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Słowo wstępne 

Zeszył trzynastu pluralizmów powstawał właściwie przez trzy lata, tak długo jak istnieje 
kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół - „Scriptores Scholarum", a samo 
pojęcie pluralizmu, czyli twórczej, ubogacającej, niesprowadzalnej i nieredukowalnej do 
czegokolwiek różnorodności świata, towarzyszyło nam właściwie od początku pracy Redakcji. 
Wbrew zabobonom świętujemy nie okrągłe liczby, lecz feralną „trzynastkę". Wydanie 
trzynastu numerów „Scriptores Scholarum" jest dla nas małym jubileuszem i okazją do 
spojrzenia na przebytą drogę rozmaitych pluralizmów. Nasze czasopismo powstało w śro-
dowisku szkolnym jednego gimnazjum - Prywatnego Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie. I tu pojawił się pierwszy pluralizm 
- pluralizm dwóch pokoleń: uczniów i ich nauczycieli. W artykule wstępnym do pierw-
szego Zeszytu (jesień 1993) pisaliśmy: „Scriptores Scholarum" - to pismo szkolne, lecz. 
tworzone w klimacie uniwersyteckim, gdzie uczniowie i nauczyciele tworzą intelektualną, 
moralną i formacyjną wspolnotę. |...J Kwartalnik ma więc podwójnych adresatów, którzy 
tylko z pozoru usytuowani są w opozycji. 

Drugi pluralizm wypływał z pierwszego i dotyczy! styku szkoły i uniwersytetu. Zeszyt 
Norwidowski (nr 2; zima 1994) redagowaliśmy wspólnie z pracownikami Zakładu Badań 
nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizując 
jesienią 1993 roku Międzyszkolną Sesję Naukową „Czytanie Norwida". W jednym Zeszycie 
znalazły się więc referaty pracowników naukowych, nauczycieli gimnazjalnych i uczniów. 
Pojawiły się tłumaczenia wierszy Norwida na języki obce, zapisy dyskusji, spotkań... 

Trzeci i czwarty pluralizm łączył się z przekonaniem członków naszej Redakcji, że 
solidna edukacja nie jest możliwa bez umiłowania mądrości, a więc bez obecności - pośród 
wielu przedmiotów w szkole średniej - filozofii, która ma to do siebie, że uczy młodych 
ludzi przede wszystkim - pluralizmu. I to zarówno pluralizmu metafizycznego, jak i epi-
stemologicznego. Pierwszy kształci umiejętności postrzegania rzeczywistości w jej 
wielorakości i złożonym bogactwie. Drugi - zdolność postrzegania świata z różnych 
punktów widzenia, stanowisk, aspektów. Filozofia, ucząc rzetelnego myślenia, a także 
korzystania ze wszelkich źródeł poznania i wrażliwości na wartości prowadzi nas - po-
przez gąszcze swych wielotysięcznych, zakorzenionych w śródziemnomorskiej kulturze, 
dziejów - do Prawdy. Podwójnym pluralizmem był więc Zeszyt filozoficzny (numer 3/4) 
wydany na przełomie wiosny i lata 1994 roku. 

Piąty pluralizm redakcji .»Scriptores Scholarum" wiązał się z Ośrodkiem „Brama Grodz-
ka - Teatr NN", który to jesienią 1994, po dwunastu miesiącach istnienia kwartalnika, stał 
się jego wydawcą. Wydawanie kwartalnika stało się elementem programu „Pamięć - Miej-
sce - Obecność" realizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", w którym 
to ważką kwestią jest akcentowana wielokulturowość Lubelszczyzny. W ten oto sposób 
„Scriptores" przestały być kwartalnikiem jedynie szkolnym, a zaczęły skupiać wokół sie-
bie środowisko wywodzące się nie tylko z jednego liceum, lecz uczniów i nauczycieli 
różnych szkół oraz tych, dla których sprawy oświaty są ważne i znaczące. Od tej chwili 
zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego. że jednym z głównych charyzmatów naszej re-
dakcji jest szósty pluralizm, czyli potrzeba dialogu ze wszystkimi, niezależnie od ich 
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światopoglądu, prowieniencji, czy wizji świata. Tak oto narodził się kolejny, podwójny 
(nr 5/6; jesień/zima) numer „Scriptores" - Zeszyt Edukacyjny. 

Wtedy to również zauważyliśmy, że redagując pismo musimy cały czas nabywać nowych 
umiejętności, szczególnie w obszarze środków społecznego przekazu. Zeszyt Dziennikarski, 
siódmy pluralizm (nr 7: wiosna 1995) był owocem warsztatów dziennikarskich, kilkudnio-
wego spotkania członków i sympatyków Redakcji „Scriptores Scholarum" z twórcami lokal-
nych mediów. Do Pliszczyna w lutym 1995 roku przyjechali redaktorzy lubelskich kwartalników, 
rozgłośni radiowych (katolickich i niekatolickich), dzienników (liberalnych i nieliberalnych). 

Ósmy i dziewiąty pluralizm połączył nas z przyrodą, a pojawił się w trakcie redago-
wania Zeszytu Ekologicznego (numer S/9; lato/jesień 1995), który uświadomił nam. że 
my - ludzie jesteśmy tylko cząstką Kosmosu, który pochodzi od Stwórcy, a wokół nas są 
inni - siostry i bracia: las. zwierzęta, woda. powietrze... 

Dziesiąty pluralizm to Spotkania Kultur. Redagowanie numeru zimowego 1996 po-
zwoliło dostrzec różnorodne piękno świata kultur. Okazało się, że w naszej lubelskiej 
małej ojczyźnie znajdują się i żydzi, i katolicy, i prawosławni, i protestanci. Tutaj mie-
szkali niegdyś: Białorusini. Czesi, Niemcy, Polacy, Romowie, Rosjanie, Rusini. Tatarzy. 
Ukraińcy oraz Żydzi... Od tej pory zawsze interkultury i ekumenizmy stały się istotnym 
składnikiem każdego naszego Zeszytu. 

