojej 
polityce europejskiej na dawnych pozycjach 
Ligi Polskich Rodzin.

A czy ofiarą własnej propagandy nie jest 
też Platforma? Premier z ministrem finan-
sów długo opowiadali o zielonej wyspie 
na wzburzonym europejskim morzu, gdzie 
wszyscy inni toną. Długo mówili o naszym 
sukcesie, za który w przeciwieństwie do 
Niemiec czy Francji nie zapłaciliśmy gigan-
tycznym dofinansowaniem banków. Nie 
dodawali jednak, że jesteśmy zieloną wy-
spą także dzięki płynącemu do nas stru-
mieniowi środków unijnych. I także dzięki 
temu, że Niemcy czy Francuzi wpompowa-
li miliardy euro w swój system bankowy, 
przez co wraz z odbiciem ich gospodarek 
odbiła się także nasza, produkująca na ry-
nek strefy euro i kooperująca z firmami ze 
strefy euro. Zatem nawet Pańskiemu rzą-
dowi opłaca się chwalić własnymi sukcesa-
mi, a kłopoty zwalać na Unię.
Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy Polska rzeczywi-
ście jest zieloną wyspą i czy zarządzanie kry-
zysem przez nas było skuteczne, niech spojrzy 
na to, jak Polska przeszła poprzedni światowy 
kryzys. W 1935 r. nasz PKB wyniósł połowę 
tego, który mieliśmy w 1929 r. Proszę sobie 
wyobrazić, co by się dzisiaj działo w naszym 
kraju, gdybyśmy kryzys przeszli nawet nie tak 
jak II Rzeczpospolita, ale tak jak dzisiejsza Ło-
twa, gdzie spadek PKB wyniósł 20 proc.

Ale udało się nam także dlatego, że Euro-
pa nie posypała się tak, jak posypała się 
w czasach Wielkiego Kryzysu. Także tutaj 
jesteśmy beneficjentami tego, że oni sku-
tecznie walczą o ocalenie strefy euro i na-
dal, mimo kryzysu, transferują pieniądze 
w kierunku państw „nowej Europy”.
To prawda: polskie PKB liczone sumarycznie 
dla tych paru najtrudniejszych kryzysowych 
lat wzrośnie do końca tego roku o 18 proc., 
podczas gdy PKB unijne liczone za ten sam 
okres wyjdzie na zero. Zatem otrzymywaliśmy 
gigantyczne wsparcie od krajów, których kryzys 
dotknął bardziej niż nas. I o tym oczywiście na-
leży mówić, bo pokazuje to, jak bardzo projekt 
europejski nam służy.

W latach 30. kryzys natychmiast doprowadził 
do wojen handlowych w Europie, choćby na-
szej z Niemcami. Jak byśmy dzisiaj wyglądali, 
gdyby z Niemiec w momencie kryzysu, zamiast 
zamówień na nasze produkty i pieniędzy na 
naszą infrastrukturę – bo Niemcy pozostają 
największym płatnikiem netto Unii Europej-
skiej – przypłynęłyby nagle informacje o wpro-
wadzeniu barier celnych na nasze produkty?

Tego właśnie dopełnienia brakuje mi 
w wypowiedziach Rostowskiego i Tuska 
o zielonej wyspie i mądrości naszej suwe-
rennej polityki gospodarczej.
Tylko wie pan co, kiedy w najtrudniejszym 
momencie kryzysu praktycznie po raz pierwszy 
od 500 lat komentatorzy w Berlinie, Paryżu, 
Brukseli zaczęli nas przedstawiać jako najlepszy 
w Europie przykład ekspansywności gospo-
darczej i samoorganizacji, należało tę opinię 
utrwalać, bo jest ona jeszcze bardzo płytka. 
My, Polacy, nie doceniamy naszych własnych 
sukcesów ostatniego 20-lecia.   h

Rozmawiał CEZARy MICHAlSKI

RACjA STANU " 
Politycy stają się niewolnikami własnej retoryki. 
To, co w czasach negocjowania przez Jarosława i Lecha 
Kaczyńskich Traktatu Lizbońskiego było może jedną 
trzecią PiS-u, jest dziś całością tej formacji. PiS znalazł 
się w swojej polityce europejskiej na dawnych pozycjach 
Ligi Polskich Rodzin.
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Mały grysik
Nie chcą zmian 
w nauczaniu 
historii w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  
W obronie swoich racji 
przez 11 dni prowadzili 
głodówkę. Za nimi poszli 
następni.

MarciN choduń

21 marca, kościół Salezja-
nów pw. św. Stanisława 
Kostki na krakowskich 
Dębnikach. Obok bocz-
nych drzwi, wiodących do 

kościelnych podziemi, napis: „Protest gło-
dowy”; na płocie okalającym teren świątyni 
– plakat. – To nasz „napłotnik” – tłumaczy Le-
szek Jaranowski, jeden z uczestników głodówki. 
Do czego służy? Wedle Jaranowskiego to swo-
ista kronika protestu: zostaje w nim opisany 
każdy dzień. – O, proszę spojrzeć – pokazuje 
palcem. – Pierwszy wpis: 19 marca, godzina 
9.30, początek akcji.

Niewielka salka w piwnicy. Na ziemi pięć 
śpiworów, jeden obok drugiego. – Trochę tu 
u nas jak w harcerstwie – śmieje się Adam Kalita, 
kolejny głodujący. Prócz niego i Jaranowskiego 
w proteście uczestniczą jeszcze: Grzegorz Surdy, 
Marian Stach (w dziewiątym dniu został od-
wieziony przez pogotowie; jego miejsce zajął 
Marcin Szymański) i Ryszard Majdzik.

Co ich łączy? Przede wszystkim przyjaźń. 
No i przeszłość: cała piątka to dawni działacze 
solidarnościowi, z bogatą kartą opozycyjną. 
Oprócz Jaranowskiego, który został represyj-
nie powołany do wojska w 1982 r., pozostali 
byli albo internowani (Majdzik), albo siedzieli 
w komunistycznych więzieniach (Surdy, Kalita, 
Stach).

dlaczego protestują? Chcą, by Ministerstwo 
Edukacji zmieniło rozporządzenie dotyczące 
nowej podstawy programowej historii dla szkół 
ponadgimnazjalnych, które ma obowiązywać 
od 1 września 2012 r.

Przypomnijmy: wedle ministerialnego roz-
porządzenia uczniowie pierwszych klas zaczy-
naliby naukę od czasów współczesnych, a rok 
później musieliby wybrać profil dalszej nauki: 
humanistyczny lub matematyczno-fizyczny. 
W profilu ścisłym ma się pojawić nowy przed-
miot „historia i społeczeństwo”, łączący dzisiej-
szą historię i wiedzę o społeczeństwie.

Leszek Jaranowski: – I na to właśnie nie ma 
naszej zgody. To wrzucanie wszystkiego do 
jednego worka. To będzie historia komiksowa, 
młodzież nic z tych zajęć nie wyniesie.

Grzegorz Surdy: – Poza tym, czy człowiek 
w wieku 16 lat jest w stanie zaprojektować swoją 
ścieżkę zawodową?

Ryszard Majdzik: – Chcemy pokazać, że 
naszej młodzieży należy się prawda historyczna. 
Bo tylko ona uczy patriotyzmu i miłości do 
ojczyzny.

Jaranowski: – Dlaczego to takie ważne? Bo 
korzenie, bo pamięć, bo tradycja. Bez nich nie 
można być Polakiem.

Protestem od początku interesują się me-
dia. – Były u nas wszystkie stacje telewizyjne 
i radiowe oraz najważniejsze gazety – opowiada 
Leszek Jaranowski. – Przychodzą też studenci, 
nauczyciele, przedstawiciele Solidarności, 
a także przechodnie. Odbieramy setki maili 
i telefonów z poparciem: od przedstawicieli 
środowisk naukowych, twórczych, nauczyciel-
skich – nawet od pracowników przedszkoli.

Salezjańską piwnicę odwiedzają także po-
litycy (m.in. Paweł Kowal, Marek Kuchciń-
ski, Zbigniew Ziobro, Ryszard Terlecki czy 
Jan Rokita; Jarosław Kaczyński zabierał głos 
z Warszawy). Głodujący traktują te wizyty 
jednak z rezerwą. – Jak to jest, że większość 
polityków pytała, czy będą media? – śmieje się 
Grzegorz Surdy. I dodaje: – Jeden polityk to 
w ogóle z nami nawet nie rozmawiał – udzielił 
tylko wywiadu i pojechał dalej.

Adam Kalita: – Na naszym proteście politycy 
chcą coś ugrać dla siebie. Ich wszystkich to 
trzeba by w d... kopnąć.

Tłumaczą: ich protest nie ma nic wspólnego 
z polityką. – Chcemy, żeby to poszło ponadpar-
tyjnie. Tylko tak możemy rozwiązać tę trudną 
sytuację – mówi Jaranowski.

Jego zdaniem konflikt nabrzmiewał od ponad 
roku. Ministerstwo niby robiło konsultacje 
w sprawie nowej podstawy programowej, 
rozsyłając do zainteresowanych instytucji 
treść rozporządzenia. – Jednak żadnych uwag 
krytycznych w finalnej wersji nie uwzględniono 
– w stosunku do pierwotnego projektu nie 
została ona zmieniona ani na jotę.

Czy teraz jest jakiś odzew z ministerstwa? – 
Pani minister Krystyna Szumilas wysłała do 
nas pisemne zaproszenie – mówi Jaranow-
ski. – Ale czy to ja mam jechać do Warsza-
wy? Ja jestem bezrobotny, nie mam na bilet. 
Niech mi pani minister pracę załatwi, to wte-
dy pogadamy.

do piwnicy w salezjańskim kościele wcho-
dzi lekarka, czas na badanie. Pani doktor wy-
raźnie zatroskana: mężczyźni dziś, dziesiątego 
dnia protestu, są wyraźnie osłabieni. Katego-
ryczne zalecenie: leżeć, chodzić niewiele. Mimo 
to wizyta lekarki budzi ogólną wesołość.

– Co ty, Leszek, w ambasadora się bawisz? 
– woła Kalita do Jaranowskiego. – Przyszła 
piękna kobieta, to trzeba się przygotować 
– śmieje się Jaranowski, zmieniając koszulę.

Grzegorz Surdy (po pomiarze ciśnienia): 
– O kurczę, mam dziś lepszy wynik niż wczo-
raj.

Kalita do żony Surdego (przyszła dziś 
z wizytą): – Patrz, Halinko, już nie będziesz 
musiała Grześkowi kupować nic do jedzenia. 
Ewentualnie mały grysik za dwa pięćdziesiąt 
– i wystarczy.

Jedenasty dzień. Na drzwiach do piwnicy 
kartka: zakaz wejścia. Osoby z zewnątrz nie 
mogą kontaktować się z protestującymi. Lekarz 
zabronił.

Wieczór tego samego dnia: protestują-
cych odwiedza kard. Stanisław Dziwisz. Pro-
si, żeby przerwali protest. Jego zdaniem cel 
został osiągnięty: protest uwrażliwił społe-
czeństwo i przekonał władze, że sprawę trze-
ba przemyśleć.

Grzegorz Surdy: – Istotnie, pierwszy etap 
został osiągnięty: ludzie w Polsce zostali obu-
dzeni. Dlatego zawieszamy akcję.

To jednak nie koniec. Kiedy w kościele 
kończy się głodówka, 20 osób zajmuje gabi-
net małopolskiego kuratora oświaty, żądając 
rozmowy z panią minister eduklacji. A w War-
szawie głódówkę rozpoczyna kolejna czwórka 
dawnych opozycjonistów.    h

historia  
Ma przyszłość

Protestujący 
w Krakowie narzekają 

na stan wiedzy 
historycznej młodego 

pokolenia.  
Nie rozumiem, jak w tej 

sytuacji mogą bronić starej 
podstawy programowej.

aleKsaNder PawlicKi

Należę do współautorów 
kontrowersyjnej nowej 
podstawy programowej 
z historii, a moje nazwisko 
od trzech lat widnieje wśród 
nazwisk innych ekspertów 
w opublikowanym wówczas 

przewodniku po niej (PDF broszury znajduje się 
na stronie ministerstwa), o czym wspominam 
z uwagi na upowszechniane w mediach twier-
dzenie jakoby jej autorzy byli anonimowi.

Wierzę, że historia w polskiej szkole, do-
tychczas traktowana przez wielu uczniów jak 
dopust boży, dzięki nowej podstawie znów 
ma przyszłość. Dzieje się tak z przynajmniej 
pięciu powodów.

ZnAsZlI WIEK XX?
Po pierwsze, dla kształtu współczesnej polskiej 
demokracji zasadnicze znaczenie ma znajo-
mość dziejów XX w. Dotychczas wielu uczniów 
nie poznawało historii po 1945 r., bo w żadnej 
ze szkół, począwszy od podstawówki, a skoń-
czywszy na liceum, nie starczało na to czasu. 
Nowa podstawa przeznacza na analizę > 
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Dziewiąty dzień głodówki w kościele św. Stanisława Kostki, Kraków, 27 marca 2012 r.
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>  tej epoki całą klasę pierwszą szkoły ponad-
gimnazjalnej. To dwie godziny tygodniowo dla 
każdego ucznia, czy to w szkole zawodowej, 
czy w liceum. Wobec obowiązku szkolnego 
nikt (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie może 
ominąć tego kursu. Nigdy jeszcze nie dowar-
tościowano tak bardzo historii współczesnej! 
Zaryzykuję pogląd, że dopiero dla absolwen-
tów nowego liceum symbole solidarnościowe, 
którymi otoczyli się protestujący w Krakowie, 
będą czytelne.

MąDrOść przODkÓW
Po wtóre, historii należy uczyć tak, aby była 
czytelna i ciekawa dla wciąż nowych pokoleń. 
Trzykrotnie dotąd ponawiany kurs chronolo-
giczny zniechęcał uczniów do nauki, pomijając 
już wspomniany fakt, że raz po raz uczyli się 
o Cheopsie, a nigdy o „Solidarności”. Nowa 
podstawa proponuje czteroletni kurs chrono-
logiczny i dwuletnie zajęcia chronologiczno-
problemowe. Te ostatnie („historia i społe-
czeństwo”) konstruowane są tak, aby pokazać 
uczniom, że dzieje są skarbnicą wiedzy nie 
dla hobbystów, ale dla każdego człowieka. 
Na tych zajęciach dobieramy treści w sposób, 
który pozwala inicjować dialog współczesno-
ści i tego, co dawne. Używamy zatem dobrze 
znanego, ale zapomnianego w praktyce klucza: 
przechodzimy od tego, co doświadczone przez 
uczniów, do tego, co im nieznane.

Przedmiot „historia i społeczeństwo”, obo-
wiązkowy dla każdego, kto nie rozszerza matu-
ralnie historii, jest zatem myśleniem o świecie 
dzisiejszym z pomocą mądrości przodków. 
Chciałoby się rzec: jest młodzieńczym myśle-
niem z dziadkiem u boku. Czy jest naturalniej-
szy sposób uczestnictwa w tradycji?

zaWszE Ważna
Po trzecie, historia powinna mieć swoje pewne 
i znaczące miejsce w programie szkolnym. 
Dotychczas uczniowie idący do liceum wy-
bierali w nim profilowaną klasę. Od początku 

przygotowywali się do matury z wybranych 
przedmiotów, a liczne inne – wśród nich często 
historia – okazywały się lekceważonymi dodat-
kami. Teraz uczniowie wybiorą przedmioty 
specjalizujące dopiero w drugim roku nauki. 
Nowa podstawa programowa zwiększa liczbę 
godzin historii (dotychczas 5, obecnie 6 na 
poziomie ogólnym, a minimum 10 na pozio-
mie rozszerzonym). Równocześnie „historia 
i społeczeństwo”, towarzysząc od drugiej klasy 
dwóm/czterem rozszerzonym przedmiotom 
matematyczno-przyrodniczym nie konkuruje 
już o czas z rzeszą innych przedmiotów niema-
turalnych: jest zasadniczym uzupełnieniem 
„historii naturalnej”.

Zarazem każdy, kto pomyśli o maturze 
z przedmiotów humanistycznych (nawet, gdy 
nie wybierze matury z historii, lecz np. filozo-
fię czy wiedzę o społeczeństwie!), powinien 
w praktyce przejść kurs historii rozszerzonej. 
Nie zabraknie podczas niej czasu ani na spory 
o etnogenezę Słowian, ani na porównawcze stu-
dia nad ustrojem Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
ani na dekolonizację w Indochinach, które to 
przykłady pokazują rozmach kursu.

WIEM, CzEGO sIĘ UCzĘ
Po czwarte, nauczaniu historii szkodzi uczenie 
pod egzamin, co pociąga za sobą bezmyślne 
„tłuczenie” testów. Czy fakt, że nowa podstawa 
programowa wprowadza po raz pierwszy 
obligatoryjny egzamin z historii dla każdego 
gimnazjalisty, swoistą „małą maturę” z historii 
dla każdego piętnastolatka, nie grozi właśnie 
„testomanią”?

Myślę, że nie. Dotychczasowa praktyka 
wynika przede wszystkim z interpretacyjnej 
wszechwładzy Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej. Wobec ogólnikowych formuł dawnej 
podstawy nikt nigdy nie wiedział, czego się 
spodziewać na egzaminie, poza tym, że zawsze 

historia  
ma przyszłość

można się było spodziewać tych samych „mo-
deli” zadań. Te zatem uparcie ćwiczono, lek-
ceważąc istotę kształcenia. Standardy dobrego 
uczenia i standardy egzaminacyjne niekiedy 
wchodziły sobie w paradę. Teraz inaczej: nowa 
podstawa programowa precyzyjnie opisuje wy-
magania egzaminacyjne, a nowy kształt zadań, 
wprowadzony już w tym roku, sprawia, że zda 
dobrze raczej ten, kto opanuje umiejętności, 
niż ten, kto zapamiętał algorytm radzenia sobie 
z jakimś typem zadania.

przECIW  
MOnOpOlOM

Po piąte, nauczanie historii i wprowadzanie 
w tradycję nie może być odczuwane przez 
uczniów jako przymus. Nie od wczoraj uczę 
w szkole i widzę, jak każdego poranka potwier-
dza się renanowska prawda o narodzie jako 
codziennym plebiscycie. Dlatego – mając za 
sobą wielką tradycję krakowskiej szkoły histo-
rycznej – obawiam się traktowania historii jak 
wielkiego relikwiarza i jako przedmiotu, który 
zawłaszczają sympatycy jednej opcji politycz-
nej. Sprzyja temu pewien typ umysłowości, 
który tak oto opisywał Józef Szujski: „Każdy 
inicjator anarchiczny twierdził, że naród upada 
na duchu, zapiera się swej przeszłości, przestaje 
wierzyć w swoją przyszłość. Każdy mówił, że 
oprócz jego rozumu nie ma rozumu, co by 
myślał nad dolą narodu, i serca, co by nad nim 
bolało. Każdy czynił się jedynym uprawnionym 
sukcesorem tych, co cierpieli i poświęcali się, 
a z grobów mu zaprzeczyć nie mogli. Każdy po-
trzebował cienia, aby świecił; obłędów, aby był 
nieomylny, zdrady ojczyzny, aby był patriotą. 
Każdy z patriotyzmu robił sekciarstwo ciemne, 
nieufne, odtrącające, zazdrosne, wykluczające 
krytykę ludzi i zdań...”.

W nowej podstawie programowej treści 
i sposoby nauczania (odwołujące się m.in. do 
dyskusji, samodzielnych badań, formułowa-
nia i obrony swoich ocen) pozostawiają nasz 
przedmiot atrakcyjnym dla każdego ucznia, 
pociągającym bez emocjonalnego tyranizowa-
nia, wolnym od mitografii. Sądzę, że tylko tak 
możemy ukształtować nowoczesny i dzielny 
patriotyzm.

zMIana nIEUnIknIOna
Oto powody, dla których należy wprowadzić 
nową podstawę programową. Podzielam 
z jej przeciwnikami troskę o stan nauczania 
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historii, o spadającą liczbę maturzystów z tego 
przedmiotu, o coraz marniejszy poziom histo-
rycznej wiedzy u absolwentów liceów. Obu 
stronom sporu wypada się więc zgodzić, że 
taka diagnoza kompromituje starą podstawę: 
robienie dalej tego samego, tylko na większej 
liczbie godzin, byłoby oznaką szaleństwa. 
Trzeba pracować inaczej – uczyć się (czemu 
na różne sposoby sprzyja nowa podstawa), 
a nie „przerabiać materiał”. W najlepszej wierze 
i oparłszy się o rzetelną wiedzę historyczną 
i pedagogiczną, zaproponowaliśmy zmianę. 
Jakie mają koncepty nasi krytycy?

Mam nadzieję, że ich odpowiedzią nie będą 
słowa jednego z protestujących w Krakowie: 
„Nie mamy pomysłu, jak ta szkoła miałaby 
wyglądać. Wiemy tylko, że to ograniczenie 
[sic! –AP] do niczego nie prowadzi” (wypo-
wiedź Adama Kality w „Naszym Dzienniku” 
z 21 marca).

WE  
WŁasnyM IMIEnIU

Na koniec więc dwie, pozornie oczywiste, 
prośby do moich adwersarzy.

Po pierwsze, proszę mówić we własnym imie-
niu. Jako ojciec sześcioletniej córki nie mam 
siły dłużej słuchać, że państwo Elbanowscy 
mówią w moim imieniu. Nie mówią. Wyrażają 
w najlepszym przypadku stanowisko licznej 
rzeszy sygnatariuszy swoich apeli. Wśród nich 
znajdziemy w tajemnej proporcji zarówno po-
dobnych mi ojców, jak i np. osoby takie jak 
moje dobiegające siedemdziesiątki wujostwo, 
przejęte złem czynionym przez Tuska. Jako 
Polak nie mogę już dłużej słuchać, że pan 
profesor Nalaskowski czy pan Pospieszalski 
mówią w imieniu mojego narodu. Nie mówią. 
Wyrażają być może opinię ludzi, którzy mają 
taką czy inną wizję polskiej tradycji, ale przecież 
nie jedyną z możliwych.

Po wtóre, proszę o zachowanie stylu. Jakakol-
wiek będzie podstawa programowa, zawsze bę-
dziemy uczyć, że w demokratycznej debacie nie 
ma miejsca na insynuacje podważające dobrą 
wolę interlokutora, na wyzwiska ciskane pod 
adresem przeciwników, wreszcie na szantaż gło-
dówką. Zawsze, zwłaszcza w rozmowie o szkole, 
pamiętajmy o tym jednym: dzieci patrzą.   

AleksAnder PAwlicki

a > leksander pawlicki jest nauczycielem historii 
i wiedzy o społeczeństwie w warszawskim zespole 
szkół Bednarska.

Historii należy uczyć tak, 
aby była czytelna i ciekawa. Trzykrotnie 

ponawiany kurs chronologiczny 
zniechęcał uczniów do nauki, pomijając 

już fakt, że raz po raz uczyli się 
o Cheopsie, a nigdy o „Solidarności”.
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W sprawie Manify
W swoim komentarzu na temat warszaw-

skiej Manify – przyznającym rację wie-
lu postulatom feministek, ale krytycznym 
wobec wyrażania ich wulgarnym i dyskry-
minacyjnym językiem – red. Michał Okoń-
ski nie wspomina o analogicznych wydarze-
niach w pozostałych ośmiu miastach pol-
skich. Ja nie byłem w Warszawie, natomiast 
uczestniczyłem w Mani� e krakowskiej. 
Nie byłem organizatorem; byłem jednym 
z uczestników, nie jedynym w gronie sześć-
dziesięcioletnich feministów.

Hasłem przewodnim było „Dość arogan-
cji państwa wobec kobiet”.
Manifa 2012 minęła, hasło pozostało i jest 
wskazówką do dalszego działania na rzecz 
kobiet – a wraz z nimi mężczyzn, dzie-
ci, całego społeczeństwa. Za hasłem stoją 
postulaty; zainteresowanych odsyłam do 
h� p://manifakrakow.blox.pl/html. Organi-
zatorzy Manify krakowskiej nie zapomnieli 
o uchodźcach oraz imigrantach płci oboj-
ga, o mniejszościach narodowych i seksu-
alnych. Oni także wchodzą w skład społe-
czeństwa RP, czy się to komuś podoba, czy 
nie. Nawet jeżeli nie mają obywatelstwa 
polskiego, to żyją obok nas i współtworzą 
polską rzeczywistość.

Manifa 2012 to nie tylko marsze w dzie-
więciu miastach. Były także towarzyszące 
im wydarzenia okołomanifowe, adresowa-
ne i dostępne dla wszystkich, którzy chcą 
mieć pełnię obrazu i dojść do własnego 
zdania na ten temat. Czy ruszą w pocho-
dzie 2013 r., czy będą obserwatorami na 
chodnikach ulic lub przed ekranami telewi-
zorów, czy będą wyrażać swoją dezaproba-
tę, to pozostaje do indywidualnej decyzji 
każdego człowieka.

Trudno cytować tu wszystkie hasła Mani-
fy krakowskiej. Zainteresowani nimi, a nie-
znający ich mogą przeczytać je na licznych 
zdjęciach zamieszczonych w internecie. Nie 
są one ani wulgarne, ani wyrażone językiem 
dyskryminacji. W końcu nieśli je ci, którzy 
prędzej sami są dyskryminowani niż dys-
kryminujący. JACEK H. GRAFF (kraków)
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Czy Jezus był dobrze ubrany?
Ze zdziwieniem i niedowierzaniem prze-

czytałem wywiad z Fabianem Błaszkiewi-
czem SJ pt. „Jezus żył dostatnio”. 

„Jezus żył dostatnio, to pewne, dowo-
dzi tego jego szata”. Czyżby? Szata jak sza-
ta, o wszystko można przecież rzucać losy. 
Drobne szczegóły z życia Jezusa podniesio-
ne zostały do argumentu, który ma uzasad-
nić bogacenie się ludzi i chyba jakąś zmianę 
stosunku Kościoła do bogactwa. Jezus był 
dobrze ubrany, Jezus żył dostatnio, Jezus... 

Jeszcze trochę, a Jezus ogłoszony zostanie 
celebrytą.

Tak mogą mówić jedynie ci, którzy mają 
aspiracje do tego, by być celebrytami. Jest 
to raczej ukryty wyraz pewnej ideologicz-
nej tendencji w polskim katolicyzmie, a nie 
prawdy Ewangelii. Czy tendencje tego typu 
nie mają na celu podświadomego wspiera-
nia bogacenia się Kościoła? 
 Skoro Jezus skierował swoją dobrą nowi-
nę do wszystkich, to i bogaci mogą „mieć 
swojego” Jezusa. Kościół nie może być cały 
ubogi – to oczywistość. Wynika ona z psy-
chologii, z wielkiego zróżnicowania osobo-
wości ludzkich. Nie można jednak zgodzić 
się na to, aby ubóstwo w nauczaniu Jezusa 
rozumieć tylko jako ubóstwo duchowe. To 
wypacza naukę Jezusa.

Zwykli ludzie biorą ewangeliczne zasa-
dy na serio, niemal dosłownie, i nie traktują 
ubóstwa jako duchowego ubóstwa. Bo niby 
co miałoby ono oznaczać – że nie dorośli 
do nauki o miłości? Niepotrzebna im wyż-
sza hermeneutyka. Pod rytuałem łamania 
chleba (Eucharystii) rozumieją – najogól-
niej – miłość w różnych wymiarach, a nie 
zaszyfrowany obrzęd oparty na tajemnej 
nauce, która pozwoliła zbudować święty 
hierarchiczny Kościół. O instytucjonalnym 
hierarchicznym Kościele myślą i mówią 
ideolodzy. Miłość można czynić bezpośred-
nio i wszędzie – to jest istota nauki Jezusa 
– nawet poza hierarchicznymi strukturami 
Kościoła. Wszak nauka Jezusa wymierzona 
była we wszelkie przerosty instytucjonal-
ne i ideologiczne. Stąd nieustające napięcie 
między życiem duchem Ewangelii a życiem 
w strukturach hierarchicznego Kościoła.

Jeśli przesłaniem Ewangelii jest miłość 
jako wartość sama w sobie – a tak właśnie 
wolno nam Ewangelie rozumieć – to nauki 
Jezusa będą nadal żywe. Jeśli zaś miłość 
będzie tylko służyć budowie instytucjonal-
nej struktury, to niech Kościół katolicki się 
nie dziwi, że jego nauka jest odrzucona, a 
wpływy w świecie topnieją. Będzie to nie 
odrzucenie nauki Jezusa, ale narosłej przez 
wieki struktury, która interes własny stawia 
wyżej niż dobro pojedynczego chrześcijani-
na.  WIESŁAW CHUDOBA

OD REDAKCJI: 
Odrzucanie a priori struktur Kościoła jest 

naszym zdaniem naiwne. Napięcie między 
instytucją a jednostką będzie istnieć zawsze. 
Rzecz w tym, by było twórcze. 
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Sprostowania
W numerze 14. „TP” zamieściliśmy 

prośbę o pomoc dla p. Władysławy 
Muzyk ze Lwowa. W Fundacji 
Charytatywnej Pomoc Polakom na 
Kresach zbieraliśmy pieniądze na 
operację okulistyczną dla chorej 
kobiety. Właśnie otrzymaliśmy 
informację, że p. Władysława, ze 
względu na zły stan zdrowia, 
zrezygnowała z operacji.

Czytelników „TP”, którzy wspar-
li p. Muzyk darowizną, bardzo 
przepraszamy i prosimy o kontakt 
z naszą fundacją. Pieniądze zwró-
cimy albo przekażemy innym 
potrzebującym, którymi opie-
kuje się nasza Fundacja.

MONIKA NARMUNTOWSKA-
-MICHALAK

Pomoc Polakom na Kresach
tel: 509 898 039,
e-mail: galicja.mosing@wp.pl

Błąd techniczny sprawił, że w arty-
kule „Od ekologii nie uciekniemy” 
podwyższyłem globalną temperaturę
o 20 st. C, zamiast o 2. Przepraszam. 
MAREK ZALEJSKI

Tę świąteczną palmę otrzymaliśmy 
od naszych Czytelników 
z kurpiowskiego Kadzidła. Urzędowi gminy 
Kadzidło oraz pani Wiesławie Bogdańskiej, 
słynnej wycinankarce, dziękujemy za 
pamięć.  Redakcja

oprac. kuzminski@tygodnik.com.pl
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> NA FORUM
Od dwóch tygodni piszemy 

o sprawie ekstradycji z Polski do 
Turcji kurdyjskiego uchodźcy 
Musy Doğana, osadzonego 
w rzeszowskim areszcie. Pod-
czas rządów wojskowych Doğan 

został skazany przez turecki sąd 
na dożywocie jako rzekomy 

groźny terrorysta. Twierdził, że 
jest niewinny. Po 10 latach ciężkiego 
więzienia (był torturowany) Doğan 
tra� ł do szpitala. Udało mu się 
uciec i przedostać do Szwecji, która 

przyznała mu prawo stałego poby-
tu i ochronę. Zatrzymano go w Pol-
sce. O sprawie dyskutują Czytelnicy: 
~paskudaprawdziwa: Za mało wiem 
o sprawie i człowieku, a jednak obru-

sza mnie, że można ot tak, tylko i wy-
łącznie dla „zgody z prawem”, skazywać 
biednego i zagubionego człowieka 
na ciąg dalszy tortur... Czy dzisiaj jest 
on dalej niebezpieczny dla porządku 
publicznego? W Polsce? W Turcji? 
I czy daje się to pogodzić z powin-

nością moralną? ~magda_gl: Niebez-
pieczny jest system, który nie widzi 
człowieka, hołduje prawu, które „mało 
wie o człowieku”, za to o sprawie dużo 
więcej. Podejrzewam, że rosną, piętrzą 
się na biurkach sprawy do rychłego zała-
twienia, i to jest główny problem. Każdy 
pragnie być „w zgodzie z prawem”, a ze 
swoim sumieniem i drugim człowiekiem, 
który to winien być dla nas owym pra-
wem, wartością stanowiącą o prawie – 
już niekoniecznie...
tygodnik.onet.pl/forum.html b

> W BLOGACH TYGODNIKA
Na portalu wPolityce.pl ukazał się 
wywiad podpisany jako wywiad ze 
mną – pisze na swoim blogu Jarosław 
Flis, politolog i komentator „Tygodnika”. 
– Niestety, jego treść i forma są luźno 
związane z tym, co rzeczywiście mówi-
łem. Nie zwykłem o nikim mówić „poży-
teczni idioci”. Nie lubuję się też w domo-
rosłej psychoanalizie i rozważaniach, czy 
ktoś jest „dumny”, czy „poczuł wolność 
i siłę”. Nie wiem, skąd autorka wzięła 
takie wypowiedzi. Być może pomyliły jej 
się notatki – znam paru komentatorów, 
którzy sprowadzają swoje wypowiedzi 
do takich ozdobników. O skuteczności 
takiej metody świadczy fakt, że właśnie 
te fragmenty były wybijane w tytu-
łach przy kolejnych powieleniach tego 
wywiadu na innych portalach. Jednak, 
pomimo medialnej atrakcyjności takich 
wypowiedzi, nie zamierzam się do nich 
przyznawać...
jaroslaw� is.tygodnik.onet.pl b

Krakowski Klub „Tygodnika Powszechnego” 
zaprasza na spotkanie: 

„Zmartwychwstanie
w pokoju Rembrandta” 

Prelekcję z pokazem slajdów
poprowadzi
dr Piotr Winskowski

15 kwietnia, godzina 18.00, Akademia Sztuk Pięknych, sala 104
(pl. Matejki 13) 
Szczegółowe informacje na: www.klubtygodnika.pl 

CZYM 
MIŁOŚĆ 
NIE JEST?
„Aby dusza nie przestała 
kochać” – te słowa Simone 
Weil obrano za tytuł trzeciej już debaty Krakowskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego”, która 
odbyła się w sali konferencyjnej domu Herbewo. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
profesor Ewa Woydyłło, ks. dr Jacek Prusak SJ oraz dr Marcin Polak. Debatę poprowadziła 
Klubowiczka, Monika Malessa--Drohomirecka. 
Uczestnicy dyskusji próbowali uchwycić fenomen miłości. I znów bardziej przydatne okazało się 
de� niowanie negatywne – dało się powiedzieć raczej, czym miłość nie jest, niż jaka jest jej istota. 
Ważnym tropem był kulturowy, współczesny kontekst. Pojawiały się też pytania, jakie wzorce 
relacji funkcjonują w naszej i innych kulturach, i czy miłość jest dziś społecznym przymusem. 
Szczegółowa relacja oraz galeria zdjęć ze spotkania na www.klubtygodnika.pl

MAGDALENA JAROSIK
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Benedykt XVI i prezydent Raul Castro, 
Hawana, 27 marca 2012 r.

PaPIeż  
i heretycy
Zmiany gospodarcze 
zdążyły odmienić Kubę,  
politycznie natomiast znajduje się 
ona w tym samym miejscu,  
co podczas wizyty Jana Pawła II. 

Maciej WiśnieWsKi z san cristóbal (meksyk)

Heretyk” to oczywiście od-
stępca od wiary, negujący 
obowiązujące dogmaty, 
bądź osoba propagująca inne 
niż powszechnie uznane 
poglądy. Słownik języka 
hiszpańskiego Akademii 

Królewskiej wskazuje też na kubański regio-
nalizm, gdzie „heretycki” odnosi się do „trudnej 
sytuacji politycznej lub/i ekonomicznej”, czyli 
obrazków z życia i absurdów systemu central-
nie planowanego, dobrze znanych z czasów 
PRL-u.

Podobnym wytłumaczeniem otwierać się ma 
najnowsza, poświęcona m.in. codziennym tru-
dom życia na Kubie powieść Leonarda Padury, 
zatytułowana właśnie „Heretycy”. „Sytuacja 
w ostatnich latach była naprawdę »heretycka« 
i ciężka” – mówił pisarz parę miesięcy temu 
w wywiadzie dla Radia Nederlands.

Padura znany jest zwłaszcza jako autor 
przesyconych klimatem rozkładu, ze szczyptą 
krytyki społecznej, powieści kryminalnych. 
Pisane dla hiszpańskiego wydawcy książki bez 
problemów wychodzą jednak także w kraju (nie 
brak głosów, że miast kontestować, w istocie 
legitymizują one system). Ostatnia – „Czło-
wiek, który kochał psy”, historia zabójstwa 
Lwa Trockiego i krytyka stalinizmu – miała 
kilkumiesięczny poślizg tylko dlatego, że na 
Kubie skończył się papier. Ale jego artykuły 
o realiach wyspy, sytuujące się gdzieś pomiędzy 
prasą reżimową a np. tekstami opozycyjnej 
blogerki Yoaní Sánchez – już nie.

W kilku artykułach poprzedzających zakoń-
czoną 28 marca pielgrzymkę Benedykta XVI, 
Padura wskazywał na kontekst reform gospo-
darczych, zakładających m.in. rozbudowę sek-
tora prywatnego i pracę na własny rachunek. 
Notował, że większość Kubańczyków pozo-
stawała obojętna na tę wizytę, mając więcej 
przyziemnych i „heretyckich” zmartwień (pod-
czas gdy pielgrzymką Jana Pawła II w 1998 r. 
żyli wszyscy).

„Jak uczynić »cud«, żeby wystarczyło na 
życie z miernej państwowej pensji, co zrobić, 
aby spłynęła »łaska« i starczyło jedzenia 
do końca miesiąca, jak znaleźć alternatywy 
w »zmartwychwstałym« sektorze prywatnym, 
do którego wznosi modły duża część ludności, 
wierzącej czy też nie?” – pytał Padura, najwy-
raźniej językiem nowej książki.

Proces „aktualizacji gospodarczej” 
uchwalony na kongresie Kubańskiej Partii 
Komunistycznej (PCC) w kwietniu 2011 
r. ma na celu uczynić państwowy socjalizm 
„bardziej zrównoważonym”. Mimo częścio-
wego otwarcia, gospodarka cały czas sterowana 
będzie centralnie, nie przez rynek. Raúl Castro 
zapewnia, że jego zadaniem jest „zapobieżenie 
powrotowi kapitalizmu na wyspę”. Faktycznie 
sam buduje własny jego model pod rękę z wy-
branymi wspólnikami: Wenezuelą, Brazylią, 
Chinami i Wietnamem.

Tygodnik „The Economist” (z 24 marca 
br.), analizując w specjalnym dossier sytuację 
społeczno-gospodarczą na Kubie, podkreślał, że 
„rewolucja jest w odwrocie”, a „zmiany gospo-
darcze nieodwracalne”. Wyspa z wolna zbliża 
się do globalnego kapitalizmu, chociaż władze 
kubańskie odrzucają tymczasem jakąkolwiek 
reformę polityczną. Dodają tylko, że badają 
doświadczenia Rosji, Chin i Wietnamu (niezły 
zestaw!), i niczego nie będą kopiować.

„Po raz pierwszy od wielu lat zarabianie pie-
niędzy przestało być grzechem. Przeciwnie, 
zaczyna być postrzegane jako wkład, z którego 
korzysta reszta społeczeństwa i sam rząd” – 
podkreślał w cytowanym już wywiadzie Padura. 
Coś podobnego mówił mi Orlando Márquez, 
redaktor naczelny katolickiego miesięcznika 
„Palabra Nueva”, podkreślając, że „zmiany będą 
możliwe tylko poprzez zaoferowanie ludziom 

potępił amerykańskie embargo, które mimo 
że przez 50 lat nie zdołało obalić castryzmu, 
w Waszyngtonie i Miami nadal jest politycz-
nym dogmatem. Podkreślił też, że „Kuba i świat 
potrzebują zmian”.

Dla kubańskiego Kościoła wizyta Bene-
dykta XVI była okazją do potwierdzenia kursu 
dialogu i bliskich (zbyt bliskich?) stosunków 
z rządem, który traktuje Kościół jako interloku-
tora do rozwiązywania doraźnych problemów 
(jak np. uwolnienie w 2010 r. grupy więźniów 
politycznych) czy też partnera do wymiany 
poglądów. Katolicy cieszą się swobodami (wie-
rzący i praktykujący mogą być członkami Partii 
Komunistycznej), a Kościół ma konieczną do 
pracy przestrzeń.

Aby wzmóc na wyspie wiarę, Papież zwrócił 
się specjalnie do Afrokubańczyków, w więk-
szości wyznawców religii synkretycznych, jak 
Santería czy Abakuá, dla których np. Matka 
Boża Miłosierna jest wcieleniem Bogini Oshún 
(aczkolwiek nie spotkał się z ich przedstawi-
cielami). Poprosił też władze o umożliwienie 
Kościołowi dostępu do nauczania (obecnie 
prowadzi on wiele pozaszkolnych kursów) oraz 
o ogłoszenie Wielkiego Piątku dniem wolnym 
od pracy (Jan Paweł II załatwił u Fidela wpro-
wadzenie Bożego Narodzenia). Znając dotych-
czasową dynamikę relacji  państwo–Kościół, 
zmiany te z czasem nastąpią.

Prof. Arturo López-Levy z Uniwersytetu 
w Denver oraz Lenier González z „Espacio Lai-
cal”, drugiego ważnego katolickiego periodyku 
na Kubie, we wspólnym artykule dla „Foreign 
Policy” (wydanie z marca br.) podkreślają, 

że wizyta papieska z pewnością przyczyni się 
do „narodowego pojednania, stopniowego 
otwarcia, złagodzenia klimatu represji oraz 
poszukiwania nowych dróg zarówno w opo-
zycji do państwowego totalitaryzmu (sic!), jak 
i neoliberalnego kapitalizmu”.

Zapewne nieprzypadkowo Carlos Sala-
drigas, jeden z nieprzejednanych dotąd an-
tycastrowskich biznesmenów z Miami, kilka 
dni temu w debacie zorganizowanej przez 
„Espacio Laical” również potępił embargo, 
wezwał diasporę do porzucenia klimatu kon-
frontacji i wspomożenia prywatnej inicjatywy 
na wyspie.

 
Benedykt XVi nie spotkał się z opozycją 
ani obrońcami praw człowieka (choć przyjął Fi-
dela). To położyło się cieniem na pielgrzymce. 
Mimo że w jednej z homilii wspomniał więź-
niów i modlił się za nich w sanktuarium w El 
Cobre, w rozmowach z władzami (które w tym 
samym czasie uniemożliwiały dysydentom 
udział w Mszach) nie poruszył kwestii swobód 
politycznych. 

Jeśli jednak zawiedzeni jesteśmy postawą 
Papieża, jego spolegliwością wobec reżimu, to 
należy podkreślić, że podobne ogólniki serwo-
wał on rządzącym podczas wizyty w Meksyku 
(23-26 marca), zarówno jeśli chodzi o cywilne 
ofiary wojny z narkotykami i gwałcenie praw 
człowieka przez meksykański rząd, jak też 
ofiary pedofilii w Kościele. Obie pielgrzymki 
przebiegały bowiem w tonie miłym władzy 
i przy pominięciu tematów, na które lokalne 
hierarchie wolą przymykać oczy. Kard. Jaime 
Ortega w wywiadzie dla „L’Osservatore Ro-
mano” (z 23 marca) zapewniał, że „na Kubie 
nie ma już więźniów politycznych” (według 
opozycji jest ich jeszcze 46), a jeden z meksy-
kańskich biskupów komentując fakt, że Papież 
nie spotkał się z ofiarami o. Marciala Maciela, 
mówił, że „nie wiemy, kim są, nie wiemy, jak 
wyglądają”.

Ma rację Padura podkreślając, że podczas gdy 
zmiany gospodarcze zdążyły już odmienić Kubę, 
to politycznie znajduje się ona w tym samym 
miejscu, co podczas wizyty Jana Pawła II. 

Zwiększyła się tylko rola biologii: rząd 
i Partia Komunistyczna poza kilkoma wyjąt-
kami to gerontokracja. Fidel, choć na eme-
ryturze, nadal ma ogromne wpływy i już 85 
lat. Podczas spotkania z Benedyktem XVI (lat 
84) wyglądał bardzo krucho. Raúl zaś ma 81 
lat i następne lata z pewnością będzie chciał 
wykorzystać, by ustabilizować system, uczynić 
codzienną sytuację mniej „heretycką” i zapo-
biec ewentualnym wybuchom.