W lutym 1996 roku spędziliśmy prawie tydzień w Krakowie, biorąc udział w warsztatach 
teatralnych. Spotykaliśmy się z ludźmi teatru - aktorami, reżyserami, krytykami teatralnymi; 
oglądaliśmy sztuki teatralne na kilku krakowskich scenach; a wreszcie dyskutowaliśmy 
we własnym gronie o teatrze, po to by u schyłku dwudziestego wieku, po dwóch i pół 
tysiącu lat istnienie teatru, zdać sobie sprawę z realnej potrzeby jego istnienia we współ-
czesnym świecie, a zwłaszcza w szkole. Jedenasty i dwunasty pluralizm wiąże się z instytucją 
teatru, rozumianą jako miejsce, gdzie powstaje sztuka, a nie tylko jest ona konsumowana. 

Ostatni, trzynasty pluralizm to przedsiębiorczość (nr 13: jesień 1996), a narodził się z naszej 
osobistej potrzeby funkcjonowania w społeczeństwie otwartym. Przedsiębiorczość rozumieliś-
my jako twórczą aktywność człowieka na wielu polach, począwszy od życia religijnego, 
poprzez gospodarkę, kulturę, aż po edukację, filozofię i złożoną refleksję humanistyczną. 
Podkreślaliśmy rozmaitość podmiotów i czynników, które odgrywają na nich doniosłe role. 

Nasz najnowszy, czternasty Zeszyt „Scriptores Scholarum" jest również numerem plu-
ralistycznym. Staraliśmy się redagując go powrócić raz jeszcze do tematów poruszanych 
wcześniej, na zasadzie kontynuacji i polemik. W ten sposób najpełniej rozszerzamy i pog-
łębiamy nasz pluralizm. W numerze 13. pluralizmów obecne są teksty dotyczące Spotka-
nia Kultur, filozofii w szkole, edukacji i środków społecznego przekazu, teatru, literatury, 
kina... W Zeszycie tym poddajemy się również krytyce - zamieszczamy zapisy dyskusji, 
które odbyły się na promocjach kolejnych numerów „Scriptores Scholarum", a także pu-
blikujemy ustne recenzje wygłoszone przez różne, ważne dla nas osoby. Zaczęliśmy jak 
zawsze od rozmowy z autorytetami uniwersyteckimi: Jerzym Gałkowskim (KUL), Wie-
sławem Theissem (UW), o. Sergiuszem Gajkiem MIC (KUL) oraz Krzysztofem Poinianem 
(FNOBN). Sam dobór rozmówców, mamy przynajmniej taką nadzieję, ukazuje plurali-
styczny charakter naszego pisma. Podobnie z autorami. Ich głosy nie tworzą jednak cha-
otycznej mozaiki. Łączy ich bowiem jedno: przywiązanie do Wartości i Prawdy. 

Redaktor prowadzący : Zespołem 
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Wolność, wybór, moralność 
w państwie pluralistycznym 

- rozmowa z prof. Jerzym Gałkowskim (KUL) 

Jerzy W. Gałkowski - prof. dr hab.; Kierownik Katedry Etyki Społecznej i Politycznej na Wydziale 
Filozofii KUL, uczeń Karola Wojtyły, przewodniczący Wydz. Filozoficznego TN KUL (1989-1995), kie-
rownik Specjalizacji Pedagogiki Społecznej WSP Częstochowa (1990-1993), Kierownik Zakładu Myśli 
Społecznej i Politycznej WSP Częstochowa (1991-1993), członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II 
KUL, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Ethos", członek Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 
w Lublinie, v-przewodniczący lubelskiego odziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, przewodniczący 
Rady Programowej Radia Lublin S.A.. Główne kierunki badań: etyka, historia etyki, filozofia społeczna 
i polityki, myśl Karola Wojtyły (Jana Pawła II). Ważniejsze publikacje: Praca i człowiek, Warszawa 1980; 
Podstawowy wymiar bytowania, Warszawa 1992; Wolność i wartość, Lublin 1993; W imieniu dziecka po-
czętego, Rzym-Lublin 1978, Lublin 1990 (red.), Jan Paweł II, Laborem exercens, Lublin 1986 (red.). 

Sławomir J. Żurek: Panie Profesorze, chciał-
bym zadać na początek pytanie natury bardzo 
ogólnej, które z resztą przewija się w rozmo-
wach akademickich przez niemalże wszystkie 
numery naszego pisma: co to jest wolność? 
Jak zdefiniowałby Pan to pojęcie i jak funkcjo-
nuje ono dzisiaj w kulturze i nauce? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Definicja, to sprawa bar-
dzo formalna, więc powiem raczej co ja rozu-
miem przez wolność. Wolność to pewna możli-
wość, pewna siła człowieka, która pozwala mu 
decydować na własny koszt o swoim działaniu, 
zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku 
do świata zewnętrznego. Jest to pewna możli-
wość, która jest właściwa człowiekowi i charak-
terystyczna dla niego, dana jemu jako jedynemu 
w świecie (przyjmując, iż problem Boga jest inny, 
gdyż Bóg znajduje się poza światem stworzonym). 
Wolność widziana przez tzw. nauki szczegółowe 
nie jest tak prosta do określenia, ponieważ one 
bardzo dynamicznie zmieniają swój kształt, swo-

je tezy. W każdej nauce pojęcie wolności jest 
odmienne, jest to sprawa dla różnych nauk in-
dywidualna, bo patrzą na człowieka każda od 
innej strony i w pewnym sensie jednostronnie. 
Filozofia zaś stara się dojrzeć swój przedmiot 
całościowo i nadto w „pełnym świetle" całości 
rzeczywistości (to ostatnie nie odnosi się jed-
nakże do wszystkich rodzajów filozofii). Istnieją 
trzy główne sposoby rozumienia tego pojęcia: 
determinizm, indeterminizm i autodeterminlzm. 
Determinizm to pogląd, który przyjmuje, że na-
sze działanie jest nieuchronnie i koniecznie wy-
znaczone biegiem zdarzeń: każde poprzednie 
zdarzenie w sposób jednoznaczny określa na-
stępne - to nie „my sami myślimy i sami de-
cydujemy", lecz niejako „w nas się myśli i w 
nas się decyduje". Jesteśmy tylko przekaźnikiem 
energii, której pierwotne źródło bije gdzieś in-
dziej: w Bogu, w przyrodzie, w społeczeństwie. 
Indeterminizm to pogląd przeciwny poprzed-
niemu - nie ma żadnego „wczoraj", żadnego 
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„przedtem", nic nie jest ustalone, każdą decyzją 
człowiek od początku wchodzi w swoje życie, w 
swoje działanie, każdą nową decyzją na nowo 
się tworzy. Na decyzję człowieka nic nie naci-
ska, ani w nim samym, ani poza nim. W inde-
terminizmie nie ma żadnego poprzedzenia de-
cyzji, wyboru przez jakąkolwiek rzeczywistość. 
Jest to pogląd głoszony głównie przez egzy-
stencjalistów. Trzecim wreszcie stanowiskiem, 
pośrednim, ale nie tyle stojącym pomiędzy po-
przednimi dwoma, ile stawiającym sprawę zu-
pełnie inaczej, jest autodeterminizm, czyli, jak 
wskazuje geneza tego słowa, samookreślenie 
się, w którym człowiek sam decyduje o swoim 
działaniu. W autodeterminizmie nie wyklucza się 
oczywiście istnienia sił niezależnych od woli 
człowieka, takich jak np. popędy czy emocje 
istniejące wewnątrz niego, oraz wartości, a tak-
że naciski płynące od innych ludzi i innych sił 
zewnętrznych. Owszem, to wszystko naciska na 
człowieka i my czujemy ten oddech rzeczywi-
stości na karku, ale te wszystke naciski nie de-
cydują za nas. Poznajemy sytuację, potrzeby, 
powinności, naciska na nas głód, pragnienie, 
popędy, wabią nas różne zewnętrzne wartości, 
grożą niebezpieczeństwa. To wszystko naciska 
na nas, na nasze decyzje. Często im ulegamy, 
ale zdarza nam się im przeciwstawić. Stawiamy 
na swoim. Często przeżywamy rozterki - z jed-
nej strony wisi nad nami kij groźby jeśli czegoś 
nie zrobimy, z drugiej marchewka, jeśli zrobi-
my, a w nas odzywa się taki cichutki głos przy-
zwoitości, głos sumienia, żeby postąpić wbrew 
kijowi i marchewce. I on zwycięża. A właściwie 
to my zwyciężamy. Okazało się, że mogliśmy 
tak postąpić, nie musieliśmy, ale chcieliśmy. Tak 
właśnie określa wolność K. Wojtyła. Możemy 
- jest w nas jakaś siła, jakieś otwarte drzwi po-
zwalające działać, wyjść do świata, poza swój 
dotychczasowy stan. Nie musimy - wiele sił na-
ciska na nas, ale wola jest od nich niezależna, 
przynajmniej w pewnym zakresie. Niektóre z tych 
sił są nasze, wewnętrzne - naszego ciała, na-
szej psychiki. Ale one nie wyrażają nas tak głę-
boko jak to czyni wola. Siły wolr są bardziej „na-
sze" niż siły popędów, emocji. Jeśli wola ulegnie 