Wśród różnych podsuwanych m.in. przez 
„The Economist” scenariuszy przejścia są wa-
riant chiński à la Deng Xiaoping (Partia trzyma 
władzę i steruje gospodarką), wariant rosyjski 
à la Putin (władzę przejmuje ktoś z aparatu 
bezpieczeństwa lub armii) oraz wariant meksy-
kański à la Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna 
(Partia z pomocą koncesjonowanej opozycji 
robi wybory i za każdym razem je wygrywa).

Jak na razie, zgodnie z oficjalną linią, niena-
ruszalnym dogmatem są rządy jednopartyjne, 
a największą herezją polityczne otwarcie. Do 
niedawna to samo i w tych samych kręgach 
mówiono o reformach gospodarczych.   h

Obie pielgrzymki – na Kubę i do 
Meksyku – przebiegały w tonie 
miłym władzy i przy pominięciu 
tematów, na które lokalne 
hierarchie wolą przymykać oczy.

więcej szans i poprzez uznanie, że ich prywatne 
interesy mogą służyć całemu społeczeństwu”.

W takiej scenerii na wyspę przybył 
Benedykt XVi, odwiedzając Santiago de 
Cuba, sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej 
w El Cobre i Hawanę, gdzie na placu Rewolucji 
odprawił Mszę i spotkał się z braćmi Castro.

Papież, podobnie jak kubański Kościół, po-
piera „aktualizację gospodarczą” (partyjny, 
niemal stalinowski beton jak diabeł święconej 
wody boi się słów „reforma” oraz „transfor-
macja ustrojowa”) i chce przyczynić się do 
zmian. Wezwał do dialogu i pojednania, za-
równo z wewnętrzną opozycją, jak też diasporą 
w Miami (Hawana ma też ponoć w zanadrzu 
jakiś rodzaj reformy migracyjnej). Otwarcie 
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Religia jest jedyną sferą, 
w której prowokacje 
artystyczne się udają. 
To optymistyczne.  
Oznacza to przecież, że jest to 
jeszcze dla ludzi sfera prawdziwie 
żywych przekonań.
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jerzy sosnowski z radiowej „trójki” w czasie warsztatów 
dziennikarskich „świat wobec uczuć religijnych”,  
licheń, 30 marca 2012 r.

watykan l polska l świat

Papież ekskomunikował samozwańczych biskupów Ukraińskie-
go Prawowiernego Kościoła Greckokatolickiego, nazywanego 

w watykanie „sektą dohnalowców”. czterech byłych bazylianów, na cze-
le z o. eliášem antonínem dohnalem z czech (który w 2003 r., po kon-
fliktach z lokalną hierarchią, przeniósł się na Ukrainę), zostało wykluczo-
nych z kościoła za prowadzenie działalności szkodzącej grekokatolikom 
i ich zakonowi. watykan uznał, że grupa „dohnalowców” bezprawnie 
używa określenia „katolicki”, a ich święcenia biskupie są nieważne. pod 
zwierzchnictwo wspólnoty przeszedł niedawno kontemplacyjny klasz-
tor bazylianek, liczący ponad 50 sióstr. 31 marca, w liście otwartym do 
kongregacji nauki wiary, o. dohnal (podpisany jako patriarcha eliasz) 
zarzucił hierarchii watykańskiej brak wrażliwości na herezje i pedofilię 
w szeregach kościoła, oraz oświadczył, że celem jego grupy jest obro-
na moralnych wartości. szefa kongregacji kard. Levadę określił mianem 
„zdrajcy chrystusa”.

Abp zygmunt zimowski, przewodniczący papieskiej rady ds. dusz-
pasterstwa służby zdrowia i chorych, zaapelował o solidarność 

z osobami dotkniętymi autyzmem oraz ich rodzinami. „kościół 
uważa za nieodzowne wspieranie osób autystycznych oraz ich rodzin, je-
żeli nie po to, by zburzyć mur milczenia, to przynajmniej, by dzielić z ni-
mi (...) ich drogę cierpienia”, napisał abp zimowski, dodając, że „kościół 
oraz wszyscy ludzie dobrej woli powinni poczuwać się do obowiązku 
bycia »towarzyszami drogi« osób, które żyją w tym wymownym milcze-
niu”. 2 kwietnia obchodzono Światowy dzień autyzmu.

WLicheniu odbyły się warsztaty dla dziennikarzy „Kościół 
bez tajemnic – świat wobec uczuć religijnych”, zorganizo-

wane przez licheńskie sanktuarium i miesięcznik „w drodze”. wśród wy-
kładowców znaleźli się m.in. Tomasz Terlikowski, jerzy sosnowski oraz 
ks. andrzej draguła, który mówił m.in. o nadużywaniu pojęcia „nowej 
ewangelizacji” oraz o tym, że „Msza św. nie jest miejscem prób i doświad-
czeń”. jego zdaniem, niektóre próby uczynienia nabożeństw bardziej 
atrakcyjnymi dla młodych prowadzą do wulgaryzacji Mszy św.”. w trzy-
dniowych warsztatach wzięło udział 90 dziennikarzy z całej polski. 

Prokuratura Generalna Węgier ogłosiła pełną rehabilitację 
kard. Józsefa Mindszenty’ego, w latach 1945-74 prymasa tego 

kraju, uznawanego za jeden z symboli oporu wobec komunizmu. w cza-
sach stalinowskich prymas został skazany na długoletnie więzienie za 
zdradę stanu. odzyskał wolność podczas powstania w 1956 r. wygłosił 
wtedy przemówienie radiowe w obronie powstańców, wzywające rów-
nież do zakończenia walk. po wkroczeniu wojsk radzieckich na węgry 
na 5 lat schronił się w ambasadzie amerykańskiej. 16 lat temu zainauguro-
wano jego proces beatyfikacyjny.

Kard. Kazimierz Nycz stanął na czele Zespołu Roboczego Koś-
cielnej Komisji Konkordatowej, który w imieniu episkopatu ma 

rozmawiać z rządem o zmianach w finansowaniu polskiego kościoła. 
w skład zespołu wchodzą również: abp stanisław budzik, abp wiktor 
skworc, bp wojciech polak, dr irena ożóg oraz ks. prof. piotr stanisz. 
szefem rządowej grupy negocjacyjnej jest min. Michał boni. 

Muzułmanie z Austrii ogłosili zamiar budowy kościoła ka-
tolickiego w Arabii Saudyjskiej. członkowie stowarzyszenia 

„inicjatywa Liberalnych Muzułmanów” uznali, że nie do zaakceptowania 
jest sytuacja, w której arabia saudyjska finansuje budowę meczetów 
w europie i równocześnie zabrania u siebie budowy świątyń chrześcijań-
skich. do protestu przeciw niedawnej fatwie wielkiego muftiego kraju 
abdulaziza ibn abdullaha, który zakazał wznoszenia nowych kościołów, 
dołączyła również największa muzułmańska organizacja w austrii – Ture-
cka Unia islamska. jej przewodniczący przypomniał, że prorok Mahomet 
pozwolił chrześcijanom nawet w Medynie na swobodne wyznawanie 
religii oraz że źródła islamu wyraźnie podkreślały nietykalność i ochronę 
domów bożych i wiernych.  
 MARciN żyłA

na podst. kai, innych agencji i mediów, informacji własnych

Przyjaciel
27 marca w Vanves zmarł 68-letni Jean Offredo, 

znany we Francji przede wszystkim jako wy-
bitny dziennikarz telewizyjny i radiowy, współ-

pracownik i autor pism takich, jak „Témoignage Chrétien”, 
„La Croix”, „La Vie Catho lique”, „Le Monde diplomatique”, 
autor kilkunastu książek i założyciel wydawnictwa Cana, 
które opublikowało m.in. poezje Karola Wojtyły. Wierny 
polskim korzeniom (urodził się w 1944 r. w Stargardzie 

ś.†p. 
Maria Rey 

 
ur. 23 kwietnia 1928 roku 
zm. 26 marca 2012 roku 

opatrzona Świętymi Sakramentami 
Msza Święta żałobna odprawiona została  

we wtorek 3 kwietnia 2012 roku 
o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 

po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłej  
na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzina

DiAGNoZA NA cZAS KRyZySU
Polsce zagraża poważny 
kryzys wartości, które 
spajały naród przez stulecia 
– przestrzegają biskupi 
w ogłoszonym 29 marca 
dokumencie społecznym 
„W trosce o człowieka 
i dobro wspólne”.

ARTUR SPoRNiAK

episkopat zdiagnozował społeczną 
sytuację w naszym kraju. „Polska 
znajduje się obecnie w momencie 

przełomowym, w którym rozwojowi 
– mimo wielu godnych uznania suk-
cesów – zagraża poważny kryzys war-
tości” – napisali biskupi. Autorzy chcą, 
by list był „głosem ponad podziałami 
politycznymi i ideologicznymi”.

Dokument składa się z pięciu roz-
działów: w pierwszym przedstawiona 
jest wizja człowieka, w drugim ma-
nowce współczesnej kultury, trzeci 
przypomina etyczne standardy 
w życiu politycznym, czwarty mówi 
o zmianach w sposobie pojmowania 
działalności gospodarczej, a ostatni 
pyta o funkcjonowanie mediów. 

Wskazując na ludzką godność 
i opar te na niej prawa człowieka, 
biskupi przestrzegają przed ich ab-
solutyzacją. „Wyraźnie sprzeciwia 
się godności człowieka i z moralnego 
punktu widzenia nie do przyjęcia jest 
m.in. aborcja, eutanazja, sztuczne za-
płodnienie, wykorzystywanie komórek 
macierzystych z embrionów ludzkich 
oraz klonowanie. I żaden cel, żadne 
powoływanie się na dobro człowieka, 
nie usprawiedliwia takiego postępowa-
nia” – czytamy. Autorzy dokumentu 
postulują powrót do koncepcji prawa 
naturalnego jako fundamentu uniwer-
salnej etyki, choć zdają sobie sprawę, 
że dzisiaj coraz trudniej jest uzgodnić 
„minimum dóbr i wartości podziela-
nych przez wszystkich”.

Biskupi bronią koncepcji rodziny 
jako wspólnoty, której podstawę 
stanowi małżeństwo mężczyzny 
i kobiety – „niedopuszczalna jest więc 
adopcja dzieci przez związki osób tej 
samej płci”; przypominają, że to na 
rodzicach ciąży obowiązek wycho-
wania seksualnego dzieci, a z progra-
mów szkolnych „należy wykluczyć 
propagandę aborcji i antykoncepcji”. 
Autorzy listu z niepokojem mówią 
także o „ekspansji kultury bezwstydu”. 
Przypominają o obowiązku wycho-
wywania młodych pokoleń do pa-
triotyzmu, piszą o roli historii, nie 
wspominając wszakże o konieczności 

rozliczenia się także z jej mniej chwa-
lebnymi kartami. 

Oceniając sytuację po transforma-
cji ustrojowej, autorzy dokumentu 
stwierdzają, iż „możemy być dumni 
z tego, że wspólnym wysiłkiem udało 
nam się zbudować demokratyczne 
państwo i przebudować cały system 
gospodarczy”. Niestety jednak „koszty 
tej transformacji dla wielu okazały się 
bardzo wysokie”. „Szczególny niepokój 
budzi język publicznej dyskusji poli-
tycznej, pełen agresji i wzajemnych 
oskarżeń, nierzadko posługujący się 
kpiną, drwiną, a także wulgaryzmami. 
Moralna dyskredytacja przeciwników, 

rzucanie podejrzeń, brak szacunku 
dla przeciwnika politycznego staje 
się powszechną praktyką” – czytamy. 
Zdaniem biskupów „niepokój budzi 
także wzmagający się atak na Kościół 
w celu zbicia kapitału politycznego”.

Negatywnie został oceniony model 
„wolnorynkowego kapitalizmu w for-
mie radykalnej”, gdzie miejsce dobra 
człowieka zajmuje troska o pieniądz. 
Jako remedium na kryzys biskupi 
proponują tzw. nową ekonomię. 
Autorzy dokumentu rozumieją pod 
tym pojęciem taki model przedsiębior-
stwa, które nie jest nastawiony przede 
wszystkim na zysk, ale na budowanie 
międzyludzkiej wspólnoty. „Obok 
przedsiębiorstwa prywatnego, ukie-
runkowanego na zysk, oraz różnego 
rodzaju przedsiębiorstw publicznych 
powinny mieć możliwość zadomowie-
nia się (...) organizacje produkcyjne, 
które stawiają sobie cele społeczne 
i wzajemną pomoc” – czytamy. 
Autorzy listu pytają także, czy zysk 
powinien być głównym kryterium 
funkcjonowania mediów.

List został przygotowany pod kie-
runkiem bp. Józefa Kupnego przez 
Radę ds. Społecznych Episkopatu. 
Dokument przyjęto 13 marca na 357. 
zebraniu Konferencji Episkopatu Pol-
ski.   h

pożegnanie

Szczecińskim, jego matka jest Polką), niekryjący swej wiary, 
nasz przyjaciel.

Jean zdobył sobie opinię najlepszego wśród francuskich 
dziennikarzy znawcy spraw Polski. Napisał książki o Solidar-
ności i Wałęsie. Z jego inspiracji i pod jego redakcją ukazała 
się w 1979 r. książka polskich autorów o życiu chrześcijan 
w naszym kraju („Nous, chrétiens de Pologne”), o której po 
śmierci Jeana Bernard Lecomte napisał, że zachowała war-
tość do dziś. Był też uznanym znawcą pontyfikatu i osoby 
Jana Pawła II. 

Pisał o księdzu Jerzym Popiełuszce, wydawał jego kazania 
i zapiski. Po śmierci Jerzego Turowicza w wydawnictwie 
Cana ukazał się (po francusku oczywiście) wybór jego teks-
tów („La Pologne au coeur”), wzorowany na wydanym przez 
Znak „Bilecie do raju”, nieco różniący się doborem teks-
tów od polskiego pierwowzoru i ze wstępem kard. Jeana- 
-Marie Lustigera. Staraniami Jeana we Francji został opub-
likowany również słynny artykuł o. Stanisława Musiała 
„Czarne jest czarne”.

W ostatnich latach życia walczył z chorobą sclerosis 
multiplex. Mimo cierpienia i coraz większych trudności 
w poruszaniu, zachował pasję uczestniczenia w życiu społe-
czeństwa i Kościoła. Żegnamy przyjaciela Polski, przyjaciela 
„Tygodnika Powszechnego”, naszego przyjaciela. Z jego 
najbliższymi łączymy się w żałobie.
 KS. ADAM BoNiecKi
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...BO JUŻ 
DOSTĘPNY 
NA KINDLE!

„Tygodnik” – jako jedno z pierwszych 
polskich pism – jest dostępny 
na czytniku Amazon Kindle.

Dostępny wcześniej 
niż wydanie papierowe, 
bo już we wtorki.

Darmowy 14-dniowy okres próbny.
Prenumerata miesięczna – tylko $3.99.

Jak zamówić 
„Tygodnik Powszechny” na Kindle? 
Nic prostszego 
– zobacz pełną informację
tygodnik.com.pl/kindle-powszechny 

Albo bezpośrednio:  
tygodnik.com.pl/kindle

„TP” można czytać także 
na aplikacjach Kindle 
dla iPada, iPhone’a i systemu 
Android.

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 W
ŁA

SN
E 

W
YD

AW
CY

25
TYGODNIK POWSZECHNY 15 | 8 KWIETNIA 2012

 CZY CHRZEŚCIJAŃSTWO MOGŁO PRZEGRAĆ? WIARA POŻEGNANIE: JEAN OFFREDO (1944–2012)

Poganin Maksymin Daja 
przegrał także dlatego, 
że znaczna część jego żołnierzy, 
chrześcijan, w decydującym momencie 
zmagań przeszła na drugą stronę. 
1700 lat temu chrześcijanie byli już tak 
liczni, że nawet Maksymin nie mógł się 
obyć bez ich pomocy.

JACEK INGLOT
ILUSTRACJA MAREK TOMASIK

Jedną z potencjalnych „zwrotnic dziejów” jest bitwa 
rozegrana 1700 lat temu – 28 października 312 r. – między 
rzymskimi władcami: panującym w Galii Konstantynem 
a rządzącym w Italii Maksencjuszem, zwana bitwą przy 
Moście Mulwijskim. Wielu uznaje tę datę za przeło-
mową: w ślad za zwycięstwem Konstantyna przyszło 
bowiem zwycięstwo chrześcijaństwa. 

Czy gdyby to Maksencjusz rozgromił wojska władcy Galii, 
zwrotnica dziejów przełożyłaby się inaczej? Czy pogaństwo 
mogłoby przetrwać, a nawet wystąpić z kontrrewolucją – i po-
konać zwolenników nowej wiary? 

Teoretycznie tak. Ale przyjrzenie się okolicznościom tej bitwy 
pozwala wysnuć wniosek, że było to mało prawdopodobne. 
Przede wszystkim dlatego, że chrześcijaństwo wygrało już 
o wiele wcześniej. 

ŚWIAT W KRYZYSIE 
Rzymski świat na początku IV w. w najmniejszym stopniu nie 
przypominał złotej epoki Antoninów. Od czasów panowania 
Trajana i Hadriana zmieniło się bardzo dużo. Wiek III okazał się 
epoką katastrofy, imperium omal się nie rozpadło – na wscho-
dzie odrodziło się wojownicze państwo Persów, na zachodzie 
nasilał się napór Germanów. Walczono z wrogami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi, mnożyły się uzurpacje, faktyczny ster 
rządów dzierżyli wojskowi. Coraz liczniejsza armia wymagała 
coraz większych nakładów, rosły podatki, które ściągano z całą 
bezwzględnością. Brutalny � skalizm doprowadził do kryzysu 
gospodarczego i nędzy dużej części ludności. 

Zapaści gospodarczej i militarnej towarzyszył upadek w sferze 
ducha. Poważna � lozo� a skończyła się wraz z neoplatonizmem, 

literaturę opanowali retorzy i panegiryści, religie pogańskie 
zastygły w gorsecie coraz mniej zrozumiałych rytuałów. Rzym 
nie poczynił wielkich postępów w dziedzinie myśli naukowej 
i technicznej – w gruncie rzeczy powielał jedynie odkrycia 
epoki hellenistycznej, niewiele wnosząc od siebie. Stawał się 
cywilizacją, która wyczerpała możliwości swojego rozwoju. 
W wielu dziedzinach panował zastój, powoli załamywała się 
nawet potęga militarna – niezwyciężone przedtem legiony 
ulegały hordom barbarzyńców. Ludzie żyli w udręczeniu, nie-
pewni dnia ani godziny, pozbawieni opieki państwa i otuchy 
niesionej przez religię.

NOWA NADZIEJA
Im gorzej działo się w imperium, tym lepiej miało się chrześ-
cijaństwo. 

Ta początkowo niewielka grupa wyznaniowa, traktowana jako 
sekciarski odłam judaizmu, w ciągu niespełna trzech wieków 
odniosła wielki sukces, przekształcając się w powszechny Koś-
ciół – potężny liczbą wiernych i materialnym bogactwem. Jak to 
było możliwe? Dlaczego ludzie schyłkowego antyku tak licznie 
przystawali do pogardzanego przedtem „zabobonu”? 

Powodów można wskazywać wiele, ale jeden wydaje się naj-
istotniejszy. Religie pogańskie nie dawały sensownej odpowiedzi 
na pytania dręczące ówczesnego człowieka. Jego świat się walił, 
życie było wypełnione cierpieniem i strachem. Powszechnie 
zadawano sobie pytanie, jak się odnaleźć w tak niepewnym, 
chaotycznym, przepełnionym złem świecie. Klasyczna � lozo� a 
ani pogańskie kulty nie były w stanie udzielić satysfakcjonującej 
odpowiedzi. Uczyniło to dopiero chrześcijaństwo – nadając 
sens doczesnemu cierpieniu i obiecując nagrodę po śmierci. 
Nie bez znaczenia okazała się możliwość przynależności do 
grupy spojonej silnym odczuciem solidaryzmu, wspierającej 
swoich członków. 

Można powiedzieć, że idea chrześcijańska o wiele lepiej paso-
wała do nowych czasów, przekierowując zainteresowania czło-
wieka z coraz marniejszej doczesności ku królestwu Chrystusa, 
które, jak On powiedział, nie jest z tego świata. 

PRAGMATYCZNI CESARZE
Cesarz Konstantyn był człowiekiem trzeźwo oceniającym rze-
czywistość. Opowiedział się po stronie Kościoła nie dlatego, że 
ten był słaby i wymagał ochrony. Przeciwnie: pragnął jego siłą 
wzmocnić swoje podupadające państwo. 

Chrześcijanie dowiedli wcześniej swej mocy, przechodząc bez 
większego szwanku zarządzone przez Dioklecjana prześlado-
wania, które kontynuował jego następca Galeriusz. Gnębiciele 
zyskali niewiele, zaś szeregi wyznawców Chrystusa mimo represji 
wciąż rosły. Konstantyn – który w młodości oddawał cześć 
Słońcu – pojął, że z nową potęgą lepiej jest się sprzymierzyć, 
niż walczyć. 

Także jego przeciwnik Maksencjusz, mimo że hołdował po-
gaństwu, do wrogów Kościoła raczej nie należał. Nie prześlado-
wał chrześcijan, wręcz okazywał im życzliwość. Wydaje się mało 
prawdopodobne, aby nawet po wygranej bitwie przy Moście 
Mulwijskim zmienił swe nastawienie. Cóż by mu bowiem dało 
otwieranie nowego frontu wojny wewnętrznej? Zwłaszcza że 
zewnętrznych przeciwników władcy Italii nie brakowało – po 
śmierci Konstantyna w Galii zapewne obwołano by nowego, 
wrogiego mu cesarza, zaś na Półwyspie Bałkańskim rządził 
nieprzychylny mu Licyniusz. Do myślenia dawał też  >

ZWROTNI�  
DZIEJÓW



Fantazja 
alternatywna

wzburzonej rzece Maksencjusza na stu-
lecia awansował na Zachodzie do rangi 
ikonicznego.

Lecz Konstantyn I Wielki – cesarz 
Rzymu, pogromca barbarzyńców, twórca 
tysiącletniej stolicy Cesarstwa Wschod-
niego – nie był wcale tym, za kogo ma 
go wielu: władcą, który kilka miesięcy 
po zwycięstwie nad Maksencjuszem 
podniósł chrześcijaństwo do statusu 
rzymskiej religii. Chrześcijaństwo stało 
się religią państwową dopiero kilkadziesiąt 
lat po słynnym spotkaniu cesarza z władcą 
wschodniej części imperium, Licyniuszem, 
do którego doszło w 313 r. w Mediolanie. 
Osnuty legendą edykt mediolański był 
w rzeczywistości dokumentem, który 
gwarantował wolność wszystkim religiom. 
W rzeczy samej, od pytania, czy historia 
chrześcijaństwa mogła się potoczyć inaczej, 
ważniejsza jest konstatacja: ona potoczyła 
się inaczej, niż w to wierzono przez wieki 
w Europie.

Trzej Królowie w depresji
Nielubiane przez historyków pytanie „co 
by było, gdyby...” postawił jako pierwszy 
rzymski historyk Tytus Liwiusz, który 
w monumentalnym dziele o historii Rzymu 
„Ab Urbe Condita” snuł rozważania o tym, 
jak potoczyłyby się w IV w. p.n.e. losy jego 
państwa, gdyby Aleksander Wielki, zamiast 
na wschód, rozszerzał granice swojego 
imperium na zachód. Inna historia al-
ternatywna odegrała rolę terapeutyczną 
w 1490 r., gdy kilkadziesiąt lat po zdobyciu 
przez Turków Konstantynopola ukazała 
się powieść „Tirant lo Blanch” autorstwa 
rycerza z Walencji, Joanota Martorellego, 
której główny bohater stawał na czele prze-
grywającego z muzułmańskim oblężeniem 
Bizancjum i zwyciężał armię Mehmeda II 
Zdobywcy.

Historie alternatywne, które w czasie 
II wojny światowej masowo produko-
wały zarówno aliancka, jak i nazistowska 
propaganda, również służyły polepszeniu 
nastrojów. Współczesne alternate stories 

urosły na Zachodzie do rangi poważnego 
nurtu literatury – przed kilkunastoma laty 
w Wielkiej Brytanii dużą popularnością 
cieszyła się książka Stephena Frya „Ma-
king History”, w której małe austriackie 
miasteczko Braunau am Inn pozostało 
nieznane światu – bo ani tam, ani gdzie-
kolwiek indziej Adolf Hitler się nie urodził. 
Zamiast tego do władzy w Niemczech 
doszedł jeszcze bardziej skuteczny przy-
wódca, który nie tylko wygrał II wojnę 
światową, ale przez lata toczył później 
(alternatywną) zimną wojnę ze Stanami 
Zjednoczonymi...

Niepoważne? Nie tak bardzo, jak mo-
głoby się wydawać. Technik tworzenia 
alternatywnych scenariuszy od kilkudzie-
sięciu lat używają specjaliści od planowania 
rozwoju państw i korporacji. Jeszcze dwie 
dekady temu z pobłażaniem wspominano 
o „futurologach” (na których prognozach, 
w pewnym sensie, można było zresztą 
polegać: z reguły nic, o czym pisali, nie 
sprawdzało się). Dziś specjaliści od przy-
szłości są znów w cenie – tym razem jednak 
są wyposażeni w narzędzia statystyczne 
oraz świadomi złożoności nowoczesnych 
społeczeństw. Na Zachodzie (a od kilku lat, 
dzięki zaangażowaniu Polskiej Akademii 
Nauk, także u nas) tryumfy święci foresight 
– metoda polegająca na opisywaniu moż-
liwych scenariuszy rozwoju. Nie można 
jej jednak oczywiście – nawet w wersji 
backsight, patrzenia wstecz – zastosować 
do wymyślania alternatywnych scenariuszy 
przeszłości. Z prostego powodu: brakuje 
szczegółowych danych.

Już pierwszy rzut oka na strony interne-
towe poświecone alternatywnej historii 
chrześcijaństwa wystarcza, by stwierdzić, 
że popularne ujęcia tej kwestii mają się 
nijak do „twardej” wiedzy historycznej. 
Oto kilka tematów wątków z listy dysku-
syjnej alternatehistory.com: „Co by było, 
gdyby... imperium rzymskie zaadoptowało 
zoroastrianizm?”; „południowa dynastia 
Ming przetrwała i przeszła na chrześcijań-
stwo?”; „Brytyjczycy próbowali nawrócić 

jeśli mielibyśmy 
wskazać pojedynczy 
dokument, który 
w kluczowym 
momencie historii 
chrześcijan umożliwił 
im polityczne 
zwycięstwo, pojawia 
się problem.  
Wydał go bowiem 
jeden z ich głównych 
prześladowców.

Marcin Żyła 

Być może to Galeriusz, cesarz 
zaliczony w poczet rzymskich 
bogów jako Divus Galerius, po-
winien w pamięci chrześcijan 
zająć miejsce Konstantyna 
I Wielkiego. Ale największy 
prześladowca nowej religii, 

który dopiero na łożu śmierci przyznał się 
do porażki i odwołał represje, nie nadawał 
się na symbol adwokata wiary.

Co innego Konstantyn – i krzyż, który 
wedle legendy miał jemu i jego żołnierzom 
ukazać się na niebie w czasie walki z rywa-
lem do rzymskiego tronu, Maksencjuszem, 
w 312 r.

Cesarz, nawrócony na chrześcijanstwo, 
już pod znakiem krzyża stanął 28 paździer-
nika tego roku do decydującego boju 
nad brzegiem Tybru. Wygrana w bitwie 
przy Moście Mulwijskim otworzyła mu 
drogę do Rzymu, zaś obraz tonącego we 
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słuchaj więcej w audycji Grzegorza chlasty 
w środę o 16.45, w radiu ToK FM

> przypadek Galeriusza, który swą wojnę z Kościołem przegrał 
na całej linii – przyznał to na łożu śmierci, ogłaszając edykt 
tolerancyjny. 

Wydaje się zupełnie prawdopodobne, że zwycięski Maksen-
cjusz poszedłby drogą Konstantyna i porozumiał się z Kościo-
łem, a nawet przeszedłby na chrześcijaństwo. Jak to powiedział 
wiele wieków później król Francji Henryk IV: „Paryż wart jest 
mszy”.

tylko całkowita zagłada
Przy Moście Mulwijskim zwrotnicy dziejów już się nie dało 
przestawić. 

Nie zdołał tego uczynić nawet Maksymin Daja, prawdziwy 
i zajadły wróg chrześcijaństwa, który władał wschodnią częścią 
imperium i kontynuował politykę Galeriusza. Tak naprawdę 
bitwą ostatniej szansy dla pogan okazało się stoczone w 313 r. 
starcie na błoniu Ergenus w Tracji. Daja przegrał wtedy z Li-
cyniuszem (sojusznikiem Konstantyna), gdyż znaczna część 
jego żołnierzy, chrześcijan, w decydującym momencie zmagań 
przeszła na stronę wroga. Wyznawcy Chrystusa byli już tak liczni, 
że nawet on nie potrafił się obyć bez ich pomocy. Pogański cesarz 
został pokonany, nim dotarł na pole bitwy. Jak wielu innych 
fanatyków w historii, nie potrafił dostrzec, że świat się zmienia 
i nie sposób tego powstrzymać. Jedną bitwą nie da się odwrócić 
trwającego od setek lat procesu dziejowego. 

Możliwe, że jedyną szansą na zawrócenie biegu historii byłoby 
wyjście ekstremalne, czyli jakiś starożytny rodzaj holokaustu: 
wycięcie w pień wszystkich podejrzanych o chrześcijaństwo 
i fizyczne unicestwienie Kościoła. Podobne tragedie zdarzały się 
już wcześniej: przypomnijmy choćby los Teb, unicestwionych 
przez Aleksandra Macedońskiego, czy Kartaginy, startej z po-
wierzchni ziemi przez legionistów Scypiona. Chrześcijanie na 
początku IV w. stanowili już tak liczną, wpływową i ekspansywną 
grupę, że nie istniał inny sposób zneutralizowania ich wpływu. 
Nie podołały temu nawet okrutne prześladowania. Powstrzymać 
mogłaby ich tylko śmierć. Śmierć ich wszystkich. 

Tak masowa rzeź teoretycznie jest do wyobrażenia. Chrześci-
janie się nie ukrywali. W czasach konstantynowskich wyznawcy 
Chrystusa stanowili w imperium mniejszość – ofiarą masowego 
mordu mogło paść najwyżej 30 proc. ludności. Czy Rzym 
wytrzymałby tak gwałtowne zmniejszenie populacji? Zapewne 
tak, skoro jeszcze w połowie XIV w. Europa straciła jedną trzecią 
mieszkańców podczas epidemii czarnej ospy i żadne z ówczes-
nych państw nie załamało się z tego powodu. 

Ale nawet największemu z cesarskich okrutników takie roz-
wiązanie nie przyszło do głowy. Masowa eksterminacja i czystki 
etniczne – to wynalazek „oświeconego” wieku XX.  h

Jacek ingLoT (ur. 1962) jest pisarzem. wydał m.in. powieść  >
fantastyczną „Quietus”, opowiadającą o alternatywnych losach 
chrześcijaństwa w okresie późnego antyku.

zwroTnica dzieJów



Indie?”. Internet pełen jest takich alterna
tywnych fantazji („W Betlejem cicha noc. 
Trzech mędrców wędrujących ze Wschodu 
orientuje się, że pomylili się nawigując na 
podstawie jednej z gwiazd. Wracają do 
domu w depresyjnym nastroju...”). Portal 
uchronia.net podaje tytuły ponad 3100 
książek i opowiadań spod znaku „co by 
było, gdyby”.

W Rzymie jak u siebie
Mimo wybitnego pioniera w tej dziedzinie, 
Liwiusza, historią alternatywną najrzadziej 
zajmują się dziś sami historycy.

– Uważam tę ideę za jałową intelektu
alnie – mówi „Tygodnikowi” ks. prof. Jan 
Słomka, patrolog z Wydziału Teologicz
nego Uniwersytetu Śląskiego. – Historia 
jest gęsto tkana, nie mamy pojęcia, jak wiele 
czynników na nią wpływa. Nasz potencjał 
umysłu i wyobraźni jest ubogi na tyle, że 
myśląc o alternatywnych scenariuszach, 
tworzymy tylko karykatury historii.

Ks. Słomka przyznaje jednak, że w od
niesieniu do okresów, z których nie zacho
wało się wiele źródeł, historyk ma większą 
możliwość interpretacji: – Poznawanie 
historii późnego antyku jest zawsze układa
niem historii z takich kawałeczków – mówi. 
– Ale akurat świat śródziemnomorski był 
dobrze wykształcony. Budowano biblio
teki, zachowało się wiele materiałów z tego 
okresu.

Prawdopodobieństwo, że historia 
chrześcijaństwa na początku IV w. po
toczyłaby się inaczej, jest małe. Nie jest 
nawet możliwe wyznaczenie ostatniego 
momentu, w którym rzymska władza 
mogłaby zatrzymać pochód nowej religii. 
– Jej rozwój był organiczny, a jak na religię  
wręcz powolny – wyjaśnia ks. Słomka. – 
Trzy wieki neutralności (bo ta dominowała 
jednak nad wrogością) doskonale uod
porniły chrześcijaństwo. Jego los nigdy 
nie zależał od pojedynczej decyzji władzy 
rzymskiej. Chrześcijanie byli w cesarstwie 
u siebie – dodaje patrolog.

edykt GaleRiusza
Czy gdyby nie Konstantyn, inaczej poto
czyłyby się losy związków Kościoła z pań
stwem? Czy Kościół chciałby w przyszłości 
sięgnąć po pełnię władzy? Ks. Słomka 
dowodzi, że ostatecznym efektem spot
kania w Mediolanie i słynnego edyktu było 
powstanie sojuszu ołtarza i tronu.

– Z tym że Kościół nigdy nie uznał, że 
ołtarz powinien całkowicie zastąpić tron. 
Kiedy kilkaset lat później, po „wiekach 
ciemnych” średniowiecza, odradzała się 

Europa, to w Kościele świeccy cesarze 
postanowili szukać legitymizacji swojej 
władzy. Sojusz ołtarza i tronu, który roz
winął się tak szybko i harmonijnie dzięki 
edyktowi mediolańskiemu, nie doprowa
dził wcale do likwidacji tronu. Dopiero 
dziś jesteśmy w momencie, w którym 
domyka się historia – i kończy epoka 
konstantyńska.

– Zamiast mówić o edykcie, należy 
złapać byka za rogi i stwierdzić: cesarz 
czuł się chrześcijaninem – mówi prof. 
Adam Ziółkowski, historyk starożytno
ści z Uniwersytetu Warszawskiego. – Mo
mentem decydującym było nawrócenie się 
Konstantyna. Słynna bitwa przy Moście 
Mulwijskim uczyniła go ostatecznie czło
wiekiem religijnym.

Zdaniem historyka, edykt mediolański 
jest jednak mitem nowożytnej nauki. Jeśli 
mielibyśmy wskazać pojedynczy doku
ment, który w kluczowym momencie hi
storii chrześcijan umożliwił im polityczne 
zwycięstwo, pojawia się problem. Wydał 
go bowiem jeden z ich głównych prześla
dowców, cesarz Galeriusz. Gnębił on wy
znawców Chrystusa, idąc „za głosem ludu”. 
– To metoda, którą wiele wieków później 
powtórzono w demoludach – mówi prof. 
Ziółkowski. – Oficjalnie Galeriusz rozpra
wiał się z chrześcijanami tylko wtedy, gdy 
poddani go o to prosili. Koniec końców 
jednak przestał.

– W obliczu niepowodzenia prowa
dzonych przez wiele lat prześladowań 
chrześcijan cesarz Galeriusz na łożu śmierci 
w 260 r. wydaje edykt, w którym odwołuje 
prześladowania, a także prosi chrześcijan 
o modlitwy za cesarstwo. Tyle że przez 
1500 lat prawda o tym była niepoprawna 
politycznie i trzeba było wymyślić Kon
stantyna – uważa prof. Ziółkowski.

PaPież i biskuPi
Czy chrześcijaństwo zwyciężyło, jak chcą 
niektórzy badacze starożytności, tylko 
dzięki „Constantinian luck”, okienku, 
które wykorzystał w czasie swoich rzą
dów Konstantyn? Czy rozwój cesarstwa 
w tamtym okresie mógł potoczyć się ina
czej? Zdaniem rozmówców „Tygodnika”, 
poważni ludzie zadają sobie inne pytanie: 
od kiedy zwycięstwo chrześcijaństwa stało 
się względnie nieuniknione? – W czasie 
tzw. małego pokoju po śmierci Galeriusza 
rozwój chrześcijaństwa przekroczył pewien 
punkt krytyczny – było już tylko kwestią 
czasu, kiedy ta religia zwycięży – mówi 
prof. Ziółkowski, dodając, że próba bez
względnego rozprawienia się z chrześci

jaństwem – choć teoretycznie możliwa do 
podjęcia – łączyłaby się z takimi kosztami 
społecznymi i politycznymi, że Rzym, na
wet bez Konstantyna, nigdy by się na to 
nie zdecydował.

Prof. Adam Ziółkowski: – Proszę za
uważyć, że nawet sukcesy wcześniejszych 
prześladowań były tylko pozorne. Chrześ
cijanie albo ginęli jako męczennicy, albo 
ulegali, odstępowali od swoich praktyk 
– ale najczęściej na krótko. Rzym nie miał 
pomysłu, jak walczyć z religią.

Niektórzy badacze historii starożytnej 
wskazują, że punktem zwrotnym w dzie
jach chrześcijaństwa był kryzys Kościoła 
połowy II w., w którego efekcie powstała 
monarchiczna organizacja Kościoła – 
zwiększyła się rola biskupów. W świe
cie, w którym tylko cesarz dysponował 
nieograniczoną i dożywotnią władzą, 
wprowadzenie silnych biskupstw uczy
niło chrześcijaństwo religią całkowicie 
odmienną od innych.

bez chRześcijaństWa  
nie byłoby islamu
Zdaniem rozmówców „Tygodnika” 
wszystko wskazuje na to, że niezależnie od 
wyniku bitwy pod Mostem Mulwijskim, 
od spotkania w Mediolanie w 313 r. i wcześ
niejszego odwołania prześladowań przez 
Galeriusza, chrześcijaństwo nie mogło roz
wijać się inną drogą niż w rzeczywistości. 
Jak jednak jego istnienie wpłynęło na losy 
innych wyznań?

– Jestem przekonany, że gdyby nie 
chrześcijaństwo, nie powstałby islam – 
deklaruje prof. Ziółkowski. – Jeżeli kie
dykolwiek w starożytności zdarzyło się 
okienko, to możemy mówić o nim wtedy, 
gdy Mahomet uchodzi z Mekki do Me
dyny w chwili, gdy dwa wielkie imperia 
toczą ze sobą wyczerpującą walkę na 
śmierć i życie. Pierwsi muzułmanie wy
korzystali polityczną okazję. Z chrześci
jaństwa zaczerpnęli doktrynę uniwersa
lizmu, z judaizmu –  koncepcję narodu 
wybranego. Gdyby nie chrześcijaństwo, 
Mahomet, który uważał się przecież za 
ostatniego proroka starotestamentowego, 
byłby zapewne kolejnym nawróconym na 
judaizm – a było ich dużo – mieszkańcem 
Półwyspu Arabskiego.

Można by więc na koniec powiedzieć: nie 
udało się. Trudno o nakreślenie alternatyw
nej historii chrześcijaństwa, skoro historycy, 
a nawet pisarz fantasy, piszą na łamach „TP” 
niemal jednym głosem: chrześcijaństwo 
w IV w. musiało zwyciężyć. Tylko... czy to 
na pewno porażka?  h
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 wiara

zwycięstwo 
PRzed bitwą

Prof. ewa 
Wipszycka, 
historyk 
starożytności:  
Chrześcijanie tak 
głęboko wrośli 
w żywą tkankę 
społeczeństwa, 

że represje były mało skuteczne. Przy 
tych samych ulicach żyli obok siebie 
poganie i chrześcijanie, w rodzinach 
znajdowali się jedni i drudzy.
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Ewa Wipszycka: Przygotowałam sobie ściągę. Nie mam 
zaufania do swojej znajomości dat...

Marcin Żyła: nie o datach chciałbym rozmawiać, lecz 
o tym, czym byłaby historia chrześcijaństwa, gdyby kon-
stantyn przegrał w 312 r. bitwę przy moście mulwijskim.
Przegrana w tej bitwie nie musiałaby uniemożliwić mu dalszej 
kariery cesarskiej. Mogę sobie wyobrazić, że kontynuowałby 
wyprawę italską, choć walka o władzę w sytuacji, w której nie 
zdobyłby Rzymu, byłaby bardzo utrudniona. Póki żył i miał do 
dyspozycji armię, jego losy nie były wcale przesądzone.

Bitwa przy Moście Mulwijskim ma znaczenie dla historii 
chrześcijaństwa nie z powodów militarnych, ale dlatego że był 
z nią związany moment nawrócenia Konstantyna. Wiemy, że 
przed bitwą stało się coś niesłychanie ważnego, coś, co zade
cydowało o zwrocie cesarza ku chrześcijaństwu, o którym już 
wtedy musiał wiedzieć wiele, ale od którego był jeszcze daleki. 
Euzebiusz z Cezarei, historyk tych czasów, powołując się na 
rozmowę z Konstantynem, twierdził, że jeszcze przed wyrusze
niem przeciw Maksencjuszowi, w Galii, gdy słońce chyliło się 
ku zachodowi, Konstantyn zobaczył na niebie znak w kształcie 
krzyża i napis: „W tym zwyciężaj”. Cesarz nie był jedynym 
świadkiem wizji, obserwowali ją też towarzyszący mu żołnierze. 
W nocy natomiast, we śnie, objawił się mu Chrystus i nakazał, 
by na znakach wojskowych umieścił krzyż i posługiwał się nim 
w czasie bitew. Inny autor, Laktancjusz, wychowawca jednego 
z synów Konstantyna, pisał o tym, że wizja miała miejsce w nocy 
przed bitwą. Bóg nakazał cesarzowi umieszczenie na tarczach 
caeleste signum, „znaku niebiańskiego” – chryzmonu.            >
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Kościoła w IV w. nie przybierały postaci prześladowań pogan. 
Chrześcijaństwo nie zwyciężyło dlatego, że po jego stronie 
stanął cesarz ze swoimi środkami represji. Nawet najpotężniejszy 
władca starożytności nie mógł zmusić swych poddanych do 
zmiany religii. Mógł zachęcać, dawać przywileje, szykanować 
w środowiskach od niego zależnych. Jeśli jednak ludność w ja-
kimś miejscu chciała nadal składać ofiary starym bogom, zakazy 
i nakazy nie działały. Zaczęły być skuteczne dopiero wtedy, gdy 
liczba pogan drastycznie się skurczyła.

Źródła egipskie z tamtych czasów, które Pani bada od 
wielu lat, są o tyle niezwykłe, że pokazują życie z per-
spektywy zwykłych mieszkańców. Co z nich wynika?
Teksty papirusów – listy, bieżące zapiski, dokumenty administra-
cyjne – napisane z myślą o sprawach codziennych i porzucone 
beztrosko na śmietnikach, przekonują nas, że chrześcijanie 
nie kryli się ze swoją wiarą, nie uciekali do katakumb, aby się 
modlić. Przynajmniej w Egipcie nie byłoby to możliwe. Miej-
scowości miały zabudowę tak gęstą, że sąsiedzi wiedzieli o sobie 
nawzajem wszystko, zaglądali sobie i do garnka, i do łoża. Gdy 
przychodziło pogańskie święto, od razu było widać, kto nie 
bierze w nim udziału.

Czy to edykt mediolański z 313 r. zapoczątkował sojusz 
„tronu z ołtarzem”?
Ów sojusz zaczął się wcześniej, przynajmniej w odniesieniu 
do Konstantyna. Gdy cesarz stał się chrześcijaninem, zaczął 
popierać Kościół przy pomocy środków, które były w jego 
dyspozycji – np. zwolnień podatkowych dla duchownych. Dawał 
im subwencje, środki przeznaczone dla ubogich, a w miejscach 
ważnych dla chrześcijaństwa zaczął budowę bazylik. Nie miał 
powodu, by postępować inaczej, skoro wierzył, że chrześcijański 
Bóg jest jego opiekunem. Biskupi byli pełni entuzjazmu. Skąd 
wtedy mogli wiedzieć, jak niebezpieczne jest uzależnienie się 
od władzy świeckiej?