tamtym, to pozostaje nam w ustach smak po-
rażki. Jeśli zwycięży wola, powołująca się na tak 
słabe siły, jak poczucie przyzwoitości, sumienie, 
prawda o dobru, to chociaż gdzieś tam głębo-
ko może kołatać się żal za utraconą przyjemno-
ścią lub czymś takim, jednak odczuwamy dumę 
zwycięstwa, czasem tego najtrudniejszego, nad 
sobą samym. 
S. J. Ż.: Czy człowiek wykorzystując dar wol-
ności powinien się bardziej kierować zadanymi 
społecznie normami, czy też własnym rozu-
mem, będącym dla tego konkretnego człowie-
ka jego własną normą i autorytetem? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Powiem obrazowo: kom-
putera możemy używać zarówno do składu tek-
stu, obróbki grafiki, jako układ sterujący proce-
sami produkcyjnymi, jak i jako pieniek do rąbania 
drewna. Każda rzecz ma własną, określoną struk-
turę, co wiąże się z ograniczeniem zakresu za-
stosowań uważanych za odpowiednie. Struktura 
rzeczy wyznacza to, co jest tej rzeczy właściwe. 
Kiedy człowiek przychodzi na świat ma w sobie 
podstawowe wyznaczniki tego co mu służy i tego, 
co mu nie służy, a nawet jest przeciw niemu. 
Obowiązkiem człowieka jest rozpoznać siebie 
oraz swoje wyznaczniki dobra moralnego i uczy-
nić z nich zasadę swojego działania. Jeśli tkwi 
w człowieku wystarczająco duża siła moralna, 
siła poznania prawdy, rozróżnienia dobra i zła, 
nie musi opierać się na autorytetach. Zasadniczo 
winien opierać się na własnym sumieniu. Wokół 
nas krąży przecież bardzo wiele, i to sprzecznych, 
opinii. I tak musimy między nimi wybierać. Chy-
ba, że będziemy jak motyl krążyć od kwiatka do 
kwiatka. Owszem istnieją tacy ludzie, którzy go-
towi są porzucić dotychczasowe dobro, opinię, 
przekonania dla innych, gdyż nie są w stanie 
oprzeć się żadnej nowości. Prawda i autentycz-
ne dobro jakby nie miały dla nich znaczenia. 
Jeśli na łące wabi ich każdy kwiat i latają od 
jednego do drugiego, to znaczy, że są sterowa-
ni z zewnątrz, a nie sami przez siebie. W taki 
też sposób określa S. Kierkegaard najniższy po-
ziom rozwoju osobowego człowieka, poziom jesz-
cze przed moralny, który w jego języku nazywa-
ny jest stadium estetycznym. 
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Z drugiej jednak strony stykamy się często 
z ludźmi, którzy zachwycają nas swą mądrością 
i dobrocią. Oni stają się dla nas wzorami pos-
tępowania, chcielibyśmy być do nich podobni. 
Zaczynamy niejako patrzeć na świat ich oczy-
ma, oceniać ich miarą, kroczyć ich ścieżkami. 
Są dla nas autorytetami. Poza tym przecież jes-
teśmy tylko ludźmi, a nie Bogiem. Nie jesteśmy 
w stanie poznać wszystkiego i zawsze nieomylnie. 
Jest to jedna z podstawowych prawd praktycz-
nych, prawd moralnych. Otwarcie się na innych, 
szczególnie na ludzi budzących nasz podziw, to 
sztuka niełatwa, ale cenna. 
Aleksander Janas: Powiedział Pan, że wpływ 
autorytetów jest zależny od siły woli człowieka. 
Czy są również inne czynniki, od których wpływ 
ten jest zależny? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Sposób, siła, jak rów-
nież rodzaj autorytetu oddziaływującego na czło-
wieka są również zależne od jego wieku. I tak: 
dzieci, które nie weszły jeszcze w okres tzw. 
buntu młodzieńczego, kontestacji, widzą naj-
wyższy, absolutny autorytet w rodzicach. W wie-
ku dojrzewania rodzice, nauczyciele, katecheci 
zaczynają ustępować innym, tracą w oczach mło-
dych. Jest to bardzo trudny okres i dla star-
szych i dla młodych. Młody człowiek podważa 
właściwie wszystko. Na początku jest to proces 
negatywny, odrzucania. Potem, jeśli ma po temu 
wewnętrzne możliwości - i oczywiście je wyko-
rzysta - może dojrzeć, czyli stojąc na własnych 
nogach, stać się odpowiedzialny, sam decydo-
wać za siebie. Oczywiście to nie znaczy, że nie 
będzie popełniał błędów, ale będzie mógł brać 
za nie odpowiedzialność i wyciągać konsek-
wencje. Cały okres buntu uważam więc za bar-
dzo pozytywnie wpływający na kształtowanie się 
człowieka, za konieczny etap dojrzewania - ale 
za etap, a nie cel. Wraz z powolnym uzyskiwa-
niem samodzielności człowiek nabiera powtór-
nie, nieco nadwątlonego w okresie dojrzewania, 
szacunku do rodziców, do innych. Właśnie wte-
dy zaczyna się poszukiwanie następnego auto-
rytetu, na którym można by oprzeć swoje de-
cyzje. Najczęściej autorytetami takimi stają się 
ludzie, którzy w życiu osiągnęli jakieś sukcesy. 