Jacy byliby Europejczycy, gdyby nie nawrócenie 
Konstantyna?
Myślę, że dokładnie tacy sami. Karty zostały rozłożone już 
wcześniej. Choć cywilizacja antyczna trwała jeszcze przynaj-
mniej dwa wieki, chrześcijaństwo było innowacją, która z cza-
sem zmieniła wszystko. Gdyby pierwszym chrześcijańskim 
władcą stał się ktoś inny, a nie Konstantyn, być może inne byłyby 
formy cesarskich interwencji w spory doktrynalne wewnątrz 
Kościoła. Konstantyn bowiem reagował namiętnie: pragnął, 
aby świat chrześcijański był zjednoczony, ludzie słuchali na-

kazów Ewangelii, obchodzili Wielkanoc w tym samym dniu, 
słuchali tych samych biskupów i modlili się do tego samego 
Boga o bezpieczeństwo imperium. Nie rozumiał konfliktów 
doktrynalnych między biskupami. Kiedy na pierwszym w dzie-
jach świata chrześcijańskiego soborze w Nicei w 325 r. znaleźli 
się hierarchowie, którzy nie przyjęli uchwalonej tam deklaracji 
wiary, wysłał ich na wygnanie.

Inna rzecz, że kiedy opozycjoniści – wśród nich m.in. Ariusz 
– zadeklarowali, że są jednak gotowi podpisać postanowienia 
nicejskie, cesarz wywarł ogromny nacisk na Kościół, by przyjąć 
ich z powrotem, co fatalnie wpłynęło na jego opinię. Ostatecznie 
szczęśliwie Ariusz wcześniej umarł – jak chce legenda, wypadły 
z niego wnętrzności w latrynie. Rozumie się, że wielki heretyk 
nie może umrzeć spokojnie...

Utarło się przekonanie, że to Konstantyn uczynił chrześci-
jaństwo religią państwową.
W rzeczywistości stało się tak dopiero pod koniec IV w., za 
panowania Teodozjusza, który wydał kilka edyktów zakazują-
cych oddawania czci starym bogom. Od tej pory nie wolno już 
było sprawować jakichkolwiek form pogańskiego kultu, nawet 
wrzucać do płomieni kilku ziaren kadzidła. To Teodozjusz 
uczynił katolicki wariant chrześcijaństwa obowiązkowym dla 
wszystkich. Wszyscy heretycy mieli odtąd podlegać ciężkim 
represjom. I Teodozjusz takie represje wprowadził. Wszystko 
to stało się jednak dopiero 55 lat po śmierci Konstantyna.

Panowanie Konstantyna było znaczące dla przyszłego kształtu 
chrześcijaństwa. Potem, z tych samych powodów, ważny jest 
czas, w którym władzę sprawował Teodozjusz – gdy chrześci-
jaństwo stało się rzeczywiście religią państwową. Ale najważ-
niejszych zmian w tej religii nie da się przypisać określonej dacie. 
Stąd taki kłopot z alternatywną historią tej religii.

W książce „Kościół w świecie późnego antyku” pisze Pani: 
„Szukanie religijnych dróg nikomu nie dawało przywileju 
natychmiastowej nieomylności. Jesteśmy dziedzicami 
wszystkich stron, które uczestniczyły w ówczesnych 
kontrowersjach”. 
W tych słowach nacisk położyłam na „szukanie religijnych 
dróg”. Szuka się po dzień dzisiejszy. Pewne elementy wiary, 
kultu i obyczaju stają się mniej ważne i obumierają, pojawiają 
się nowe. To wielkie szczęście i bogactwo zachodniego chrześ-
cijaństwa, że tak jest. Ze zgrozą myślę o dostojnikach Kościoła 
koptyjskiego, którzy szczycą się swoim radykalnym konserwa-
tyzmem, właśnie tym, że niczego nie zmieniają. Chrześcijanie 
poszukujący nie muszą iść dokładnie tymi samymi drogami, 
dochodzić do identycznych wniosków. Historia – możemy 
również powiedzieć: Opatrzność – sprawiła, że zwycięzcy często 
czerpali z dorobku przegranych. 

Czy wyobraża sobie Pani Europę bez chrześcijaństwa?
Na szczęście nawet w ramach historii alternatywnej nad 
Europą i chrześcijaństwem nie zastanawiałam się nigdy 
rozłącznie... h
Rozmawiał MarCin Żyła

prof. ewa wipszycka (ur. 1933) jest historykiem starożytności  >
i papirologiem. specjalizuje się w dziejach egiptu okresu greckiego 
i historii chrześcijaństwa w okresie późnej starożytności. wydała m.in. 
pracę „kościół w świecie późnego antyku” (2006).

" 
Bitwa przy Moście Mulwijskim  

ma znaczenie dla historii chrześcijaństwa 
nie z powodów militarnych, ale dlatego że 
był z nią związany moment nawrócenia 
Konstantyna. Był on przekonany, że 
zwycięstwo zawdzięczał chrześcijańskiemu 
Bogu. Jego religijny zwrot nastąpił nagle.

> Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od tego, co i kiedy wi-
dział Konstantyn, był on przekonany, iż zwycięstwo zawdzięczał 
chrześcijańskiemu Bogu. Jego religijny zwrot nastąpił nagle.
 
Czy w dniu, w którym starł się z Maksencjuszem, Konstan-
tyn był już chrześcijaninem?
Uważam, że tak. W owych czasach istniały różne stopnie bycia 
chrześcijaninem. Wiara w jednego Boga, do którego Konstantyn 
zwrócił się z prośbą o pomoc i w imię którego rozpoczął bitwę, 
była chrześcijańska. 

Cesarz do końca  życia uczył się nowej religii i stopniowo 
przyjmował za swoje kolejne jej prawdy. Chociaż zwlekał z przy-
jęciem chrztu, nie osłabiało to jego związków z nową wiarą. 
Jego chrzest na łożu śmierci w oczach niektórych historyków 
stanowi poważny argument za instrumentalnym – żeby nie 
powiedzieć: cynicznym – traktowaniem chrześcijaństwa przez 
Konstantyna. Takie poglądy nie mają jednak sensu. Wiemy, 
że w IV w. ludzie często odkładali moment przyjęcia chrztu, 
gdyż widziano w nim akt usuwający wszelkie grzechy. Pokusa 
stanięcia przed niebieskim trybunałem bez najmniejszych ob-
ciążeń była wielka.

Jak potoczyłyby się losy chrześcijaństwa, gdyby Konstan-
tyn nie tylko przegrał tę bitwę, ale w niej zginął?
Nie wiemy, jak wobec chrześcijan postąpiłby Maksencjusz. 
Warto jednak przypomnieć, że przeciwnik Konstantyna, którego 
cesarska propaganda opluwała potem z wielką przyjemnością, 
już na sześć lat przed bitwą skończył z prześladowaniami chrześ-
cijaństwa. Był fundatorem pierwszej bazyliki w Rzymie i zwracał 
kościołom to, co zostało skonfiskowane podczas prześladowań. 
W 311 r., na rok przed bitwą przy Moście Mulwijskim, poganin 
Galeriusz – cesarz Wschodu – wydał dekret tolerancyjny. 

Innymi słowy: cesarstwo w tamtym okresie pogodziło się 
już z obecnością chrześcijaństwa. Jestem przekonana, że los 
tej religii rozstrzygnął się wcześniej, jeszcze przed ostatnimi 
prześladowaniami z lat 303–311. Gminy chrześcijańskie były 
wszechobecne i na tyle liczne, że nie było już odwrotu. Na długo 
przed bitwą przy Moście Mulwijskim zaszły najważniejsze 
zmiany w organizacji Kościoła i jego formach pobożności. 
Gdyby nie Konstantyn, proces chrystianizacji cesarstwa mógłby 
przebiegać wolniej. Ale logika relacji między zwyciężającą religią 
a władzą państwową zrobiłaby swoje.

Całkowite pozbycie się chrześcijan nie było wtedy 
możliwe?
Nie. To było już oczywiste przed prześladowaniami wszczętymi 
z inicjatywy Dioklecjana w 303 r. Chrześcijanie tak głęboko 
wrośli w żywą tkankę społeczeństwa, że represje, nawet te pro-
wadzone na dużą skalę, były w sumie mało skuteczne. Przy tych 
samych ulicach żyli obok siebie poganie i chrześcijanie, w ro-
dzinach znajdowali się jedni i drudzy. Obie strony przestrzegały 
zasad milczącego kompromisu, pozwalającego wszystkim żyć 
w pokoju. Bywały od tego odstępstwa, wybuchy gwałtownego 
gniewu, pogromy, ale nie stanowiły one normy.

Gdyby chrystianizacja cesarstwa stała się faktem później, 
z mniejszą pomocą władzy, niewykluczone, że poganie broniliby 
się dłużej. Warto podkreślić, że cesarskie interwencje na rzecz 

zwycięsTwo pRzed biTwą
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przed telewizorem, którego jeszcze nie wy-
niósł komornik. Chcą wychodzić i bawić się 
jak dawniej, tyle że taniej. Ze strony sindinero 
można dowiedzieć się też innych rzeczy: jak 
samemu zrobić ekologiczny dezodorant lub 
jak uprawiać na balkonie warzywa. 

„Nie jest bogatym ten, kto ma dużo, ale ten, 
który potrzebuje mniej” – to motto ze strony 
internetowej madryckiego sklepu „Abrete 
Sesamo”, co znaczy „Sezamie, otwórz się”. 
W sezamie wszystko, czego dusza zapragnie: 
ubrania, zabawki, książki i meble. Zasada jest 
prosta – jeśli ktoś ma coś, czego nie potrzebuje, 
a co jest w dobrym stanie, może to przynieść do 
sklepu, dostając punkty – w zamian za punkty 
może wziąć ze sklepu coś, czego potrzebuje. 
Handel wymienny, w postaci znanej od po-
czątków ludności.

PRZYSZłOŚć bEZ PERSPEktYW
W piątek w hiszpańskim parlamencie został 
zaprezentowany budżet na ten rok – okrojony 
o 27 mld euro. „Naród znalazł się w ekstremal-
nym położeniu” – oświadczyła wicepremier 
Soraya Sáenz de Santamaría. Pensje w bu-
dżetówce zostaną zamrożone, ale zasiłki dla 
bezrobotnych utrzymane, rewaloryzowane 
będą też emerytury. VAT został utrzymany 
na dotychczasowym poziomie, ale w górę od 
kwietnia idą ceny gazu i prądu. 

Dramatyczny budżet został przedstawiony 
dzień po strajku generalnym. Premier nie zrobił 
tego wcześniej, bo nie chciał pogrążać swojej 
partii, mającej nadzieję na objęcie władzy w An-
daluzji, jednym z największych z hiszpańskich 
regionów. PP co prawda wygrała, ale nie ma ani 
większości, ani szans na koalicję, więc rządy 
– podobnie jak przez ponad 30 ostatnich lat 
– będą sprawować socjaliści, tym razem we 
współpracy ze Zjednoczoną Lewicą. Taka 
wygrana to porażka i to trudna do przełknię-
cia. Tym bardziej że Andaluzja to największe 
w kraju bezrobocie (ponad 30 proc.) i jedne 
z największych publicznych wydatków, a zatem 
region kluczowy do utrzymania dyscypliny 
budżetowej.

Największym z hiszpańskich problemów – 
w takiej perspektywie długoterminowej – jest 
bezrobocie wśród młodych ludzi, sięgające 
50 proc. Wychowali się już w Unii Europej-
skiej, nie wierząc w Hiszpanię z opowiadań 
dziadków i pradziadków: biedną i prowin-
cjonalną. „Ta generacja traktowała poziom 
dobrobytu jako swoje prawo, a nie nagrodę, 
teraz uświadomili sobie, że nigdy nie osiągną 
standardu życia swoich rodziców” – mówił 
w dzienniku „El Pais” Juan Carlos Monedero, 
profesor nauk politycznych z Uniwersytetu 
w Madrycie. Są najlepiej wykształconym po-
koleniem w historii Hiszpanii, ale nie ma dla 
nich miejsca w kraju ani zbyt wiele nadziei na 
poprawę sytuacji. – Czy po tych wszystkich 
wyrzeczeniach przyszłość będzie lepsza? Na to 
pytanie jest wiele odpowiedzi. Moja jest taka, 
że czeka nas Hiszpania kelnerów i murarzy, 
serwujących paellę i budujących domy letni-
skowe dla Europejczyków z północy – gorzko 
podsumowuje Julián Díez.   h

Za mniej  
niż 1000 euro
Uwaga świata skupiła się 
na Hiszpanii. Kłopoty jednej 
z największych europejskich 
gospodarek to kłopoty 
dla wszystkich.  
Tymczasem rząd w Madrycie 
wydaje się bezradny w obliczu 
galopującego bezrobocia 
i powracającej recesji.

Patrycja BUKalsKa

Na początku ubiegłego ty-
godnia Mariano Rajoy 
mógł pomyśleć, że nie 
lubi poniedziałku, a także 
wtorku, czwartku i piątku... 
W poniedziałkowy poranek 
26 marca musiał uporać się 

z komentarzami po znacznie gorszym, niż ocze-
kiwano, wyniku jego ugrupowania, Partii Lu-
dowej, w wyborach regionalnych w Andaluzji. 
We wtorek pojawiły się pogłoski, że Hiszpanie 
zamierzają poprosić o unijną pomoc finansową, 
by wesprzeć swoje banki. Hiszpański minister 
finansów zaprzeczył, ale nerwowość na rynku 
pozostała. W czwartek na ulice hiszpańskich 
miast wyszły tysiące ludzi, a kraj sparaliżował 
strajk generalny. W piątek światło dzienne 
ujrzał projekt nowego budżetu, a z nim plan 
rekordowych oszczędności. Do tego nieko-
rzystna prasa i ekonomiści co raz wskazujący 
na Hiszpanię jako kolejne po Grecji zagrożenie 
dla eurozony... 

CZARNE  
StAtYStYkI

„Takie porównania to nonsens” – stwierdził 
minister finansów Luis de Guindos, ale faktem 
jest, że nieoczekiwanie to Hiszpania zaczęła 
wzbudzać w Europie niepokój. Powód jest 
oczywisty – zapaść jej gospodarki będzie miała 
znacznie większe konsekwencje niż problemy 
Grecji. Prawicowy rząd Mariano Rajoya, który 
przejął władzę po listopadowych wyborach, 
zabrał się co prawda od razu za radykalne re-
formy i ostre cięcia, ale okazuje się, że mogą 
one nie przynieść spodziewanych rezultatów. 
W lutym Hiszpanie poinformowali, że w 2011 r. 
nie udało się im zrealizować celów dotyczących 
zmniejszenia deficytu budżetowego (zamiast 
obiecanych 6 proc., wyniósł 8,5 proc. PKB), 
zamierzają też złagodzić założenia na rok 2012. 
Komisja Europejska chciała, by w tym roku 
Hiszpania obniżyła deficyt do 4,4 proc., co 
obiecywał jeszcze poprzedni, socjalistyczny 
rząd. Według premiera Rajoya, uda się zredu-
kować deficyt tylko do 5,3 proc. I wobec tego 
celu ekonomiści są jednak sceptyczni.

Powodem porażki są zbyt optymistyczne 
prognozy o ożywieniu gospodarki, które się 
nie spełniły. Wręcz przeciwnie – Hiszpania 
pogrąża się w recesji. Rośnie też zadłużenie 
(w ubiegłym roku dług publiczny osiągnął naj-
wyższy poziom od ponad 20 lat: 66 proc. PKB) 
oraz bezrobocie, które obecnie sięga 24 proc. 
(przy czym wśród ludzi młodych to niemal 
50 proc.!). Kolejne oszczędności gospodarki ra-
czej nie ożywią i jeden z największych europej-
skich krajów dosłownie walczy o przeżycie. 

PuStA GRAN VIA 
Społeczne protesty w Hiszpanii zaczęły się już 
w ubiegłym roku – to tam najsilniejszy i naj-
lepiej zorganizowany był ruch Oburzonych, 
który potem rozlał się po innych państwach. 
Dotychczas, protesty nie przybrały tak gwał-
townych form jak greckie – nikt nie podpala 
i nie demoluje budynków. Podczas strajku ge-
neralnego w ubiegły czwartek na ulice wyszły 
jednak według policji: dziesiątki tysięcy ludzi, 
a według mediów i związków zawodowych, 
które protest organizowały – setki tysięcy. 
Przestały nadawać regionalne telewizje, np. 
w Madrycie, ograniczano krajowe loty, w trasę 
wyjechało mniej pociągów i autobusów. Cen-
trum stolicy było zablokowane, najsłynniejsza 
madrycka ulica, Gran Via – kompletnie pusta. 
Prócz kilku incydentów było pokojowo – na 
demonstrację ludzie przyszli z dziećmi, a nawet 
psami. „Nie oszczędności są nam potrzebne, ale 
ożywienie gospodarki. I wiara, że nie wszystko 
się jeszcze skończyło” – opowiada José, który 
pracę ma, ale i tak uznał, że musi na demon-
strację przyjść. – „Potrącą mi za to z pensji 100 
euro, ale co tam... Trzeba pokazać, że się nie 
poddajemy”.

Związki chcą od rządu większej elastyczności 
w zmianach, jakie są wprowadzane w kodeksie 
pracy. Przyjęta w lutym reforma ma ułatwić 
zwalnianie i przyjmowanie pracowników, a tym 
samym zachęcić do zatrudniania nowych ludzi. 
Obniżone zostały też odprawy dla zwalnia-
nych. Choć w zamyśle premiera reforma ma 
zmniejszyć bezrobocie, ludzie nie podzielają 
jego zdania. Będą więc pewnie kolejne protesty, 
choć wiadomo, że premier się nie ugnie.  

– Czy są tu jakieś inne rozwiązania? Nie 
wiem. Ale z internetu i mediów ludzie znają 
przykłady państw radzących sobie z kryzysem, 
np. Islandię. Trudno im akceptować ostre cię-
cia dochodów lub praw pracowniczych, kiedy 
wszyscy wiedzą, że w innych krajach Europy 
tak nie jest – mówi „Tygodnikowi” Julián Díez, 

dziennikarz ekonomicznej gazety „Cinco Dias”. 
– Inna sprawa, że wielkie hiszpańskie firmy nie 
ukrywają, że ich wyniki finansowe są nadal do-
bre: Santander, Repsol, Telefonica... Ludziom 
trudno zaakceptować, że mają one niezłe zyski 
i jednocześnie chcą taniej zwalniać ludzi. Może 
te wszystkie kroki są potrzebne, ale najwyraź-
niej rząd bardziej troszczy się o satysfakcję 
wielkich biznesmenów i bankierów, niż o to, by 
wyjaśnić ludziom własne plany. Przynajmniej 
w najbliższej przyszłości będą jeszcze niższe 
pensje i jeszcze wyższe bezrobocie. 

JAk ZRObIć dEZOdORANt
Na ulice w czwartek wyszłoby zapewne jesz-
cze więcej ludzi, gdyby nie strach przed utratą 
pracy. Kiedyś mówiono o mileuristach, czyli 
tych, którzy muszą wyżyć za 1000 euro mie-
sięcznie. Teraz czterocyfrowa suma wypłaty 
jest marzeniem wielu ludzi. Wbrew pozorom, 
to często ludzie w pełni sił, z wykształceniem 
i doświadczeniem zawodowym. 

Jak zatem przeżyć za mniej niż 1000 euro? 
Rzecz jasna, trzeba oszczędzać. Zwykle jednak 
odkładanie kupna nowych butów okazuje się 
niewystarczające. Do najbardziej popularnych 
sposobów należy dzielenie mieszkania (pod-
najmowanie pokoi) czy auta, np. przy dojaz-
dach do pracy. Jest też wiele innych rzeczy, do 
których nie trzeba pieniędzy. Juanma Samchez 
założył stronę internetową sindinero.org, co 
znaczy właśnie „bez pieniędzy”. Jak mówi, ma 
około 10 tys. wejść dziennie. Szczególnym zain-
teresowaniem cieszą się informacje o darmowej 
rozrywce – koncertach i wystawach – przed 
weekendem. Co pokazuje, że młodzi Hiszpanie 
wcale nie mają ochoty pogrążać się w depresji 

Największym z hiszpańskich 
problemów jest bezrobocie 
wśród młodych, sięgające 
50 proc. Wychowali się już 
w Unii, nie wierząc w biedną 
Hiszpanię z opowiadań dziadków. 
Teraz uświadomili sobie, 
że nigdy nie osiągną standardu 
życia swoich rodziców.
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Strajk generalny w Barcelonie, 29 marca 2012 r.
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Dzieci 
SarajeWa

20 lat temu, 6 kwietnia 
1992 r., wojska serbskie 

obległy stolicę Bośni.  
Podczas trwającej 1475 dni 

blokady Sarajewa zginęło 
1600 dzieci. Ich rodzice do dziś 

żyją z traumą. 

AleksAndrA CholewA z sarajewa

Wtym roku Irma 
skończyłaby 30 
lat. Pewnie de-
nerwowałaby się, 
jak wszyscy, bra-
kiem perspektyw 
w Bośni. Pewnie 

martwiłaby się, gdzie posłać dzieci do przed-
szkola, jak uzyskać kredyt na mieszkanie. 
Pewnie... Ale tego się nie dowiemy: w pamięci 
bliskich Irma na zawsze pozostanie uśmiech-
niętą, drobną blondynką. Wiosną 1993 r. jej 
jedenastoletnie życie przerwał serbski pocisk.

Irmie, Mai, Adnanowi, Rokiemu, Vedranie, 
Jasminowi, Selmie, Bojanowi, Enverowi i kil-
kunastu tysiącom innych dzieci Sarajewa nie 
udało się na czas dotrzeć do schronu, uchronić 
przed odłamkiem czy kulą. Ponad półtora ty-
siąca z nich zginęło, 15 tys. zostało rannych. 

śmierć na sankach
„Był piękny, słoneczny dzień”: tak rodzice czę-
sto zaczynają swoją opowieść. Także Fikret 
Grabovica, ojciec Irmy. 

– Najmłodsi ginęli codziennie – mówi Fi-
kret. – Ostrzeliwano szkoły, szpitale, a nawet 
popularną sarajewską porodówkę, w której 
w wyniku bombardowania wysiadła instalacja 
elektryczna, co doprowadziło do śmierci trojga 
dzieci w inkubatorach. To były najmłodsze 
ofiary – dodaje. Fikret Grabovica jest dziś 
przewodniczącym „Stowarzyszenia rodziców 
dzieci zamordowanych podczas oblężenia Sa-
rajewa 1992–1995” (bo w Sarajewie raczej nie 
mówi się, że dzieci zginęły, lecz właśnie tak: że 
zostały zamordowane). 

Maleńkie biuro Fikreta znajduje się przy 
dawnym szpitalu wojskowym. Skromny, 
mocno zadymiony pokój, zasypany jest do-
kumentacją. Irma, pierworodna, urodziła się 
w 1982 r.; dwa lata później na świat przyszła 
Lejla. Gdy wiosną 1992 r. wybuchła wojna, 
obie chodziły do podstawówki na sarajewskim 
osiedlu Dobrinja.

Po rozpoczęciu oblężenia Fikret został 
obrońcą miasta; rodzinie udało się uciec 
z niebezpiecznej Dobrinji do centrum miasta, 
do dzielnicy KoŠevo. – Irma i Lejla szybko 
zrozumiały powagę sytuacji – wspomina oj-
ciec. – Strzały, huki, nasz stres, to wszystko 
przeżywały razem z nami. W pierwszych latach 
wojny w ciągu dnia praktycznie nie wychodziły 
na zewnątrz. Szkoły były tak zorganizowane, 
że zajęcia odbywały się w piwnicach. Kiepska 

to była nauka. Raczej chodziło o wsparcie 
psychiczne dzieci niż o edukację. 

Głodne i osłabione, ale żądne przygód i za-
bawy – dzieci wykorzystywały każdy moment 
ciszy, przerwy w ostrzale, by choć na chwilę 
uciec z mieszkania czy piwnicy. Popularne 
były zabawy w chowanego w ruinach. Ale cisza 
często była pułapką: świat codziennie obiegały 
zdjęcia zabitych dzieci – jak sześciorga z osiedla 
Alipašino Polje, które zginęły podczas jazdy na 
sankach w styczniu 1994 r.

1475 dni 
Także 20 marca 1993 r. był pięknym, słonecz-
nym dniem. A przynajmniej tak to pamięta 
ojciec. – Żona z Lejlą poszły do krewnej po 
coś do jedzenia, chyba po mąkę – choć minęło 
prawie 20 lat, Fikret Grabovica płacze, gdy to 
opowiada. – Irma bawiła się z koleżankami 
przed domem. Pocisk spadł blisko, odłamki 
uszkodziły jej tętnicę udową. Sąsiad zawiózł 
ją do szpitala. Ale wykrwawiła się na śmierć 
w ciągu kilku minut. 

On był wtedy na linii. Wezwał go dowódca 
i powiedział, że jedna z córek została lekko 
ranna i jest w szpitalu. Fikret: – Zapewniał, 
że dziecko jest lekko ranne, ale dobrze by 
było, gdybym podjechał do domu i spraw-
dził, co się stało. Już wtedy mu nie wierzy-
łem. W domu czekała żona, nie wiedziała, 
co się stało. Pojechaliśmy do szpitala, gdzie 
znienacka zaaplikowano nam zastrzyki na 
uspokojenie. Potem lekarze powiedzieli, że 
Irma nie przeżyła.

Pochowali Irmę na stadionie olimpijskim 
Koševo, zamienionym na cmentarz.

„Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, 
wynikającymi z międzynarodowego prawa 
humanitarnego do ochrony ludności cywil-
nej w konfliktach zbrojnych, państwa-strony 
będą stosowały wszelkie możliwe środki dla 
zapewnienia ochrony i opieki nad dziećmi 
dotkniętymi przez konflikt zbrojny” – tak 
brzmi artykuł 38. Konwencji Praw Dziecka 
ONZ. Socjalistyczna Federacyjna Republika 
Jugosławii ratyfikowała ją 26 stycznia 1990 r. 

O tym dokumencie Serbowie, oblegający 
Sarajewo przez 1475 dni, nie pamiętali. Sara-
jewskim dzieciom „opieki i ochrony” zagwa-
rantować nie mógł nikt. Podczas oblężenia 
pogwałcone zostały wszystkie prawa dziecka, 
a zwłaszcza podstawowe – do życia. Nawet 
dom sierot „Ljubica Ivezić” w dzielnicy Bi-
jelave osiem razy był pod ostrym ostrzałem. 

Część wychowanków ewakuowano z miasta. 
Ale wcześniej autobus, którym jechali, został 
ostrzelany – zginęli kilkuletni Roki Sulejma-
nović i Vedrana Glavaš.

LiczBy
Wiele dzieci zabili snajperzy. Miasto było przez 
nich terroryzowane. Snajperzy polowali wszę-
dzie, nie tylko na słynnej „alei śmierci” (dzi-
siejsze ulice: Zmaja od Bosne i Bulevar Meše 
Selimovića), ale w każdej dzielnicy. Strzelali do 
ludzi stojących w kolejkach po wodę i chleb, 
do biegnących, chowających się za prowizo-
rycznymi barykadami.

2 września 1994 r. sześcioletni Adnan Po-
povac korzystał z podpisanego tymczasowo 
rozejmu. – To był taki piękny dzień – opowiada 
Fatima, matka. – Siostra przyszła do mnie ze 
swoją malutką córką i Adnan bawił się z małą 
w ogródku. Było ciepło. Miał ulubione niebie-
skie szorty, które pobrudził ziemią. Powiedział, 
że chce iść z ciocią do sklepu, liczył na jakieś 
słodycze z pomocy humanitarnej. Poszli. Po-
machał mi, podskakiwał, gdy szli razem z moją 
siostrą. Nagle usłyszałam jakby gwizd, automa-
tycznie się schyliłam, znaliśmy już odgłos kuli. 
Snajper trafił Adnana w oko. Czasem myślę, 
że łatwiej bym zniosła, gdyby zginął w czasie 
bombardowania, od odłamka. Co za potwór 
celuje w małe, wesołe dziecko?

Według Trybunału Haskiego ds. zbrodni 
w byłej Jugosławii, od kwietnia 1992 r. do grud-
nia 1995 r. w oblężonym Sarajewie przebywało 
340 tys. mieszkańców. Liczba zmarłych w tym 
czasie wyniosła 18 889, z czego 9502 uznano 
za tzw. bezpośrednie ofiary oblężenia. Z kolei 
raport Instytutu Ochrony Zdrowia Bośni 
i Hercegowiny z 1996 r. szacuje, że zginęło 
10 615 osób, w tym 1601 dzieci; rannych zo-
stało 61 136 osób, w tym 14 946 dzieci.

W lipcu 1993 r. w dzielnicy Čengić Vila bomba 
ciężko raniła pięcioletnią Irmę Hadzimuratović; 
na miejscu zginęła jej matka Elvira, sąsiadka 
Vera Kovacević i chłopiec Jasmin Terović. 
Fotoreporter AP Morten Hvaal sfotografował 
dziewczynkę w szpitalu. Kampania medialna 
wywołana zdjęciem Irmy doprowadziła do ewa-
kuowania rannych dzieci z miasta. Pierwsza ich 
grupa wyjechała 15 sierpnia 1993 r. w konwoju, 
w akcji nazwanej „Operacja Irma”. Sama Irma 
dotarła do Londynu, gdzie zmarła w wyniku 
powikłań w 1995 r. 

Setkom rannych dzieci amputowano ręce 
lub nogi. Najmłodszym był czteromiesięczny 

Kemal Karić: stracił nogę. Został ranny 30 maja 
1992 r. Odłamki tej samej bomby zabiły na 
miejscu jego matkę Ifetę, która niosła go do 
schronu.

kłamaLi i kłamią
Mieszkanie Branka i Melity Djokić pełne jest 
zdjęć, drobiazgów i wspomnień dotyczących 
ich córki Mai, młodej siatkarki i matematycz-
nego geniusza. Jej zegarek na czarnym pasku 
i łańcuszek, który zwykle nosiła, spoczywają 
w drewnianej szkatułce na fortepianie.

Branko jest pochodzenia serbskiego, Me-
lita z rodziny o korzeniach muzułmańskich. 
Wraz z synem Igorem (ur. 1975) i córką Mają 
(ur. 1977) mieszkali przed wojną na najwięk-
szym sarajewskim blokowisku: AlipaŠino Polje. 
W marcu 1992 r. Melita zawiozła dzieci do 
swojego brata do Vitezu, skąd już nie wróciły 
– Serbowie zablokowali wszystkie drogi do-
jazdowe do Sarajewa. 

– Nikt nie wierzył, że czetnicy zaatakują Sara-
jewo – wspomina Melita. – Dopiero w drodze 
do Vitezu, na stacji Podlugovi, zobaczyłam 
JNA [armia Jugosławii, zdominowana przez 
Serbów – red.]. Wyciągnęli syna z wagonu, 
przeszukiwali. Wtedy pierwszy raz się prze-
straszyłam. 

Igor nie został zatrzymany, bo miał „dobre” 
(serbskie) nazwisko. 

Gdy zaczęło się oblężenie, po dwóch latach 
starań Melicie i Brankowi udało się, przy okazji 
jednego z rozejmów, wyprawić Igora za granicę: 
do Tunezji, która przyjęła grupę sarajewskiej 
młodzieży. – Martwiłam się cały czas o Igora, 
bałam się, że dostanie powołanie do wojska. 
Maja była tak odpowiedzialna, że jakoś nie 
myśleliśmy, że coś się jej może stać – mówi 
matka. W lutym 1994 r. Maja, stęskniona za 
rodzicami, przedostała się do Sarajewa przez 
słynny tunel pod lotniskiem. – Staraliśmy się, 
żeby jej życie w mieście było jak najbardziej 
normalne, żeby chodziła do szkoły, trenowała 
siatkówkę – mówi ojciec. 

9 kwietnia 1995 r. Maja wracała z treningu, 
przed dwudziestą powinna być w domu. 

Ojciec: – Pół godziny później zaczęliśmy się 
denerwować, w wieczornych wiadomościach 
podano, że właśnie zginęła młoda dziewczyna. 
Ale do głowy nam nie przyszło, że to mogła być 
nasza Maja. Mieliśmy nadzieję, że wstąpiła do 
koleżanek. Ale zawsze wracała przed godziną 
policyjną, przed 10.00 wieczorem. Zaczęliśmy 
dzwonić na policję, do szpitali. Nasz sąsiad, 
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oficer w armii bośniackiej, zawiózł nas do 
szpitala. Zaprowadzili nas prosto do kostnicy, 
do jej ciała.

Maja wykrwawiła się, gdy odłamki pocisku 
uszkodziły jej tętnicę. Po jej śmierci serbskie 
radio podało, że dziewczynę zgwałcili i zamor-
dowali Bośniacy, ze względu na jej serbskie 
korzenie. – Kłamali i kłamią nadal – smutnie 
mówi Melita. 

Zmyśloną historią o śmierci Mai agresor 
usiłował zapewne odwrócić uwagę świata od 
kwestii gwałtów, których dopuszczali się serbscy 
żołnierze w okupowanych dzielnicach Sarajewa 
Grbavica i Vogošča. W Vogoščy grupa serbskich 
żołnierzy tygodniami gwałciła dziewczynki 
w wieku od 7 do 13 lat, na oczach ich matek.

PamIęć I życIe
Rodzice zabitych dzieci zwykle do dziś nie 
pogodzili się z ich śmiercią. Część z nich złożyła 
zbiorowy pozew przeciw władzom Republiki 
Serbskiej BiH o „zadośćuczynienie wyrządzo-
nej szkody niematerialnej”. Pierwsze posiedze-
nie sądu w tej sprawie zapowiedziano na koniec 
kwietnia tego roku. 

Rodzice chcą sprawiedliwości i jasnego okre-
ślenia, kto odpowiada za śmierć ich dzieci. – 
Codziennie Serbowie z serbskiej części BiH 
„sprzedają” swoją wersję historii, czas to zatrzy-
mać – mówi Fikret Grabovica. – Widocznie 
wyroki dla Galicia i Miloševicia to za mało.

Stanislav Galić, dowódca Sarajewsko-Ro-
manijskiego Korpusu Armii Wojsk Republiki 
Serbskiej, został skazany przez Trybunał Haski 
na dożywocie za zbrodnie popełnione przez 
jego żołnierzy w Sarajewie. Dragomir Milo-
šević, który zastąpił Galicia w 1994 r., dostał 
29 lat więzienia. Wtedy, 20 lat temu, rodzice 
Irmy długo nie potrafili wrócić do życia. – Ja 
po miesiącu wróciłem do wojska, ale żona była 
w coraz gorszym stanie – opowiada Fikret. – 
Wtedy zdecydowaliśmy się na to jedyne lekar-
stwo. Żona zaszła w ciążę, w listopadzie 1994 r. 
urodziła się Nejra, a w październiku 1995 r. 
Nudjejma. Jak teraz o tym pomyślę, te obie 
ciąże to było szaleństwo: brak jedzenia, wody, 
ogrzewania, leków, nieustanne zagrożenie, a my 
rozpaczliwie staramy się o dziecko... Ale Nejra 
to była nasza terapia. 

Lejla, siostra Irmy, przeżywała na swój spo-
sób: przez ponad 16 lat dławiła w sobie emocje 
związane ze stratą siostry. Ojciec: – Lejla po-
święciła się nowym młodszym siostrom, nigdy 
nawet nie wymówiła imienia Irmy. Dopiero 
jakoś pod koniec 2006 r., wieczorem, pamiętam 
to, powiedziała po raz pierwszy: idę do Irmy 
na grób.

Gdy zginęła Maja, Melita przez pewien czas 
codziennie po pracy siadała w parku koło miej-
sca, gdzie zginęła córka. – Chciałam też zginąć, 
czekałam na bomby, granaty, snajpera – mówi. 
Dziś Melita i Branko co niedziela są u córki, na 
grobie. Łapią się na tym, że wnuczkę – czte-
roletnią Anię, córkę Igora – nieświadomie co 
chwilę nazywają Mają. 

Co roku 9 kwietnia, w rocznicę śmierci Mai, 
a także w jej urodziny (9 grudnia) Melitę 
i Branka odwiedzają dawne koleżanki Mai. 
Przychodzą z mężami i dziećmi. Branko: – Cie-
szę się z tych odwiedzin. Choć czasami myślę, 
że może lepiej, żeby tych wizyt nie było... Ale 
nie, cieszę się, że pamiętają...

hhh
Sarajewski Instytut ds. Badania Zbrodni Lu-
dobójstwa oraz Stowarzyszenie Rodziców 
Zamordowanych Dzieci Sarajewa opubliko-
wały pierwszą część monografii poświęconej 
najmłodszym ofiarom oblężenia. Opisano 
w niej historie 524 ofiar. Przygotowana jest 
druga część monografii, opisująca los kolejnych 
pięciuset zabitych dzieci. 

Na razie brakuje środków na jej wydanie. 
 h

Emo na celowniku
W świecie arabskim 
młodzież buntuje się 
przeciw despotom, 
a w demokratycznym 
Iraku władze 
ograniczają prawa 
obywateli.  
Najnowszą ofiarą są 
subkultury młodzieżowe, 
zwłaszcza emo. W walce 
z nimi władze dostają 
wsparcie od szyickich 
radykałów.

Inga Rogg z bagdadu

Każdego ranka Fadhel Jatti ma-
szeruje przez sale wykładowe 
i rozgląda się w poszukiwaniu stu-
dentek i studentów w obcisłych 
dżinsach i T-shirtach z motywami 
młodzieżowych subkultur, zwłasz-
cza emo. Jako kierownik katedry 

telewizji na wydziale ds. mediów Uniwersytetu 
Bagdadzkiego, Fadhel Jatti miałby właściwie 
ważniejsze rzeczy do roboty. Ale polecenie 
służbowe to polecenie służbowe – jak mówi. 
A w ostatnich tygodniach iracki rząd nakazał, 
aby wyeliminować zjawisko emo. Od tego 
czasu na młodych ludzi w Bagdadzie, ale także 
na tutejszych homoseksualistów – i w ogóle 
na świeckich Irakijczyków – padł strach. Nie 
tyle nawet z powodu zarządzenia władz: szok 
wywołała seria niewyjaśnionych zabójstw.

jak Rozpoznać szkodnIka
Ile było takich zabójstw? Liczba nie jest znana. 
Irackie stacje telewizyjne nastawione krytycz-
nie do rządu informowały o młodych męż-
czyznach, z wyglądu związanych z subkulturą 
emo, którym nieznani sprawcy mieli rozbić 
głowy kawałkami betonu. Rząd zaprzecza, 
jakoby w ogóle doszło do zabójstw na oso-
bach związanych ze środowiskami emo czy 
na homoseksualistach. Ministerstwo spraw 
wewnętrznych ogłosiło, że takie wiadomości 
to plotki i medialne kłamstwa, których celem 
jest zdyskredytowanie rządu. Do żadnego 
z posterunków policji nie wpłynęły informacje 
o mordach na emo – oświadczył Akil Tureihi, 
generalny inspektor bagdadzkiego MSW; rze-
komo nie ma też żadnych takich dochodzeń. 
Natomiast organizacje praw człowieka mówią 
o tuszowaniu śledztw.

Tymczasem kilka tygodni temu dyrektor 
tzw. policji społecznej – czyli irackiej policji 
obyczajowej – powiedział, że subkultury emo 
czy satanistów są tak rozpowszechnione wśród 
nastolatków, iż trzeba podjąć przeciwko nim 
działania. Oświadczył również, że jego urząd 
dostał uprawnienia do tego, by poszukiwać emo 
we wszystkich szkołach – i wyeliminować, tak 
szybko jak to możliwe, gdyż ruch ten stał się 
zagrożeniem dla społeczeństwa. 

Mniej więcej w tym samym czasie minister 
szkolnictwa wyższego Ali Adib rozesłał do 
wszystkich uczelni pismo, w którym również 
domagał się wyeliminowania emo. Rozpo-
znać można ich – dowodził minister w swym 
okólniku – po obcisłych dżinsach, koszulkach 
z takimi emblematami jak trupie czaszki albo 
po opaskach na nadgarstkach. Zdaniem Adiba 
emo to sataniści, łamiący przepisy prawa ko-
ranicznego, szariatu, do tego wspierani przez 
zagraniczne siły.

Odtąd Fadhel Jatti obchodzi codziennie 
sale wykładowe. Zapewnia, że gdy odkryje 
chłopaka albo dziewczynę o wyglądzie emo, 
jedynie ostrzega, by ubierali się inaczej. Jatti jest 
zdecydowanie przeciwny przemocy.

ten stRaszny pIeRcIng
Ale najwyraźniej nie każdy widzi to tak jak 
Jatti. W wielu szyickich dzielnicach Bagdadu 
pojawiły się ulotki zawierające także listy 
z nazwiskami, po części nawet z adresami, 
grożące śmiercią domniemanym emo i homo-
seksualistom. „Jeśli nie zmienicie waszego 
postępowania, śmierć będzie waszym losem” 
– głosi ulotka skierowana do homoseksualistów 
i kolportowana w Sadr City, którą aktywiści 
zeskanowali i opublikowali w internecie.

Sadr City, dzielnica w północno-wschodnim 
Bagdadzie, to twierdza radykalnego szyickiego 
kaznodziei Muktady as-Sadra. Członków jego 
milicji obarczano w przeszłości odpowiedzial-
nością za mordowanie homoseksualistów. 
Wielu byłych milicjantów Sadra służy dziś 
w policji i armii. Także Sadr zabrał ostatnio głos 
w kwestii młodych ludzi z ruchu emo: nazwał 
ich szalonymi błaznami, a swych zwolenników 
wezwał, aby stawili czoło tej pladze – jak zazna-
czył, w granicach prawach.

Emo – to skrót od emotional hardcore, stylu 
w muzyce, który swe korzenie wywodzi z ru-
chu punk. W ostatniej dekadzie wyrosła z tego 
subkultura młodzieżowa, podkreślająca indywi-
dualizm i nieprzystosowanie, a wyrażająca się 
także specyficznym ubiorem, który, zwłaszcza 
w opinii irackich krytyków tego ruchu, zaciera 
różnice między płciami. W Iraku emo nie jest 
jedyną subkulturą – czy szerzej: zachodnim 
stylem w modzie i zachowaniu – z jaką od kilku 
lat eksperymentuje młodzież. Ale dla zwalcza-
jących takie zjawiska islamskich milicji i dla 
ekstremistów wszyscy, którzy w zachowaniu 
czy ubiorze wzorują się na przykładach z Za-
chodu, to ostatnio emo – obojętne, czy młodzi 
mężczyźni z długimi włosami lub tatuażami, 
sympatycy heavy metalu, hip-hopu czy rapu, 
czy młode kobiety z piercingiem.

WezWanIe do zabójstWa

Efekt jest taki, że młodzi mężczyźni z dłuższymi 
włosami masowo odwiedzają dziś fryzjerów. 
Wielu woli też chować w szafach swoje rzu-
cające się w oczy bluzy z kapturem. – Ciuchy 
były jedynym obszarem wolności, jaki mieli 
tu młodzi ludzie – mówi Saif Abdul Kerim. – 
A teraz zabierają nam nawet i to.

W swoim sklepiku, w dzielnicy Karrada, Ab-
dul Kerim sprzedaje właśnie takie ubrania, jakie 
nie podobają się irackim władzom. Klientów ma 
ostatnio coraz mniej. Kilka domów dalej swój 
interes zamknął właśnie niejaki Serwar, uważany 
za najlepszego w mieście speca od tatuaży. Przez 
telefon Serwar mówi tylko, że się boi.

Boją się również ci młodzi działacze, obrońcy 
praw człowieka i dziennikarze, którzy w ubie-
głym roku brali udział w antyrządowych 
protestach. Po tym, jak policja aresztowała 
kilkudziesięciu demonstrantów – twierdzą, 
że byli torturowani – ruch protestu wyraźnie 
zamilkł. Jesienią 2011 r. znany dziennikarz Hadi 
al-Mehdi, krytyk premiera Malikiego, został 
zastrzelony we własnym domu. Odtąd strach 
padł także na media. – Prawie każdy boi się, że 
może być następny – mówi bagdadzki dzien-
nikarz. Kampanię przeciwko emo uważa on za 
najnowszą próbę rządu, aby narzucić krajowi 
kurs zbieżny z poglądami fundamentalistycz-
nych partii szyickich.

otWaRte dRzWI  
dla ekstRemIstóW
Szyitami są zarówno dyrektor policji obycza-
jowej, jak też minister szkolnictwa wyższego 
Ali Adib. Ten ostatni jest również drugą osobą 
w szyickiej partii Dawa – numer jeden to pre-
mier Maliki. W ostatnich miesiącach zmargi-
nalizował on w rządzie świeckich sunnitów, 
kokietując zarazem szyickich ekstremistów 
i uchylając im drzwi do politycznego udziału 
w rządach. Premier Maliki, który pełni równo-
cześnie urząd ministra spraw wewnętrznych, 
nie zabrał dotąd głosu w sprawie zabójstw emo. 
Krytycy interpretują to jako ukłon w stronę 
radykałów. 

Mustafa al-Kasimi z samorządu studenckiego 
na wydziale ds. mediów Uniwersytetu Bag-
dadzkiego uważa, że kampania przeciwko emo 
to przejaw „wojny kulturowej”. – Udało nam się 
zakończyć wojskową okupację Iraku przez 
Amerykanów – mówi Al-Kasimi. – A teraz 
musimy doprowadzić do usunięcia okupacji 
kulturowej i intelektualnej.    h

przełożył Wp
inga rogg jest korespondentką szwajcarskiego  >
dziennika „neue zürcher zeitung”, specjalizuje się 
w tematyce Bliskiego wschodu. Mieszka 
w Bagdadzie.

Dnia 24 marca 2012 r., w Blois we Francji,
zmarł w wieku 91 lat 

 

Jan Winczakiewicz
poeta, prozaik, tłumacz, malarz

Wielki Przyjaciel Archiwum Emigracji w Toruniu
 

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu

PożEgnaniE
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CYWILIZACJA TAJEMNICE JAJEK 

NATURA MALUJE 
PISANKI

Wielkanoc: kolorowe 
pisanki przyozda-
biają stoły, na wy-
stawach sklepów 
jajka witają nas 

w towarzystwie kurczaczków i zajęcy. 
Już przed nadejściem chrześcijaństwa 
jajko odgrywało istotną rolę w obcho-
dach nadejścia wiosny, uważane za 
symbol nowego życia. Dla wierzących 
w Jezusa to symbol nadziei na zmar-
twychwstanie. 

Historia jajka w kulturze jest długa 
i pasjonująca – od udomowienia 
kur tysiące lat przed naszą erą, przez 
pierwsze pisanki w starożytnym Ba-
bilonie i Egipcie, po mity o świecie 
rodzącym się z rozbitego kosmicznego 
jaja. Fascynacja człowieka jajkiem 
zdumiewa – ale i samo w sobie jajko 
jest czymś niezwykłym. To złożona 
biologiczna struktura, doskonalona 
przez ewolucję od milionów lat. Na-
turalny inkubator, w którym rozwija 
się nowy organizm.

NATURALNIE 
ZDOBIONE
Jajo ochrania skorupka – składająca się 
niemal wyłącznie z węglanu wapnia 
z niewielkim dodatkiem białek two-
rzących rusztowanie i nadających 
skorupce niezbędną elastyczność. To 
właśnie węglanowi wapnia (który jest 
też głównym budulcem skał kredo-
wych) skorupki jajek zawdzięczają 
kredowobiały kolor. Różne gatunki 
ptaków dodają do skorupki dodat-
kowe barwniki, takie jak biliwerdyna 
(zielono-niebieskie) i protopor� ryna 
(czerwono-brązowe). Znamy je 
z własnego doświadczenia – powstają 
z rozpadającej się hemoglobiny w si-
niakach. „Naturalne pisanki” istnieją 
nie bez powodu: barwy i wzory służą 
za kamu� aż ukrywający jajka przed 
drapieżnikami, pomagają ptakom roz-
poznawać własne gniazda w dużych 
skupiskach, a także wzmacniają sko-
rupki – dodatek barwników zmniejsza 
ich łamliwość. Widząc w sklepie śnież-
nobiałe jajka obok tych brązowych, 
nie należy myśleć, że któreś z nich 
są „nienaturalne” – po prostu nie 
wszystkie rasy kur dodają barwniki 
do składanych jaj.

Skorupka chroni jajko przed ura-
zami i wysychaniem, nie jest to jednak 
szczelna bariera. By rosnący wewnątrz 
zarodek mógł oddychać, w skorupce 
znajduje się od kilku do kilkudziesię-
ciu tysięcy porów przepuszczających 
powietrze. Łatwo przekonać się 
o ich istnieniu, gotując jajko. Wraz ze 
wzrostem temperatury zwiększa się 

objętość powietrza wewnątrz jajka, 
zaczyna więc ono gwałtownie uciekać 
przez pory. Dlatego jajko pokrywa się 
wtedy pęcherzykami gazu.

Po wewnętrznej stronie skorupki 
znajdują się dwie błony przypomina-
jące cienki pergamin, które chronią 
jajko przed wnikającymi z zewnątrz 
bakteriami. Z upływem czasu zawar-
tość jajka zaczyna się kurczyć, więc 
między błonami na tępym końcu 
jajka pojawia się pusta przestrzeń – 
tzw. komora powietrzna. Jej rozmiar 
pozwala odgadnąć, ile czasu upłynęło 
od złożenia jajka.

i wystawienia lepkich fragmentów na 
zewnątrz, kłębki zaczynają się ze sobą 
sklejać i tworzyć coś na kształt biał-
kowej sieci lub rusztowania. Płynna 
dotąd zawiesina białek zaczyna przy-
pominać żel. Innymi słowy – białko 
się „ścina”. Jednym z czynników 
ścinających białka jest temperatura – 
taki właśnie proces ma miejsce, gdy 
gotujemy jajko. 

W temperaturze ok. 62-65 °C białko 
jajka zamienia się w żel. Dzięki obecno-
ści tłuszczy żółtko wytrzymuje nieco 
więcej i ścina się między 65 a 70 °C. 
Podczas gotowania ciepło przenika 
do jaja od zewnątrz, więc temperatura 
w białku jest początkowo wyższa niż 
w żółtku. Jeśli przerwiemy podgrze-
wanie we właściwym momencie, 
otrzymamy jajko, w którym białko 
zamieniło się już w żel, ale żółtko jest 
jeszcze nadal płynne. Słowem – jajko 
na miękko. Jeśli podgrzejemy je za bar-
dzo, niemal wszystkie białka zamienią 
się w sztywne rusztowanie. Dlatego 
takie jajka przypominają konsystencją 
gumę.

Nie jest to zresztą jedyny problem 
ze zbyt mocno podgrzanym jajkiem. 
Aminokwasy w białku zawierają wiele 

Największą część jajka zajmuje 
białko. Składa się głównie z wody i – 
jak nazwa wskazuje – białek. Otacza 
ono i ochrania żółtko – zarówno me-
chanicznie, jak i chemicznie, bo białko 
jaja zawiera wiele substancji bakterio-
bójczych. Jest ono też dodatkowym 
źródłem substancji odżywczych dla 
rosnącego zarodka. 

W białku na dwóch powrózkach 
zawieszone jest żółtko. Dzięki po-
wrózkom kula żółtka utrzymywana 
jest w stałym położeniu i tylko obraca 
się wokół własnej osi, tak by leżąca 
na żółtku tarczka zarodkowa (grupa 
komórek, z której rozwinie się emb-
rion) zawsze zwrócona była ku górze. 
To właśnie żółtko zawiera większość 
substancji odżywczych jajka. Oprócz 
wody i białek są tam też liczne tłuszcze 
(w tym cholesterol), witaminy i mine-
rały. Żywi się nimi rosnący zarodek. 
Nic dziwnego, przy tak bogatej zawar-
tości, wystarczającej do rozwinięcia 
się nowego organizmu, że jajka są 
wartościowym składnikiem ludzkiej 
diety.

KUCHENNA BIOCHEMIA
Białka zawieszone w wodzie – jak na 
przykład te w jajku – mają zwykle prze-
strzenną strukturę przypominającą 
zwinięte kłębki, zbudowane z długich 
nici połączonych aminokwasów. Na 
zewnątrz kłębka znajdują się części 
przyciągane przez wodę, wewnątrz 
kłębka ukryte są zaś „lepkie” fragmenty. 
Jeśli zmusi się białka do rozwinięcia się 

Kurze, przepiórcze, 
malowane, 
święcone, 
na twardo...
Jakiekolwiek by było, 
jest niezwykłe.

JAKUB KWIECIŃSKI

W temperaturze około 62-
-65°C białko jajka zamienia 
się w żel. Dzięki obecności 
tłuszczy żółtko wytrzymuje 
nieco więcej i ścina się 
między 65 a 70°C. Jeśli 
przerwiemy podgrzewanie 
we właściwym momencie, 
otrzymamy jajko na miękko.

siarki, która zaczyna się uwalniać przy 
ok. 70 °C. Reaguje ona z żelazem, 
którego pełno jest w żółtku, tworząc 
siarczek żelaza, widoczny jako nie-
estetyczna błękitno-zielona otoczka 
dookoła żółtka.

Ale temperatura nie jest jedyną 
metodą na ścinanie białek. Równie 
dobrze robią to różne substancje che-
miczne, np. kwasy. W XVII-wiecznej 
Francji popularną potrawą było jajko 
zmieszane z kwaśnymi sokami owo-
cowymi. Także dziś, przygotowując 
jajka w koszulkach, dodaje się do wody 
odrobinę octu. Kwas octowy przy-
spiesza ścinanie się białka i pomaga 
w utrzymaniu oryginalnego kształtu 
jajka. Także alkohol skutecznie rozwija 
„kłębki” białek. Co bardziej ekspery-
mentalnie nastawieni kucharze z mod-
nej ostatnio „kuchni molekularnej”, 
zamiast jajka podgrzewać, mieszają je 
z etanolem – z bardzo dobrym efek-
tem! Także gdy ubijamy białko jaja, 
powietrze – którego bąbelki wtłaczamy 
wtedy do mieszaniny – w połączeniu 
z mechanicznym naciskiem, powodują 
częściowe ścinanie się białek. Dzięki 
temu ubita piana zachowuje kształt 
wystarczająco długo, by ją upiec i za-
mienić np. w wyborny su� et.

STRATEGIE 
JAJORODNYCH
Gdy mówimy o jajkach, mamy zwykle 
na myśli te ptasie, ale już nie np. kawior. 
A przecież ikra to nic innego jak rybie 
jaja. W dodatku ptaki i ryby to tylko 
kilka z olbrzymiej gamy zwierząt, które 
składają jaja.

Historia jaj jest niemal tak długa jak 
historia zwierząt. Od setek milionów 
lat niektóre zwierzęta rozmnażają 
się płciowo – produkując plemniki 
i komórki jajowe, które łączą się, two-
rząc nowy organizm. W pierwszych 
etapach rozwoju osobnik zwykle nie 
potra�  jeszcze sam pobierać pokarmu, 
komórka jajowa musi więc zawierać 
zapas substancji odżywczych. Jeśli jest 
ich zbyt mało do pełnego rozwoju, 
z zapłodnionego jaja rozwija się larwa 
– niepodobna do dorosłego organi-
zmu, o uproszczonej budowie, ale 
zdolna do samodzielnego odżywiania 
(np. u prostych robaków i stawono-
gów). Jeśli komórka jajowa zawiera 
więcej żółtka, osobnik, nawet jeśli bę-
dzie larwą, to już podobną do osobni-
ków dorosłych (jak np. żabie kijanki). 
Niekiedy żółtka jest dość do pełnego 
rozwoju. Wtedy, jak u ptaków lub ga-
dów, z jaja powstaje młody, w pełni 
ukształtowany osobnik. Wyposażenie 
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WIELKANOCNE ŚLEDZTWO
Zagubiony 
w bezmiarze wód 
Pacyfiku skrawek 
lądu do białości 
rozpalił emocje 
ludzi nauki.
Odpowiedź na 
pytanie, jak zniszczono 
przyrodę i ludność 
Wyspy Wielkanocnej, 
ma pomóc zrozumieć 
naszą przyszłość.

WOJCIECH MIKOŁUSZKO

Spór zaczyna przypominać 
wojnę ideologiczną. Obie 
strony mają dostęp do tych 
samych danych. Obie 
opierają się na najnow-
szych badaniach. Każda 
dochodzi do diametralnie 

innych wniosków. I zarzuca drugiej 
manipulacje i „tworzenie mitów”.

Dla jednych mitem ma być idea 
„ekobójstwa”, zgodnie z którą ludność 
Wyspy Wielkanocnej sama zniszczyła 
środowisko przyrodnicze swego lądu 
i w ten sposób doprowadziła do uni-
cestwienia własnej cywilizacji. Dla 
drugich mitem jest idea „szlachetnego 
dzikusa”, zgodnie z którą pierwotni 
mieszkańcy Wyspy ułożyli sobie życie 
najlepiej, jak się dało w takim środo-
wisku, a to szczury i biali przybysze 
zdziesiątkowali lasy, rdzenną ludność, 
i doprowadzili do upadku cywilizację. 
Nawet słynne wielkie posągi kamienne, 
moai, dla jednych są dowodem braku 
rozsądku mieszkańców wyspy, a dla 
innych świadczą o ich mądrości.

TO CI Z KOSMOSU!
Skrawek lądu, o który toczy się ta 
ideologiczna batalia, jest wyjątkowo 
niepozorny. Jego powierzchnia to 
ledwie 164 km2 (trochę więcej niż po-
wierzchnia Lublina). Leży na środku 
Oceanu Spokojnego, ponad 2 tys. km 
od najbliższej wyspy (Pitcairn).

komórki jajowej w wystarczający zapas 
substancji odżywczych to duże obcią-
żenie dla organizmu matki. Dlatego 
ptaki składają naraz kilka jaj, a żaby 
– tysiące.

Energia, którą trzeba zainwestować 
w wytworzenie komórki jajowej, 
oznacza, że warto ją chronić przed 
zniszczeniem. Nawet proste robaki 
(np. płazińce) osłaniają jaja różnymi 
otoczkami. Ale prawdziwym wyzwa-
niem jest składanie jaj na lądzie – wy-
jętej z wody komórce grozi szybkie 
wysuszenie i śmierć. Dlatego niektóre 
zwierzęta lądowe wracają do wody, 
by tam się rozmnażać. Inne otaczają 
jaja skorupkami – robią tak liczne bez-
kręgowce, a wśród kręgowców takie 
skorupki wyewoluowały najpierw 
u gadów. U wielu przypomina ona 
skórzastą osłonę, choć u niektórych 
– skorupkę ptasiego jaja. To gady skła-
dały największe jaja w historii. Przy po-
nad półmetrowych jajach niektórych 
dinozaurów, 15-centrymetrowe jaja 
strusia (największe obecnie składane 
na Ziemi) wydają się miniaturami.

Po gadzich przodkach składanie 
jaj z solidną skorupką odziedziczyły 
ptaki oraz... liczne ssaki. Stekowce (do 
których należą australijskie dziobaki 
i kolczatki) nadal składają skórzaste, 
podobne do gadzich, jaja. Długo po 
zapłodnieniu dojrzewają one w or-
ganizmie matki, która dostarcza jaju 
substancji odżywczych. Dopiero na 
koniec jajo jest składane.

Jajo pojawia się także w rozmnaża-
niu torbaczy (m.in. kangury i koala). 
Dojrzewa w ciele samicy, korzystając 
z żółtka i z substancji wydzielanych 
przez macicę. Wreszcie osłonka jaja 
zanika, a płód łączy się na krótko 
z organizmem samicy przez łożysko. 
Niedługo potem młode rodzi się i prze-
pełza do torby na brzuchu, gdzie żywi 
się mlekiem matki.

hhh
U ssaków łożyskowych, do których 
należy człowiek, komórka jajowa 
niemal nie posiada żółtka i nie chro-
nią jej żadne otoczki. Matka odżywia 
płód przez łożysko. Na tle reszty świa-
ta zwierzęcego jesteśmy prawdziwy-
mi odmieńcami. Może właśnie dlate-
go tak fascynują nas jajka?   h

JAKUB KWIECIŃSKI jest doktorantem  >
Zakładu Reumatologii i Badań 
nad Zapaleniem na Uniwersytecie 
w Göteborgu. Współpracuje 
z „Tygodnikiem Powszechnym”.

Nazwę Wyspy Wielkanocnej (po 
polinezyjsku Rapa Nui) nadali mu 
Europejczycy, którzy odkryli go 
w święta Zmartwychwstania Pań-
skiego, 5 kwietnia 1722 r. Jacob Rog-
geveen, holenderski badacz i żeglarz, 
uczestnik wyprawy, która dotarła tu 
jako pierwsza, zanotował w dzienniku: 
„Początkowo, z dalszej odległości, 
uważaliśmy, że Wyspa Wielkanocna 
jest piaszczysta, a powód był taki, że za 
piasek wzięliśmy zwiędłe trawy, siano 
czy inną wyschniętą i spaloną roślin-
ność”. Roggeveen dostrzegł ledwie 
parę rachitycznych drzewek. Nie mógł 
też się nadziwić rdzennym mieszkań-
com wyspy. Poruszali się na kiepskich 
łódeczkach, którymi nie sposób było 
się przedrzeć przez fale Pacy� ku dalej 
niż na parę kilometrów. Jak tu onegdaj 
dopłynęli, by się osiedlić? Jakim cudem 
zbudowali ogromne kamienne posągi, 
które licznie zdobiły ów bezdrzewny 
ląd? „Kamienne wizerunki najpierw 
sprawiły, że oniemieliśmy ze zdumie-
nia, ponieważ nie mogliśmy pojąć, 
jak to możliwe, że ci ludzie, nie dys-
ponując ciężkimi, grubymi belkami, 
jak również mocnymi linami, zdołali 
jednak wznieść takie wizerunki, które 
miały całe 30 stóp [9 m] wysokości 
i proporcjonalną grubość”.

Również kolejnym Europejczykom  
nie mieściło się w głowie, by prymi-
tywni mieszkańcy tego lądu potra�  
wznieść tak zaawansowane technicznie 
i artystycznie dzieła.  or Heyerdahl, 
norweski podróżnik, uznał, że Wyspa 
Wielkanocna musiała zostać zasiedlona 
przez wysoko rozwiniętą cywilizację 
południowoamerykańskich Indian. 
Erich von Däniken swoim zwyczajem 
doszedł do wniosku, że posągi zostały 
zbudowane przez istoty z kosmosu. 

Żadna z tych teorii nie wytrzymała 
naukowych testów. Badania kultu-
rowe, językowe i genetyczne bez 
cienia wątpliwości udowodniły, że 
mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej są 
Polinezyjczykami. Analizy kopalnego 
pyłku i skamieniałości roślin wykazały 
z kolei, że pierwotnie krajobraz Wyspy 
Wielkanocnej był bardziej przyjazny. 
Jeszcze tysiąc lat temu rosło tu ponad 
20 gatunków drzew, wśród których 
prym wiodły palmy jubaea – jedne 
z największych na świecie. Drzewa te 
potra� ą żyć setki lat, licznie wydając 
smaczne owoce, przypominające mi-
niaturowe orzechy kokosowe.

TO POLINEZYJCZYCY!
Ten gęsty i prastary las zniknął z po-
wierzchni ziemi w XVII w. Jared Dia-
mond, amerykański biolog, w głośnej 
książce „Upadek” napisał, że to „naj-
klarowniejszy przykład społeczeństwa, 

które przez nadmierną eksploatację 
wyniszczyło własne bogactwa”. Trochę 
wynikało to z pecha. Wyspa Wielka-
nocna, jak na standardy polinezyjskie, 
była sucha i chłodna. Skrajna izolacja 
uniemożliwiała regularną wymianę 
handlową z innymi społecznościami 
oraz emigrację. Ale wina leżała też, 
zdaniem Diamonda, po stronie Poli-
nezyjczyków, którzy zasiedlili wyspę 
ok. roku 900. Początkowo las wycinali 
głównie po to, by kremować zwłoki 
i budować łodzie rybackie. Potem też, 
by tworzyć miejsce na skalne ogrody 
oraz na potrzebę konstrukcji i trans-
portu kamiennych platform i posągów. 
Drewno i włókna palm przerabiano na 
liny oraz bale, po których toczyły się 
wielkie moai. Ba, poszczególne klany 
rozpoczęły rywalizację na wielkość 
i liczbę posągów. Walka o prestiż do-
prowadziła do rabunkowej wycinki 
drzew. Znikanie lasów zaś wywołało 
erozję gleby, co zniszczyło rolnictwo. 
Zniknęły smaczne i pożywne owoce 
palmy. Nie dało się już budować du-
żych, mocnych łodzi, przez co ryby 
i del� ny stały się niedostępne jako 
źródło pożywienia. Społeczeństwo, po-
zbawione opału, budulca i pożywienia, 
wdało się w krwawą wojnę domową. 
Głodni przerzucili się na kanibalizm. 
Moai nikt nie był już w stanie budować, 
więc nieukończone posągi porzucono 
w kamieniołomach i przy drogach.

Dla Diamonda stało się to wymowną 
przestrogą dla ludzkości. „Paralele są 
przeraźliwie oczywiste” – napisał 
w „Upadku”. – „Ta polinezyjska wyspa 
została wyizolowana na oceanie tak, 
jak dzisiaj Ziemia w kosmosie. Gdy 
jej mieszkańcy wpadli w tarapaty, nie 
mieli dokąd uciec czy zwrócić się o po-
moc; tak jak my nie będziemy mieli 
dokąd się zwrócić, jeśli nasze problemy 
będą narastać”.

TO SZCZURY! 
I EUROPEJCZYCY!

Metafora Diamonda zyskała popular-
ność. Do czasu, gdy w marcu 2006 r. 
w prestiżowym tygodniku naukowym 
„Science” ukazała się praca Terry’ego L. 
Hunta i Carla P. Lipo. Na pozór uczeni 
ci dowodzą tylko, że Polinezyjczycy 
dotarli na Wyspę Wielkanocną nie ok. 
roku 900, lecz 1200. Ale to oznacza, 
że wiele wniosków z książki „Upadek” 
mogło być fałszywych.

Odlesienie Wyspy Wielkanocnej 
zacząć się miało od razu po przybyciu 
jej pierwszych mieszkańców, a nie po 
paru wiekach dość przyjaznej egzy-
stencji z przyrodą. Budowa moai nie 
byłaby też oznaką głupoty i krótko-
wzroczności, lecz mądrości i daleko-
widztwa społeczeństwa. Hunt i Lipo 
twierdzą, że zaangażowanie ludzi do 
rzeźbienia i stawiania kamiennych po-
sągów miało na celu właśnie zapobie-
żenie przeludnieniu i wyczerpywaniu 

zasobów wyspy. A upadek cywilizacji, 
wojna domowa i kanibalizm zaczęły 
się dopiero pod wpływem Europej-
czyków. Biali sprowadzili ospę, która 
zdziesiątkowała nieodporną ludność, 
a w XIX w. wyłapali większość miesz-
kańców jako niewolników.

Tę myśl obaj autorzy rozwijali w ko-
lejnych publikacjach. Dowodzili, że 
jedną z głównych przyczyn odlesienia 
były szczury przywiezione przez Po-
linezyjczyków. To one miały wyjeść 
nasiona palm, uniemożliwiając odna-
wianie się drzew. Wypłoszyły również 
ptaki, przez co i tak uboga gleba stra-
ciła źródło użyźniających nawozów. 
O mieszkańcach Wyspy Hunt i Lipo 
pisali więc nie z przestrogą, lecz z po-
dziwem. Traktowali ich jak społecz-
ność, która nawet w skrajnie trudnych 
warunkach umiała sobie poradzić.

Nie trzeba było czekać długo, by 
Diamond się odgryzł. W 2007 r. na 
łamach „Science” opublikował esej, 
w którym poglądy swoich adwersa-
rzy nazwał „wersją Rousseauwskiego 
mitu szlachetnego dzikusa”, bo „złe 
rzeczy zaczynają się dziać dopiero po 
przybyciu Europejczyków”. Wyśmiał 
argument o szczurach, które pojawiły 
się na wszystkich wyspach zajętych 
przez Polinezyjczyków, ale jakoś nie 
doprowadziły tam do odlesienia.

TO MY!
Hunt i Lipo nie pozostali dłużni. 
W pracy z 2009 r. punkt po punkcie 
zbijali wszystkie argumenty Dia-
monda. Dwa lata później rozszerzyli 
je w książce „� e Statues that Walked” 
(„Posągi, które chodziły”). I do dziś 
nie zmienili zdania. 

„Teraz powiedzielibyśmy nawet 
z jeszcze większą pewnością, że nie 
było żadnego przedeuropejskiego 
upadku, żadnego ekobójstwa” – od-
pisał na pytania „Tygodnika” Terry 
Hunt. Diamond też się nie cofnął. Tym 
bardziej że po jego stronie niespodzie-
wanie stanęli archeolodzy niemieccy, 
którzy badając Wyspę doszli do wnio-
sku, iż szczury nie mogły mieć żadnego 
wpływu na odlesienie.

Spór nie gaśnie. Oby ludzkość po-
znała jego rozwiązanie, zanim zniszczy 
jedyny znany skrawek przyjaznego lądu 
we wszechświecie. Może lepiej zabrać 
się do ochrony lasów, gleby i zwierząt, 
nie czekając na wyniki Wielkanocnego 
śledztwa?   h
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SPA DLA MÓZGU
Kiedy na podobny problem 
patrzą lekarz, poeta, filozof, 
ekonomista, iluzjonista, 
twórca robotów i fotograf,
okazuje się, że wszystkie 
dziedziny ludzkiej wiedzy są ze 
sobą powiązane, nawzajem się 
uzupełniają.

MAGDALENA RITTENHOUSE z palm springs

Poszukiwania wiedzy nigdy nie są 
nudne. Im więcej się uczysz, tym 
bardziej ekscytujący staje się świat”. 
Nie mogę sobie przypomnieć, skąd 
pochodzi ten cytat. „Wczoraj by-
łam inteligentna, więc próbowałam 
zmieniać świat. Dziś jestem mądra, 

więc próbuję zmieniać siebie”... Dziś przede 
wszystkim czuję się oszołomiona i zmęczona. 
Zanim zabiorę się za zmienianie czegokolwiek, 
próbuję uporządkować: notatki, zdjęcia, wra-
żenia, myśli.

Kiedy jesienią ubiegłego roku otrzyma-
łam zaproszenie na konferencję TEDActive 
w Kalifornii, bardzo się ucieszyłam. O przed-
sięwzięciu stworzonym ćwierć wieku temu 
przez Saula Wurmana – wynalazcę z Krze-
mowej Doliny – mówi się dziś, że to spa dla 
mózgu, inkubator pomysłów, intelektualny 
reaktor. Przeznaczone początkowo dla wą-
skiego kręgu wtajemniczonych i poświęcone 
trzem dziedzinom spotkania („TED” to skrót 
od angielskich słów oznaczających technologię, 
rozrywkę i design), dziś stanowi eklektyczny, 
międzynarodowy festiwal. 

Przyjeżdżają nobliści i uliczni artyści, mate-
matycy i kucharze, � lozofowie i ekonomiści, 
wynalazcy i � nansiści, przedsiębiorcy z Krze-
mowej Doliny i aktywiści ze slumsów Bronxu. 
Wygłaszają krótkie wykłady – limit, którego nie 
wolno przekroczyć nawet angielskiej królowej 
(gdyby przypadkiem się pojawiła), to 18 minut. 
O czym? O wszystkim. Wspólny mianownik, 
a zarazem hasło przewodnie całego przedsię-
wzięcia to „idee, które warto propagować” 
(„Ideas worth spreading”). W Ameryce żartuje 
się dziś, że wygłoszenie wykładu na TED-zie to 
większy zaszczyt niż odebranie Oscara.

ODLOTOWI
Doroczna konferencja organizowana na po-
czątku marca w Long Beach w Kalifornii, po-
dobnie jak odbywający się latem TED Global 
w Edynburgu, ma elitarny charakter. Oprócz 
wysupłania 6-7,5 tys. dolarów, uczestnicy mu-

szą przysłać esej i przekonać organizatorów, że 
warto ich zaprosić (niektórzy porównują to 
z męką egzaminów konkursowych na presti-
żowe amerykańskie uczelnie). W ciągu roku 
TED udostępnia jednak za darmo większość 
wykładów w sieci.

Od kilku lat jestem entuzjastką tego przed-
sięwzięcia, jako wolontariuszka tłumaczę także 
wykłady na polski. W przeszłości kilkakrotnie 
śledziłam transmisje z konferencji w interne-
cie (pisałam o nich dla „TP” w marcu 2010 
i w czerwcu 2011 r.). TEDActive, na który 
mnie zaproszono, to impreza satelitarna, od-
bywająca się równolegle do konferencji w Long 
Beach, w pobliskim miasteczku Palm Springs. 
Transmitowane na żywo wykłady ogląda się 
na ogromnych telebimach – siedząc na torbie 
z fasolą, leżąc w hamaku albo pływając w base-
nie. Ucieszyłam się oczywiście, ale wydawało 
mi się, że koniec końców nadal będzie to li 
tylko transmisja...

W Palm Springs nie można przy porannej 
kawie spotkać Ala Gore’a ani Billa Gatesa, 
którzy od lat jeżdżą do Long Beach. Można 
za to siedzieć do późna przy ognisku, skakać 
na trampolinach, zbudować z tektury, a potem 
zelektry� kować model współczesnego mia-
sta. „Do Long Beach jeżdżą bogaci, do Palm 
Springs seksowni i odlotowi” – przywitali 
nas gospodarze, Kelly Stoetzel i poeta Rives. 
W pierwszej chwili myślałam, że dowcipni-
siom chodzi głównie o (sporą) różnicę w cenie 
zaproszeń. Wyobrażałam sobie także, że na 
konferencję TED-a – niezależnie, w którym 
miasteczku się odbywa – przyjeżdża się przede 
wszystkim po to, by rozćwiczyć trochę mózg. 
Nie przeczuwałam, że będzie to znacznie więcej 
niż intelektualna przygoda.

TRYLIONY 
FOTONÓW

Laboratorium, Pracownia, Sąd, Obserwa-
torium, Ziemia, Miasto, Tłum, Bawialnia, 
Szkolna klasa, Ognisko, Kolacja, Moment – to 
tytuły dwugodzinnych sesji, podczas których 
zaproszeni goście dzielili się przemyśleniami na 
temat współczesnej ekonomii, stanu środowi-
ska, nowych źródeł energii, medycyny, biologii, 
społecznościowych mediów. Tematem, czy 
może raczej tytułem teogorocznego TED-a, 
było „Pełne spektrum”. Jak tłumaczył Chris 
Anderson, kurator konferencji i szef przed-
sięwzięcia, chodziło o cały przekrój tematów, 
z którymi musi zmierzyć się świat.

Regina Dugan, dyrektor DARPA (ta podle-
gła amerykańskiemu departamentowi obrony 
agencja jest jednym z czołowych ośrodków ba-
dawczych świata), przekonywała, że życie tylko 
wtedy ma smak, gdy próbujemy dokonywać 
tego, co niemożliwe. Nawoływała, by dobrze 
traktować kujonów. Najmłodszy prelegent – 
17-letni Taylor Wilson, który w swoim garażu 
skonstruował mini-reaktor (wynalazkiem 
zainteresował samego prezydenta Obamę) – 
przekonywał z kolei, że naukowiec, patrząc 
na wypełnioną do połowy szklankę, zawsze 

powinien myśleć, iż jest w stu procentach pełna: 
zawiera przecież wodę i powietrze.

Donald Sadoway, profesor MIT, opowiadał 
o prowadzonych z grupą studentów pracach 
nad nowym typem baterii. Jeśli przedsięwzięcie 
kujonów (wygląda chyba obiecująco, bo sporą 
sumę zainwestował w nie Bill Gates) zakończy 
się sukcesem, umożliwi m.in. magazynowanie 
energii pozyskiwanej z wiatraków i paneli sło-
necznych. Byłby to ogromny przełom, bo właś-
nie trudności związane z magazynowaniem 
takiej energii sprawiają, że na razie nie może 
ona być wykorzystywana na szerszą skalę.

Jednym ze sponsorów tegorocznej konferen-
cji była � rma Shell. Organizatorom nie prze-
szkodziło to w zaproszeniu ekologów, którzy 
ostro krytykują kilka prowadzonych przez nią 
projektów. TED to zderzanie pomysłów i per-
spektyw: spierają się ekonomiści, � lozofowie, 
biolodzy i geolodzy. Format konferencji różni 
się jednak od wielu innych tego typu spot-
kań. W programie nie ma czasu na formalne 
dyskusje czy zadawanie prelegentom pytań. 
Zamiast tego sesje oddzielone są długimi – bo 
co najmniej półtoragodzinnymi – przerwami. 
To czas na dzielenie się wrażeniami, rozmowy 
w mniejszych lub większych grupach. Nie-
zmiennie interesujące, intensywne.

Pełne spektrum oznacza zderzanie idei ma-
łych i wielkich. Podczas konferencji pytania 
dotyczące wielkich współczesnych problemów 
przeplatały się z miniaturowymi impresjami ze 
świata codzienności: opowieściami o głuchej 
babci, która zbierała winylowe płyty i która mi-
łością do Bacha zaraziła całą rodzinę; o stronie 
internetowej, której autor kolekcjonuje ludz-
kie sekrety; o ojcu, który od kilkunastu lat raz 
w roku spędza w Nowym Jorku dzień z córką; 
u zbiegu dwóch przecznic proszą przypadko-
wego przechodnia, by zrobił im zdjęcie.

„Promień światła – nic nadzwyczajnego” 
– mówił podczas krótkiego powitania Chris 
Anderson. „Tryliony fotonów wokół nas prze-
mieszczają się z prędkością 300 tys. km/s. Wy-
daje nam się, że wszystkie są białe. Ale wystarczy 
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DEMOKRACJA 2.0

Solidarność wolnych

24 MARCA POZNAMY LAUREATA 

II EDYCJI NAGRODY LITERACKIEJ 

EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI, 

KTÓREJ FUNDATOREM JEST GDAŃSK.

Do tego wyjątkowego międzynarodowego 

wyróżnienia jury (w składzie: Krzysztof Czyżewski, 

Agnieszka Holland, Paweł Huelle, Andrzej 

współwydawcą dodatku jest

gdański instytut

kultury miejskiej.

podziękowanie za pomoc

w jego powstaniu

zechce przyjąć

Jagodziński, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda 

Ro� enberg) pod przewodnictwem Krzysztofa Pomiana 

wybrało w tym roku tomy wierszy ośmiorga twórców, 

których przedstawiamy na dalszych stronach naszego 

dodatku. Ich zbiory zostały z tej okazji przetłumaczone 

i opublikowane w Wydawnictwie słowo/obraz terytoria. 

Jury przyzna dwie nagrody: dla autora najlepszego tomu 

(100 tys. zł) oraz dla jego tłumacza. Dwa lata temu 

laureatem I edycji nagrody został białoruski poeta 

Uładzimier Arłoŭ, którego książkę „Prom przez kanał La 

Manche” przetłumaczył Adam Pomorski.

Nagroda „Europejski Poeta Wolności” z mo� em „wolność 

kultury, kultura wolności” doskonale wpisuje się 

w tożsamość Gdańska. To w tym mieście cyklicznie 

odbywają się festiwale „Solidarity of Arts” i „All About 

Freedom”, podczas których występują światowej sławy 

muzycy, grupy teatralne, prezentowane są � lmy, 

prowadzone zajęcia edukacyjne, organizowane konferencje. 

We wrześniu ubiegłego roku gościło w Gdańsku 17 liderów 

opozycji demokratycznej z Tunezji i Egiptu, od których 

można było usłyszeć, że autorytetami są dla nich ludzie tacy 

jak Lech Wałęsa czy Bogdan Borusewicz, i że zazdroszczą 

Polakom, iż walkę o podstawowe prawa i ludzką godność 

mają już za sobą.

Dziedzictwo naszej historii jest cenne dla reszty świata, 

o czym świadczy także decyzja UNESCO o wpisaniu tablic 

z 21 postulatami strajkujących w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. 

na listę „Pamięć Świata” (obok Biblii Gutenberga, rękopisów 

Chopina czy Beethovena). Władze miasta troszczą się, aby 

upamiętnić ruch Solidarności. Między innymi dlatego 

w przyszłym roku zostanie otwarta nowa siedziba 

Europejskiego Centrum Solidarności, które – jak zapewnia 

prezydent miasta Paweł Adamowicz – łączyć ma „funkcje 

stricte kulturalne z naukowymi, muzealnymi, edukacyjnymi, 

archiwalnymi. Jest i ma pozostać centrum żywej myśli, 

odważnie stawiającym pytania o przyszłość solidarności 

w pogrążonym w kryzysie świecie – pytania o zdrowy 

rozsądek, naszą kondycję, obowiązki, nadzieje”.

Zdaniem prezydenta, „Gdańsk jest miastem wolności 

i solidarności. To nie przypadek. Gdańsk jest przede 

wszystkim miastem otwartym – swoistym tego symbolem 

mogą być gdańskie bramy: brama portu, historyczne bramy 

Głównego i Starego Miasta, stoczniowa brama do wolności. 

Sam Gdańsk jest bramą – do Europy, do przyszłości, do 

tradycji oraz do nowoczesności. Bowiem bramy to nie tylko 

budowle, to przede wszystkim przestrzenie duchowe. Jedną 

z takich gdańskich bram jest Nagroda »Europejski Poeta 

Wolności« – tyleż narzędzie promowania idei wolności 

i dialogu, jak i wymierny, rozłożony w czasie projekt 

wspierania jednej z najtrudniej przebijających się 

w »urynkowionym świecie« form artystycznej kreacji, jaką 

jest poezja”. 
GRZEGORZ NUREK

RAFAŁ CZAJKA / MATERIAŁY PRASOWE EPWPodczas I Międzynarodowego Festiwalu Literatury

Europejski Poeta Wolności, Gdańsk 2010 r.

festiwal dofinansowano

ze środków ministra kultury

i dziedzictwa narodowego

EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI
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Śmierć tradycyjnych 
mediów jest 
przesądzona. 
Kolej 
na politykę. 
Czy liczba 
kliknięć 
„Lubię to” 
będzie 
decydować
o działaniach 
rządów?
Dukaj, Janke,
Sienkiewicz, Skalska

Kościół i rząd: 
nadchodzi zimna wojna

Lider rodziców i minister 
w sporze o sześciolatki

Czy wydamy 
Kurda Turcji

Wobec pedofi lii: nasz dekalog
1 Dobro dziecka jest najważniejsze bez względu na okoliczności. 
2 O niedobrych zachowaniach duchownych zawiadamiajmy 
kościelnych przełożonych. 3 Duchowni podejrzani o praktyki 
pedofilskie muszą być natychmiast odsuwani od kontaktów 
z dziećmi i młodzieżą. 4 Aby skutecznie działać przeciw 
pedo� lii, trzeba ją dokładnie poznać. 5 Walczmy z hipokryzją, 
wspierajmy jawność. 6 Wszystkich duchownych powinna 
obejmować fachowa superwizja w czasie pracy nauczycielskiej 
i wychowawczej. 7 Praktykowanie pracy zespołowej w okresie 
formacji oraz w duszpasterstwie sprzyja dojrzewaniu do kontaktów 
pełnych szacunku i przyjaźni. 8 Krytyka ze strony świeckich 
nie jest  przejawem wrogości wobec hierarchii. 9 Przeprowadźmy 
organizacyjny audyt Kościoła. 10 Jako Kościół jesteśmy

odpowiedzialni za pedo� lów w swoich szeregach.
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OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

kawałek szkła i następuje mały cud. Eksplozja 
nieskończonej ilości barw, możliwości, piękna. 
Z jednej strony 18 minut to niewiele. Chodzi 
jednak o to, by znaleźć pryzmat i rozszczepić 
owych kilkanaście minut w nieskończoność 
– by stanowiły mocne uderzenie, byśmy le-
piej rozumieli, byśmy tworzyli połączenia, by 
powstawały nowe możliwości”.

TAJEMNICZY SOS
Pełne spektrum kolorów i przeżyć. Dokumen-
talistka telewizji BBC, Karen Bass, podróżująca 
do najdalszych zakątków świata, opowiadała 
o rzadkim gatunku nietoperza, którego język 
jest o kilka centymetrów dłuższy niż całe jego 
ciało. Ów język udało się jej sfotografować mi-
niaturową kamerą, umieszczoną w dzwonie 
zapylanego przez nietoperze storczyka.

Zaskakującymi przemyśleniami na temat 
tego, jak cienka i niepewna bywa granica mię-
dzy normalnością a paranoją, dzielił się � lmo-
wiec Jon Ronson. Jim Stengel, były prezes � rmy 
Procter&Gamble, opowiadał o rozterkach 
związanych z etyką we współczesnym biznesie. 
O zmaganiach ze swoim inwalidztwem mówił 
z humorem zasłużony korespondent wojenny 
John Hockenberry. O trudnościach, na które 
we współczesnym świecie, ceniącym otwartość 
i walory towarzyskie, napotykają ludzie źle 
się czujący w grupie, opowiadała prawniczka 
z Wall Street, autorka wydanej właśnie w USA 
książki poświęconej introwertykom. Susan 
Cain, która sama mówi o sobie, iż jest „cichą 
rewolucjonistką”, przekonywała, że samotność 
i niezależność to ważne cechy, które wielu lu-
dziom umożliwiają bycie kreatywnym. Nawo-
ływała, by szanować samotników i wyzwolić się 
z tak modnego ostatnio gromadomyślenia.

Wtórowała jej Sherry Turkle, autorka książki 
„Alone Together” („Samotni razem”), która 
dzieliła się wątpliwościami na temat wpływu 
na naszą psychikę społecznościowych mediów 
i wszechobecnych w naszym życiu telefonów 
komórkowych. Ludzkie relacje i przyjaźnie są 
skomplikowane, wymagają znacznie większego 
wysiłku niż wysłanie SMS-a. Ilekroć zostajemy 
na chwilę sami ze sobą, sięgamy natychmiast 
po telefon, bo źle się z tym czujemy. To niebez-
pieczne. Dopóki nie nauczymy się samotności 
– dopóki nie poczujemy się dobrze sami ze 
sobą – nie będziemy tak naprawdę czuć się 
dobrze z innymi.

O orientacji ducha i obowiązku bywania 
w miejscach trudnych oraz mierzeniu się 

z ciemnymi fragmentami narodowej historii 
przypominał prawnik Bryan Stevenson, adwo-
kat osób skazanych na karę śmierci i przeby-
wających w amerykańskich więzieniach dzieci, 
w znakomitej większości afroamerykanów. Jego 
emocjonalne wystąpienie (wspominał m.in. 
o babce, która urodziła się jako niewolnica), 
wywołało ogromne poruszenie. Dzień później 
w ciągu zaledwie kilku minut, odpowiadając na 
apel Chrisa Andersona, uczestnicy konferencji 
w Long Beach (ci bogatsi, acz mniej seksowni) 
przekazali na rzecz organizacji charytatyw-
nej, którą kieruje Stevenson, ponad 1,2 mln 
dolarów.

Urodzona w Polsce architekt Liz Diller opo-
wiadała o tym, jak w skostniałe, pordzewiałe 
struktury można na nowo tchnąć życie (to jej 
pracownia uczestniczyła w adaptacji starego 
wiaduktu kolejowego w Nowym Jorku; park 
High Line jest obecnie jedną z największych 
atrakcji turystycznych miasta). O projekto-
waniu książkowych okładek opowiadał jeden 
z najsłynniejszych amerykańskich gra� ków 
Chip Kidd. Ubrany w granatowo-żółtą ma-
rynarkę, sypał żartami i anegdotami, kpiąc 
z bezprzewodowych mikrofonów i innych 
zdobyczy współczesności, jednocześnie nie po-
zostawiając najmniejszych wątpliwości, że gdy 
trzeba, umie z nich korzystać. Jeśli ktokolwiek 
martwi się o przyszłość tak staroświeckiego me-
dium, jakim jest papierowa książka, powinien 
niezwłocznie posłuchać jego wykładu.

Rozważaniom tym towarzyszyły piękne, 
starannie przygotowane multimedialne pre-
zentacje – zdjęcia, szkice, rysunki (pod żad-
nym pozorem nie wolno jednak używać Power 
Pointa). Prelegenci przynosili na scenę walizki 
z ulubionymi książkami albo przyprowadzali 
zwierzęta (miłośnik społecznościowych me-
diów – żywego byka!). Podczas wykładu Re-
giny Dugan nad audytorium fruwał skonstru-
owany w DARPA miniaturowy robot-koliber 
(wyposażony w superczułe zdalnie sterowane 
kamery, może być wykorzystywany m.in. pod-
czas misji zwiadowczych).