Potem, w wieku między 30 a 40 rokiem życia, 
jak wskazują niektórzy psychologowie, ma miej-
sce kolejna kontestacja, mniej widoczna, nie tak 
silna i nie zauważana czasem nawet przez tego, 
który ją przechodzi. Okres kontestacji to olbrzy-
mia szansa, ale niesie też ze sobą dużo niebez-
pieczeństw, na przykład uznania dla fałszywych 
autorytetów. W dzisiejszych masowych mediach 
pojęcie autorytetu często ulega deformacji. W te-
lewizyjnych debatach o moralności, jako arbi-
trowie tejże, wypowiadają się ludzie znani, bo 
przyciągną publiczność, ale nie koniecznie lu-
dzie znający się na rzeczy. W takim przypadku 
jest to brak odpowiedzialności, gdyż każdy po-
winien się wypowiadać w materii, na której się 
zna. Oczywiście nie należy zarówno ślepo wie-
rzyć autorytetom jak i - popadając w skrajność 
- bezgranicznie ufać sobie. Dobrze dobrany au-
torytet nie jest rzeczą złą. 
S. J. Ż.: Z tego co zrozumiałem wolność, jako 
wartość, nie jest czymś naturalnym, jest ele-
mentem rzeczywistości, który jak inne trzeba 
kształtować, co wiąże się przede wszystkim z 
wychowaniem. 
Prof. Jerzy Gałkowski: Pojęcie natury nie jest 
jednoznaczne. Jeśli przez „naturalność" rozu-
mie się „przyrodniczość", „biologiczność", to 
wolność oczywiście nie jest w ten sposób na-
turalna. Jednakże korzenie wolności tkwią w na-
turze ludzkiej, w samej istocie człowieka. W tym 
sensie wolność jest naturalna, bardzo naturalna. 
Kształtowanie wolności nie jest tylko kwestią 
wychowania, w sensie procesu prowadzonego 
z zewnątrz, gdyż człowiek musi mieć wewnę-
trzną możliwość i przede wszystkim wolę bycia 
wolnym. 
Adrian Lesiakowski: Czynie uważa Pan Profe-
sor, że w dzisiejszych czasach w młodym czło-
wieku nie jest dostatecznie rozwijana potrzeba 
i umiejętność poszukiwania wolności, potrzeba 
odniesienia się do czegoś, kiedy od najmłod-
szych lat jest mu mówione „bądź sobą", ale 
właściwie jest to nijaka tożsamość gdyż prze-
cież kształtujemy się w oparciu o innych...? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Owszem, pedagogika 
postmodernizmu, chociaż może sami postmo-
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derniści by temu zaprzeczyli, oparta jest na nie-
co pesymistycznym i utopijnym założeniu, już 
w starożytności głoszonym przez sceptyków: 
„nic nie istnieje, a nawet gdyby istniało, to i tak 
nie możemy tego poznać". Dostosowując ten 
pogląd do sytuacji wychowawczej możemy za-
uważyć, że młody czowiek na niczym pewnym 
nie może się oprzeć. Odebrano mu stały grunt 
pod nogami. Nie mając się na czym wesprzeć 
człowiek tonie. Uważam, że mówienie młodemu 
człowiekowi by „był sobą", by tylko w sobie sa-
mym szukał wsparcia, to nakładanie na niego 
zbytniego obciążenia, gdyż sobą może być ten, 
który już jakoś jest ukształtowany, a nie ten, kto 
dopiero wszystkiego właściwie poszukuje. 
S. J. Ż.: Wracając do wątku edukacji, jakie je-
szcze wartości oprócz wolności powinna kształ-
tować szkoła? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Ponieważ to rodzice de-
cydują za dziecko, że będzie się ono edukować 
w szkole, dalej w tej szkole kształtować, to jej 
zadaniem jest spełnić oczekiwania rodziców. 
Szkoła nie może więc odsuwać na bok rodziny. 
Poza tym - wobec olbrzymiego rozwoju nauk 
- nie powinna stawiać na pierwszym planie po-
dawania zbioru informacji encyklopedycznych, 
lecz uczyć uczenia się, aby po zakończeniu edu-
kacji szkolnej człowiek mógł sam „gonić" naukę. 
Szkoła winna każdemu uczącemu się dać możli-
wość rozwoju jego własnych talentów i przygoto-
wać do życia osobistego, społecznego i kultural-
nego. Obecnie nasz system edukacji ma szansę 
zreformawać się tak, by spełniał postawione przed 
nim zadania. Podkreślam jednak, iż mówię 
0 szansie, nie wiem zaś czy ją wykorzystamy. 
S. J. Ż.: Czy równie optymistycznie widzi Pan 
w tym procesie sytuację polskiego Kościoła 
1 rodziny? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Trzeba na to spojrzeć 
szerzej. Rodzina ludzi wierzących jest częścią 
Kościoła. Kościół to ludzie wierzący - pojedyncze 
osoby, rodziny, parafie itd. Z ostatniego doświad-
czenia - realnego socjalizmu - wyszliśmy dość 
okaleczeni, zatomizowani, nieufni, pozamykani 
w sobie. Jeśli będziemy mogli odbudować du-
cha wspólnoty, a wydaje się, że jesteśmy na 

dobrej drodze, bo np. wiele akcji charytatyw-
nych znakomicie się udało, to można przysz-
łość widzieć w jasnych barwach. Nie można bo-
wiem zapominać słów E. Mouniera, znakomitego 
filozofa i chrześcijanina, że chrześcijaństwo jest 
religią wspólnotową. Tak więc jeśli lokalny Ko-
ściół (parafia, diecezja itd.) będzie współpra-
cował z rodzinami to ich problemy będą łatwiej 
rozwiązywane. Nie myślmy zresztą tylko w ka-
tegoriach ekonomicznych, problemów jest wie-
le i bardzo różnorodnych. Trzeba tylko wysilić 
wyobraźnię. Kościół jest mocny przede wszyst-
kim swoim fundamentem, Chrystusem, a pa-
trząc bardziej „ziemsko", wiarą i miłością swoich 
członków. Człowiek, rodzina, parafia, Kościół, 
Chrystus powinni stanowić jedność. 
A. J.: Czy samo bycie w dzisiejszych czasach 
politykiem, daje możliwość bycia autorytetem? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Niestety tak. Jak widzi-
my, na scenie politycznej stoją różni ludzie: tacy, 
którzy po dojściu do władzy dzięki wyborom 
spełniają oczekiwania elektoratu i tacy, którzy 
uzyskaną władzę wykorzystują tylko dla siebie. 
Ale jakkolwiek by było to społeczeństwo jakoś 
odpowiada za ewentualny brak odpowiedzialno-
ści polityków. Przecież wyborcy mają w ręku 
bardzo groźną broń - kartkę wyborczą. Jednak 
środki masowego przekazu mają możliwość wy-
promowania prawie każdego na gwiazdę. Tu wi-
dać jak bardzo łączy się ze sobą wiele różnych 
aspektów życia. Umiejętność korzystania z te-
lewizji, krytycyzm, może uchronić nas od wielu 
błędów. Autorytetami, jak już mówiłem, stają się 
zazwyczaj ludzie, którzy do czegoś doszli, a poli-
tycy są ludźmi sukcesu, niezależnie od jakości 
wykonywanych przez siebie obowiązków. Polityk 
oczywiście ma możliwość częstszego niż zwy-
kły obywatel ukazywania się na ekranie telewi-
zora. W takiej sytuacji jest możliwe, iż zły polityk 
staje się autorytetem. Polityk może u swoich 
zwolenników wzmacniać te cechy, którymi sam 
się charakteryzuje, dobre lub złe. Jednakże „sza-
rzy" obywatele nie są tylko pionkami w poli-
tycznej grze i mają własny rozsądek. 
A. J.: Czy nie wydaje się Panu, że w społeczeń-
stwie demokratycznym rządy sprawuje połączo-
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na siecią wzajemnych odniesień „masa"? Prze-
cież politycy mają również swoje autorytety, które 
bardzo często pokrywają się z osobami innych 
polityków; takie powiązania tworzą ze sceny po-
litycznej relatywistyczną sieć. 
Prot. Jerzy Gałkowski: Na całe szczęście czło-
wiek opiera się również na własnym rozumie, 
choć w dużej części także na radach innych. 
Jednak nie wszyscy przecież poddają się pre-
sjom czy sugestiom autorytetów. 
A. J.: Więc czy największy wpływ na demokratycz-
ną rzeczywistość mają ci którzy się nie poddają? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Częściowo tak. Dążąc 
do demokracji mamy szansę zdecydować o so-
bie. W żadnym innym ustroju takowej szansy 
byśmy nie mieli. Niektórzy mówią, że demokra-
cja to „rządy większości głupich nad mniejszo-
ścią mądrych", jednak jeśli nie mieliby decydo-
wać wybrani przez społeczeństwo to kto inny 
ma posiąść ten przywilej? I na jakiej zasadzie? 
Moim zdaniem demokracja to najdogodniejszy 
dla społeczeństwa ustrój. 
Jacek Wojtysiak: Zwłaszcza w naszym niedoj-
rzałym jeszcze systemie politycznym wybieramy 
z pośród wąskiej grupki ludzi. Taka demokracja 
nie jest w pełni władzą społeczną. A może w 
takiej sytuacji w ogóle nie powinniśmy mówić 
o demokracji? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Nie możemy generali-
zować obserwując pewne negatywne zjawiska, 
przecież nasza, polska sytuacja jest wyjątkowa. 
Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że od dwóch 
wieków mieliśmy tylko dwadzieścia siedem lat 
wolności. Musimy się jeszcze długo uczyć doj-
rzałej demokracji i dojrzałej wolności. Nikt tej 
dojrzałości nam nie da, musimy ją sami nabyć 
poprzez życie w demokracji i wolności. Przejdę 
na płaszczyznę wiary. Tutaj, na ziemi, człowiek 
jest „w drodze", jest w drodze do zbawienia. To 
przecież nie polityka a Bóg nas zbawi. Egzy-
stencjaliści mówią, iż nigdy nie osiągniemy celu 
życia. Częściowo mają rację. Sami nigdy, lecz 
Bóg widząc naszą słabość pomaga i wspiera 
nas. Musimy już na ziemi zacząć budować króles-
two boże, choć żniwo będzie w „ojczyźnie nie-
bieskiej". 