Magia TED-a polega na niesamowitej 
różnorodności i intensywności. Teoretyczne 
rozważania przerywały występy muzyków, 
tancerzy, rzeźbiarzy, iluzjonistów. Pojawiał 
się eksperymentalny teatr, balet oraz chór 
Gospel. To przedziwna mieszanka. Kiedy 
na podobny problem patrzą po kolei aktor, 
lekarz, poeta, � lozof, ekonomista, inżynier, 
potem zaś iluzjonista, psycholog, twórca robo-

tów i fotograf, nagle okazuje się, że wszystkie 
dziedziny ludzkiej wiedzy są ze sobą powiązane, 
nawzajem się uzupełniają. Niektórzy nazywają 
to „tajemniczym sosem”, inni używają słowa 
„synergia”, jeszcze inni tłumaczą, że ten rodzaj 
stymulacji sprawia, iż zachodzące w ludzkim 
mózgu reakcje chemiczne przebiegają inaczej 
niż zazwyczaj. Nie wiem, który z powyższych 
opisów jest najtrafniejszy, ponad wszelką wąt-
pliwość przekonałam się jednak, że możliwość 
zanurzenia się w tego rodzaju doświadczeniu 
jest wspaniałą przygodą. 

WSPÓŁCZYNNIK PASJI
Uczestnicy TEDActive noszą na szyi identy� -
katory, na których, oprócz imienia, nazwiska, 
zdjęcia, miejsca pracy i zawodu, wymieniają 
trzy rzeczy, o których warto z nimi poroz-
mawiać. Zazwyczaj nie przepadam za takimi 
wynalazkami, tym razem jednak były czymś 
więcej niż tylko przepustką ułatwiającą po-
ruszanie się po konferencyjnym miasteczku. 
Przyglądam się z zainteresowaniem rubrykom, 
w które wpisywano zawód: „normalnych” 
prezesów, profesorów albo bankierów raczej 
ciężko tu znaleźć. Zamiast tego spotyka się 
cichych rewolucjonistów, agentów zmian, pro-
jektantów żółtych ołówków, interaktywnych 
rebeliantów, kuratorów zainteresowań. O czym 
można z nimi porozmawiać? O zagięciach ży-
cia, o chmurze, o komforcie płynącym z braku 
perfekcji, o pełnej gracji chciwości, o oddycha-
niu, o reperowaniu rowerów, o reperowaniu 
świata, o miejskim rolnictwie, o ulubionych 
baśniach Andersena, o ulubionych restaura-
cjach Nowego Jorku, o oglądaniu gwiazd.

Spośród ponad 600 osób, które przyjechały 
do Palm Springs, na początku tygodnia nie 
znałam prawie nikogo. Jestem osobą, której 
nawiązywanie rozmów z przypadkowo spot-
kanymi ludźmi sprawia zazwyczaj trudności. 
Nie lubię hałaśliwych, zatłoczonych imprez, 
nie mam drygu ani cierpliwości do dowcipów 
i dykteryjek, rozmów o wszystkim i o niczym. 
A mimo to podczas tygodnia w Palm Springs 

Na TEDActive przyjeżdżają nobliści 
i artyści uliczni, matematycy i kucharze, 
� lozofowie i ekonomiści, przedsiębiorcy 

z Krzemowej Doliny i aktywiści ze 
slumsów Bronxu. Wygłaszają krótkie 

wykłady – limit, którego nie wolno 
przekroczyć, to 18 minut. 

O czym? O wszystkim. 

czułam się jak ryba w wodzie. –  Nudne roz-
mowy? Nie zdarzają się tutaj. Nie spotkałem 
jeszcze nikogo, kto nie był super-interesu-
jący – mówił Keita Demming z Trynidadu.
– Współczynnik pasji na głowę ludności jest tu 
przez ten tydzień większy niż w jakimkolwiek 
miejscu we wszechświecie – wtóruje mu Alison 
Whitmire. – Dlatego tu przyjeżdżam.

Magia TED-a polega też na tym, że odwołuje 
się nie tylko do naszego intelektu, ale także 
do zmysłów i uczuć. Nie wiem, czy kiedykol-
wiek przedtem czułam i rozumiałam (panie 
Kartezjuszu, ależ pan narozrabiał –  przecież 
to powinien być jeden i ten sam wyraz!), jak 
wspaniałym i skomplikowanym urządzeniem 
jest ludzki umysł: przepiękny system naczyń 
połączonych, w którym intelektualne poszuki-
wania nie mogą istnieć bez wzruszeń i tęsknot, 
w którym fakty potrzebują piękna, a konkrety 
intuicji.

Tuż przed wyjazdem ktoś zapytał o najwspa-
nialszy moment tygodnia. Zastanawiałam się 
chwilę. Czy był to wykład Bryana Stevensa? 
A może ów nietoperz zapylający storczyk? Wy-
kład Brene Brown, która mówiła o odwadze 
tych, którzy potra� ą być wrażliwymi? Wspólna 
kolacja wśród gwiazd na szczycie ośnieżonej 
góry? A może odbyta wcześnie rano rowerowa 
przejażdżka wśród palm i kwitnących krzewów 
(ktoś zadbał o gitarę!)? Ile kolorów może mieć 
rozszczepiony promień światła? Ile może trwać 
moment rozszczepiony w nieskończoność?

hhh
Powrót nie był łatwy. Po wylądowaniu w No-
wym Jorku mój samolot przez blisko godzinę 
czekał na otwarcie bramki. Żadnej tęczy, 
tylko przedwiosenna mgła i deszcz. Znajomi 
(zgryźliwie?) pytali, co z tej cudownej eskapady 
wyniknie i jakie idee (z tych, które warto propa-
gować, oczywiście) mam zamiar wprowadzać 
w życie.

Informuję uprzejmie, że nie przewiduję, by 
udało mi się zmienić świat, w każdym razie 
nie w przyszłym tygodniu. Na początek za-
cznę może od kilku drobnych zmian w moim 
własnym życiu. Nie, proszę się nie obawiać, 
nie zamierzam podejmować rozmów o trzech 
interesujących zagadnieniach z napotkanymi 
w metrze podróżnymi. Ale postaram się trochę 
częściej wyłączać laptop. Będę milsza dla kujo-
nów. Mam też zamiar pamiętać, że wypełniona 
do połowy wodą szklanka jest w stu procentach 
pełna.   h
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Myślę do przodu
.    

Danuta Szaflarska: 
Najtrudniejsze dla kobiety jest, jak kończy 
trzydzieści lat, bo wtedy wie, że opuszcza 
młodość. Tak stało się ze mną. A potem 
to już była tylko zabawa! Pięćdziesiąt, 
siedemdziesiąt, dziewięćdziesiąt!

Justyna Dąbrowska: Czy możemy porozmawiać 
o przemijaniu? 
Danuta Szaflarska: No niech pani pyta, jak to panią inte-
resuje... Pani jest jakby moja praprawnuczka.

No nie, ja mam dorosłe dzieci.
Niemożliwe! Ale mnie pani nabrała!

Czy o czymś Pani myśli dziś zupełnie inaczej niż wtedy, 
gdy była Pani młoda?
Proszę pani – wojna zmieniła wszystko. Zaczęłam inaczej wi-
dzieć życie.

Ja bardzo dużo czytałam, od dziecka, po prostu bez czytania 
nie mogłam żyć. I po wojnie wzięłam do ręki jedną z tych mo-
ich ulubionych książek, żeby sobie coś przypomnieć – „Colas 
Breugnon” Rollanda – i rzuciłam, bo już była dla mnie zupeł-
nie nieciekawa. Okazało się, że to mnie w ogóle nie interesuje! 
Wojna była wstrząsem.

Wszystko przewartościowała.
Wszystko! Ja pani mówię o książkach, ale zmieniło się wszystko. 
Sens życia. Doceniłam jego wartość. Ale strasznie mi siadło zdro-
wie. Miałam stany apatyczne. To była reakcja na to, że mi się ciągle 
wszystko przypominało... Siedziałam i nic mi się nie chciało.

Odrętwienie.
Do dziś pamiętam ten transport, jak nas po powstaniu wyrzu-
cali z Warszawy. Jechaliśmy na takich lorach i w takim tłoku, że 
trzeba było prawie cały czas stać. Przez 36 godzin. Pamiętam 
zimno, był już październik. Nie będę tego opowiadać, bo to 
okropne historie.

Nie musi Pani opowiadać.
Całe 36 godzin trzymałam na rękach Marysię, która strasznie 
kasłała, bo była okropnie zaziębiona. Jakiś człowiek siedział 
w kucki i powiedział, żebym mu siadła z tym dzieckiem na ko-
lanach. Mówię mu, że on tak długo nie wytrzyma, a on na to: 
niech się pani nie martwi, to są protezy. On potem wyskoczył 
z tego wagonu. A potem usłyszeliśmy strzały... Pamiętam też 
wszy. Wszędzie... (milczenie)

 
To wszystko jest bardzo żywe w Pani pamięci.
Tego się nigdy nie zapomni, do śmierci. Ani wojny, ani tych 
bomb, ani trupów. Tych strasznych rzeczy się nie zapomina. 
63 dni spało się na podłodze. Nie przebierałam się, nie myłam, 
nie było gdzie. Nie chcę o tym opowiadać, bo mi to szkodzi, 
źle się potem czuję.

Ja nie chcę dopytywać. Tylko się zastanawiam, jak z pa-
mięcią o takich rzeczach można dalej żyć.
Można, można cudownie! Ja mam tyle radości w sobie!

Jak Pani to robi?
Odkładam, nie myślę. Choć sama pani widzi – czasami to wraca, 
i wtedy pamiętam wszystko, każdy szczegół. To są takie obrazy 
malarskie. O jednym pani opowiem.

Chce Pani?
W czasie okupacji, to był 1942 rok, tak się złożyło, że udało 
nam się pojechać do Mszany Dolnej, bo tam mieliśmy przy-
jaciół, na wakacje. Jednego dnia coś potrzebowałam załatwić 
w magistracie i kiedy schodziłam po schodach, zobaczyłam 
na półpiętrze otwarte okno z widokiem na przepiękny ogród. 
Stanęłam w zachwycie. Był sierpień, jabłonie w tych cudow-
nych jabłkach, ogród w kwiatach, lilie, wszystko miało takie 
piękne kolory w słońcu, cudowny obraz. Ale zauważyłam, że 
część lilii jest połamanych i że nie są żółte. I kiedy się przyj-
rzałam, zobaczyłam w niektórych miejscach chmary much. 
I wtedy dojrzałam kałuże – cztery ogromne kałuże krwi.

Tych barw, tego obrazu nigdy nie zapomnę. Okazało się, że 
tam zamordowano dziewięć Żydówek, Niemcy je zamordowali. 
I proszę sobie wyobrazić, jak oni je mordowali, że pozostały 
cztery ogromne kałuże krwi... (milczenie)

Czasem partner się zgubi albo ja się zgubię, a on mnie ratuje... 
To wymaga ogromnej koncentracji. Jak u kierowcy, który musi 
widzieć, co dzieje się z przodu, z tyłu i z boku... A jeszcze trzeba 
pamiętać tekst i być tą postacią. I nie można pomyśleć o niczym 
prywatnym! Jak pomyślę o czymś prywatnym, to już nie ma 
postaci. Znika. Bo ja z niej wychodzę.

Kiedy gram, to jakbym nałożyła inną sukienkę. Inaczej chodzę. 
Wchodzę w innego człowieka. A przy tym mam świadomość, 
że jestem na scenie.

Skoro to jest takie wyczerpujące, skąd ta radość?
Z tworzenia postaci. I bycia nią. Grania. Mogę grać w kilku sztu-
kach naraz i to mi się nie plącze. Strasznie mnie cieszy możliwość 
pracy. Uważam, że praca jest błogosławieństwem, a emerytura 
dobra jest chyba dla tych, którzy nie lubili swojego zawodu. Żeby 
być szczęśliwym, trzeba wybrać zawód, który się kocha.

I teraz mam ogromne szczęście, bo gram u Grzegorza Jarzyny! 
Mało tego: ja jestem u niego na etacie, czy pani uwierzy? Popro-
sił mnie na etat. Jak miałam 70 lat, poszłam na emeryturę, nie 
chciałam już dłużej pracować w Dramatycznym. A teraz gram 
w Narodowym, gram u Grzegorza. Uwielbiam to.

Pani nic nie mówi o smutku, tym smutku związanym 
z przemijaniem, upływem czasu.
Najtrudniejsze dla kobiety jest, jak kończy trzydzieści lat. Bo 
wtedy wie, że opuszcza młodość. Tak stało się ze mną. A po-
tem to już tylko zabawa! Pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, dzie-
więćdziesiąt!

Niczego nie brakuje?
Nie, mnie to bawi. A najbardziej by mnie bawiło, żeby skoń-
czyć sto lat.

To już niedługo!
No, jeszcze trzy lata. Nie wiem, czy się uda, bo jednak człowiek 
jest coraz słabszy...

Umówimy się, że się uda.
(Śmiech) Wie pani, ja nie uznaję jubileuszy. Bo na urodzinach 
jest tak samo jak na pogrzebie. Wszyscy mówią o człowieku 
tylko dobrze. A jubilat siedzi i przyjmuje te hołdy. Albo jest 
w trumnie. Przecież to nie może być szczere.

Ja się wiekiem nie przejmuję. Nie robiłam żadnych operacji, 
nie chodzę do kosmetyczek... Kupuję jakieś tam kremy, ale wiem, 
że to i tak nic nie pomoże. Nie lubię patrzeć na siebie w lustrze, 
nie podobam się sobie, ale trudno, mówię. Ślepnę – no trudno, 
głuchnę – no trudno, tak to się już robi z wiekiem. Oczywiście, 
trzeba dbać o zdrowie, trzeba czasem iść do lekarza. Jestem chora 
na serce, mam niewydolność, ale się tym nie przejmuję. Mam 
swoją lekarkę i biorę lekarstwa, które mi przepisuje, a prowadzi 
mnie przeszło 20 lat! Wspaniały kardiolog.

Dobrze Panią prowadzi.
Tak, z tym że nie słucham jej rad. Ona jest przerażona moimi 
wyczynami. Na scenie i tym, że latam po świecie. Choć do tego 
już się przyzwyczaiła, bo ja uwielbiam latanie.

Nie boi się Pani?
Dlaczego się mam bać, bardziej można się bać samochodu, 
bo tylu idiotów jeździ po szosach. I pijaków. Miałam wypadek 
i wiem, ile się nacierpiałam. Mam uszkodzenia kręgosłupa, ale 
też się tym nie przejmuję, bo co mam zrobić. 

To, czego nie mogę zmienić, muszę przyjąć i dalej się cieszyć, 
że żyję. 

Coś jeszcze sprawia Pani radość?
Zbudowałam domek w Kosarzyskach. Uwielbiam tam odpo-
czywać, chociaż martwię się, że tak strasznie zniszczyli te lasy. 
Bo obsypywali je trucizną z samolotów, żeby zniszczyć roba-
ctwo. Zamiast zostawić tę robotę dzięciołom. I doszło do tego, 
że zaczęły padać dziki, sarny... A rysie zeszły do wsi, mimo że 
ryś unika człowieka. Ja też się zetknęłam w lesie z rysiem, jak 
zbierałam grzyby. Ciągle ktoś koło mnie chodził. Z początku to 
mi nie przeszkadzało, ale potem zastanowiło, że nie słychać żad-
nych trzasków, że te gałązki tylko tak smyżą. I pomyślałam: to 
jakieś zwierzę chyba. Przykucnęłam i naprzeciwko zobaczyłam 
mordkę rysia. Jak się wystraszyłam, jak skoczyłam, to strasznie 
się zakotłowało – on też uciekł.

Ja mam doskonałą pamięć wzrokową i wszystko mam zano-
towane, co się wydarzyło. 

Bardzo poruszający obraz.
Tak... Miałam życie bardzo różnorodne i bogate. I wie pani, 
jaka korzyść z tego? Mam ogromny materiał do swojej pracy 
zawodowej. Właściwie nic nie jest mi obce.

Brzmi pięknie, ale i przerażająco.
To są straszne historie, ale w tych strasznych czasach zdarzało 
nam się też śmiać... Pamiętam podwórze na Poznańskiej, pod 
jedenastką. Tam była studnia i długa kolejka po wodę. Na tym 
podwórzu były też groby. To się siadało na takim grobie i opo-
wiadało dowcipy. Żeby sobie skrócić czekanie. Wie pani, to były 
czasy pełne makabry, ale myśmy byli młodzi. Musieliśmy się 
śmiać. Śmierć z początku nas szokowała, a potem przywykliśmy. 
Bo była wszędzie dookoła. Ale niech się pani nie boi, ja mam 
też wiele pięknych wspomnień. Miałam cudowne dzieciństwo, 
jak z bajki, i ono najsilniej we mnie siedzi.

Jak Pani o tym zaczyna mówić, to się Pani oczy śmieją.
Wie pani, dlaczego to dzieciństwo było takie zaczarowane? Czasy 
I wojny światowej. Galicja, góry na granicy Słowacji: Piwniczna 
Zdrój i Kosarzyska. Dzika wieś, tam żyli jak za Piasta. Nikt nie 
znał liter, nie pisali, nie czytali. Zamiast lekarza –  znachorka.

Nie mieliście prądu, prawda?
Nie, i z naftą też był kłopot. Prawie po ciemku siedzieliśmy, 

były takie małe lampki naftowe. Ja się tam urodziłam, tam się 
chowałam. Rodzice byli nauczycielami. Zanim wybudowa-
no piękną drewnianą szkołę (jak miałam pięć lat, w 1920 r.), 
uczyli w ciemnej izbie: parę ławek na klepisku, na ścianie tab-
lica. Dzieci nie miały zeszytów, tylko tabliczkę i rysik. Mama 
uczyła je liter.

Dzieciństwo było zaczarowane. Absolutnie! Miałam nie-
ustanny kontakt z naturą. W domu jadłam i spałam, poza tym 
byłam na dworze. I cały czas z dziećmi –  przy krowach, w lesie, 
nad potokiem. Mnóstwo było zajęć, mnóstwo rozrywek szalo-
nych, dzikich zabaw... Mówiłam gwarą, do dziś ją pamiętam.

Wierzyło się w różne rzeczy. Był wodnik w potoku – nie we-
szłabym do tej wody, bo bym się bała, że on mnie wciągnie. Był 
rycerz na czarnym koniu, co to o północy łańcuchami dzwonił 
koło folusza. Mnóstwo było strachów, dziwów różnych... Wi-
działam, jak odczyniali uroki; jak kogoś głowa bolała, to asy-
stowałam przy odczynianiu. Sama wędrowałam po lesie. Moją 
największą rozrywką było łapanie zaskrońców. Nie zabijałam 
ich, ale złapać je to nie jest taka łatwa sprawa. Nauczyłam się 
tego od kota, bo obserwowałam, jak on łapie myszy.

Siedzi przy dziurze przyczajony?
Nie, troszkę dalej i w ogóle się nie interesuje. Obojętny. Jak 
mysz wyjdzie, też jest z początku obojętny, dopiero jak ją ma 
na jeden skok, to wtedy. I tak robiłam z zaskrońcami. Nie będę 
pani opowiadać, bo pani nie będzie łapać myszy, ale jak pani 
chce, mogę panią nauczyć.

Ale w tym dzieciństwie były też trudne chwile. Ojciec umarł, 
jak miałam 9 lat. Ukochany brat zginął w 1939 r., był w ka-
walerii. Moje życie nie jest usłane samymi różami, dużo się 
nacierpiałam.

Mówią, że cierpienie wzbogaca.
Nie, ono niszczy. Jak ojciec umarł, to mama przeniosła się do 
Nowego Sącza, bo trzeba było dzieci kształcić. I to zetknięcie 
z miastem okazało się okropne. Przede wszystkim musiałam 
chodzić w butach na co dzień, a na wsi chodziło się boso na 
dworze od kwietnia do listopada, a w domu przez cały rok. Buty 
wkładało się do kościoła. Jak potem, już jako dorosła, poszłam ze 
znajomymi na Turbacz, to zdjęłam buty i dalej szłam boso.

Skąd te chochliki u Pani w oczach?
Bo się cieszę wszystkim. Mam 97 lat, ale myślę do przodu: robię 
plany, pracuję, gram w teatrze...

A co jest w aktorstwie takiego fantastycznego?
To jest jak bakteria, którą się człowiek zaraża! 

Jest Pani chora na teatr?
Tak jest w każdym artystycznym zawodzie. Samo tworzenie 
czegoś, czego przed chwilą jeszcze nie było, jest fascynujące. 
Zbudować rolę od samego początku. Choć potem samo granie, 
wychodzenie wieczór w wieczór na scenę, bywa męczące. Z nami 
aktorami jest taki kłopot, że jak nie gramy, to się martwimy, ale 
jak za dużo gramy, to też nie jest lekko. To duży wysiłek, fizyczny 
i psychiczny. Ja jestem po spektaklu zmęczona. Trzeba, grając, 
o wszystkim pamiętać – o tekście, o partnerze, o widowni. 
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Myślę do przodu
Kiedy się dowiedziałam, że w Kosarzyskach zrobili asfaltową 

szosę przez wieś, to przez 18 lat tam nie pojechałam. Bo wiedzia-
łam, że przyjadą ludzie z miasta i będzie hałas, chuligaństwo, 
pijaństwo. To była porządna wieś, domów nie zamykano. Na 
szczęście nie jestem przy samej drodze, tylko w lesie, i bardzo 
lubię tam być. A najbardziej sama.

Sama?
Tak jak tu, w mieście, mieszkam sama.

Nie z rodziną?
Nie mogłabym. My się odwiedzamy, córki, wnuki do mnie 
przychodzą codziennie, ale nie mogłabym mieszkać z kimś. 
Przyzwyczaiłam się. Mówiła mi mama, że jak dorosnę, to będę 
mieszkać sama. To trochę jak z pszczołami w ulu. Nowa królowa 
zakłada nowe gniazdo. Dwie w jednym ulu się nie zmieszczą. 
A trutnie, jak są już niepotrzebne, to się je zabija (śmiech). Ja to 
wiem, bo u nas w Kosarzyskach była pasieka.

Miałaby Pani jakąś radę dla młodych, co dopiero wchodzą 
w życie?  
Żeby wybrali zawód, który będą kochać. To jest najważniejsze. 
Jeżeli się nawet pomylą, to warto jeszcze zmienić. Ja to wiem, 
bo moja mama była nieszczęśliwa, że była nauczycielką. Ma-
rzyła, żeby zostać aktorką, i jej marzenie spełniło się we mnie. 
(śmiech)

To ważniejsze niż dobrze wybrać partnera życiowego?
Och, mnie się nie udało, dwukrotnie wychodziłam za mąż i nie 
udało mi się. Uważam, że się nie nadaję. Mężczyźni nie rozu-
mieją tej pracy, a poza tym są zazdrośni. Mój pierwszy mąż 
był pianistą. Pianista musi mieć żonę, która się nim opiekuje 
i dba o niego.

Pewnie przede wszystkim o te ręce?
Musiałam robić wszystko. Nosić, wszystkie ciężkie roboty wy-
konywać, ale nie o to chodzi nawet. Rzecz w tym, iż mąż po 
wojnie zażądał, abym rzuciła zawód. I rozstaliśmy się, choć 
przyjaźnimy się do dziś. Dobrze mieć przyjaciela całe życie, 
ale do tego nie trzeba wcale brać ślubu. 

A w czym Pani gra teraz?
Gram u Jarzyny w „Między nami dobrze jest”. Marzyłam o ta-
kim teatrze! Moja postać nazywa się „osowiała staruszka na 
wózku inwalidzkim”. Ja tam mówię językiem przedwojennym, 
np. „raźno stukotały na bulwarze moje pantofelki z ciemnej 
skórki, już na naszym byłam podwórku, już rozwarłam bramę, 
już stałam u drzwi naszej kamienicy, już dłonie wyciągając do 
młodszego rodzeństwa, gdy wtem się spostrzegłam, że podczas 
nadrzecznej przechadzki coś niefortunnie przyczepiło mi się do 
obcasika pantofelka...” (śmiech)

Albo mówię „serce tłukło się w piersi jak słowiczek schwy-
tany”, a na to „wnuczka” mówi: „w słoiczek”; wnuczka mówi 
dzisiejszym językiem, ja mówię o Wiśle, kąpielach, jak cudowne 
to było przed wojną, a ona mówi: „ja też lubię się kąpać, jak 
wychodzę parskając benzyną i potem mam odrę”.

To jest o spotkaniu różnych światów. Pani rozumie język 
swoich wnuków?
Oczywiście! Jestem w wielkiej przyjaźni z wnukiem i wnuczką. 
Wnuk już jest dorosły, ma 28 lat. Jak miał 3 lata, uczyłam go na 
nartach jeździć. Nie ma bariery między nami. Ja zresztą gram 
u Grzegorza z młodymi ludźmi i wszyscy mówimy sobie na ty 
mimo różnicy wieku. Oni mnie traktują jak rówieśnicę, a przy 
tym się mną opiekują. To jest cudne.

Nie mają poczucia, że Pani jest z innego świata?
Nie. Uważają, że jestem aktorką współczesną. Koniecznie musi 
pani to zobaczyć. Jestem szczęśliwa, że tam gram!

Jak to zrobić, żeby być w dziewięćdziesiątym siódmym ro-
ku życia taką radosną?
Szczęście daje to, że się żyje. Muszę trochę spraw przygotować 
ze względu na śmierć, ale to są rzeczy bardziej urzędowe. Mu-
szę się zabezpieczyć, bo moje dzieci nie będą mnie miały za co 
pochować. O wszystkim muszę myśleć.

Tym się ZUS zajmuje, jest zasiłek pogrzebowy.

Chodzi o miejsce. Już je wykupiłam, tylko muszę płytę zrobić 
dla dziesięciu urn. Nie uznaję trumien, one tylko miejsce zaj-
mują. Poza tym jest lęk.

Lęk?
No tak, że obudzę się w tym grobie. 

W dzisiejszych czasach to chyba się nie zdarza.
Owszem. Znałam kiedyś takiego reżysera, on zawsze był ubrany 
na czarno, nawet bieliznę nosił czarną. Dlaczego? Dlatego, że 
kiedyś prawie umarł... No ale wtedy, na szczęście, nie zamrażali 
w szufladach, tylko były stoły w kostnicy i on leżał na takim 
stole. Przynieśli ubranie, żeby go ubrać do trumny, i okazało się, 
że on żyje.

Jest lęk przed obudzeniem się w trumnie. A lęk przed sa-
mą śmiercią?
Każdy się boi śmierci, ale ja o tym nie myślę. Po co mam myśleć, 
skoro to jest nieuniknione? Myślę o życiu, a o tym – no trudno, 
przyjdzie, to wtedy będę się bała, jeżeli zdążę zauważyć. Bo może 
spadnę z samolotem? (śmiech)

Wiara w Boga pomaga?
Byłam wychowana religijnie, bo na wsi ksiądz cały czas opo-
wiadał o tych diabłach, jak będą nas w smole smażyć, jak ten 
Pan Bóg karze za wszystko. Więc nie lubiłam Pana Boga, bo 
był taki groźny. Lubiło się Jezuska i Anioła Stróża. Mama przed 
śmiercią nie bardzo się chciała wyspowiadać, ale w końcu się 

Praca to błogosławieństwo, 
a emerytura dobra jest dla tych, 
którzy nie lubili swojego zawodu. 
Żeby być szczęśliwym, trzeba wybrać 
zawód, który się kocha.

zgodziła, tylko poprosiła, żeby ten ksiądz, co przyjdzie do niej, 
był wesoły. Ale potem miałam taki czas, że 40 lat nie chodzi-
łam do kościoła...

I dopiero w czasie stanu wojennego, zaraz na początku, jak 
byłam w Komitecie Prymasowskim, to na jednym procesie, 
w sądzie (bo chodziłam na procesy), usiadł koło mnie młody 
człowiek i przedstawił się: „Jestem księdzem, Popiełuszko się 
nazywam”. I na przerwie on mówi do mnie: „Idziemy na kawę?”. 
„O – myślę sobie – to już dobrze”. No i na kawie się okazało, że to 
bardzo sympatyczny człowiek. Któregoś dnia on mówi: „Mam 
do pani prośbę, ja takie Msze za ojczyznę odprawiam i czy pani 
by się zgodziła przeczytać w kościele wiersz?”. Mówię, że nie 
chodzę do kościoła, bo jestem niewierząca. A on mówi: „Nie 
szkodzi, to chodzi tylko o przeczytanie wiersza”. No i poszłam 
tam, przeczytałam wiersz, potem drugi, i zaczęłam chodzić na 
te Msze. Ale cały czas on wiedział, że jestem niewierząca. Tylko 
w ogóle mu to nie przeszkadzało. I w 1983 czy ’84 roku, już nie 
pamiętam, mówię: „Wiesz co, chciałabym się wyspowiadać, ale 
po 40 latach...”. A on mówi: „Eee, hurtem to będzie łatwiej!”.

Miał ogromne poczucie humoru! I wrócił mi wiarę. Nigdy 
słowem mnie nie nawracając.

I teraz z tą wiarą jest łatwiej?
Mało tego! Ja mam z nim kontakt. Dwa razy już mnie ocalił, 
raz ozdrowił, a raz ustrzegł przed śmiercią. Każdą rolę dostaję 
od niego. I to, że Dorota Kędzierzawska napisała scenariusz do 
„Pora umierać”, też jemu zawdzięczam... Przecież dzięki temu 
mam zakończenie swojego życia dobre. Początek był wspaniały. 
I zakończenie też.    h

Rozmawiała JUSTyNA DąBroWSkA
współpRaca: HB

d > anuTa szaflaRska (ur. 1915) jest wybitną aktorką teatralną 
i filmową. debiutowała 14 września 1939 r. na deskach wileńskiego 
Teatru na pohulance, okupację spędziła w warszawie, gdzie brała udział 
w powstaniu. wystąpiła w kilkudziesięciu filmach, od „zakazanych 
piosenek” z 1946 r., poprzez „lalkę”, „dolinę issy”, „korczaka”, 
„pożegnanie z marią”, „faustynę”, „przedwiośnie”, aż po „pora umierać” 
z 2007 r. od 2009 r. kreuje postać „osowiałej staruszki...” w spektaklu 
„między nami dobrze jest” (reż. grzegorz Jarzyna,  
tekst: dorota masłowska).

Danuta Szaflarska w obiektywie Mikołaja Grynberga, 2012 r.
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Gdy 15 kwietnia 1912 r.  
poszedł na dno, był to nie tylko 
cios w dumę Wielkiej Brytanii 
i reputację armatorów, ale 
też argument dla światowej 
lewicy, orzech do zgryzienia dla 
feministek i do dziś niewyczerpane 
źródło inspiracji dla kultury.

AdAm KożuchowsKi

Sto lat po zatonięciu pozostaje „Tita-
nic” niezatartym symbolem pułapki, 
w jaką wpędza nas pycha i ślepa 
wiara w nieograniczone możliwości 
techniki. Zaspokaja nasz apetyt na 
apokaliptyczne wizje: rozświetlony 
kadłub olbrzyma pogrążający się 

w mrocznym oceanie kojarzy się z symbolem 
cywilizacji zanadto zadufanej i ceniącej komfort. 
Przypomina wieżę Babel osadzoną w nowo-
czesnym świecie. 

Jednak zatonięcie „Titanica” nie byłoby 
najsłynniejszą katastrofą w historii, gdyby 
nie jedyna w swoim rodzaju akcja ratun-
kowa, precyzyjnie ukazująca mechanizmy 
rządzące moralnością cywilizowanych ludzi 
początku XX w.; gdyby nie te dwie i pół go-
dziny, jakie dzieliły wyrok od wykonania – i ich 
niezwykły dramaturgiczny potencjał.

szok i niedowierzanie 
Poranne wydania amerykańskich gazet 
z 15 kwietnia 1912 r. donosiły jeszcze, że 
„Titanic” został wzięty na hol. Komunikacja 
z przestarzałym statkiem „Carpathia”, który 

podniósł rozbitków z „Titanica” z szalup, była 
kiepska. A telegrafistom i dziennikarzom nie 
mieściło się zapewne w głowach, że tak wielki 
i nowoczesny statek mógł pójść na dno. 

Całkowita lista ofiar została ustalona dopiero 
po tygodniu. Szok i niedowierzanie ogarnęły 
cały „cywilizowany świat”. Wielka Brytania 
i Ameryka pogrążyły się w żałobie z powodu 
przerażającej liczby ofiar i uszczerbku, jakiego 
doznała narodowa duma w wyniku katastrofy 
statku reklamowanego jako dowód „panowania 
rasy anglosaskiej nad morzami”. 

Siedmioletni Elias Canetti mieszkał wówczas 
w Anglii. „Nasza guwernantka płakała podczas 
śniadania, nigdy przedtem nie widziałem jej 
płaczącej – wspominał. – Służąca Edith przyszła 
do pokoju dziecinnego i płakały razem. Dowie-
działem się o górze lodowej, o przerażającej 
liczbie ludzi, którzy zginęli, oraz – co zrobiło na 
mnie największe wrażenie – o orkiestrze, która 
nie przestała grać, gdy statek tonął. Chciałem się 
dowiedzieć, jaką grali melodię: otrzymałem 
opryskliwą odpowiedź. Domyśliłem się, że 
moje pytanie było niestosowne, i też się roz-
płakałem”.

Najwięcej powodów do rozpaczy miało 
Southampton, port macierzysty „Titanica”, 
skąd pochodziło 4/5 załogi, i skąd pięć dni 
wcześniej statek wyruszył w swój dziewiczy 
i ostatni zarazem rejs.

zasadniczo  
niezatapialny 

„Titanic”, wypierający 50 tys. ton liniowiec, był 
wtedy największym i najdroższym statkiem 
świata. Reklamowano go też jako najnowo-
cześniejszy i najbardziej luksusowy, a także jako 
„zasadniczo niezatapialny”. Cena najdroższych 
kabin (raczej apartamentów) pierwszej klasy 
dochodziła do 870 (odpowiednik ponad 60 tys. 
dzisiejszych) funtów szterlingów. 

Przestrzenie przeznaczone dla pasażerów 
I, II i III klasy były ściśle odseparowane. Arma-
tor – linia „White Star” – zadbał, aby romans 

między biednym Leonardo di Caprio a bogatą 
Kate Winslet, który znamy z filmu Camerona, 
w rzeczywistości był „zasadniczo niemożliwy”. 
Kabiny różniły się i ceną, i komfortem – choć 
w porównaniu z typowym statkiem wożącym 
wówczas emigrantów do Ameryki pasażerowie 
III klasy na „Titanicu” podróżowali bardzo 
wygodnie. Legendarny przepych w pomiesz-
czeniach I klasy (restauracje, kawiarnie, ba-
sen, sala ćwiczeń, łaźnie w stylu „tureckim”, 
biblioteka itd.) odpowiadał ówczesnej modzie 
i gustom amerykańskich nouveaux riches, którzy 
mieli stanowić podstawę klienteli. Wykorzy-
stując najnowszy model aparatu telegraficz-
nego o zasięgu przeszło tysiąca mil, na statku 
drukowano codzienną gazetę z najświeższymi 
wiadomościami.

W zgodzie z ówczesnymi przepisami, „Ti-
tanic” miał 20 łodzi ratunkowych, na które 
mogła wsiąść ledwie jedna trzecia maksymalnej 
liczby pasażerów i załogi – choć przystosowany 
był do przenoszenia aż 64 szalup. Tak jak na 
inne liniowce, większość załogi rekrutowano 
ad hoc do każdego rejsu (co najmniej 26 zapi-
sanych szczęśliwców nie dotarło na pokład, 
a 13 pechowców zamustrowano w ostatniej 
chwili). Około 50 osób zrezygnowało z rejsu 
już wcześniej – pośród nich był parlamentarzy-
sta ze Szkocji, jeden z projektantów „Titanica” 
i właściciel spółki kontrolującej linię „White 
Star”, multimilioner J.P. Morgan. Przebywa-
jący w Paryżu angielski pisarz Arnold Bennett 
zanotował w pamiętniku 20 kwietnia, że jego 
goście, państwo Selwyns, nie popłynęli „Titani-
kiem” tylko dlatego, że nie mogli się doczekać, 
by wysłuchać fragmentów manuskryptu jego 
nowej powieści...

w porządku opatrzności 
Teoretyczną niezatapialność gwarantował 
podział kadłuba na 16 wodoszczelnych prze-
działów. Po zderzeniu z górą lodową, 20 minut 
przed północą 14 kwietnia, sześć z nich wypeł-
niło się wodą, co wystarczyło, by statek zatonął 

w niecałe dwie i pół godziny później, zabierając 
ze sobą co najmniej 1514 ludzi. 

Niedoświadczona załoga nie wiedziała, ile 
osób mieści się bezpiecznie w łodziach i więk-
szość z nich spuszczono na wodę, choć były 
wypełnione ledwie w nieco ponad połowie. 
Spośród tych, którzy znaleźli się w lodowatej 
wodzie, zaledwie 13 dopłynęło do szalup: 
śmierć z wyziębienia następowała po kilku 
minutach. 

Przepływający nieopodal „Californian” nie 
wziął serio nadawanych przez „Titanica” syg-
nałów SOS i wystrzeliwanych rakiet: gdy kapi-
tanowi zameldowano, że najwyraźniej będący 
w opałach statek zniknął z pola widzenia, ten 
uznał, że „niezatapialny” uporał się z kłopotami 
i odpłynął, nakazał więc kontynuowanie rejsu 
i poszedł spać. Powołane później komisje śled-
cze, brytyjska i amerykańska, oskarżające się 
o stronniczość i populizm, uznały, że obaj 
kapitanowie – „Titanica” i „Californian” – nie 
dopełnili obowiązków, a przyczyną katastrofy 
było zignorowanie komunikatów o górach 
lodowych i nadmierna prędkość. W istocie 
kapitan „Titanica” E.J. Smith miał się wyra-
zić, że nie wyobraża sobie, by jego statkowi 
mogło grozić jakieś niebezpieczeństwo, gdyż 
„nowoczesne budownictwo okrętowe ma te 
problemy za sobą”.

Kontrowersje, jakie spowodowała katastrofa, 
nie ograniczały się jednak do kwestii zadufania 
właścicieli, konstruktorów i załogi. Jakkolwiek 
straszna, lekcja „Titanica” nie była nowa: była 
to kolejna odsłona mitu o ukaraniu hybris, 
ludzkiej pychy, która ściągała na nasz gatunek 
gniew zarówno biblijnego Boga chrześcijan, 
jak i bogów Olimpu, a teraz sił natury.

Największa pokojowa katastrofa cywilizo-
wanego świata – w istocie katastrofy morskie 
z większą liczbą ofiar zdarzały się przedtem 
i potem, ale zawsze chodziło o przestarzałe 
statki przewożące biedaków – była faktem 
przerażającym, ale w pewien sposób zrozu-
miałym: była okrutną i nieproporcjonalną, lecz 
zasłużoną karą dla ludzi niepomnych własnych 
ograniczeń. Premier Asquith określił ją w maju 
1912 r. w Izbie Gmin jako „jedno z owych 
strasznych wydarzeń »w porządku Opatrz-
ności«, jakich nie potrafimy przewidzieć i które 
przerastają wyobraźnię”. Jej skutkiem była m.in. 
nowa konwencja o bezpieczeństwie na morzu 
(SOLAS) z 1914 r., w myśl której miejsc w sza-
lupach musi starczyć dla wszystkich pasażerów, 
a rakiet ratunkowych nie wolno ignorować. 
Obowiązuje ona do dziś, choć liniowce nie 
wożą już pasażerów przez Atlantyk.

kapitalistyczna zbrodnia
O ile katastrofa okazała się bolesną nauczką – 
zwłaszcza dla Brytyjczyków, którzy „panowanie 
nad morzami” uważali za jeden z kluczowych 
elementów swej narodowej tożsamości i dumy 
– o tyle akcja ratunkowa stała się międzynaro-
dowym skandalem.

Statystyka ocalonych z „Titanica” budzi 
kontrowersje do dziś. Najgłośniejsza dotyczy 
pasażerów uratowanych z poszczególnych klas 
i wygląda następująco: klasa I – 63 proc., klasa II 
–  42 proc., klasa III – 25 proc. Nie były to pro-
centy przypadkowe: mimo paniki, oficerowie 
kierowali ewakuacją zgodnie z planem, a tam, 
gdzie pasażerowie próbowali dostawać się do 
szalup na własną rękę, występowali z bronią 
w ręku – w imię zasady: bogaci przodem. 
Pierwsze spuszczone łodzie były pełne wolnych 
miejsc. Małżeństwo Duff-Gordonów odpły-
nęło szalupą z zaledwie 12 osobami, obiecując 
marynarzom duże sumy za niewpuszczanie 
nikogo więcej. 

Pasażerowie III klasy mieli szansę dostać się 
do szalup dopiero wtedy, gdy dyscyplina za-
częła się załamywać i wszyscy pojęli, że miejsca 
w łodziach nie wystarczy. Oficerowie zastrzelili 
co najmniej kilkunastu zdesperowanych bieda-
ków – jeden z nich w czasie przesłuchań przed 
komisją śledczą nie krył, że zaczął strzelać, gdy 
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„Titanic” przy nabrzeżu w Southampton, trzy dni przed zatonięciem. Kolorowana fotografia z epoki.
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HISTORIA

KS. ADAM BONIECKI  LEPIEJ PALIĆ FAJKĘ NIŻ CZAROWNICE...

30% zniżki dla naszych Czytelników 
na zakup książki przez internet. 

Wystarczy wejść na stronę www.znak.com.pl 
i podać hasło rabatowe: tygodnik_powszechny

  „TYGODNIK” ZAPRASZA NA SPOTKANIA Z KS. ADAMEM BONIECKIM

BUW Warszawa, 17 grudnia 2011 r. fot. grażyna makara

WROCŁAW 
13 kwietnia (piątek), godz. 18.00 
Liceum Ogólnokształcące nr 9 (wejście od ul. Nowej). 
Pula dodatkowych bezpłatnych wejściówek będzie 
dystrybuowana od dnia 6 kwietnia. Osoby z wejściówkami 
będą miały pierwszeństwo w wejściu na salę.
Po spotkaniu, w refektarzu oo. Dominikanów, Ksiądz będzie 
podpisywał książki – na tę część wieczoru wstęp bez wejściówek.
Szczegóły na www.dadominik.pl. Prowadzenie: Jarosław Kuźniar.

WARSZAWA ŁOMIANKI – spotkanie odwołane

WARSZAWA
12 maja (sobota), godz. 12.00 
Pałac Kultury i Nauki, pl. De� lad 1
Spotkanie w ramach Warszawskich Targów Książki

W trakcie spotkań będzie można nabyć książkę 
ks. Adama Bonieckiego „Lepiej palić fajkę niż czarownice...”.

 Chcesz zorganizować spotkanie 
z księdzem Adamem Bonieckim?

Napisz: kuczminska@tygodnik.com.pl.

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z wło-
skimi imigrantami. 

Makabrycznego podziału na biednych i bo-
gatych dopełniono kilka dni później, gdy pierw-
szy statek dopłynął na miejsce katastrofy, by 
wyłowić ciała o� ar. Było ich tyle, że nie sposób 
było wszystkie, zgodnie z procedurami, zabal-
samować. Zdecydowano zatem, by pasażerów 
II i III klasy pochować na morzu (czyli wrzucić 
z powrotem do wody), a do portu zabrać tylko 
pasażerów I klasy – z uwagi na konieczność 
identy� kacji zwłok podczas procesów spad-
kowych o, było nie było, duże sumy.

Oburzenie z powodu potraktowania uboż-
szych pasażerów zdyskontowała ówczesna 
lewica (socjalizm był wtedy ideą popularną 
nawet w USA!), ale przyłączyło się do niej 
wielu niezależnych dziennikarzy z obu stron 
Atlantyku. Wskazywano też na zaniedbania ar-
matora, który kwestie bezpieczeństwa uznawał 
za trzeciorzędne, nakłady i uwagę koncentrując 
na zapewnieniu komfortu pasażerom I klasy. 
Spekulowano, że statek płynął za szybko 
dlatego, by nie zawieść oczekiwań właścicieli 
„White Star”. „Kapitalistyczna zbrodnia”: tak 
politycy lewicy i dziennikarze od Niemiec po 
Amerykę nie wahali się nazywać „Titanica”.

KŁOPOT FEMINISTEK
W gruncie rzeczy jednak statystyka uratowa-
nych wskazywała, że najbardziej dyskrymi-
nowanymi w czasie akcji ratunkowej nie byli 
biedni pasażerowie III klasy, lecz po prostu 
mężczyźni. Kierujący nią o� cerowie, zanim 
wypuścili na pokład pasażerów III klasy, 
kierowali się prostą zasadą: kobiety i dzieci 
najpierw. 

W sumie z I i II klasy uratowano 100 proc. 
dzieci i odpowiednio 97 proc. i 84 proc. kobiet, 
a mężczyzn tylko 34 proc. z I klasy i zaledwie 
8 proc. z II (innymi słowy, w II klasie pasa-
żerki miały ponad 10-krotnie większe szanse 
przeżycia niż pasażerowie). Gdy nadeszła 
kolej na III klasę i cała akcja stała się bardziej 
chaotyczna, kobiet uratowano 55 proc., dzieci 
30 proc., a mężczyzn tylko 12 proc. Na pokła-
dzie dochodziło do dramatycznych scen, gdy 
pasażerki odmawiały wsiadania do szalup, nie 
chcąc zostawić mężów, ojców i braci – i mo-
żemy przypuszczać, że wiele z tych, które zgi-
nęły, to właśnie owe dobrowolne o� ary. 

Zasada „kobiety i dzieci najpierw” nie zo-
stała wymyślona przez załogę „Titanica”, lecz 
obowiązywała na morzu od dawna – stąd 
dysproporcje między uratowanymi kobietami 
a mężczyznami nie wzbudzały na ogół wielkich 
kontrowersji. Były to w końcu czasy pełnego 
rozkwitu patriarchatu, gdy prawa wyborcze 
przysługiwały kobietom zaledwie w kilku 
peryferyjnych krajach świata, a równość płci 
powszechnie uchodziła za mrzonkę. 

W komentarzach przeważał ton minoro-
wego podziwu dla żelaznej konsekwencji, 
z jaką owe patriarchalne zasady zastosowano 
(i z jaką się do nich dostosowano) w obliczu 
nieuchronnej śmierci. Wyrażały go również 
działaczki kobiece, apelując o zmitygowanie 
oskarżeń pod adresem zdominowanej przez 
mężczyzn kultury, która, jak się okazywało, 
kazała im czasem płacić za ową dominację 
najwyższą cenę. 

Najsłynniejsza amerykańska feministka 
i anarchistka Emma Goldman ubolewała, że 
poświęcenie mężczyzn z „Titanica” źle wpły-
nie na popularność postulatów sufrażystek. 
Że tak się stało, może świadczyć popularny 
wówczas gorzki wiersz „Głosy dla kobiet, ło-
dzie dla kobiet”, a także list młodego Winstona 
Churchilla do żony: „Nawet ja mam nadzieję, 
że [katastrofa] utemperuje niektóre z młodych 
niezamężnych nauczycielek, tak zapiekłych 
w swym płciowym antagonizmie, które uważają 
mężczyzn za podłych i nikczemnych”.

„TO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ”
Znamy nie tylko statystyki uratowanych, ale 
też nazwiska i historię ostatnich godzin wielu 
z tych, którzy zginęli. 

Człowiekiem, który spośród wszystkich 
1514 o� ar „Titanica” mógłby poskarżyć się na 
szczególnie per� dną ironię losu, był W.T. Stead, 
autor opowiadania „Zatonięcie nowoczesnego 
liniowca” z 1884 r. Pozbawiona większej litera-
ckiej wartości, pełna była jednak prawdziwie 
profetycznych szczegółów: statek z historii 
Steada, choć mniejszy od „Titanica”, miał pro-
porcjonalnie równie niewiele łodzi, na które 
też najpierw wpuszczano kobiety (niektóre 
też nie zgadzały się opuścić swych mężczyzn); 
biedacy z III klasy również szturmowali nie-
liczne pozostałe łodzie, a załoga odstraszała 
ich bronią. W przypisie do własnego utworu 
Stead informował, że „tak to właśnie może się 
wydarzyć, i wydarzy się, jeśli liniowce będą 
wypływać w morze z niedostateczną liczbą 
łodzi ratunkowych”. 

Jedno się tylko nie zgadzało: bohater opo-
wieści Steada uratował się, dopływając wpław 
do jednej z szalup, gdy on sam padł o� arą swej 
przepowiedni. Na szczęście na tym etapie życia 
Stead nie wierzył już w śmierć: jechał właśnie 
na kongres spirytystów w Nowym Jorku, pro-
pagować swoją metodę porozumiewania się 
z duchami zmarłych. 

Innego rodzaju wizja sprowadziła śmierć 
na pannę Edith Evans: według świadków, 
odmówiła ona wejścia do łodzi ratunkowej, 
ponieważ wróżka w Londynie przepowiedziała 
jej śmierć na morzu. Pogodzona z losem panna 
Evans uznała, że ewakuacja nie ma sensu i lepiej 
nie zabierać miejsca komuś, kto mógłby się 
uratować zamiast niej.

FILMY I HYMNY
Utwory literackie oraz � lmy poświęcone „Ti-
tanicowi” trudno zliczyć. 

Obok Anglosasów, największy dorobek 
na tym polu mają Niemcy, którzy wyszli 
na prowadzenie, zanim jeszcze „Titanic” na 
dobre zatonął: katastrofa bowiem zbiegła się 
z publikacją powieści Gerhardta Hauptmanna 
„Atlantis”, której bohater cudem ratuje się ze 
statku płynącego do Ameryki. Reklama, jaką 
powieści Hauptmanna zrobił „Titanic”, skłoniła 
duńską � rmę Nordisk do s� lmowania książki 
w następnym roku. 

Zresztą � lmy – czy może raczej: pokazy „do-
kumentalne” poświęcone katastro� e – zaczęto 
wyświetlać już w parę tygodni po katastro� e: 
ujęcia statku, kapitana Smitha, gór lodowych 
i „Carpathii” wypełnionej rozbitkami przepla-
tały się w nich z planszami informacyjnymi. Na 
przykład ten wyświetlany w Niemczech, po 
pokazach w głównych miastach, na początku 
czerwca dotarł na wschodnie rubieże państwa 
– do Katowic. Podczas pokazu publiczność 
proszona była o odśpiewanie hymnu „Być bliżej 
Ciebie, Boże, chcę” (tekst rozdawano wraz 
z biletami) – ostatniego utworu, jaki miała 
wykonać orkiestra na „Titanicu”. 

W parę miesięcy później malarz Max 
 Beckmann ukończył najwybitniejszy chyba 
obraz przedstawiający katastrofę: na pierwszym 
planie widzimy tu uratowanych – mokrych, 
przerażonych i prawie odczłowieczonych.

KULTURA 
I PROPAGANDA

Także Niemcy wyprodukowali pierwszy fabu-
larny � lm o „Titanicu”. Jednak gdy wchodził 
on do kin, już w sierpniu tego samego roku 
(sic!), uważano, że publiczności „titanicowe” 
wzruszenia zdążyły się już opatrzyć. 

31 lat później miała odsłonę kolejna nie-
miecka produkcja o „Titanicu”, tym razem 
pomyślana jako propagandowy atak przeciw 
„angielskiej plutokracji”, z � kcyjną postacią 
pierwszego o� cera-Niemca, który bezsku-
tecznie chce statek uratować (ale brytyjscy 
kapitaliści nie zwracają na niego uwagi) oraz 
tajemniczą niemiecką arystokratką z Łotwy, 
której pieniędzmi szlachetny Niemiec chciałby 
przekupić złych kapitalistów. Lecz nic z tego 
(jak i z romansu między tymi dwojgiem), bo 
łotewski majątek kon� skują bolszewicy. 

Komitet pod przewodnictwem dr. Goebbelsa 
uznał � lm za nieudany: Anglików przedsta-
wiono w nim jako nie dość wrednych, a poza 
tym telegram o kon� skacie niemieckiego ma-
jątku na Wschodzie, dobrze brzmiący w 1940 r., 
gdy powstawał scenariusz, w roku 1943, już 
po Stalingradzie, budził skojarzenia defety-
styczne. W rezultacie � lmu nie wyświetlano 
w Rzeszy, lecz na terytoriach okupowanych 

(także w Polsce); z powodzeniem sprzedano 
go też do Szwajcarii i Hiszpanii. 

Brytyjczycy z kolei uznali go chyba za niezły, 
bo zadbali, by zakaz wyświetlania w Niemczech 
utrzymać także po wojnie. Sami nakręcili dwa 
� lmy o „Titanicu”: pierwszy wyreżyserował 
Niemiec Dupont, na podstawie sztuki, która 
w 1929 r. zrobiła furorę na londyńskim West 
End. Kłopot polegał na tym, że w sztuce tonął 
anonimowy statek na nieznanym morzu, a � lm 
nosił tytuł „Atlantic” i opowiadał o statku o tejże 
nazwie: był to rezultat zakulisowego szantażu 
linii „White Star”, która wciąż obawiała się o swą 
reputację. Przeszedł on do historii głównie jako 
pierwszy � lm dźwiękowy wyprodukowany 
w kilku wersjach językowych. Kolejny � lm bry-
tyjski, „A Night to remember” z 1958 r., uważany 
jest natomiast za najwierniejszy i najbardziej 
realistyczny z dotychczas nakręconych, choć 
niektórzy narzekali, że brak mu dramatyzmu. 

Hollywood swego pierwszego „Titanica” 
powierzył Rumunowi Jeanowi Negulecso 
w 1953 r. Głównym wątkiem była tu historia 
zagrożonej rozpadem amerykańskiej rodziny: 
żonę ciągnie z powrotem do USA, snobistyczny 
mąż próbuje przekonać ją i dzieci do powrotu do 
Europy. Zgodnie z realiami, żona i córka ocaleją, 
mąż i syn zginą. W obu wersjach – z 1953 r. i tej 
Camerona z 1997 r. – zwyciężają amerykańskie 
wartości patriotyczne: wraz z tonącym stat-
kiem ginie stara, arystokratyczna i dekadencka 
Europa, przy życiu pozostaje demokratyczna, 
egalitarna i przedsiębiorcza Ameryka.

TITANIC REQUIEM
Od odnalezienia wraku w 1985 r. fragmenty 
wyposażenia, a nawet kadłuba „Titanica” są 
systematycznie wydobywane – wbrew woli od-
krywcy wraku dr. Ballarda. Największa ekspozy-
cja znajduje się w jednym z kasyn Las Vegas, co 
wydaje się całkiem stosowną lokalizacją. 

Aluzji do „Titanica” w kulturze popularnej 
nie sposób zliczyć – choćby modny ostatnio 
brytyjski serial w stylu retro „Downton Abbey” 
zaczyna się od doniesień o jego zatonięciu. 
Teraz, z okazji stulecia katastrofy, „Titanic” 
Camerona ukazuje się w 3D (był to największy 
kasowy sukces w historii kina, dopóki Cameron 
nie przebił sam siebie „Avatarem”). Filharmo-
nia Londyńska wykona „� e Titanic Requiem”, 
a luksusowy statek wycieczkowy „Balmoral” 
wypłynie w rejs feralną trasą, aby przystanąć 
3700 metrów ponad miejscem, w którym 
spoczywają resztki wraku. 

Całe to rozrywkowo-artystyczno-muzealne 
przedsiębiorstwo pokazuje, że na szczęście  
żadna inna katastrofa nie zdołała przyćmić 
„Titanica” już od stu lat.   h

ADAM KOŻUCHOWSKI jest historykiem z Pracowni  >
Dziejów Inteligencji Instytutu Historii PAN, aktualnie 
wykłada na University of Washington w Sea� le.
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LEKCJE CZYTANIA

Najbliższe lekcje 
z „Tygodnikiem 
Powszechnym”

12 kwietnia o godz. 11.00 
dr Jerzy Franczak czyta 
„Iwonę, księżniczkę Burgunda” 
Witolda Gombrowicza 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Jaworznie

17 kwietnia 
o godz. 12.00  
prof. Piotr Śli-
wiński  czyta 
„Wojnę polsko-
-ruską” Doroty 
Masłowskiej 
w I Liceum 

Ogólnokształcącym 
w Wągrowcu
18 kwietnia o godz. 11.00 
prof. Piotr Śliwiński prowadzi 
lekcję „»Mój wiek« Aleksandra 
Wata wobec zła XX wieku” 
dla � lii konińskiej Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w kinie 
Sokolnia w Słupcy
20 kwietnia o godz. 12.00 
w II LO w Chojnicach 
Ewa Tomaszewska czyta 
klasyczne haiku w tłumaczeniu 
Czesława Miłosza i polskie haiku 
zamieszczone w „Antologii 
polskiego haiku”
25 kwietnia Grzegorz 
Jankowicz w Międzynarodowej 
Szkole Vocandus w Łodzi czyta: 
o godz. 11.00 „Finnegan’s 
Wake” Jamesa Joyce’a – 
w oryginale, a o godz. 13.00 
„Przyszłość” Henriego Michaux 
z uczniami Szkoły Anagra.
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Do� nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Licealisto!
Weź udział w otwartych „Lekcjach 
czytania”, które towarzyszyć będą 
Dniom Tischnerowskim!
Lekcje odbędą się w Międzynarodo-
wym Centrum Kultury w Krakowie 
(Rynek Główny 25), poprowadzi je 
Wojciech Bonowicz.

23 kwietnia o godz. 13.00 
czytamy wstęp do „Filozo� i dramatu” 
ks. Józefa Tischnera
24 kwietnia o godz. 13.00 
czytamy esej ks. Tischnera „Inny”

Zgłoszenia indywidualne i grupowe 
przyjmujemy pod adresem: 
lekcjeczytania@tygodnik.com.pl
o lekcjach czytaj też na 
lekcjeczytania.tygodnik.com.pl
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Lekcje literatury 
z „TP”

przy tym wiele spraw dotyczących ludzkiej 
egzystencji. Myślę, że rozmowy pozwoliły nam 
spojrzeć na wiersze w zupełnie inny sposób. 

Wanda Trapp: 
Spotkanie dało mi nowe, świeże spojrze-
nie na interpretację poezji. Cieszy mnie 
możliwość uczestniczenia w tak ciekawym 
przedsięwzięciu. Miałam możliwość spotkać 
interesujących ludzi, którzy nawiązali z nami, 
uczestnikami, świetny kontakt. Była to dla 
mnie przede wszystkim miła forma spędzania 
czasu – oderwałam się od codzienności, czyli 
nauki do matury. Dobrze jest czasem zatrzy-
mać się i porozmawiać na mniej przyziemne 
tematy...
  

Viktoria Szopińska: 
Miło jest obcować z poezją w tak nieco-
dzienny sposób. Miałam okazję sprawdzić, 
jak radzę sobie z interpretacją, i utwierdzić 
się w przekonaniu, że czytanie jest procesem 
równie skomplikowanym, co samo pisanie. 
Nie czuję się jednak zniechęcona... Przeciw-
nie: po powrocie do domu ogarnęła mnie 
ogromna chęć pochłonięcia tylu książek, ile 
to możliwe. 
  
Agnieszka Borkowska: 
„Lekcje czytania” były dla mnie niecodziennym 
spotkaniem z literaturą. Miłą odmianą dla przed-
maturalnej gorączki było spotkanie z tekstami 
spoza szkolnego kanonu. Mam nadzieję, że II 

XII Dni
Tischnerowskie

Uczniowie i nauczyciele II LO w Chojnicach 
– uczestnicy „Lekcji Czytania 

z »Tygodnikiem Powszechnym«”, które 
odbyły się w Gdańsku podczas festiwalu 

Europejski Poeta Wolności.

Od lewej: Agnieszka Borkowska klasa III, 
Dominik Gostomski klasa III, 

Aleksandra Meller klasa I, Marcin Szopiński, 
Viktoria Szopińska klasa II gimnazjum, 
Karolina Klassa klasa I, Dominik Pultyn 

klasa III, Roksana Zdunek klasa II, 
Edyta Gryl (nauczycielka historii), 
siedzi – Anna Maria Król klasa III. 

Na pierwszym planie Krzysztof Czyżewski, 
który prowadził lekcję na temat wiersza 

„Powrót” Czesława Miłosza.

Katarzyna Kubisiowska:
Dzięki „Lekcjom czytania z...” młodzież może czytać literaturę 
zupełnie inaczej. Świeżo, bez akademickiego zadęcia, 
z zapałem. Nie na kolanach przed autorytetem, lecz śmiało, 
w pył obracając utarty interpretacyjny schemat. Wiersz 
Wisławy Szymborskiej pt. „Psalm”, pisany w pierwszej 
połowie lat 70., traktuje o dwóch sprzężonych ze sobą 
sytuacjach – wolności i zniewoleniu. Nieokiełznanej swobodzie 
natury i więzieniu zakazów tworzonych przez człowieka. 
Rozmowa, która toczyła się wokół tego tekstu z Laureatami 
10. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o nagrodę Pawiego 
Pióra oraz uczniami Zespołu Szkół Poligra� czno-Księgarskich 

w Krakowie, pokazała, że dla młodych ludzi stan ograniczenia 
i kontroli jest rzeczą doświadczaną nie tylko ze strony 
domu i szkoły – także ze strony portali społecznościowych, 
np. Facebooka, z powodu używania telefonów komórkowych 
czy obecnych niemal na każdym kroku kamer. Mówili 
o tym, że sprawowanie kontroli w dzisiejszych czasach jest 
o wiele łatwiejsze niż w epoce, w której „Psalm” powstał, 
a to dlatego, że ludzie sami się jej domagają, biorąc udział 
w przedsięwzięciach spod znaku telewizyjnego reality show 
lub „podglądając” kamerą życie swoje i znajomych, a potem 
gotowe � lmiki „wrzucając” na You Tube’a. Wniosek: wolność to 
stan najbardziej pożądany i najtrudniejszy do osiągnięcia.

edycja Międzynarodowego Festiwalu Literatury 
Europejski Poeta Wolności nie była ostatnią, 
w której miałam zaszczyt uczestniczyć.

Monika Szyca: 
Dzięki tym zajęciom nauczyłam się patrzeć 
na wiersze w inny sposób, wydobyć z nich jak 
najwięcej. Sposób prowadzenia zajęć, poprzez 
słuchanie ludzi z pasją, pomaga młodzieży 
zrozumieć poezję i spojrzeć na nią w niekon-
wencjonalny sposób.

Karolina Klassa: 
Te spotkania dały mi po pierwsze dużo do my-
ślenia. Celem było oczywiście przeanalizowanie 
utworów poetyckich, ale uświadomiłam sobie 

W piątek 30 marca w Zespole Szkół Poligra� czno-Księgarskich w Krakowie czytaliśmy „Psalm” Wisławy Szymborskiej. 
Lekcję prowadziła Katarzyna Kubisiowska.
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Olga TOkarczuk  
(ur. 1962) jest pisarką i eseistką, laureatką 
m.in. Nagrody Nike za powieść „Bieguni”. 
„Moment niedźwiedzia”, jej najnowsza 
książka, to zbiór esejów o różnym ciężarze 
gatunkowym i różnorodnej tematyce, 
związanych jednak wspólną intelektualną 
perspektywą. Tokarczuk ukazuje 
konieczność myślenia „inaczej” – odmiennie 
od stereotypów, paradygmatów, klisz 
myślowych naszej zachodniej, 
racjonalistycznej, antropocentrycznej, 
męskiej cywilizacji.
Piękny tytułowy szkic przywołuje zdarzenie 
z dzieciństwa pisarki, kiedy to w kolejce do 
kiosku widzi ona prawdziwego 
niedźwiedzia, czemu nikt z dorosłych 
naturalnie nie daje wiary. Ten moment 
stanie się symbolem prawa do obrony 
wyobraźni, sposobu postrzegania świata 
innego, ale nie gorszego od tego, który 
zwykliśmy opatrywać mianem „zgodnego 
ze zdrowym rozsądkiem”. Otwierające 
książkę „Heterotopie” to refleksje na temat 
płci, religii, rodziny czy własności – 
komplikujące nasze codzienne postrzeganie 
tych obszarów. „Pliki podróżne” przynoszą 
zapisy z kolejnych miejsc pobytu – znów 
pozwalające spojrzeć z dystansu na naszą, 
tym razem polską, rzeczywistość. 
Najciekawszą częścią „Momentu...” jest zaś 
niewątpliwie rozdział o prawach i cierpieniu 
zwierząt, obojętnym okrucieństwie, 
z którym się do nich odnosimy.
Można się z Tokarczuk nie zgadzać. Jeśli 
jednak jej celem było wytrącić nas z inercji 
myślenia – „Moment niedźwiedzia” spełnia 
swoje zadanie doskonale. AF

 

Olga Tokarczuk,  i
„Moment 
niedźwiedzia”, 
Wydawnictwo  
Krytyki Politycznej,  
Warszawa 2012

zwierzęta jak ludzie kultura

zdjęcia grażyna makara

AwAnturA o kury
Olga Tokarczuk, 
pisarka:  
Historia okrucieństwa wobec 
zwierząt zapiera dech.  
Ludzie potrafią być okrutni 
także wobec siebie, ale tutaj 
często powstrzymuje ich wiara 
w Boga, strach przed karą.  
Za zwierzętami nie wstawiał 
się ani Bóg, ani prawo.

katarzyna kubisiowska: najbliższe 
Twojemu sercu zwierzę?
Olga Tokarczuk: Wilki.

Dlaczego?
Fascynuje mnie ich mądrość życia w grupie, 
ich socjologia. Tworzą grupy skupione wokół 
głównej pary alfa, często jest to sama samica, 
wadera, mają bardzo rozwinięty system ko-
munikacji i bogate życie społeczne. Są mądre 
i niezależne. Są dla mnie symbolem pierwot-
nej dzikości, zepchniętej dziś na peryferie, 
ale i symbolem naturalnego, harmonijnego 
porządku. Chyba każdego zafascynowałoby 
przyglądanie się watasze wilków.

Od wilka pochodzi pies, który często jest 
bohaterem Twoich książek. Sama również 
masz psy. 
Pierwszego psa, Filona, przyniosłam do domu 
wbrew rodzicom, kiedy miałam 12 lat. Posta-
wiłam ich przed faktem dokonanym. Kilka lat 
potem ten pies zaginął i nigdy się nie znalazł. 
Straszna trauma. Potem była Ruta – długoletni 
członek rodziny, znajda. Wiele się od niej na-
uczyłam, bardzo przeżyłam jej śmierć. Nadal 
uczę się od Niny i Lisa, które teraz rodzinnie 
mamy. Lubię je obserwować, podziwiam ich 
ciekawość, łagodność, tolerancję – tak, tak, psy 
mają całe rytuały tolerancyjne, także wobec 
innych gatunków. W ogóle mają wiele różnych 
rytuałów, które z lubością wykonują. Pilnują 
porządku dnia, spaceru, każdej czynności. 
Kiedy na to patrzę, ogarnia mnie spokój. My-
ślę, że ich świat jest pozbawiony lęku, który 

męczy ludzi. Nina jest bardzo radosnym psem, 
wszystko ją cieszy. Więc mieszkając z Niną, 
wstaje się rano i widzi się szczęśliwą istotę. Lis 
zaś to melancholik, zadumany, zamyślony. Cza-
sem siedzi na schodach, patrzy na to wszystko 
wokół i wzdycha.

I jeszcze – żarty. Mają poczucie humoru, 
wygłupiają się, udają, grają. Lubię się z nimi 
bawić, tak na dywanie, że niby walczymy. Są 
zawsze takie delikatne, uważne.

coraz częściej mówi się, że pies ma czło-
wieka – relacja zostaje odwrócona. czy 
któryś z Twoich psów miał ciebie?
Nie nazwałabym tego tak. Więź, która się 
tworzy, jest bardzo silna, porównywalna do 
więzi z drugim człowiekiem. To niesamo-
wite, jak dwa tak odległe gatunki mogły się 
do siebie przywiązać. Jedyny taki przykład 
w całej ewolucji, bardzo piękny i pokazujący, 
że w tym sensie przepaść między gatunkami 
jest demonizowana. Emocjonalna bliskość 
z przedstawicielem innego gatunku może być 
tak samo intensywnie satysfakcjonująca, jak 
z własnym gatunkiem.

Jakob von uexküll, niemiecki biolog, na 
początku XX w. zaproponował coś, co 
i dziś jest rewolucyjne: kto chce zrozumieć 
życie zwierząt, musi zacząć od ich subiek-
tywnego obrazu świata. chodzi o to, żeby 
spróbować odbierać rzeczywistość tak, jak 
robią to zwierzęta, np. spędzić część czasu 
z nosem na wysokości psa. Próbowałaś 
kiedyś zrobić coś takiego?  >
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" 
To wielkie wyzwanie: 

wyobrażenie sobie istoty, która jest 
bliska emocjonalnie, ale która zupełnie 
inaczej postrzega rzeczywistość. 
Ale czy nie tak samo jest z drugim 
człowiekiem? Nigdy nie można poznać 
do końca ukochanej osoby.  
Drugi – to tajemnica;  
jedyną drogą komunikacji jest miłość.
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W jednym z najbliższych numerów 
zaprezentujemy zapis VII Debaty z cyklu  
„Myślenie na żywo”, której tematem była

 „Teologia zwierząT”
 
w rozmowie uczestniczyli:
prof. dariusz czaja, o. stanisław Jaromi ofm conv., zenon kruczyński, 
Michał olszewski oraz prof. Tadeusz sławek.

> Można próbować, ale chyba nigdy do końca 
to się nie uda, bo zmysły, a więc cała percepcja, 
się różni. Oczywiście to jest wielkie poznaw-
cze wyzwanie: wyobrażenie sobie istoty, która 
jest bliska emocjonalnie, którą się kocha, ale 
która zupełnie inaczej postrzega rzeczywistość. 
Czasami mi przychodzi do głowy wątpliwość: 
a może my tak bardzo antropomorfizujemy 
zwierzęta, że zakochujemy się we własnych 
projekcjach? Ale czy to nie jest tak jak z dru-
gim człowiekiem? Nigdy nie można poznać do 
końca ukochanej osoby. Drugi – to tajemnica; 
jedyną drogą komunikacji jest miłość, głęboki 
kontakt emocjonalny. Możemy sobie tylko 
wyobrazić, jak wygląda świat psa.

 
z taką łatwością człowiek przyjmuje zwie-
rzęta do mitologii, bajek, wkładając ludz-
kie słowa w usta nieludzi i ludzkie uczucia 
w serca zwierząt. a jednak różnica między 
naturą ludzi i nieludzi jest świętością – ta-
bu, które niechętnie się narusza. z czego 
to może wynikać?
Myślę, że to pozostałość po antropocentrycz-
nej wizji świata, która kiedyś bardzo wyraźnie 
dominowała w naszej zachodniej mentalności, 
a i dziś nadal dobrze się trzyma. To ta sama siła, 
która spaliła na stosie Giordana Bruno i, która 
odsądziła od czci i wiary Darwina.
 W niektórych kulturach przepaść między 
człowiekiem a zwierzętami nie jest tak oczywi-
sta. W kulturach pierwotnych, animistycznych 
nikt raczej nie upiera się, że jest taki sam jak 
zwierzę, lecz zwierzęta mają swój własny status 
ontologiczny. Przynależą do świata, który nie 
jest „niższy” ani gorszy, ale ma swoje miejsce 
w porządku rzeczy równie ważne jak ludzie. 

Różnice między człowiekiem a zwierzęciem 
istnieją, ale często nie są tam, gdzie byśmy ich 
tradycyjnie oczekiwali.

etologowie badają pilnie tę granicę i widać 
wyraźnie, jak ona się przesuwa.
Kiedyś ludzie upierali się, że zwierzęta nie my-
ślą. Dziś wiemy, że to bzdury. Owszem, myślą, 
i to całkiem sprawnie. Jest na to cała wielka 
literatura naukowa. Mówiono, że nie używają 
języka. Owszem, nie mówią po angielsku czy 
polsku nawet w Wigilię, ale mają swoje bardzo 
skomplikowane języki. Na dodatek niektóre 
z nich, jak szympansy, można nauczyć całkiem 
sporego słownika ludzkiego języka. Oczywiście 
ze względu na inną budowę gardła nie będą mó-
wić, ale dobrze się czują w języku migowym.

Kiedyś mówiło się, że zwierzęta nie używają 
narzędzi. Dziś jest mnóstwo dowodów na to, 
że to nieprawda. Nie tylko naczelne, ale i np. 
ptaki używają narzędzi w bardzo inteligentny 
sposób.

Człowiek po prostu uznał, że wyłącznie 
on jest zdolny stworzyć kulturę. 
Ale co my wiemy o kulturze zwierząt? Kiedy 
etologowie przyglądają się bliżej społecz-
nościom słoni, okazuje się, że są w ich życiu 

rozbudowane zbiorowe rytuały żałobne. Wie-
loryby z kolei prowadzą śpiewacze monologi 
i dialogi. Jeżeli kultura jest czymś, co – jako 
przeciwstawione wrodzonej naturze – musi 
być wyuczone, przyjęte od rodziców czy in-
nych osobników własnego gatunku, to nawet 
zwykłe zwierzęta domowe, takie jak kot, są 
uczone przez matki polowania. Koty, które 
nigdy nie miały do czynienia z innymi kotami, 
nie potrafią polować.

zwierzęta kierują się kodeksem 
moralnym?
Zwierzęta żyjące w grupie mają bardzo wyraźny 
kodeks zachowań, którego uczą się wzajemnie 
i którego przestrzegają z wielką starannością. Ta-
kie normy to przecież wymóg funkcjonowania 
każdej społeczności, i ludzkiej, i zwierzęcej.

Naukowcy pracujący w Afryce zaobserwowali 
taką scenkę: stado słoni przechodzi niedaleko 
zagrody, gdzie trzymane są uwięzione antylopy. 
Słonie zbliżają się i przyglądają uwięzionym 
antylopom, po czym niszczą zamki i otwierają 
ogrodzenie, wypuszczając antylopy na wolność. 
I idą dalej w swoją stronę. Trudno nie skomen-
tować tego inaczej, jak tylko przypisując im 
jakiś rodzaj solidarności międzygatunkowej. 
A może da się pójść jeszcze dalej? Poruszająco 
opowiada o tym Jane Goodall, która wiele lat 
spędziła z szympansami. Mówi m.in., że zwie-
rzęciu może być nieobcy rodzaj doświadczenia 
duchowego, że wiele razy obserwowała sceny, 
które można by tak zinterpretować.

W każdym razie uważam, jak wielu innych, że 
różnice między ludźmi a zwierzętami są tylko 
ilościowe, a nie jakościowe. To jest ten kruchy 
punkt, za który m.in. atakowano Darwina. To 
znaczy, że na przykład mózgi człowieka i zwie-
rzęcia zbudowane są bardzo podobnie, różni 
je tylko wielkość i rozbudowanie niektórych 
specyficznych obszarów.

 
Na przestrzeni dziejów człowiek wyrzą-
dził zwierzętom dużo złego. Np. Kartezju-
szowi zwierzęta przypominały wyłącznie 
maszyny. Jego uczniowie poszli dalej: wy-
cie bitego psa było w nie większym stop-
niu dowodem cierpienia niż dźwięk ude-
rzanych klawiszy organów.
Długo uważano, że zwierzęta nie czują bólu, 
a przynajmniej nie tak jak człowiek. Świetne 
wytłumaczenie np. dla wiwisekcji. Historia ok-
rucieństwa wobec zwierząt zapiera dech. Wiem, 
ludzie potrafią być okrutni także wobec siebie, 
ale tutaj często powstrzyma ich jeszcze jakaś 
wiara w Boga, strach przed karą. Za zwierzętami 
nie wstawiał się ani Bóg, ani prawo. Jeszcze 
w 1981 r., kiedy studiowałam psychologię, 
na zajęciach z neuropsychologii każda grupa 
studentów na żywej żabie uczyła się działania 
odruchów! Wszyscy mamy gdzieś w tyle głowy 
ten refren: przecież to  t y l k o  zwierzę. 

Dzisiejsze czasy są bardziej przychylne 
zwierzętom: grupa uczonych amerykań-

skich chce przyjąć deklarację praw ssaków 
morskich, podobną do Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka, przyjętej przez 
oNz. według nich walenie mają wysoko 
rozwiniętą samoświadomość. Poza tym są 
zwierzętami, które charakteryzują się sil-
nymi więziami społecznymi i odczuwają 
empatię. gdy zabijamy delfina czy wielo-
ryba, to tak, jakbyśmy zabijali człowieka.
Mało wiemy o ssakach morskich, ale to, co już 
wiemy, naprawdę zdumiewa. Podobny jest 
Great Ape Project, czyli organizacja, której ce-
lem jest przyznanie małpom człowiekowatym 
– szympansom, gorylom i orangutanom – na-
szym najbliższym krewnym, prawnej ochrony 
ich podstawowych interesów. Po pierwsze – 
prawa do życia. Po drugie – prawa do wolności, 
czyli żeby miały prawo życia w naturalnym 
środowisku, a gdyby to nie było możliwe, mają 
mieć zapewnione dobre warunki, kontakt 
z innymi przedstawicielami swojego gatunku 
i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie, 
np. w cyrku. I po trzecie – wolność od tor-
tur. Zadawanie fizycznego lub psychicznego 
cierpienia człowiekowatym jest torturą i jako 
tortura zabronione prawem.

Dla mniej inteligentnych gatunków też na-
leży ustalić prawa? 
To właśnie budzi mój niepokój. Bo co to zna-
czy, że weźmiemy wysoko rozwinięte gatunki 
pod specjalną ochronę, gdyż komunikują się 
w skomplikowany sposób i w ogóle – przypo-
minają nas?! A co z tymi, które są pozbawione 
tych cech – tymi brzydkimi, nieinteligentnymi, 
prymitywnymi? Co ze świniami? Świnie akurat 
są bardzo inteligentne. A co z niepodobnymi? 
Tymi, które budzą naturalny wstręt?

Myślę jednak, że powoli otwieramy się 
na zupełnie inną mentalność. Wrażliwość 
etyczna współczesnego człowieka jest już inna 
niż kiedyś. Kiedy w XVIII w. jeden z posłów 
w parlamencie angielskim zaczął domagać 
się, żeby przyznać prawa kobietom, posło-
wie mieli świetną zabawę. Wtedy ktoś z tyl-
nych ław krzyknął: „To może jeszcze kotom 
i psom!”, a inny dodał „To może i osłom!”. No 
i wszyscy pokładali się ze śmiechu. Prawda, 
że śmieszne?

Kiedyś człowiek miał jednak większy re-
spekt wobec zabijania zwierząt. Mięso po-
jawiało się na stole rzadziej, od święta. 
Dziś bez mięsa większość nie wyobraża so-
bie posiłku. Na mięso jest ogromny popyt. 
Dlatego morduje się zwierzęta na tak sze-
roką skalę, w rzeźniach, przy pomocy 
maszyn.
Nikt tego nie widzi – to zawsze się dzieje gdzieś 
na uboczu, pod dużymi miastami albo za wy-
sokimi murami, i jest częścią całego systemu 
konsumpcji. Ludzie dostając kotlet na talerzu 

już nie widzą w nim części ciała zwierzęcia, 
ale po prostu m i ę s o. To mięso nie ma nic 
wspólnego ze zwierzęciem. Zwierzę nie ma 
nic wspólnego z człowiekiem. Działają te same 
mechanizmy, które działały przy masowym 
zabijaniu ludzi: nie widzi się osobnych istot, 
ale jakieś „bydło”, rzeczownik niepoliczalny. 
Zabijani nie mają tożsamości.

Widziałam w Nowej Zelandii swetry robione 
z owczej wełny, ręcznie, bardzo piękne. I na 
metce miały napisane imię owcy, z której wzięto 
wełnę. Gdyby tak konsumentom w restauracji 
położyć przy befsztyku małą karteczkę z infor-
macją o krowie, z której pochodzi: „Fragment 
mięśnia z tylnej nogi krowy Krasuli, lat 3, ur. 
w X, zabitej w Y”... Czy to by coś zmieniło? Na 
pewno byłby szok.

w 2002 r. w Niemczech miała miejsce 
kampania „Holocaust on Your Plate”, zor-
ganizowana przez organizację PeTa – lu-
dzi na rzecz etycznego Traktowania zwie-
rząt. Pojawiła się przy tej okazji sporna 
kwestia porównań pomiędzy masowym 
uśmiercaniem zwierząt a Holokaustem. 
odwoływano się do książki Charlesa Pat-
tersona „wieczna Treblinka”, zainspirowa-
nej wypowiedzią isaaca Bashevisa Singera: 
„zwierzęta doświadczyły, że człowiek to 
najgorszy osobnik spośród wszystkich ga-
tunków. zwierzęta zostały stworzone jako 
dostarczyciele żywności i skór – istoty, 
które można dręczyć i eksterminować. Dla 
nich wszyscy ludzie to naziści, a ich Życie 
– to wieczna Treblinka”. Można też przy-
wołać wypowiedź adorna: „auschwitz za-
czyna się wszędzie tam, gdzie ktoś patrzy 
na rzeźnię i myśli: to tylko zwierzęta”. 
Można porównywać ludobójstwa – Żydów, 
indian czy ormian – do zabijania 
zwierząt? 
Nie sądzę. To były mordy wewnątrzgatunkowe, 
oparte na etnicznych lub rasistowskich prze-
słankach, w których mitologia inności, nadająca 
impuls do eksterminacji, jest trudniejsza do 
uzasadnienia, przez co sama eksterminacja, 
potworna i straszna, jest jeszcze na dodatek 
postrzegana przez większość ludzi jako absur-
dalna. Gatunkowizm, czyli dyskryminacja ze 
względu na gatunek, wydaje się wielu ludziom 
czymś naturalnym. Zabijanie zwierząt było 
i jest czymś banalnym i wszechobecnym. Mnó-
stwo ludzi w ogóle nie widzi powodu, żeby się 
tym zajmować, ani o tym mówić. Traktuje to 
jako histerię, sztuczny temat, pretensjonalność, 
nadwrażliwość. Często ze zniecierpliwieniem 
i ironią. 

a jednak podobnie działają mechanizmy 
uruchamiające machinę zbrodni wobec lu-
dzi i zwierząt. zwierzęta, jak mówiłaś, są 
dla człowieka tylko zwierzętami. Naziści 
podzielili natomiast świat na ludzi i podlu-
dzi. Propaganda Trzeciej rzeszy Żydów 
przedstawiała jako „robactwo”, zresztą 
tak samo Hutu mówili o Tutsi, których 
w rwandzie przez trzy miesiące 1994 r. ści-
nali maczetami. Myślenie o człowieku jako 
o wszy czy karaluchu dawało oprawcom 
zezwolenie na eksterminację tych, którzy 
uznani zostali za zwierzęta. i w powszech-
nym słowniku, nie tylko tym totalitarnym, 
porównania ludzi do zwierząt są na ogół 
obraźliwe: „ale bydlę”, „jeść jak świnia”, 
„co za krowa” itd. 
Porównać do zwierzęcia to pozbawić czło-
wieczeństwa i w ten sposób przyzwolić na 
zabijanie. Zabicie zwierzęcia jest normą, nie 
budzi refleksji moralnej. Pozycja zwierzęcia 
jest tak niska, że już nie można jej do niczego 
zredukować. Trudno wymyślić jakieś przeko-
nujące racjonalizacje. 

awanTura o kury
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„pana przyrody”. Wtedy to polowanie z czyn-
ności pozwalającej zdobyć pożywienie stało 
się rytuałem do zdobycia i manifestowania 
prestiżu. 

Magnackie polowania słynęły z przepychu 
i stawały się hekatombami zwierząt, liczby szły 
w tysiące. Florian Radziwiłł, żeby uatrakcyjnić 
polowanie, na które zaprosił króla i dwór, zro-
bił specjalne wyrzutnie, którymi wystrzeliwał 
w powietrze dziki i zające, żeby je można było 
ustrzelić w locie. Po polowaniu mężczyźni 
spotykali się, obowiązkowo pili i rozmawiali. 
Politykę przez wieki uprawiało się przy po-
lowaniach. To ciekawe, że za komuny to się 
wcale nie zmieniło. Zmienił się ustrój i sytuacja 
geopolityczna, zmieniły się granice, zmieniły 
się zwyczaje, rodzaj broni i mnóstwo, mnóstwo 
rzeczy, ale ten rytuał pozostał. Władza znowu 
spotykała się na łowach. Polowali królowie, 
magnaci, naziści, polowali komuniści, polują 
współcześni politycy. Władza poluje. Stanąć 
na zdjęciu w kapeluszu z piórkiem w otoczeniu 
kumpli i trupów zwierząt rozłożonych na ziemi 
– to wciąż dowód prestiżu, sposób manifestacji 
władzy pośród mężczyzn w patriarchalnym 
społeczeństwie. Ten atawistyczny rytuał 
wspiera swoim autorytetem Kościół. Myśliwi 
mają swoich kapelanów, ci kapelani też polują. 
Jak się to ma do nauk Kościoła o świętości 
wszelkiego życia, to ja już nie wiem.

Myślistwo wciąż uznawane jest za sport.
Kto zabija zwierzę dla sportu, strzela ukryty 
w ambonie do pasącej się sarny, musi mieć 
coś nie tak z emocjami, z empatią, z wyobraź-
nią, z sercem. Ja bym nie głosowała na kogoś 
takiego.

Ten rytuał był zawsze nieco żałosny, bo 
jak to rytuał – nijak się ma do polowania, 
gdzie myśliwy poluje, żeby przeżyć, i ofia-
ra ucieka, żeby przeżyć. Dziś wypuszcza się 
na pola tysiące bażantów hodowanych jak 
kury, a potem się do nich strzela. Jaką szansę 
ma sarna na zaoranym polu wobec człowie-
ka uzbrojonego w noktowizor, lunety i inne 
gadżety myśliwskie?

W Polsce kultura wobec zwierząt nadal 
jest na niskim poziomie. Norma na wsi to 
pies na łańcuchu.
O, nieprawda, jest dużo, dużo lepiej. Psy nie 
mają tak źle. Źle to mają zwierzęta gospodar-
skie, rzeźne. I to nie na wsi polskiej, ale w tych 
kombinatach śmierci na peryferiach miast, 
transportowane w ciężarówkach, tuczone. 
Jednak to się wszystko powoli zmienia.

Napisała do mnie kilka dni temu czytelniczka, 
że była świadkiem rozmowy w kolejce. Jedna 
z kobiet zaczęła narzekać na drogie jajka, że 
chyba się już ludziom w głowie przewraca, 
hodowla kur bez klatek... Inni kolejkowicze, 
spontanicznie zjednoczeni, stanęli w obronie 
kur i droższych jajek, aż ta pani zawstydzona 
ucichła.

Coraz więcej ludzi odmawia uczestnictwa 
w tym przemyśle zabijania i męczenia zwie-
rząt. A ponieważ funkcjonujemy głównie jako 
konsumenci, to możemy skorzystać ze swojej 
konsumenckiej siły – odmowy zakupu. Niby to 
niewiele, ale jednak. Nie jem, nie kupuję. Albo 
jako obywatel: zbieram podpisy pod petycją, 
protestuję, nie zgadzam się, głosuję itp.

Jestem pewna, że za jakieś 100 lat, jeśli nie 
dotknie nas żaden kataklizm, ludzie będą ze 
wstrętem mówić o nas, swoich przodkach – że 
zabijaliśmy i zjadaliśmy zwierzęta. Tak, jak my 
dziś myślimy o publicznych egzekucjach czy 
niewolnictwie.   h

Rozmawiała 
KatarzyNa KubisioWsKa

" 
Zwierzęta myślą, 

i to całkiem sprawnie. 
Naukowcy pracujący w Afryce 
zaobserwowali taką scenkę: 
stado słoni przechodzi niedaleko 
zagrody, gdzie trzymane są 
uwięzione antylopy. Słonie 
przyglądają się im, po czym 
niszczą zamki i otwierają 
ogrodzenie, wypuszczając 
antylopy na wolność.

z Klaty

Aby zmienić coś w swoim życiu, 
nadać mu nowy impuls, poszedłem 

odświeżyć plerezę. Czyli udałem się do 
Pana Wojtka. Czyli nie do byle kogo. 
Fryzjer Wojtek z Powiśla jest postacią 
legendarną, na poły mityczną wręcz, 
przy czym trudno ująć w słowa, na czym 
to polega, trudno czar w słowa zakląć – 
opisać się nie da, trzeba przeżyć, gdyż 
pióro zwisa bezradnie, a klawiatura 
szwankuje.

Pamiętam, gdy kilka lat temu, po 
pierwszym strzyżeniu, Pan Wojtek 
oznajmił, spoglądając na mnie lustrzanym 
rykoszetem: „Dziesięć złoty się należy. Bo 
się napracowałem”. Tak narodziło się 
uczucie, które może połączyć tylko 
fryzjera z klientem.