J. W.: Jest to bardzo eschatologiczna wizja życia... 
Prof. Jerzy Gałkowski: To* Marks mówił, iż po-
lityka jest eschatologiczna, że na ziemi będzie 
bezklasowe społeczeństwo, nie będzie wojen, 
że sami jesteśmy w stanie się zbawić. 
S. J. Ż.: Czy jesteśmy na takm etapie rozwoju 
politycznego, że na razie kwestie moralne mo-
żemy odstawić na dalszy plan? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Broń Boże. To jak mówie-
nie młodemu człowiekowi „nie ucz się religii, 
nie chodź do kościoła, kiedy dojrzejesz wybie-
rzesz". Kiedy on dojrzeje, będzie już wychowa-
ny w nie-wierze, w nie-moralności. W ten spo-
sób do niczego nie dojdziemy. 
J. W.: Czy demokracja powinna mieć w sobie 
mechanizmy obrony przed niemoralnymi jej sa-
mej decyzjami? Czy istnienie takich mechani-
zmów byłoby sprzeczne z zasadą demokracji? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Sytuacja, o której Pan 
mówi, jest wielką wadą demokracji. Niestety nie 
można tego całkowicie uniknąć, gdyż nie ma 
w pełni skutecznych mechanizmów obronnych. 
W demokracji podobnych sytuacji nie możemy 
zupełnie wyeliminować, lecz możemy je bardzo 
ograniczyć. Jednym z podstawowych czynni-
ków byłaby dobra szkoła, dobra edukacja i wy-
chowanie, a drugim dobre prawa. Ponadto trze-
ba pamiętać, iż prawdziwie ceniący moralność 
człowiek zawsze może zastosować praktycznie 
regułę obywatelskiego nieposłuszeństwa, ze 
wszystkimi, oczywiście tego konsekwencjami 
i kierować się własnym sumieniem. Nie jest to 
sprawa prosta. W innych systemach, nie ukry-
wam, że mówię o komunizmie czy dyktaturze, 
nie ma nawet możliwości „krzyczenia", że coś 
jest złe. W demokracji mamy jawność i legal-
ność opozycji, wolność słowa, i jeśli ktoś uwa-
ża coś za złe, może to mówić, może się sprze-
ciwiać. W „realnym socjalizmie" takiej możliwości 
nie było. Każda krytyka, każdy przejaw - jakże 
słusznego - niezadowolenia, był groźbą rozbi-
cia systemu politycznego, bo przecież opierał 
się on na przemocy i strachu. 
A. L.: Możliwość krytyki wyboru pozosta-
wia również na przykład monarchia konsty-
tucyjna... 
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Prof. Jerzy Gałkowski: Nie bardzo. W monar-
chii władzę ma jedna osoba i ona podejmuje 
decyzje, naród zaś jest przedmiotem, a nie pod-
miotem władzy. Możliwość sprzeciwu, owszem, 
istnieje, jeśli jednak ten sprzeciw pociąga za sobą 
zmianę decyzji, wychodzi poza układy sił wła-
ściwe dla monarchii, jest buntem, zakwestiono-
waniem zasady monarchizmu. Istnieją także mo-
narchie konstytucyjne, lecz w nich monarcha 
„panuje, ale nie rządzi" jak mówią w Wielkiej 
Brytanii. Rządzą ludzie wybrani demokratycznie. 
A. J.: Moralność a polityka - czy te dwie pła-
szczyzny się ze sobą wiążą? Czy można mówić 
o moralności przy wyborze politycznym? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Płaszczyzny te bardzo 
mocno łączą się ze sobą. Polityka jest formą 
działania, a każde ludzkie działanie podlega mo-
ralnemu osądowi i normowaniu. Przy okazji po-
lityki, jak i przy innych okazjach zasadnie moż-
na postawić sobie pytanie: czy mam moralne 
prawo czynić wszystko co zechcę, czy też nie. 
Można to inaczej sformułować: czy ja decyduję 
o tym co dobre a co złe? Czy też ode mnie za-
leży tylko to, że czynię dobrze lub źle, zaś kry-
teria wartości moralnych są ode mnie niezależ-
ne, obiektywne? Tak jak od człowieka nie zależy, 
że chleb jest dla niego dobry, zaś cyjanek ra-
czej nie, tak i od niego nie zależy, że przyjaźń 
go buduje, zaś nienawiść niszczy. I nic tu nie 
pomoże żadna decyzja jednostkowa, ani zespo-
łowa. Nie jest to też problem światopoglądu, 
religii, filozofii, lecz problem faktów, które po-
znamy lub nie, uznamy lub odrzucimy. Tylko w 
imię czego? Choć więc parlament lub rząd podej-
mie demokratycznie jakieś uchwały, które są le-
galne, czyli przyjęte zgodnie z obowiązującymi 
regułami prawnymi, to nie znaczy, że są słu-
szne, sprawiedliwe. Hitler doszedł do władzy 
przy pomocy mechanizmów demokratycznych, 
zaś niemiecki parlament legalnie uchwalił ludo-
bójcze ustawy. A potem był proces norymber-
ski i nikt nie miał wątpliwości, że zbrodniarzy 
te ustawy nie chronią. Przyjęto wówczas zgod-
nie zasadę, iż ponad prawem stanowionym przez 
człowieka jest prawo inne, wyższe - prawo su-
mienia, prawo moralne. Dla chrześcijanina, i nie 