Poczuliśmy, że jesteśmy dla siebie 
stworzeni. Przez zakład Pana Wojtka 
bezustannie, choć nie pośpiesznie, 
przewija się pełen przekrój społeczny: 
od polityków „z pierwszych stron gazet” 
po dżentelmenów zbierających na napoje 
wyskokowe. Mistrz z każdym potrafi 
przenikliwie porozmawiać, pielęgnując 
wymarłą już niemal sztukę konwersacji, 
co o wszystko łagodząco trąca, radząc 

Lacrimae

sobie z dokuczliwością bólu istnienia 
poprzez ożywiony kontakt z osobą 
cierpiącego innego. Zakres tematyczny 
przepastnie niebotyczny: od pikantnych 
narracji damsko-męskich po zasadę 
nieoznaczoności. Żartom, radościom, 
krotochwilom i dykteryjkom nie ma 
końca.

Ostatnio Pan Wojtek oznajmił, 
że „odkrył coś wstecz”. A mianowicie, 
że zdarza się, że ktoś nagle 
i nieoczekiwanie wpada à la eureka 
na coś, co już dawno zostało odkryte 
gdzieś indziej przez kogoś innego, jak 
np. młotek, ale to nic, bo przecież każdy 
wpada na własną rękę i tylko to się liczy, 
że osobiście. Nie ma znaczenia, że kilka 
tysięcy lat temu ktoś to nazwał haiku, czy 
jakoś tak, skoro Pan Wojtek w Wielkim 
Tygodniu 2012, nie kryjąc wzruszenia, 
znacząco na chwilę ciszy wyłączywszy 
maszynkę, patrząc na mnie przenikliwie, 
w lustrzanym rykoszecie wyrecytował 
coś, co właśnie odkrył:

Wielki Przegrany
A te łzy są dla Ciebie
 JaN Klata

felieton

Człowiek jest istotą mięsożerną, posiada 
kły, których roślinożercy nie mają. Prze-
wód pokarmowy u roślinożerców jest dłu-
gi, a u mięsożerców krótki w porównaniu 
z wielkością ciała. Człowiek ma 
najkrótszy...
To jedna z tych racjonalizacji, że musimy jeść 
mięso, bo jesteśmy mięsożerni ze swej natury 
i bez mięsa nie damy rady. Ja słyszałam, że 
człowiek jest wszystkożerny, ale gdyby był 
mięsożerny, to co? Człowiek szczyci się tym, 
że opanował swoje instynkty, że „przerabia” 
na kulturę swój niewątpliwy związek z naturą. 
Że tworzy kulturę. Podobno człowiek nie jest 
monogamiczny, zwłaszcza samiec ludzki, tak 
przynajmniej mówią socjobiolodzy – czy to 
znaczy, że ma uprawiać seks na lewo i prawo, 
z każdą ludzką samicą? Miliony ludzi żyją nie 
jedząc mięsa z powodów zdrowotnych, etycz-
nych i religijnych. 

Człowiek jest jednak częścią wielkiego 
łańcucha pokarmowego: my zjadamy 
zwierzęta, a po śmierci zwierzęta zjedzą 
nas. 
Beze mnie. Nie jem zwierząt i wybieram kre-
mację.

Wielokrotnie rozmawiałam zarówno 
z ekologami, jak i myśliwymi. z zaskocze-
niem spostrzegłam, że myśliwi zdecydo-
wanie więcej wiedzą o przyrodzie, bar-
dziej ją czują i bardziej jej doświadczają 
niż teoretyzujący ekolodzy. 
Tak może być. Myśliwi dużo przebywają w le-
sie, tropią zwierzynę, więc znają jej zwyczaje. 
Ale to nie jest argument za tym, że zabijanie 
zwierząt jest fajne, bo robią to fajni ludzie 
z dużą wiedzą. Myśliwi wierzą w to, że nie 
ma już naturalnej natury, a ich zadaniem jest 
utrzymywać równowagę w ekosystemie. Za 
pomocą odstrzałów. Gdyby nie oni, jelenie 
czy dziki rozmnożyłyby się do niewyobrażal-
nych rozmiarów, zagroziły środowisku i innym 
gatunkom. Ja się z nimi zgadzam – nie ma już 
naturalnej natury. Enklawy, które pozostały, 
jak Puszcza Białowieska, są maleńkie. Dzikie 
zwierzęta żyjące w zawładniętym przez czło-
wieka ekosystemie należy kontrolować, ale 
nie po to, żeby je zabijać, ale żeby mogły dalej 
żyć. Dziś jest naprawdę wiele sposobów takiej 
kontroli, udało się np. zapanować nad wściekli-
zną i nie potrzeba do tego watah myśliwych ze 
swoimi kapelanami, dżipami, noktowizorami 
i festynem śmierci.

Myślistwo chroni immunitet tradycji, ist-
nieje na nie przyzwolenie społeczne. Pół 
parlamentu wyrusza na polowania. 
Kiedyś mężczyźni u władzy chcieli się wyka-
zywać walecznością i podkreślać dominującą 
pozycję nie tylko społeczną, ale także jako 
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Świat nieznany
wŚród książek

Colin Thubron: PO SYBERII – z dziesięciu książek nominowa-
nych niedawno do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 
aż siedem ukazało się nakładem Wydawnictwa Czarne, które 
wiedzie dziś u nas prym w dziedzinie reportażu, zarówno ro-
dzimego, jak i tłumaczonego. Nie wiem, jak będzie wyglądała 
piątka finalistów, którą poznamy 4 kwietnia, ucieszyłbym się 
jednak, gdyby był wśród nich Colin Thubron – choć jemu sa-
memu to niepotrzebne, bo nagród zebrał już w życiu dosyć.

Urodzony w 1939 roku Thubron jest klasykiem brytyjskiego 
reportażu, czy może lepiej – pisarstwa podróżniczego, a także 
powieściopisarzem. Pierwszym jego wielkim tematem był Bliski 
Wschód – debiutował portretem Damaszku (1967), kolejne 
książki poświęcił Libanowi, Jerozolimie, Cyprowi sprzed inwazji 
tureckiej na wyspę i Stambułowi. Podróż do ZSRR w 1981 r., 
opisana w „Among the Russians”, i następna, do Chin, otworzyły 
nowy rozdział w jego twórczości. „Behind the Wall: A Journey 
through China” nagrodzono w 1988 r. Hawthornden Prize (tę 

samą nagrodę otrzymał 11 lat wcześniej Bruce 
Chatwin za „W Patagonii”), potem przyszedł 
niespodziewany dar losu w postaci upadku 
imperium sowieckiego...

Twórczość Thubrona poznajemy nieco 
chaotycznie. Najpierw Świat Książki wydał 
w grudniu 2009 r. „Cień Jedwabnego Szlaku” 
(oryginał 2007), teraz otrzymaliśmy dzięki 
Czarnemu „Po Syberii” (oryginał 1999, 
nagroda imienia wielkiego szwajcarskiego 
podróżnika Nicolasa Bouviera), w maju to 
samo wydawnictwo zapowiada „Utracone 

serce Azji” (oryginał 1994), a w roku przyszłym – najnowszą 
książkę Brytyjczyka, „To a Mountain in Tibet”. Na szczęście 
trzy pierwsze tytuły powierzono tej samej tłumaczce, Dorocie 
Kozińskiej, i nie trzeba się obawiać niespodziewanych zgrzytów 
językowych ani błędów merytorycznych, a doskonała proza 
Thubrona znajduje swój ekwiwalent w giętkiej polszczyźnie.

Syberyjska podróż zaczyna się z chwilą przekroczenia Uralu 
i symbolicznej granicy między kontynentami, którą znaczy 
obelisk wzniesiony przez cara Aleksandra I. Stacją pierwszą 
jest Jekaterynburg, miejsce kaźni Mikołaja II i jego rodziny. 
Stacją ostatnią – Magadan, a ściślej Butugyczag, dawny łagier, 
gdzie wydobywano i przetwarzano rudę uranu. Te ramy suge-
rowałyby opowieść skupioną wokół wydarzeń historycznych, 
narrację nieco martyrologiczną. „Po Syberii” to jednak książka 
zupełnie inna, choć istotnie wiele w niej dygresji historycznych, 
autor zaś świetnie jest w tej materii przygotowany, czy chodzi 
o dzieje rosyjskiego osadnictwa na Syberii, czy o jej rdzennych 
mieszkańców, czy też o „archipelag Gułag”.

Kluczem do opowieści są tutaj konkretni ludzie, spotkania 
i rozmowy z nimi. To z ich życiorysów, wspomnień, zachowań, 
z wypowiadanych przez nich sądów, często wzajemnie sprzecz-
nych, powstaje obraz całości, trochę jak mozaika uszkodzona 
w wielu miejscach, więc tym bardziej frapująca. Thubron jest 
doskonałym rozmówcą i słuchaczem, empatycznym i przenikli-
wym, i równie doskonałym portrecistą. Galeria, którą stworzył, 
liczy setki wizerunków, czasem zaznaczonych tylko paroma 
wyrazistymi kreskami: znajdziemy w niej starowierów i szamana 
z Tuwy, byłych więźniów i przewodniczkę z muzeum-skansenu 
w Szuszenskoje, gdzie przebywał na zesłaniu Lenin, naukow-
ców i bezdomnych włóczęgów, Jakutów i Eńców, duchownych 
prawosławnych i buddyjskich.

Obserwując ludzi na jekaterynburskiej ulicy, Thubron wraca 
myślą do swojej pierwszej rosyjskiej podróży, kiedy zresztą na 
Syberię nie dotarł. „Zastanawiałem się, czy puste zbiorowe 
spojrzenie sprzed dwudziestu lat, kiedy przechodnie nie przyzna-
wali się do siebie na ulicy, jest tylko wytworem mojej wyobraźni. 
Wspomnienia są złudne i ulotne. Mimo to byłem pewien, że 
z otaczających mnie twarzy spadła jakaś zasłona. Ludzie byli 
spokojni, lecz nie sprawiali już wrażenia nieobecnych”. Opisuje 
świat po rozpadzie systemu, zrujnowany i chaotyczny, chwilami 
przerażający, częściej jednak fascynujący. Opisuje go bez senty-
mentalizmu, choć ze współczuciem; ze współczuciem, ale bez 
poczucia wyższości. Świetny pisarz! (Wydawnictwo Czarne, 
Wołowiec 2011, ss. 378. Seria „Orient Express.)
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PoPiół nad lasem
ANdRzEj FRANASzEK

Dla Ani

Gdybym nie był kruchy i przełamany od środka,
Nie myślałbym o innych – jak ja, przełamanych

od środka.
Czesław Miłosz

1 Kiedy to się zmieniło? Skąd nam się 
przyplątała – niczym głodny pieszczot 
pies o ufnych oczach – ta zaskakująca 

otwartość serca, męska, zupełnie nie erotyczna, 
ale jednak czułość, nie stroniąca od dotyku, 
uścisków, poklepywania po plecach? Jakbyśmy 
nie tkwili uwięzieni w pędzącym nieodmien-
nie do Warszawy przedziale InterCity, nie 
wymieniali się tylko internetowymi postami, 
zdawkowym sms-em frunącym niezdarnie 
między wielkimi płatami szarego śniegu, ale 
w powycieranych skórzanych kurtkach i sta-
rych garniturach siedzieli wczepieni w siebie 
na sprażonym słońcem placu w jakimś połu-
dniowym, albańsko-rumuńskim miasteczku, 
przy kulawym stoliku, kawie, rakii, z widokiem 
na gromady opalonych dzieciaków i rozkoły-
saną Cygankę – fajerwerk szumiących spódnic, 
kruczych włosów, wąskich palców i przegubów 
z naszyjnikiem tatuażu.

Czyżby tak, w gruncie rzeczy nie najgorzej, 
kończyła się młodość? Świadomością porażek, 
do których można się wreszcie przyznać, bo 
właśnie one łączą z innymi, też już niemającymi 
złudzeń? Gdy stare książki czytamy inaczej, 
nagle odnajdując siebie w tych wszystkich 
nieporadnych, podrzędnych, ułomnych, ko-
micznych, nieśmiało grzesznych postaciach, 
od których kiedyś dzieliła nas cudowna aro-
gancja wzbijającego się do lotu anioła? Gdy 
życie weszło w tor o coraz łatwiejszym do 
przewidzenia kierunku? Gdy może daleko, ale 
uparcie zaczyna majaczyć monotonny kontur 
i już rozumiemy, że nie przytrafi się nam nie-
śmiertelność? Gdy czas raptownie przyśpiesza, 
a każda chwila zaczyna być droga? Zwłaszcza 
ta, rzadka, gdy nie odczuwa się bólu?

Wiek męski, wiek – właściwie oswojonej, 
trochę zbywanej wzruszeniem ramion – klęski? 
Z pewnością. Ale też odkrywania cichej, nieco 
zrezygnowanej mądrości, którą lubił powtarzać 

Miłosz: że ludzi trzeba kochać „starą miłością, 
zużytą przez samotność, litość i gniew”.

2 Czasem może być na tę miłość, a właś-
ciwie na tę – trafniejsze słowo – czu-
łość bardzo już późno, za późno, bo ci, 

których chcemy nią objąć, właśnie odchodzą, 
umierają, ich dłoń wyślizguje się z naszej, 
może migoczą już tylko wśród cieni i mgieł. 
Nie znikają do końca jedynie wtedy, gdy są 
pamiętani.

Taką pamięcią-łzą, wzbierającą w zakamar-
kach oczu, są nowe opowiadania Andrzeja 
Stasiuka. I dlatego „Grochów” to książka 
bardzo piękna, o której niełatwo pisać. Słowa 
niezbędne opatulamy watą komentarza, zmięk-
czając ich kontury i z tymi czterema krótkimi 
opowieściami o umieraniu, czystymi jak światło 
schwytane przez zamarznięty potok, najlepiej 
byłoby pozostać w ciszy, dać wybrzmieć przy-
wołaniu tego, co odeszłe.

3 Choćby małemu trenowi opowiada-
jącemu o Augustynie – pisarzu, który 
po wylewie dożywa swoich dni w ko-

lejnych szpitalach, z rzadka dając niewielki 
znak świadomości, częściej pozostawiając 
przyjaciół z rachunkiem sumień, poczuciem, 
że gdy był jeszcze na to czas, poświęcili mu go 
zbyt mało. Za mało wypowiedzianych słów, 
wysłuchanych zdań, zadanych pytań, bo teraz 
„najgorszy był ten nieruchomy wzrok. Wyda-
wało się, że patrzy przez nas na wylot. Bałem 
się. Czasami jest tak, że zapatrzymy się w oczy 
psa i nagle dostrzegamy w nich nicość. To było 
coś takiego”. Pozostała tylko najprostsza forma 
czułości – przytulenie, głaskanie, dotyk. Ten 
sam dotyk, którym przedostajemy się przez 
granicę dzielącą nas od zwierzęcia, zwłaszcza 
wtedy, gdy zwierzę, niedawny przyjaciel, towa-
rzysz spacerów – zdycha. Jak ta szesnastoletnia 
suka, która – w najbardziej wzruszającej części 
książki – straciła już słuch, wzrok i węch, leży 
tylko na werandzie w ciepłej plamie słońca jak 
szkielet okryty brudną żółtą watą, ale „głaskanie 
i dotyk wciąż ją cieszą”.

Niewiele tu wypowiedzianych wprost emo-
cji, dużo fizjologii zamierania, gdy pies cichnie 
w kałuży moczu i „zwyczajnie śmierdzi staroś-
cią”. Piszę o tym – mówi Stasiuk – „ponieważ 
pierwszy raz w życiu jest mi dane tak długo, 
systematycznie i dokładnie oglądać, jak żywa 
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istota zamienia się w niedołężniejące ciało, 
a potem na koniec zamieni się w trupa. Patrzę 
na sukę i myślę o sobie, ale też o tych wszystkich 
ludziach wolno wymykających się, wysuwają-
cych ze swoich powłok”. Zamkniętych w gra-
nicach bolącego, a może już zobojętniałego 
ciała, oczekujących na koniec w aseptycznych 
salach szpitali i hospicjów, gdzie przenikają 
tylko zaopatrzeni w lateksowe rękawice pielęg-
niarze, opłacani, by asystowali przy powolnej, 
rozłożonej na miesiące lub lata agonii, wdychali 
odór śmierci. „Płacimy za to, by towarzyszyli 
umieraniu. (...) za to, by w jakimś sensie umie-
rali za nas. Bo przecież uczestnicząc w śmierci 
innych ludzi, w śmierci bliskich, sami trochę 
umieramy, sami stajemy się trochę bardziej 
śmiertelni. Po prostu kupujemy kolejną usługę, 
by nie tracić własnego czasu. Żeby nie wdychać 
tej woni”.

Czy więc nie lepiej po prostu – jak zwodnicze 
to słowo – „uśpić”? Psa? Człowieka? Czeka już 
gotowa myśl o eutanazji, o kulturze, w której 
śmiertelność stała się największym tabu, ale 
siła „Grochowa” nie leży w socjologii. Tu prze-
mawia konkret, szczegół, pochwycony obraz, 
z pozoru prosty opis, elementarz śmierci. I nie 
ma też miejsca w trzeźwym, „męskim” świecie 
Stasiuka – „męskim”, choć coraz bardziej do-
tkliwie odczuwającym kruchość świata – na 
religijne czy moralistyczne deklaracje. Jest 
za to przestrzeń na niedającą się racjonalnie 
uzasadnić wierność, na to, by czekać, aż czas 
sam się wypełni, choć trzeba szorować deski 
werandy, znosić smród i coś jeszcze gorszego 
– ten okrutny bezruch, nie pozwalający zapo-
mnieć, ciągle stawiający śmierć przed oczyma. 
Czy tylko śmierć? A może prócz pogodzenia 
jest tu też jakiś ślad nadziei, gdy „suka zjadła 
i znów zwinęła się w kłębek w swojej norze 
ze śpiworów i koców. Nasz młody, bury kot 
wchodzi za nią i zwija się obok w cieple jej 
stygnącego ciała”?

4 Taką nadzieję, a raczej pewność, miała 
stara kobieta z otwierającej „Grochów” 
opowieści. Babka z oświetlonej lampą 

na� ową chaty w osikowym zagajniku gdzieś 
na Podlasiu, z jej mową pełną ciemnawego, 
ciepłego „u”, bo na podwórku jest „kluczka”, 
czyli studzienny żuraw, a wokół „smug”, czyli 
łąka, i jeszcze wszędobylskie duchy. Do babki 
przyjeżdża z Lublina wnuczek, w jej sadzie 
zbiera ciężkie kosze jabłek i moglibyśmy nazwać 
to dzieciństwo „magicznym”, gdyby literacka 
klisza nie fałszowała doznań. Babka wszak spo-
tyka duchy w sposób „niesłychanie zwyczajny, 
pozbawiony zdziwienia i wykrzykników”, gra-
nica między światem naszym a tym drugim, 
innym, niebędącym nawet domeną wierzeń 
religijnych, a jedynie bliskiej, prawie niezauwa-
żalnej inności, jest dla niej mało ważna, co rusz 
przekraczana. Na swój sposób umarli nadal 
żyją, przechodzą miedzą, zaglądają do chaty 
i nie ma w tym niczego zaskakującego.

Uczestniczyć co dnia w dalszym ciągu, 
w innej stronie świata! Wnukom jest to już 
niedostępne, powietrze wokół nich zgęstniało 
w twardą ta� ę. Pozostaje wysiłek wiary, nie-
pewna myśl, że koniec będzie jak szybki bieg 
chłopca przez wielką ciemność starego spichle-
rza, gdzie „światło wpadało przez niewielki 

kwadratowy otwór w ścianie. W pogodne 
popołudnia ciemność spichrza przebita była 
na wskroś wąskim strumieniem blasku, w któ-
rym wirowały drobiny kurzu. Przebiegałem 
przez mrok, kruszyłem na chwilę świetlne 
smugi i wybiegałem na zewnątrz. Za każdym 
razem towarzyszył mi ten sam lęk. Dopiero 
w pełnym słońcu podwórza odzyskiwałem 
normalny oddech”. 

Po drugiej stronie jest okno z twarzą krząta-
jącej się babki i tak właśnie najlepiej – mówi 
Stasiuk – wyobrazić sobie śmierć. Więc sięgam 
pamięcią daleko, do kobiety o startych czasem 
rysach, ale niemilknącej obecności, do długich 
bochenków pszennego chleba, przynoszonych 
rano z piekarni i kuszących ciepłym ciastem, do 
kolejnych okularów i szlafroków, do skromnych 
ozdób na toaletce z trójskrzydłowym lustrem. 
Zajrzeć raz jeszcze w pryzmat odbić, zobaczyć 
twarz babci na dnie zwierciadlanej nieskończo-
ności – tak, to byłoby piękne powitanie...

5 Jeśli mimo wszystko jesteśmy – jak mó-
wił niegdyś Herbert – stróżami naszych 
braci, to co możemy zrobić, gdy bracia 

ci odejdą? Odstaną? Zaprzepaszczą się gdzieś 
w ciemności? Musimy ich „zawołać po imieniu”, 
powinniśmy ich opowiedzieć. Tak, jak w tytu-
łowym „Grochowie”, opowieści o dzieciństwie 
spędzonym na warszawskiej Pradze, o losie 
ojców, których codziennie pożerała zachłanna 
czeluść fabryki, o synach, w których żarzył się 
głód ucieczki, niepozwalający oderwać oczu od 
torów kolejowych, „biegnących w nieskończo-
ność srebrnych nitek”. I o przyjacielu z tamtych 
lat, który teraz, po dekadach, wie, że wkrótce 
umrze, i z którym można już tylko wyruszyć na 
ostatnią, jeszcze przedśmiertną, włóczęgę.

Przed laty, gdy dorastający na Grochowie 
chłopak testował schodzące z taśmy fabrycznej 
� aty 125, wędrując w nieskończoność jedynie 
na elipsie zamkniętego toru, zaś jego kolega 
– wygłaszający teraz tę pozbawioną patosu 
i czułostkowości pieśń żałobną – przyglądał mu 
się z zazdrością z wysokiego okna kombinatu, 
obaj byli pewni, że są „bohaterami opowieści, 
która nigdy się nie skończy”. Dziś pierwszy 
z nich zda się coraz bledszy, bardziej znikliwy, 
jakby rzeczywiście – nie tylko w naszych me-
taforach – przechodził na stronę cienia. Drugi 
zaś – nadal zdrowy i silny, pożerający japońską 
terenówką tysiące słowackich, węgierskich, ru-
muńskich czy albańskich kilometrów – zaczyna 
rozumieć, że nie ucieknie: „trudno powiedzieć, 
kiedy do nas dociera, że to się stanie. Może nie 
dociera, dopóki nie nadejdzie? Może nawet 
teraz, gdy już wiem, że to jest, że przyjdzie do 
każdego, to i tak na razie oglądam się na innych? 
Odganiam, opędzam się, umykam?”.

W ostatnią wspólną podróż jadą nad Ad-
riatyk, ale pętla losu nie daje się oszukać. Jest 
vranac i pieczona ryba, są rozbłyski światła 
na falach, jest Wielkanoc i słoweńskie miasto 
budzą dzwony, lecz widok rozpościera się na 
śmierć, nie na zmartwychwstanie. Potem – 
zszyty ironicznym ściegiem kolejnej Wielka-
nocy – pozostanie już tylko popiół nad beskidz-
kim lasem: „rozsypaliśmy go w górach. Tak 
chciał. (...) Żeby go wiatr rozniósł po świecie, 
po tej dolinie. Była Wielkanoc, zimne słońce 
i wiatr rzeczywiście wiał. Przez ułamek chwili 

był jeszcze widzialny, a potem zniknął już na 
zawsze, nie do odnalezienia. Trochę wpadło mi 
do oka, ale łza zaraz wypłukała pył”. 

6 Nasze uczucie biegnie ku światu z pręd-
kością światła, w porównaniu z nim roz-
stanie jest powolne jak dźwięk – pisał 

Josif Brodski w „Znaku wodnym”, wspaniałym 
eseju o Wenecji. O zwierciadlanym narkotyku 
tego miasta, o oku, które oderwane od piękna 
– kamiennej fasady, twarzy ukochanej kobiety 
– żegna się spływającą po policzku łzą. I o naszej 
miłości, która – tak, tak właśnie – „jest większa 
niż my sami”.

Cóż więc możemy zrobić innego niż spró-
bować dogrzebać się przeszłości, wzmóc jej 
istnienie? Odwrócić głowę, wysilić wzrok 
i daleko w gęstwinie ciemności dostrzec roz-
palone niegdyś wśród grochowskich śmietnisk 
ognisko, poczuć jego łunę? Prawie rozpalić je na 
nowo, dotknąć utraty? „Co się dzieje z czasem, 
który minął? Dokąd odchodzą zdarzenia, które 
były naszym udziałem?” – pyta Stasiuk, a mnie 
nieuchronnie odsłania się ten wiersz, od lat jak 
refren powracający w moim życiu:

Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych
 polach,

Czerwone skrzydło wstawało, jeszcze noc.

I zając przebiegł nagle tuż przed nami,
A jeden z nas pokazał go ręką.

To było dawno. Dzisiaj już nie żyją
Ni zając, ani ten, co go wskazywał.

Miłości moja, gdzież są, dokąd idą
Błysk ręki, linia biegu, szelest grud –
Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia.

Gdy trzy ćwierci wieku temu zapisywał te 
wspaniałe słowa, miał Miłosz lat dwadzieścia 
sześć, o połowę mniej niż dzisiaj Stasiuk. A prze-
cież zdają sobie podawać dłonie, wchodzą razem 
w długi korowód pisarzy, którzy próbowali ocalić 
choć drobinę bytu – na przekór codziennej koro-
zji, diabelskiej pustce, blademu nicestwieniu.

7 W drodze do Stasiukowego Wołowca, 
blisko już, gdy niepewność zgubienia 
przechodzi z wolna w przeczucie do-

brej drogi, mijamy stary unicki cmentarz – 
rząd pochylonych, roztańczonych ku pustce 
nagrobków. Obtłuczone stele, odłamane 
ramiona krzyży, ukruszone, na poły zatarte 
tablice z nazwiskami pisanymi cyrylicą. Że-
liwne ciało Tego, Który Ma Zmartwychwstać 
pokryte białym śladem ptasiego guana, zielenią 
porostów i wszystkimi odcieniami rdzy – paletą 
zatraty.

Jeden z krzyży niesie na barkach nagi, przepa-
sany jedynie szarfą anioł, bardziej kojarzący się 
z Grecją niż z przysypanym śniegiem pasmem 
Beskidu. Kiedyś pewnie seryjny, dziecinnie 
pucułowaty odlew, dzisiaj niepowtarzalny, 
o rysach zestruganych pilnikiem dni, papierem 
ściernym deszczu i wiatru, rozstrzelany długimi 
latami istnienia. Klęczy z rękami uniesionymi 
wysoko, przygnieciony ciężarem, jeszcze się 
trzyma, choć widać, że sił nie pozostało mu 
dużo. Niesie przecież ciężar odchodzenia, 
rozczarowania, pustki. Ile pozostało w nim 
czułości? Ile nadziei? 

Jak bardzo zmęczony musi być mój Anioł 
Stróż?   h

Andrzej Stasiuk, „Grochów”, Wydawnictwo  i
Czarne, Wołowiec 2012 

 KONKURS DLA CZYTELNIKÓW      
Jaka jest o� cjalna nazwa Osiedla Ubogich Kochanków na Grochowie?

Dla osób, które najszybciej prześlą prawidłową odpowiedź,
mamy 5 książek Andrzeja Stasiuka „Grochów”,
ufundowanych przez Wydawnictwo Czarne.

Na odpowiedzi czekamy do 16 kwietnia.
Nasz adres: tp@tygodnik.com.pl, z tematem „Konkurs Stasiuk 15/12”.

  „TP” 15/12
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w skrócie

l Rumuńskie czekanie. „zaproponowano 
mi, bym wybrał słowo definiujące rumunię. 
wybrałem »czekanie«. nie czułem nic bar-
dziej rodzimego, bardziej rumuńskiego niż to 
czekanie, w którym stale trwamy. i nie chodzi 
o wieczne czekanie na Godota, lecz to posta-
wione pod znakiem pogodnego godzenia się 
z losem” – pisze Lucian dan Teodorovici w „Te-

atrze”, dodając jednak: „poprzez swoją sztukę rumunia otrząsa się 
z chorób, doświadczając szczęśliwej rekonwalescencji”. Tematem 
przewodnim nowego numeru miesięcznika (3/2012) jest teatr ru-
muński, znajdziemy tu także artykuł Gianiny carbunariu o jej spek-
taklu opartym na aktach securitate, rozmowę z reżyserem radu 
afrim oraz szkic Georgesa banu o rumuńskiej scenografii.
l Finalistki „Gryfii”. do nagrody Literackiej dla autorki „Gry-
fia” zostały nominowane pisarki: natalia bobrowska („nikt nie jest 

samotną wyspą, ale wszyscy bardzo się staramy”), krystyna czerni 
(„nietoperz w świątyni. biografia Jerzego nowosielskiego”), bry-
gida helbig („enerdowce i inne ludzie”), Joanna krakowska („mi-
kołajska. Teatr i prL”), marta podgórnik („rezydencja surykatek”), 
małgorzata szejnert („dom żółwia. zanzibar”), magdalena Tulli 
(„włoskie szpilki”) oraz ewa winnicka („Londyńczycy”). decyzja 
jury i wręczenie nagrody w trzeci weekend maja.
szczegóły: www.nagrodagryfia.pl
l Tokarczuk nagrodzona. olga Tokarczuk otrzymała Uznam-
ską nagrodę Literacką za „swój dotychczasowy dorobek twórczy, 
szczególnie zaś za literacką i intelektualną restytucję oraz powtór-
ne zakorzenienie dolnego Śląska, a zwłaszcza kotliny kłodzkiej, 
w europejskim doświadczeniu historycznym i języku polskim”. 
rozmowa z autorką „prawieku...” w tym numerze „Tp”; więcej in-
formacji o nagrodzie oraz towarzyszącym jej festiwalu literackim: 
www.usedomerliteraturtage.de

l Tranströmer w Polsce. Laureat Literackiej nagrody nobla, 
szwedzki poeta Tomas Tranströmer gościć będzie w polsce na 
zaproszenie wydawnictwa a5, które w maju opublikuje jego 
tom „wiersze i proza 1954–2004”, w przekładzie magdaleny 
wasilewskiej-chmury i Leonarda neugera. spotkania z Tran-
strömerem odbędą się w warszawie (11 maja, Teatr na woli) 
oraz krakowie (14 maja, centrum sztuki i Techniki Japońskiej 
manggha).
więcej informacji: www.wydawnictwoa5.pl
l  Nowa Europa. do 6 maja w Galerii sztuki współczes-
nej bwa sokół w nowym sączu oglądać można wystawę 
zdjęć Łukasza Trzcińskiego z cyklu „nowa europa. atlas”, 
prezentującego społeczne i estetyczne przemiany w krajach 
postkomunistycznych.
więcej informacji: www.bwasokol.pl 
 AF

Pasja bez bohATERA 

Grzegorz Jarzyna 
wyprowadził „Pasję” 

Pendereckiego 
z przestrzeni sacrum.  

W kopule Alvernia Studios 
stworzył inscenizację 

pozbawioną biblijnych treści, 
skoncentrowaną na twórcy 

i samym dziele.

DANiEl CiChy

Pasja według św. Łukasza” Krzysztofa 
Pendereckiego rodziła się długo. 
W głowie niespełna trzydziesto-
letniego twórcy pomysł napisania 
monumentalnego dzieła religijnego 
pojawił się pod koniec lat 50., jednak 
dopiero w 1963 r. artysta zaczął mu-

zyczne idee przelewać na papier. Kiedy utwór 
zabrzmiał 30 marca 1966 r. w 700-letniej kate-
drze w Münster, stało się jasne, że buntowniczo 
usposobiony kompozytor zza żelaznej kurtyny 
po raz kolejny złamał tabu. I to niejedno. Pen-
derecki sięgnął bowiem po gatunek, którego 
unikali niemal wszyscy kompozytorzy od 
czasów Jana Sebastiana Bacha, jakby bali się 
konfrontacji z doskonałością obu ocalałych 
pasji kantora z Lipska. Poza tym w okresie roz-
kwitu modernizmu, dominacji dźwiękowych 
eksperymentów Drugiej Awangardy nikt nie 
myślał o pisaniu muzyki religijnie zaanga-
żowanej. Młody twórca wydawał się jednak 
nieświadomy zagrożeń, później wyznawał, że 
„był zbyt młody, by zadrżała mu ręka...”.

O ile na zachodzie Europy „Pasję” uznano za 
akt buntu wobec terroru awangardy, świade-
ctwo zdrady ideałów „nowej muzyki” i wolty 
kompozytora w stronę dźwiękowej tradycji, 
w Polsce Ludowej władze z niesmakiem wy-
słuchały nowej kompozycji Pendereckiego 
z powodów politycznych. Oto na nieszczęście 
znany w całym świecie twórca z komunistycz-
nego kraju napisał dzieło religijne, wbrew dok-
trynie socrealistycznej estetyki, na zamówienie 

rozgłośni Westdeutsche Rundfunk. Na domiar 
złego „Pasja” rychło obrosła niepożądanymi 
dla decydentów kontekstami. Została prawy-
konana niespełna pół roku po słynnym orędziu 
biskupów polskich do hierarchów niemieckich, 
w rękopisie kompozytor odwołał się do Mil-
lennium Chrztu Polski, a w geście sprzeciwu 
wobec ustroju – publiczność tłumnie słuchała 
kolejnych wykonań dzieła.

arCYDZIEłO
Z łacińskiego tekstu Ewangelii Penderecki wy-
łuskał fragmenty najbardziej dramatyczne, do-
konał skrótów, zdynamizował narrację, niemal 
w filmowym tempie ukazał pasyjne wydarze-
nia. Dodał fragmenty psalmów w formie arii lub 
motetów, a całość uzupełnił komentującymi 
opowieść hymnami, antyfonami i sekwencją 
„Stabat Mater”. Połączył przy tym wodę tradycji 
z ogniem awangardy. Zespolił dawne formy 
z nowoczesnymi środkami wyrazu, polifonicz-
nie kształtowaną fakturę z wyrafinowanymi 
współbrzmieniami, ascetyzm chorału z bi-
zantyjską harmoniką, linearyzm dodekafonii 
z agresywnymi efektami sonorystycznymi. 
Pełne liryzmu i ekspresji frazy solistów przeciw-
stawił chóralnym szeptom, krzykom, gwizdom 
i śmiechowi, wreszcie na zgliszczach zburzonej 
wcześniej orkiestry zaczął odbudowywać idiom 
symfonicznego zespołu.

Dotychczas niewiele było wykonań „Pasji” 
poza kościelnymi murami. Bo też i do sakral-
nego wnętrza kompozycję predestynuje pod-

jęty temat, potężny aparat wykonawczy – trzej 
soliści i recytator, trzy chóry mieszane i chór 
chłopięcy, do tego orkiestra symfoniczna – oraz 
specjalnie na potrzeby 12-sekundowego po-
głosu katedry w Münster skonstruowana narra-
cja. Na zakończenie Krajowego Programu Kul-
turalnego Polskiej Prezydencji postanowiono 
jednak wprowadzić „Pasję Łukaszową” do sfery 
profanum, za pulpitem postawić kompozy-
tora, na miejscu solistów umiejscowić Iwonę 
Hossę, Thomasa E. Baue ra, Piotra Nowackiego 
i Lecha Łotockiego, orkiestrę Aukso posadzić 
na środku kulistego studia w Alwerni pod 
Krakowem, chór Camerata Silesia i chłopców 
z Pueri Cantores Sancti Nicolai przemieszać 
z publicznością, usadowioną wokół zespołu 
symfonicznego, a nad głowami pokazywać 
wizualizacje Bartłomieja Naciasa. Reżyserię 
całości zaś powierzyć Grzegorzowi Jarzynie, 
drugiemu po Andrzeju Kreütz-Majewskim 
artyście inscenizującym „Pasję”.

„PaSJa” bEZ PaSJI
Krzysztof Penderecki jest ostatnio jednym 
z najbardziej eksploatowanych bohaterów 
zbiorowej świadomości. Po spotkaniach kom-
pozytora z Jonnym Greenwoodem, gitarzystą 
zespołu Radiohead, i Aphex Twinem, którzy 
deklarowali wieloletnią fascynację światem 
dźwiękowym polskiego twórcy, przyszła kolej 
na guru rodzimego teatru. Dzięki scenicznej 
obróbce, Grzegorz Jarzyna miał wpleść „Pa-
sję Łukaszową” w rytm współczesnego życia, 

nadać mu nowe, nie tylko religijne znaczenia, 
a przez umiejscowienie inscenizacji w futury-
stycznym wnętrzu wzbogacić interpretacyjny 
kontekst.

Tyle że utwór Pendereckiego nie potrzebuje 
teatralnego sztafażu, wideogadżetów, preten-
sjonalnych wykładni i nazbyt oczywistych sko-
jarzeń. Zwłaszcza gdy reżyser celowo odziera 
kompozycję z duchowego ładunku, nie czyta 
tekstu, spłyca jego uniwersalną wymowę, nie 
przejmuje się wyciekającym z partytury mi-
stycyzmem i rozgrywającym się dramatem. 
Próbuje natomiast mierzyć się z samym twórcą 
„Pasji”, chce oddać hołd muzycznej ikonie, 
bezrefleksyjnie analizować proces twórczy 
i jego materialną realizację – partyturę. To ona 
była dla Jarzyny źródłem inspiracji, punktem 
wyjścia i głównym celem, zaś sedno dzieła, jego 
temat i religijne konotacje były ledwie tłem. 
Stąd nad głowami słuchaczy przewijały się 
encefalogramy, zarejestrowane podczas słu-
chania „Pasji” przez Pendereckiego, mienił się 
graficzny zapis narracji dźwiękowej, a w finale 
widoczna była sylwetka kompozytora szkicu-
jącego karty partytury.

Szkoda, że reżyser nie rozwinął wątku wska-
zanego na początku utworu i nie wykorzystał 
okazji do stworzenia przejmującego wido-
wiska. I nie chodzi tu o teatralną tautologię, 
epatowanie dosłownością. Raczej o wyjście 
poza konwencję efektownego wizualnie per-
formensu i intelektualne podrażnienie widza, 
sprowokowanie do refleksji, obciążenie od-

w podkrakowskich Alvernia studios, 31 marca 2012 r. 
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zobaczyć warto (28 I – 3 lutego)

blok programowy, Polska 2012, tVP Kultura, niedziela 
8 IV, od 17.10

Niedziela z... 
Jerzym 
Stuhrem
18 kwietnia Jerzy stuhr 
skończy 65 lat. To 

doskonała okazja, by spotkać się z tym znakomitym 
aktorem, reżyserem i pedagogiem. przypomniana 
zostanie jedna z najważniejszych jego ról filmowych, 
w „dekalogu. dziesięć” krzysztofa kieślowskiego, a także 
dwa tytuły, które stuhr wyreżyserował: „duże zwierzę” 
i „pogoda na jutro”.
 
Dokument muzyczno-biograficzny, reż. lian lunson, 

uSa 2005, tVP2, 
poniedziałek 9 IV, 23.35

leonard 
cohen: I’m 
your man
nick cave, antony 

hegarty, Bono to tylko niektórzy z artystów składających 
hołd kanadyjskiemu bardowi o polsko- 
-żydowskich korzeniach. podczas koncertu w sydney 
wykonują jego najbardziej znane utwory, a poza sceną 
opowiadają o tym, jaki wpływ miał i ma cohen na ich 
własną twórczość. w filmie nie zabrakło rzecz jasna 
tytułowego bohatera.

Dokumentalny, reż. 
Krzysztof Kadłubowski, 
Polska 2010, tVP2, 
wtorek  
10 IV, 19.35

Powroty
warto włączyć telewizor 

na kilka minut – tyle bowiem trwa ten niezwykły 
dokument. kompania reprezentacyjna wojska polskiego 
przygotowuje się na lotnisku okęcie do przyjazdu 
samolotu z ciałami ofiar katastrofy smoleńskiej. przy 
dźwiękach „Marsza Żałobnego” chopina oglądamy 
symulację wyprowadzania i ustawiania trumien. w tej 
osobliwej pantomimie jest jakaś surrealistyczna groza.

Serial sensacyjny, reż. 
Xawery Żuławski, Polska 
2012, canal+, środa 11 IV, 
21.00, canal+ Film, 23.15

Krew z krwi
czyżby mała rewolucja 
w polskich serialach? 

w ośmiu odcinkach nakręconych przez Xawerego 
Żuławskiego zwraca uwagę przede wszystkim typ 
głównej bohaterki. Jest nią dojrzała kobieta (znana 
z „Róży” agata kulesza), która po śmierci męża 
uwikłanego w mafijne struktury zmuszona jest podjąć 
samodzielną walkę o życie swoje i swoich bliskich. 

Dokumentalny, reż. chris alcock, wielka brytania 2011, 
Hbo 2, środa 11 IV, 
22.00, piątek 13 IV, 15.55

to nie jest kraj 
dla gejów
są jeszcze kraje, w których 
przyznanie się do 

homoseksualnej orientacji może być aktem samobójczym 
w dosłownym znaczeniu. przekonuje się o tym znany 
prezenter radia BBc, scott Mills, który przybywa do 
Ugandy, żeby zbadać sytuację tamtejszych gejów 
i lesbijek. To, co zobaczy i usłyszy, będzie dla niego 
wstrząsem, w szczególności kampania nienawiści 
rozpętana przez tamtejszych polityków.

zobaczyć warto (7 – 13 IV)
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reklama

W szarej 
streFIe
w „elenie” pogoń 
za mamoną 
zrównuje  
biednych i bogatych, 
dobrych i złych, 
młodych i starych. 
Nawet takie cnoty 
jak poświęcenie czy 
miłość pobrzękują 
dwuznacznością.

aNIta PIotrowSKa

Oto współczesna ikona: 
nie młoda Matka Boża 
w aureoli ze złotej mo-
nety przytula do piersi 
śpiące dziecko. Plakat 

do „Eleny” doskonale oddaje splot 
treści w niej zawartych. Najnowszy 
film Andrieja Zwiagincewa zdobywa 
pochwały z lewa i z prawa jako portret 
dzisiejszej Rosji, w którym jedni widzą 
społeczny dramat o walce klas, inni zaś 
– film o postkomunistycznym osie-
roceniu, w którym religię i ideologię 
zastąpił pieniądz. Bo to właśnie pogoń 
za mamoną w paradoksalny sposób 
zrównuje w filmie Zwiagincewa bied-
nych i bogatych, dobrych i złych, mło-
dych i starych. Trudno byłoby jednak 
zastosować w tym świecie zasadę „byt 
określa świadomość”. Ludzie dzielą się 
na tych, którym się udało, i tych, którzy 
aspirują do tej pierwszej kategorii. Na-
wet takie cnoty jak poświęcenie czy mi-
łość pobrzękują dwuznacznością. Ich 
wartość sprowadza się w najlepszym 
razie do plemiennej walki o lepszy byt 
dla „swoich”.

W „Elenie” Zwiagincew schodzi 
z koturnów. Solenny ton dawnych 
przypowieści (znakomitego „Powrotu” 
i wyraźnie epigońskiego „Wygnania”) 
zamienił na mały realizm. Ale obse-
syjne smyczki ze ścieżki dźwiękowej 
Philipa Glassa zapowiadają podobny 
ciężar gatunkowy. Bo nawet kiedy na 
ekranie nic się nie dzieje, kiedy cierp-
liwe oko kamery rejestruje rutynę 
i banał codziennych zdarzeń, tragedia 
wisi w powietrzu. Swój najnowszy film 
rosyjski reżyser rozgrywa głównie we 
wnętrzach, bo to w nich przecież wszel-
kie portrety rodzinne prezentują się 
najpełniej i naj ostrzej. Te wnętrza mó-
wią nam więcej niż sami bohaterowie 
mogliby powiedzieć o sobie.