tylko, Bóg tworząc świat i człowieka w nim, nadał 
im jakąś strukturę, w języku filozofii (a więc nie-
zależnie od religii) nazywa się ją naturą, dla której 
pewne działania są „korzystne", czyli dobre, inne 
zaś „niekorzystne", złe. Całość tych układów na-
zywamy prawem naturalnym. I tak, jak nie może-
my decydować o tym by być lub nie być człowie-
kiem, tak też nie możemy sensownie głosować 
nad tym co dobre, a co dla nas jest złe, bo to 
samego dobra nie zmieni. Nie powinno się więc 
głosować nad zasadami moralnymi, bo one od 
naszej decyzji nie zależą. Należy więć pamiętać, 
że wybierając polityka jako reprezentanta swo-
ich interesów przekazujemy mu nasze upraw-
nienia tworzenia prawa. 
J. W.: Czy demokracja i chrześcijaństwo się 
wykluczają, czy też może demokracja i jej prze-
słania pokrywają się z przesłaniami wiary? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Przesłania demokracji 
ściśle się wiążą z problemem i istotą chrześci-
jaństwa. Bóg kieruje swe słowa, swoje prze-
słanie do wszystkich ludzi, a nie do wybranego 
władcy. Wobec Boga wszyscy są równi, stwo-
rzeni na Jego obraz i podobieństwo i wszyscy 
powołani do zbawienia. Dlatego także na pła-
szczyźnie politycznej wszyscy winni mieć rów-
ne prawa, demokracja jest najbliższa takiego 
układu. 
S. J. Ż.: Czy nie odnosi Pan Profesor wraże-
nia, że w zamyśle Boga świat został stworzony 
pluralistycznie? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Zacytuję słowa znane-
go polskiego filozofa, Stefana Świeżawskiego: 
Bóg nie jest mennicą produkującą jednakowe 
monety, lecz artystą, który każdego z nas stara 
się wyrzeźbić z osobna. 
S. J. Ż.: Czy więc dążenie do ujednolicenia 
w sferze społecznej, politycznej, psychologicz-
nej nie jest generalnie działaniem przeciw woli 
Bożej? 
Prof. Jerzy Gałkowski: Bóg nas stworzył róż-
nych, lecz powiedział byśmy żyli w miłości, co 
oznacza również tolerancję. Wartości i prawa z 
konieczności formułowane są w sposób ogól-
ny, powszechny. Jednakże prawa odnoszące się 
do człowieka, prawa osobowe, moralne, kultu-
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ralne, społeczne i inne, nie działają tak jak prawa 
przyrody, czyli całkowicie jednoznacznie. Prawa 
moralne określają drogę, na której - ale nie 
poza nią - każdy może i powinien znaleźć swoją 
ścieżkę. Nie możemy z góry odrzucać tych, którzy 
żyją i działają nieco inaczej niż my, jeśli mieszczą 
się na tej samej drodze dobra. Jesteśmy ludź-
mi i dlatego wszystkich nas obowiązują te same 
wartości i normy moralne; jesteśmy różni, więc 
w ramach tego olbrzymiego, powszechnego do-
bra odnajdujemy naszą jego cząstkę. 
S. J. Ż.: Dziękujemy bardzo Panu Profesorowi 
za rozmowę! 

Materiał z taśmy magnetofonowej przepisał oraz 
opracował: Aleksander Janas. 

P.S. Z winy bardzo słabej jakości nagrania mag-
netofonowego, rozmowa została przygotowana 
w bardzo skróconej formie, tak jednak, by przed-
stawiała w miarę klarownie stanowiska wszystkich 
biorących w niej udział. Prócz powyższego w 
zapisie nie zostały uwzględnione pytania i tre-
ści niemerytoryczne, nie wiążące się bezpośre-
dnio z tematem lub też odnoszące się do pry-
watnych i wyłącznie indywidualnych poglądów 
uczestników rozmowy. 

A. J. 

Z przyjemnością informujemy, że laureatami nagrody australijskiej fundacji 
„POLCUL" za rok 1997 zostali: Witold Dąbrowski, Grzegorz Żuk i Sławomir 
J. Żurek. Wyróżnienie im. K. i B. Singlerów przyznano za wydawanie i redagowa-
nie kwartalnika „Scriptores Scholarum". 