Tytułowa bohaterka, zażywna 
Rosjanka w sile wieku, zamieszkuje 
nowoczesny apartament należący 
do jej bogatego męża. Skromnej 
pielęgniarce udało się kiedyś poślu-
bić zamożnego pacjenta. On zyskał 
opiekunkę, służącą, kochankę, ona – 
bezpieczną starość z kartą kredytową 
i zawsze pełną lodówką. Relacja Eleny 
i jej męża sprowadza się do kurtuazji 

maskującej jednostronną zależność. 
Prawdziwa miłość Eleny jest bowiem 
gdzie indziej: na obskurnym postso-
wieckim blokowisku, z którego sama 
pochodzi i gdzie odwiedza regularnie 
swojego syna Siergieja, nieudacznika 
i dziecioroba, by wspomóc go za-
strzykiem gotówki. Postać Eleny łą-
czy dwie Rosje, które normalnie nie 
mają okazji się spotkać. Co ciekawe, 
w obu tych Rosjach pełni Elena taką 
samą służebną rolę, jakby tylko w ta-
kim wymiarze mogła funkcjonować 
jako żona i matka. Z jednej strony 
konformistyczny układ, z drugiej – 
ślepe macierzyńskie oddanie. Tylko 
gdzie jest w tym wszystkim człowiek? 
– zdaje się pytać Zwiagincew między 
posępnymi kadrami filmu. 

„Elena” to moralny węzeł, który nie 
tak łatwo rozsupłać. Kiedy mąż boha-
terki odmówi sfinansowania łapówki 
dla jej tępego wnuka, którego tylko stu-
dia mogłyby uchronić przed wojskiem, 
w poczciwej rosyjskiej matuszce obudzi 
się prawdziwa wilczyca. Więzy krwi 
okażą się silniejsze od wszelkich warto-
ści. Elena nie jest jednak bezwzględną 
harpią, ale kimś, kto zagłuszając w sobie 
moralne rozterki próbuje umościć się 
w szarej strefie. Gdzieś, gdzie wyższa 
w jej mniemaniu konieczność uspra-
wiedliwiałaby popełnioną zbrodnię. 
Na obrzeżach tej szarej strefy mieści 
się także podejrzane samozadowolenie 
jej męża, cynizm jego wyrodnej córki, 
pasożytnicza postawa syna i synowej 
Eleny. Nie wiemy, w jaki sposób bi-
znesmen dorobił się swoich pieniędzy. 
Nie wiemy, co spowodowało emo-
cjonalną oschłość jego córki. Trudno 
jednoznacznie określić, czy Siergiej jest 
wyłącznie obibokiem i maminsynkiem, 
czy może także produktem systemu, 
który wyrzucił go na margines. 

Zwiagincewowi z pomocą wyśmie-
nitych aktorów udaje się osiągnąć efekt 
subtelnej opalizacji życiowych postaw. 
Cerkiew, którą odwiedza Elena, jest 
pusta. Gest, którym zapala błagalną 
świeczkę, też jest pusty. 

A jednak, kiedy płacze na pogrzebie 
swego męża, wierzymy w szczerość 
tych łez. Elena płacze tak naprawdę 
nad sobą, nad swoim nastawionym 
roszczeniowo synem, coraz bardziej 
podobnym do niego wnukiem i tym 
najmłodszym, który za chwilę będzie 
baraszkował na ledwo ostygłym łóżku 
męża Eleny. A także nad tym wnu-
kiem, który dopiero ma się urodzić. 
Ten łańcuch dziedziczonej winy zdaje 
się nie mieć końca. Kolejne pokolenia 
dotknięte są zawczasu tą samą skazą – 
będą żerować na ślepej miłości Eleny 
tak długo, jak się da. Osławiona siła 
rosyjskiej kobiety jest więc w gruncie 
rzeczy czynnikiem korumpującym. Aż 
strach podciągnąć to pod jakąś większą 
metaforę.    h

„eleNa” – reż. andriej Zwiagincew,  i
scen. Oleg Niegin i andriej 
Zwiagincew, zdj. michaił kriczman, 
muz. Philip Glass, wyst. Nadieżda 
markina, andriej Smirnow, Jelena 
Ładowa i inni. Prod. rosja 2011. 

powiedzialnością, duchowe sponiewieranie. 
Na telebimach pokazano publiczność, owego 
zbiorowego bohatera „Pasji Łukaszowej”, po-
tem inteligentnie oświetlano widzów i chóry 
z zamalowanymi (zakneblowanymi?) ustami 
w kluczowych momentach utworu. Przecież 
to właśnie turba, biorący udział w pasyjnym 
dramacie tłum – który szydzi, oskarża, skazuje 
na śmierć, ale i płacze, współczuje, żałuje – stoi 
w centrum wydarzeń. Szybko jednak porządki 
zaczęły się mieszać, czasy chaotycznie krzyżo-
wać, forma zwyciężać nad treścią, a wizualizacje 
partytury i kadry zanurzonych w mroku kopuł 
Alvernia Studios wypierać postaci pasyjnej 
historii.

W STudIu fIlmOWYm
Trudno obiektywnie ocenić to wykonanie 
„Pasji” pod względem muzycznym. Jedno 
jest pewne – choć polityczny wymiar utworu 
dawno się zdezaktualizował, a rewolucyjna 
aura brzmieniowa nie szokuje jak dawniej, 
mistrzostwo partytury wciąż fascynuje. 
W przeciwieństwie do głośnych manifestów 
awangardy, żaden zapisany pół wieku temu takt 
nie uległ przedawnieniu. Walory interpretacji 
będzie jednak można prawdopodobnie docenić 
dopiero na płycie DVD, którą planuje wydać 
Narodowy Instytut Audiowizualny.

W studiu filmowym, mimo przestrzenne-
go rozmieszczenia zespołów, nagłośnienia 
artystów i dodania pogłosu, dźwięk był pła-
ski, brzmienie mało wyraziste, dynamiczne 
wahania zbyt małe, a kulminacje – z finało-
wym Veritatis na oczyszczającym akordzie 
durowym włącznie – pozbawione energetycz-
nego ładunku, który zwykle wstrząsa murami 
świątyń. Z drugiej strony niemal fizycznie 
doświadczając każdego dźwięku, łatwo było 
docenić precyzję kompozytorskiej myśli, bez 
trudu śledzić przemieszczające się między 
głosami i instrumentami motywy, delektować 
bogactwem faktury, podziwiać koresponden-
cję efektów sonorystycznych orkiestry z par-
tią chórów.

Wstrząsająca, odpowiednio dramatyczna 
była interpretacja Piotra Nowackiego, który 
wcielił się w Piotra, Piłata i Łotra, nie gorzej 
– za wyjątkiem dźwięków wykonywanych nie-
czystym falsetem – wypadł Thomas E. Bauer 
jako Chrystus. Subtelnym śpiewem czarowała 
Iwona Hossa, ale przechadzającemu się space-
rowym krokiem Lechowi Łotockiemu w roli 
Ewangelisty brakowało pomysłu i mocy.

hhh
„Pasja według św. Łukasza” Krzysztofa Pendere-
ckiego w reżyserii Grzegorza Jarzyny wpisała się 
w nurt modnych ostatnio eventów. Nie było 
tu miejsca na paschalne skupienie, pogłębioną 
refleksję i religijny namysł. Zwyciężyła koncep-
cja nieco egocentryczna, artystowska, o której 
atrakcyjności ma świadczyć medialna wrzawa 
wokół głośnych nazwisk.  h

krzysztof Penderecki, „Pasja według św.  i
Łukasza”, dyr. k. Penderecki, reż. G. Jarzyna, 
alvernia Studios, premiera 31 marca 2012 r.
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1 Pisałem w tym miejscu niedawno o wesołej trójce, 
współtworzonej przez Jana Rokitę, Łukasza 

Gibałę i Jarosława Gowina. W zeszłotygodniowej 
prasie moją uwagę przyciągnęła trójka ogarnięta 
zupełnie innym nastrojem, przygaszonym 
i melancholijnym: Marek Król, niegdyś właściciel 
i redaktor tygodnika „Wprost”, Michał Kamiński, były 
spin doktor, i Jacek Kurski, eks bulterier Prezesa.

2 Redaktor Król wyznaje braciom Karnowskim 
z przejmującą szczerością: „Piszę trochę 

felietonów, ale z tego nie da się wyżyć. Przejadam 
oszczędności. Próbuję sprzedać dom. Pracuję nad 
książką. Chcę wreszcie zamknąć sprawę lustracyjną. 
Nie ukrywam – jest ciężko”. („Uważam Rze” 
z 26 marca). Europosłowie Kamiński i Kurski 
znoszą lepiej apokalipsę zgotowaną im przez los; 
pierwszy z nich nie uskarża się Janinie Paradowskiej 
(„Polityka” z 28 marca), drugi dzielnie znosi 
przesłuchanie, jakie urządził mu Robert Mazurek 
(„Plus-Minus” z 31 marca/1 kwietnia).

3 W wyznaniach Marka Króla pamięć doznanych 
krzywd miesza się z uczuciem wdzięczności 

dla rozmówców, którzy się nad owymi krzywdami 
z troską pochylili. Zapewne dlatego były naczelny 
„Wprost” stara się ze wszelkich sił mówić tylko to, co 
może sprawić przyjemność braciom Karnowskim. 
Zgodnie z tą strategią sławi wielkość „Uważam Rze” 
i słuszność głoszonych w tym tygodniku poglądów, 

wyznania  
człowieka 

apolitycznego 
Jest ciężko

źle zaś mówi o „Polityce”, a jeszcze gorzej o „Gazecie 
Wyborczej” i o Tomaszu Lisie. Z tego samego 
powodu nie waha się też przekazać opinii znajomego 
Rosjanina, twierdzącego, iż prezydenta Kaczyńskiego 
zabili w zemście za Gruzję. Porażeni siłą i jasnością 
tych słów bracia Karnowscy zrozumieli, że „Smoleńsk 
to zemsta Putina”, zapomnieli jednak zapytać, 
kto konkretnie zabił, jak to zrobił i jak się nazywa 
znajomy Rosjanin.

4 Można rzec, iż pod wpływem doznanych nie-
szczęść redaktor Król odkrył w sobie talent nar-

ratora, bez lęku odsłaniającego kulisy smoleńskiego 
spisku. Jacek Kurski i Michał Kamiński zareagowali 
na klęskę głębiej, bardziej refleksyjnie. Kurski ze stra-
ceńczą odwagą wyznał Robertowi Mazurkowi, że on 
i jego przyjaciele z Solidarnej Polski mają żony, dzie-
ci, karty kredytowe i prawa jazdy, zatem – rozumieją 
świat lepiej niż Jarosław Kaczyński. Z kolei: Kamiń-
ski, wykorzystując cierpliwość Janiny Paradowskiej, 
opisał wkraczanie Prezesa w okres politycznego 
zmierzchu i schyłku. Skromność nie pozwoliła mu 
wspomnieć o własnej dekadencji.

5 Wielkie są nieszczęścia spadające na ludzi 
zajmujących się polityką. I chociaż chciałoby 

się pomóc, wyrazić współczucie, uczciwiej będzie 
powiedzieć prawdę. Panowie: jest ciężko i będzie 
ciężko (i w Warszawie, i w Brukseli).
 Marian Stala  

piĄta woDa

Gdy przyjmiemy, co nietrudne, że humaniści stoją 
zupełnie gdzie indziej niż ludzie o umysłach 

ścisłych, uzyskamy obraz dzisiejszej sytuacji w kraju. 
Popatrzmy, gdzie stoją arytmetycy, i popatrzmy, 
jacy są aroganccy. Widzimy, jak trwają w swych 
twierdzach twierdzeń, uzbrojeni w pały rozumowań, 
oparci o wzory i owe poniżające motta w rodzaju: 
„pamiętaj, cholero, nie dziel przez zero”. Są schowani 
za tarczami, wykutymi z marmuru tabliczki 
mnożenia, odziani w kaski logiki, i co rusz rozpylają 
łzawiące humanistów gazy matematyczne. Jakby 
tego było mało, co chwilę uruchamiają algebraiczne 
polewaczki, z których sikają lodowatym siurem 
obliczeń. Siurem paraliżującym rozumowanie 
humanistyczne. Nie da się ukryć, że są to sprawnie 
rachujący zomowcy w służbie pomysłodawców 
nowego systemu emerytalnego.

Z drugiej strony galopują humaniści. Wiedzą aż za 
dobrze, że ich moce obliczeniowe są doprawdy sza-
lenie skromne. Lata pielęgnowania czystego humani-
zmu, wąchania kwiatów myśli nieścisłych, przynio-
sły im mnóstwo przykrych porażek. Wykluczeni ze 
wspólnoty rachujących, dodających i odejmujących, 
by nie wspomnieć o tych potrafiących mnożyć ułam-
ki czy, o zgrozo, pierwiastkować, popadali w coraz to 
głębszą rozpacz i frustrację. Najgorsza w ich bojach 
o zwycięstwo nad rozumem ścisłym jest monotonia. 
Od czasów beztroskich lat szkoły powszechnej huma-
niści stosują wciąż tę samą strategię. Wagary albo – 
w najlepszym wypadku – gdy pani od matematyki 
stawiała przed nimi równanie z zaledwie jedną nie-
wiadomą, próbowali zmienić temat. Owszem, zda-
rzało się, że pani ulegała, gdy klasa wnosiła pod obra-

Humaniści

dy temat niepodległości, okupacji bądź stawiała pyta-
nia nurtujące młodzież dojrzewającą. Nie trzeba było 
wtedy mnożyć, dzielić ani odejmować w słupku. Lek-
cja matematyki zamieniała się w lekcję wiedzy ogólnej 
i powierzchownej. Nieliczne to chwile chwały, zwy-
cięstwa pyrrusowe, rzec można, bowiem na następ-
nej lekcji matematyki następował rewanż. Kośba, grad 
ocen niedostatecznych i idące za nimi upokorzenia. 
Taki był i jest los humanistów od dziesiątek lat istnie-
nia szkolnictwa ogólnokształcącego.

Identyczny schemat walki humaniści stosują 
w życiu dojrzałym. Gdy pojawiają się liczby 
i działania na nich, humaniści próbują zmienić 
temat. Na humanistyczny. Ostatnie obrady 
Sejmu, relacjonowane przez telewizje, pokazały, 
jak ta taktyka jest nieskuteczna. Mimo mnogości 
temperamentów, widzimy, kto w polskim parlamencie 
jest litym humanistą, mimo różnic fizycznych 
i światopoglądowych. Przywódcy humanistów 
w polityce polskiej, Jarosław Kaczyński, Leszek Miller 
czy Beata Kempa – humanistka nowej generacji, 
próbowali nas wyrwać z gąszczu cyfr za pomocą 
aparatu rozpaczliwie nieścisłego. Próbowali rozsypać 
słupki liczb odniesieniami historycznymi, formułami 
z pogranicza nauk społecznych, politologii, teologii 
i magii, do której bezwzględnie należą wizerunki 
tłustych kotów. Był to spektakl, którego atrakcją 
miało być dzielenie przez zero. Klęska tego projektu 
była do przewidzenia. Oglądnęliśmy kolejny raz 
wielkie niepowodzenie szkolne, wynikłe najpewniej 
z wieloletniej praktyki wagarowania, z rozpaczliwych 
ucieczek z lekcji arytmetyki.
 StaniSław Mancewicz

Mistyczne noce ciemne to noce miłości 
nieodwzajemnionej. Wydaje się, że Bóg odchodzi, 

nie mówiąc nawet (jak u Mistrza Eckharta) „do 
widzenia”. Nadzieja jednak ciągle się Go spodziewa. Był, 
a więc na pewno wróci.

Czytam na wyrywki biografię s. Faustyny pióra 
Ewy K. Czaczkowskiej. Książka niebawem pojawi 
się w księgarniach. Dopiero w świetle takich lektur 
rozmowa o religii i Kościele robi się naprawdę ciekawa. 
Mamy przed sobą konkretne ludzkie życie, od narodzin 
do śmierci; czytamy o losach młodej dziewczyny, 
która po rozmaitych perypetiach wstępuje do 
klasztoru, by jako siostra zakonna tułać się po różnych 
placówkach, w atmosferze będącej mieszaniną sympatii 
i podejrzliwości. A równocześnie jesteśmy w centrum 
wielkich tajemnic wiary: oto ktoś, kto (mówiąc językiem 
Tischnera) wsadził głowę do środka Trójcy Świętej. 
Przypominają się słowa św. Pawła: „Bóg wybrał to, 
co małe”... To właśnie „mały” człowiek, który nie jest 
zainteresowany tym, by siebie „powiększyć”, przeciwnie, 
cieszy go ten stan i robi wszystko, by pozostać „małym”, 
staje się miejscem objawienia.

Jaki obraz Boga wyłania się z doświadczeń 
s. Faustyny? Przede wszystkim jest to Bóg, który mówi. 
„Niech siostra wybije sobie z głowy, żeby Pan Jezus 
miał z siostrą tak poufale przestawać”, upomina młodą 
mistyczkę jedna z matek. Faustyna cierpi z powodu 
takich słów, ale nie przestaje nasłuchiwać głosu Boga. 
Na różne sposoby sprawdza – bo proszą o to przełożone 
i spowiednicy – czy nie ulega złudzeniom. Ale nie, Bóg 
znowu się odzywa. Co więcej, odzywa się i ukazuje nie 
tylko w chwale, ale również pobity, opluty, zapłakany. 
„Tu nie ma miejsca na jakieś wątpliwości”, notuje 
autorka „Dzienniczka”. „Podobieństwo moje do Jezusa 
ma być przez cierpienie i pokorę”. Można by powiedzieć: 
oto miłość nieszczęśliwa, która ze wszystkiego musi 
zrezygnować. Ale Faustyna nie jest nieszczęśliwa: nie 
rezygnuje ze swego życia, tylko czyni z niego dar. Gdy 
inni dają, bo są miotani taką czy inną potrzebą, ona daje, 
bo chce i ufa. 

Istotą wiary jest zaufanie. Nie każdy musi widzieć 
i słyszeć tak jak Faustyna, ale każdy może być 
człowiekiem zaufania. Zaufanie to prowadzi do 
przekonania, że cały świat i każdy człowiek jest do 
uratowania. Jak to możliwe? Można powiedzieć, 
że w doświadczeniu Faustyny pytanie to zostaje 
odwrócone: a dlaczego nie miałoby być możliwe? 
Autorka „Dzienniczka” widzi to, co widzieli przed 
nią inni mistycy: człowiek odwraca się od Boga, bo 
wyobraża Go sobie innym, niż On naprawdę jest. 
Człowiek widzi cierpienie – w tym także cierpienie 
zadawane przez „ludzi Boga” – i myśli: Boga albo nie 
ma, albo jest okrutny. Inny wyobraża Go sobie jako 
bezwzględnego sędziego-księgowego, który zapisuje 
każde sprzeniewierzenie i gdy suma sprzeniewierzeń 
okaże się zbyt wielka, skazuje na potępienie. Jeszcze 
inny myśli: ja nie mam nic do Boga, Bóg nie ma nic 
do mnie. W każdym z tych przypadków obraz Boga 
służy człowiekowi do jakiegoś celu: człowiek walczy 
z Bogiem o samego siebie. Zaś Faustyna nie walczy, 
a przynajmniej nie o swoją własną osobę. 

Ale i przed Faustyną Bóg czasem się ukrywa. 
To właśnie w mistyce nazywa się nocą ciemną. 
W „Dzienniczku” zapisuje słowa spowiednika: [Bóg 
może ci już] „nie wrócić dawnego światła, (...) może 
duszę twoją do śmierci pozostawić w takich ciemnościach 
i zaciemnieniu duszy – ale we wszystkim poddaj się woli 
Bożej”. Oto mamy szczyt wiary, która niczego dla siebie 
nie chce: nie wiem, gdzie jesteś, ale jesteś. To wystarcza.

„Małe” świadectwo s. Faustyny stawia nas wobec istoty 
sprawy: kto wchodzi w religię po to, by rozwiązała mu 
jego problemy, uleczyła jego kompleksy, ten nie dość, że 
siebie nie naprawi, to jeszcze religię pokrzywi. 

wojciech Bonowicz

wycieczki oSoBiSte

Bóg  
bez walki
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Temperaturze i ciśnieniu naszego życia 
politycznego w czasie tuż przedświą-

tecznym zawdzięczamy niestety i to, że 
w orbitę zawirowań włączone zostały tak-
że sfery, które należy chronić najtroskli-
wiej. Roznamiętniona posłanka opozy-
cyjna dla wzmocnienia ataku na premiera 
przywołała jeden z wyjątkowo ważkich 
cytatów błogosławionego Jana Pawła II: 
ten o demokracji, która „pozbawiona war-
tości łatwo zmienia się w zakamuflowany 
lub jawny totalitaryzm”. Dziś w polityce 
można już wszystko, zwłaszcza gdy jest 
obecna w kamerach i mikrofonach.

Nie miejsce tu i nie pora rozważać, czy 
godzi się autorytetem świętego wspierać 
spory i bijatyki partyjne, choćby i par-
lamentarne. Przytoczony cytat jest naj-
wyższej rangi i jeśli wolno się nad tym 
zastanawiać, to trzeba chyba zacząć od 
pytania, czy obecność wartości w demo-
kracji to obecność werbalna, polegająca 
na krzyku o jak największej sile i na ataku 
na tych, których oskarża się jako wrogów 
wartości, czy też jednak i przede wszyst-
kim na urzeczywistnianiu tych warto-
ści samemu, i to w sposób niewzruszenie 
wierny i czytelny. I żeby poprzestać na 
doświadczeniu ostatniej debaty sejmo-
wej, 29 i 30 marca, myślę, że demokracja 
w dziedzinie debaty publicznej, w której 
starcie polega nie na wymianie argumen-

Reklama

Wyposzczeni
Przychodzą mi 
do głowy posty 
najróżniejszej natury  
i najróżniejsze święta 
rozwiązłości na ich koniec. 
Początek świętowania po 
poście to czas pełen napięć.

Wojciech NoWicki

Książki kucharskie ukazywały czas 
w jego odwiecznej konstrukcji. 
Brały pod uwagę obowiązujące 
prawa: przeplatały się w nich 
okresy tłuste, mięsne, i suche, 
postne. (Nadal zresztą powstają 
takie książki podtrzymujące tra-

dycję rodem z innych wieków). Zaczynały 
się nieodmiennie od dań postnych i szły do 
rybnych i mięsnych; inna oś biegła od zup do 
wetów, nieubłaganie. Cali my, wszystkie nasze 
przyzwyczajenia stołowe, ułożone w dwie za-
ledwie konstrukcje, do wyboru.
 Przeglądam dla porównania książeczkę 
współczesną, poświęconą kuchni normandz-
kiej, tam wszystko inaczej: wszystko ze wszyst-
kim zmieszane, ułożone alfabetycznie, mięsa 
z owocami, zupy dzielą miejsce z sałatą; w kraju 
aktualnie świeckim post – a więc i podział na 
dania dozwolone i zakazane – nie ma racji 
bytu. Króluje układ zrozumiały dla wszystkich, 
niezależnie od wyznawanej wiary, od płci czy 
wieku, ściśle demokratyczny. (Ale możliwe 
są układy odmienne, według regionu, kraju, 
według podstawowego surowca, według pór 
roku).

Nasza książka kucharska w swym pod-
stawowym kształcie związana jest z rokiem 
wyznaniowym; zakreśla czas jedzenia suto 
i czas poszczenia. Z naszej perspektywy taki 
podział jest nierozumny, bo czas postu się po 
prostu skurczył, znikczemniał, mądrzej by go 
było ująć (jeśli w ogóle) jako apendyks do 
korpusu dzieła, niezbyt ważny przypisek dla 
ciekawskich. Nie pamiętamy, bo krótka jest 
pamięć, o tym, co wymuszało niegdysiejszy 
kształt kulinarnych kompendiów: inna, prze-
siąknięta religijnością rzeczywistość, która 
najprawdopodobniej sama nasiąkła wcześ-
niejszym, pogańskim obyczajem.

Trzeba jednak zacząć od początku. Żeby się 
zastanowić, jak wygląda uwolnienie od postu, 
wejście w stan dozwolonego obżarstwa, trzeba 
dogrzebać się podstaw. 

Piwo z Perzu
Czym jest post? Ponieważ w naszej kulturze 
to Kościół dyktował warunki postu (skądinąd 
nic dziwnego), to właśnie po jego ludziach 
najlepiej określić „czyste” zasady. W „Życiu 
codziennym zakonników w średniowieczu” 
Léo Moulin relacjonuje zasady postu swoich 
bohaterów: „Wstrzemięźliwość to wyrzeczenie 
się albo zakaz jedzenia jakiejś potrawy – mięsa, 
ryb, nabiału – oraz picia wina albo piwa. Post 

oznacza, że kładzie się nacisk na samą naturę 
pożywienia (na przykład w Wielkim Poście 
pustelnicy jedzą tylko surowe i niczym nie przy-
prawione »korzonki« albo suszone owoce), 
na jego celową monotonię, a wreszcie na porę 
posiłków. Pościć w »technicznym« znacze-
niu tego słowa to jadać raz dziennie”. Moulin 
pisze dalej, że „nie posuwając się tak daleko 
[jak asceci], wszyscy zakonnicy przez jedną 
trzecią roku klasztornego stosowali surowe 
ograniczenia. Dyspensy udzielano rzadko, 
chyba przez wzgląd na »słabości starości« 
albo »bardzo wielkie utrudzenie«”. 

A jednak bracia zakonni – trudno tego nie 
zauważyć choćby na iluminacjach – byli po pro-
stu tłuści. To dlatego, że żywili się niewłaściwie, 
pisze Moulin. Nie tylko on zresztą; wtóruje 
mu choćby Michel Pastoureau: „ograniczenia 
nakazujące powściągliwość w tej dziedzinie 
miały niewątpliwie znaczenie dietetyczne (czy 
zdawano sobie z tego sprawę, czy też nie)”. Po 
reformie gregoriańskiej post stawał się coraz 
dotkliwszy, kontynuuje Pastoureau: „dwa dni 
w tygodniu (środa i piątek) w czasie zwykłym, 
trzy albo cztery w dniach adwentu i wszyst-
kie dni oprócz niedziel w okresie Wielkiego 
Postu; poza tym w wigilię każdego ważniej-
szego święta. Do tych postów, obowiązują-
cych wszystkich wiernych, dodać należy posty 
i półposty nakazywane z różnych okazji przez 
poszczególnych biskupów. W sumie należało 
pościć przez co najmniej trzecią część dni 
w roku”. (Jednak „trzeba by mieć cnoty Lu-
dwika Świętego, żeby skrupulatnie wykonywać 
te przepisy Kościoła”).

Tamten post, tamte wymogi niech posłużą 
za punkt wyjścia. 

Można się zastanowić, czy post ludzi szla-
chetnie urodzonych (albo przynajmniej boga-
tych) w Polsce, kilka wieków później, to nadal 
post w pierwotnym rozumieniu słowa: bo choć 
współczesnym mógł się wydawać ostry, to był 
tylko od mięsa, i nie był ilościowy. Jan Stanisław 
Bystroń (w „Dziejach obyczajów w dawnej Pol-
sce. Wiek XVI–XVIII”) wylicza, co w tym okre-
sie jadano. Cukier nie był zakazany, dozwolone 
były potrawy wyszukane, tłuste i drogie – byle 
bezmięsne; „wytwarza się stopniowo zbytek 
postnego obiadu”, pisze. To był właściwie okres 
wegetariański, kara dla narodu mięsożerców, 
ale też konieczne od mięsa wytchnienie, rodzaj 
nieuświadomionej diety. Kara była jednak stop-
niowana: łagodniejsza dla stojących wysoko, 
ostrzejsza dla tych bliżej dna, spychająca ich 
jeszcze niżej. Obudowaliśmy post mitologią, 
nasze postu widzenie pełne jest przesądów. 
Wystarczy spojrzeć, jak wygląda dziś: uważamy, 
że nadal istnieje, a przecież od dawna jakby go 
nie było. (I co się stało? Nic). Myślimy, że jest 
dotkliwy, a przecież nie jest. Post kojarzymy 
z daniami świątecznymi, specjalnymi (bo da-
nia poprzedzające stołowe wyzwolenie należą 
w naszej kulturze do najpiękniejszych reliktów 
kuchni ludowej), tymczasem w przeszłości 
dla olbrzymiej większości obywateli oznaczał 
wegetację o najgorszym jadle, w okresie, kiedy 
o jedzenie było najtrudniej. 

Zbigniew Kuchowicz przypomina, że jarskie 
jedzenie ludzi biednych bywało w XVIII w. po 
prostu ohydne: to nie te dania zilustrowane ko-
lorowo w kompendiach wegetariańskich, tylko 
byle resztki, ziele jakieś, a bywało, że i piwo 
z perzu, po którym można było dostać śmier-
telnych boleści. „Ludność biedna żywiła się 
wtedy nędznie, prymitywnie, wręcz odrażająco, 
konsumując nadpsute pokarmy. Śledzie i ryby 
stanowiły dla niej luksus [ciekawe, mówiąc 
nawiasem, że Kuchowicz wyłącza podzbiór > 

tów, lecz na wymianie ciosów, insynuacji 
i obelg, a także na krzyku, żadnych war-
tości nie realizuje, choćby samo to słowo 
odmieniała bez przerwy przez wszystkie 
przypadki. Świat wartości ma swój słow-
nik wyrazów, które są mu obce.

To tyle na razie. Bo idzie czas wielka-
nocny, a nadto ostatnio dla wielu z nas 
był to czas pożegnań. Dziwnie wielu bli-
skich odeszło jeden po drugim. Wśród 
nich i autor „Tygodnika”, jeden z najbli-
żej z Janem Pawłem II związanych uczo-
nych z Krakowa, prof. Jerzy Janik. Kiedyś 
współorganizator narciarskich wypraw 
z „Wujkiem”, do końca zaś organizator 
seminariów w Castel Gandolfo, zbierają-
cych się latem, zawsze pod tym samym 
tytułem „Nauka – religia – dzieje”. Pierw-
sze pamiętne spotkanie odbywało się, 
jak opisali to uczestnicy, przy włączo-
nym telewizorze ukazującym strajkującą 
stocznię gdańską, bo to był sierpień 1980. 
Kilka kolejnych opisywał potem Profe-
sor (dla przyjaciół Jurek) w „Tygodniku”. 
Odszedł niespodziewanie, tak szybko, jak 
gaśnie zdmuchnięta świeca, i wielu z nas 
ma Go ciągle przed oczami. Dobrze, że 
Zmartwychwstanie już zaraz...

Wszystkim Czytelnikom, którzy 
przysłali mi życzenia wielkanocne, 
odwzajemniam je najserdeczniej.

józefa heNNeLoWa

 KonKurs dla czytelniKów      
 
jednym z pierwszych tekstów, które józefa hennelowa zaniosła jerzemu 
turowiczowi do publikacji (a który został odrzucony), była recenzja tomu 
wierszy pewnej poetki. co to za poetka i jaki tytuł nosił recenzowany tom?

dla osób, które najszybciej nadeślą prawidłową odpowiedź, mamy 10 książek  
józefy hennelowej „otwarty, bo powszechny” z autografem autorki,  
ufundowanych przez Wydawnictwo Literackie. na odpowiedzi czekamy do końca kwietnia. 
nasz adres: „Tygodnik powszechny”, ul. wiślna 12, 31-007 kraków, z dopiskiem „konkurs”.

  „Tp” 15/12
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„Walka postu z karnawałem”, Pieter Bruegel Starszy, 1559 r.
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Kiedyś święto na koniec postu zaczynało 
się od wyśmiewania śledzia, obijania 
kijem tej pół ryby, pół zmory, która dała 
się wszystkim we znaki przez długie 
tygodnie. Z dzisiejszej perspektywy 
wygląda to na pogańskie obyczaje, ale 
czemu miałoby wyglądać inaczej? Nasza 
wiara duchów pełna.
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>  śledzi ze zbioru ryb], spożywała powszech-
nie jadło roślinne, kraszone olejem. Bogaci 
natomiast traktowali często post jako okazję 
do urozmaicenia jadła, dawał on bowiem moż-
liwość spożywania właśnie rozmaitych ryb, 
śledzi, sztokfiszy, czyli wędzonych dorszy [tak 
w oryginale – ale sztokfisz to w rzeczywistości 
dorsz suszony], raków”. Trzeba jednak brać pod 
uwagę, że Kuchowicz warstw wyższych, jak 
się wydaje, nie znosił, podobnie jak Kościoła, 
lud zaś wynosił wysoko. Więc ucisk ludu przez 
religię tym bliższy był jego sercu zaangażowa-
nego naukowca, i chętnie o nim pisał. (Przez co 
barwniejszy, bardziej zanurzony w poprzedniej 
epoce jego opis).

WyśmieWanie śledzia
Przychodził (przychodzi?) w końcu czas 
przerwania głodówki. Po niej – byle tłusto; 
bo u nas „tłusto” znaczyło „dobrze”. Ulubioną 
potrawą, niezbyt zresztą lubianą przez zagra-
nicznych podróżników, był w Polsce groch 
rozcierany ze słoniną. Podczas postu trzeba 
było odmówić sobie wszystkiego (chyba że 
pozycja społeczna pozwalała nie przejmować 
się zakazami), łącznie z nabiałem, co obcokra-
jowców niezmiernie dziwiło i denerwowało. 
Kiedy jednak mijał okres zakazów, marzeniem 
każdego było obeżreć się słoniny i masło pić 
garncami. Oto zasada, która trwała, niezależnie 
od epoki.

Nasz ostatni post trwał kilkadziesiąt lat, na 
dodatek nie sami zadecydowaliśmy o jego pod-
jęciu. Cóż więc dziwnego, że kiedy się skończył, 
rzuciliśmy się żreć jak opętani. Zjeść świat, 
wszystko bez wyjątku, bo wisi wreszcie na ha-
kach, bo można na targu kupić. Kiedy jednak 
teraz, po chwili, spojrzeć na dokumenty naszej 
epoki – strony internetowe, informacje w cza-
sopismach, telewizyjne programy – wydać się 
może, że mamy jednocześnie klęskę urodzaju 
(bo wszystko jest dostępne w dowolnym skle-
pie, każdej restauracji) i okres katastrofalnego 
głodu (bo o konieczności, o moralnej wyższo-
ści odchudzania dowiadujemy się zewsząd, 
codziennie). Jak w teatrzyku amatorskim od-
grywamy cykle natury, do których dawniej 
dopasowywał się post kościelny. 

„W Polsce występowało dwojakiego rodzaju 
obżarstwo”, zauważa Kuchowicz, „zamożni 
przejadali się na ogół systematycznie, natomiast 
biedni sporadycznie, podczas świąt i wszelkich 
uroczystości”. Najgorsze, jak podaje w 1819 r. 
cytowany przez Kuchowicza medyk Fijał-
kowski, były „obżarstwa w wilią godnych 

świąt, w zapusty i na Wielkanoc, również na 
chrzcinach, kiermaszach i weselach, które bar-
dzo często niestrawności, rozmaitych innych 
chorób, a czasem i śmierci były przyczyną, 
zwłaszcza po wielkim poście, kiedy żołądek 
od mięsa odwykły nagle mnóstwem twardych 
jaj, szynką, kiełbasami i mięsiwem obładowany 
zostanie”.

Trudno to wszystko przełożyć na współ-
czesne czasy. Zamożni obżerają się na swój 
sposób, bardzo nieraz rozsądny, wyszukany 
i dietetycznie poprawny – choć zdarza im się 
wierzyć w zabobon produktu poprawiającego 
zdrowie. Biedni chorują na dawne choroby 
bogatych, od niewłaściwego jedzenia, z nad-
miaru tłuszczów.

Nasze posty przerywamy teraz inaczej. Za jaj-
kami na twardo ani za kiełbasą w śmiertelnych 
dawkach w Wielkanoc nikt już nie tęskni tak jak 
wtedy. (Bo też mało kto żyje o kaszy z olejem 
przez sto dwadzieścia dni w roku). Post to 
teraz dieta, a obżarstwo świąteczne, w nasze 
codzienne, świeckie święta, to ubóstwienie 
dla jedzenia, podróże za jedzeniem. Ktoś mi 
opowiadał całkiem niedawno, że ostatnich 
dziesięć lat spędził w poszukiwaniu smaków, 
i tak to brzmiało, jakby te dziesięć lat spędził 
w podróży za szczęściem. (I w rzeczy samej, 
o tym właśnie była mowa, tylko padły inne 
słowa).

Kiedyś święto na koniec postu zaczynało się 
od wyśmiewania śledzia, obijania kijem tej pół 
ryby, pół zmory, która dała się wszystkim we 
znaki przez długie tygodnie. Potem zaś po-
rzucano kasze, żury, żeby sobie nasmarować 
wnętrzności masłem i mięsem, żeby je poczuć 
w trzewiach. Z dzisiejszej perspektywy wygląda 
to na pogańskie obyczaje, gonienie leśnych 
duchów, parzenie się w rzece nocą, to wygląda 
jak obżeranie się na śmierć i sypanie kurha-
nów książętom; ale czemu miałoby wyglądać 
inaczej? Stądeśmy cali przecież. Nasza wiara 
duchów pełna.

Bitki à la RadziWiłł
Początek świętowania po poście to moment 
pełen napięć. Wystarczy zajrzeć do literatury. 

Bywają dania na przerwanie postu od ojczy-
stego kraju. Jest książka, która chyba najwięcej 
o tym mówi („Pana Tadeusza” kładąc na bok) 
– Czesława Straszewicza „Turyści z bocianich 
gniazd”. Swojscy bohaterowie, Polacy z krwi 
i kości, znajdują się w Ameryce Południowej 
i tam naprędce odbudowują swojskość w całej 
jej potworności. Kostek Napierski, bohater 
niewielkiej postury, zstąpił na ląd z Książką, 
powiada narrator, i duch owej Książki przez 
cały czas mu towarzyszy. W skwarze, pośród 

innej kultury, Kostek odtwarza Ojczyznę, czyli 
flaki albo bitki à la Radziwiłł; takie jest jego 
postu przerwanie. „Oto widzimy na talerzu (na 
talerz teraz sobie spokojnie bitek radziwiłłow-
skich, purée i sałaty nieskąpo nałożył) mięso! 
Ale nie mięso – bo to mięso zmienione jest, 
w śmietanie, chociaż bez kaparów! Dlaczego? 
Ponieważ mięso to zostało zaprawione kulturą, 
tylko z kultury wiekowej mogą się narodzić 
takie bitki! Smakują nam one, ma się rozu-
mieć, lepiej niż wasze czuraski, niż wasze kichy 
pieczone na węglach, lepiej nawet niż puczero, 
które złe nie jest, ale prymitywne i kulturą nie 
zaprawione. Tu, na talerzu (zajadał się Kostek 
bitkami) mamy, keryda, przed sobą wiekową 
kulturę polską, o której wy, w tej części świata, 
żrąc czuraski, nie macie zielonego pojęcia! Zro-
zumiałaś teraz, keryda, na czym polega sztuka 
kulinarnego jedzenia? Si?”, rzecze Kostek do 
swej kobiety miejscowej, kerydy, znaczy ko-
chanej, pełen przekonania.

Kostek jest wisus, przy tym z zawodu kucharz 
okrętowy, trochę handlarz, trochę złodzieja-
szek; opuszcza statki, kiedy mu się spodoba, 
a nie kiedy kontrakt każe. Jedyne, co go nie 
opuszcza, to ta Książka, żeby pod dowolnym 
niebem przerwać post konserwowy, do którego 
zmuszony jest na morzu, i płynąca z Książki 
miłość do ojczyzny zaklętej w jedzeniu. Życie 
Kostka, wnioskować można, podobne jest do 
życia średniowiecznego mnicha: raz post na 
wodzie, raz na lądzie odbudowywanie ojczy-
zny za pomocą potężnego narzędzia, jedzenia. 
Przy czym myli się Kostek, oczywiście, gardząc 
jedzeniem tuziemców, ono całe z kultury nie-
indiańskiej – dania, które szturcha słowem, są 
z kuchni hiszpańskiej. Churrasco to grillowane 
mięsa, kicha na węglach to morcilla, czyli rodzaj 
kaszanki; a puchero, od biedy przez Kostka 
akceptowane, to jednogarnkowe danie, mięso 
gotowane z warzywami. Nawet nasza kuchnia, 
nie wie o tym wyrzutek, ma swoje puchero: jest 
nim bigos. Cóż, ale tu trzeba grubszego działa: 

WyposzCzeni na przerwanie postu morskiego trzeba bitek à 
la Radziwiłł, trzeba poczucia wyższości.

U Dostojewskiego – to zresztą materiał na 
osobne rozważania – pełno jest wspomnień 
o jedzeniu. Głodowanie w tej prozie jest rzeczą 
niestraszną, bo codzienną. Wystarczy wyjść 
na ulice, żeby zobaczyć głód. Kto głodny 
i zrozpaczony, błądzi po mieście z ostatnim 
groszem w kieszeni, a najczęściej już bez, już 
tylko z długami; niebezpiecznie blisko para-
petów Newy, niebezpieczn ie blisko siekiery, 
myśli o końcu, bo tylko koniec ma sens i jest 
w nim coś pocieszającego. A wtedy najprost-
sze potrawy, minimalne gesty oddalają koniec 
o milimetr (ale czasem to wystarczy). „Wystar-
czy szklanka piwa, kawałek sucharka – i oto 
w jednej chwili umysł się wzmacnia, myśl staje 
się jasna, zamiary nabierają tężyzny!” – tak do 
siebie przemawia bohater „Zbrodni i kary” 
gdzieś u początków swojej wędrówki przez 
piekła, ale, jak wiadomo, to nieprawda. Jego 
post zamyka inna strawa, podróż jego dużo 
dłuższa.

hhh
Przychodzą mi do głowy posty najróżniejszej 
natury, i najróżniejsze święta rozwiązłości na ich 
koniec. Przypominam sobie Rolanda Barthes’a, 
uwięzionego w miłości do matki, a przez nią 
(jednak, on również) do konwenansu; kiedy 
ona umarła, on się rzucił w to, co do tej pory 
przez miłość do niej było mu niedozwolone 
(tak sądzę): plaże północnej Afryki, chłopców 
ładnych i łatwych, podboje bez zobowiązań. 
Każdy na coś jest wyposzczony. Na seks, na 
przedmioty, na jedzenie. 

Pamiętam też jak przez mgłę powieść mło-
dzieżową, którą czytałem raz po raz, a potem, na 
szczęście, zapomniałem do cna; to był „Gruby”, 
czyli, myślałem wtedy, książka tak jakby o mnie, 
o odstawaniu. A jednocześnie (czego wtedy nie 
rozumiałem) o głodzie gdzieś tam, w republice 
Komi, i o tym, że teraz można jeść nareszcie, 
to pamiętam, bułki z szynką. Wydawało mi 
się to nieprawdopodobne, bo szynka, jak cała 
zresztą reszta świńskiej tuszy, w latach, kiedy 
„Grubego” czytałem, była trudno dostępna. 
(Ale zrządzeniem losu przeczytałem właśnie 
we wspomnieniach Julii Hartwig, że Polska tuż 
po wojnie była pełna jedzenia, w przeciwień-
stwie do Francji, gdzie były kartki i brakowało 
wszystkiego).

Skończył się post, więc musi być obżarstwo, 
teraz bardziej dowolne, mniej skodyfikowane 
niż parędziesiąt lat temu. A po obżarstwie 
będzie post; bo zawsze tak było i chyba już 
będzie.    
 wojciech nowicki
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Pro Gold biuro:
Tel. 22 256 26 90
Fax 22 256 26 91
biuro@progold.pl

w skali roku
Zainwestuj w złoto

www.progold.pl

jakosć zakupionego złota gwarantuje 

programy Spokojna Starosć i Moi Bliscy

* Zysk bez podatku

RE
KL

A
M

A


	GTP015s001
	GTP015s002
	GTP015s003
	GTP015s004
	GTP015s005
	GTP015s006
	GTP015s007
	GTP015s008
	GTP015s009
	GTP015s010
	GTP015s011
	GTP015s012
	GTP015s013
	GTP015s014
	GTP015s015
	GTP015s016
	GTP015s017
	GTP015s018
	GTP015s019
	GTP015s020
	GTP015s021
	GTP015s022
	GTP015s023
	GTP015s024
	GTP015s025
	GTP015s026
	GTP015s027
	GTP015s028
	GTP015s029
	GTP015s030
	GTP015s031
	GTP015s032
	GTP015s033
	GTP015s034
	GTP015s035
	GTP015s036
	GTP015s037
	GTP015s038
	GTP015s039
	GTP015s040
	GTP015s041
	GTP015s042
	GTP015s043
	GTP015s044
	GTP015s045
	GTP015s046
	GTP015s047
	GTP015s048
	GTP015s049
	GTP015s050
	GTP015s051
	GTP015s052