Gratulujemy naszemu koledze redakcyjnemu Jackowi Wojtysiakowi przyzna-
nego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej stypendium naukowego w roku 1997. 

• 

Gratulujemy naszej redakcyjnej koleżance Katarzynie Grzybowskiej, która zo-
stała laureatką konkursu poetyckiego „O Laur Topoli" zorganizowanego przez 
MDK w Zduńskiej Woli. 

Redakcja 



Wychowanie - rzeczywistość i dążenia 
- rozmowa z prof. dr hab. Wiesławem Theissem (UW) 

Wiesław Thciss - prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogicznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Zajmuje się szeroko rozumianą pedagogiką społeczno-kulturalną. Przedmiotem jego 
badań są zagadnienia teorii i historii pedagogiki społecznej, problemy socjalizacji politycznej dzieci i mło-
dzieży, a także tematyka kultury i edukacji w środowisku lokalnym. Opublikował m.in. książki: Radlińska 
(1984), Dzieci syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919-1923 
(1991), Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycznych (1996), re-
daktor i współredaktor wydawnictw, m.in.: Janusz Korczak: Jak kochać dziecko. (1992), Opieka społeczna 
w Warszawie ¡923-1948 {1995), Listy o pedagogice społecznej. H. Radlińska, A. Kamiński, A. O. Uziembło 
(1997). Jest także autorem artykułów i sprawozdań z badań, opublikowanych w prasie polskiej i zagranicz-
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Danuta Kurczab: Moje pierwsze pytanie wiąże 
się z osobą Janusza Korczaka, którego nazwisko 
bardzo często pojawia się w pańskich pracach. 
Odwołam się tu do własnych doświadczeń. Pod-
czas studiów polonistycznych ze zgorszeniem 
odkryłam, że nazwisko Korczaka nie pojawiło 
się podczas nich ani razu. Co w myśli Korczaka 
uważa Pan za szczególnie ważne dla współczesnej 
szkoły, o której kryzysie tak dużo się mówi? 
Prof. Wiesław Theiss: 0 Korczaku chciałbym 
powiedzieć w dwu wymiarach. Najpierw bezpo-
średnio odpowiadając na Pani pytanie. To, co 
najbardziej aktualne w myśli Korczaka, czym Kor-
czak wyprzedził swoją epokę, to do czego świat 
dopiero dąży, to bardzo prosta a jednocześnie 
trudna do zrealizowania idea: upodmiotowienie 
dziecka. Historia ukazuje, jakie było miejsce dziec-
ka w życiu społecznym w dawnych czasach. Krót-
ko mówiąc - żadne. Przecież jeszcze w XVII w. 
dzieci, które urodziły się martwe nie miały włas-
nych grobów. Mówiąc z pewną przesadą - dziecko 
nie było wtedy człowiekiem. Jak podaje Zbigniew 
Kuchowicz w swojej znakomitej książce Człowiek 
polskiego baroku, rodzina tamtych czasów była 

dla swoich najmłodszych członków „zakładem 
karnym". Działo się tak wcale często. Zmiana 
nastąpiła dopiero na początku naszego stulecia. 
Wówczas Janusz Korczak upodmiotowił dziecko, 
to znaczy pokazał, że ono - małe, „niewyrosłe", 
jak sam mówił, jest „prawdziwym człowiekiem". 
Wprawdzie działa w świecie inaczej niż dorosły, 
ale ma takie same prawa, jest więc rzeczywistym, 
aktywnym podmiotem, który z racji swojego wie-
ku - dodawał Stary Doktor - ma specjalne przy-
wileje. Korczakowska idea podmiotowości dziec-
ka była - i jest - trudna do zrealizowania. Była 
trudna, bo 70-80 lat temu dziecko ciągle jeszcze 
zajmowało marginalne miejsce w życiu społecz-
nym. Zwłaszcza dziecko z biednych rodzin, nie-
ślubne, opuszczone i osierocone. Jest także trud-
na dziś, bo dziecko nadal doznaje różnych krzywd 
ze strony dorosłych - jest bite, maltretowane, 
niedożywione, napastowane seksualnie, itp. Nie 
ma głosu, jest bezbronne. Stąd też, oczywiście, 
idea upodmiotowienia dziecka, rozumiana jako 
respektowanie przez świat dorosłych jego nie-
zbywalnych praw do pełnego rozwoju - jest cią-
gle ideałem, do którego powinniśmy dążyć. 
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Drugie zagadnienie związane z Korczakiem, o któ-
rym chcę mówić, to problem recepcji jego oso-
by i jego twórczości. Odbiór ten zależał przede 
wszystkim od względów politycznych.0 tym się 
nie mówiło. Mówiło się o jego dziele, o tym, że 
poszedł do Treblinki ze swoimi wychowankami. 
Wyrywało się go z kontekstu społecznego i po-
litycznego. Od pewnego czasu badam właśnie 
to zagadnienie. Opinia publiczna nie wie, jak źle 
był odbierany Korczak przez środowiska naro-
dowo-katolickie w okresie międzywojennym. Od 
1945 roku ta recepcja dzieliła losy kraju. Po-
czątkowo Korczak był aprobowany przez oficjal-
ne stanowiska pedagogiczne i państwowe. Z małą 
poprawką, bo chciano do jego, jak mówiono, 
„naiwności politycznej" dodać idee „socjalistycz-
nego wyzwolenia człowieka". Później, w okresie 
stalinowskim Korczak zostaje dosłownie wyrzu-
cony ze szkoły i placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Kilka jego dzieł, wśród nich znany 
szeroko w świecie esej Jak kochać dziecko, tra-
fiło na listę książek zakazanych. Tak oto Korczak 
znalazł się na komunistycznym indeksie! Po dłu-
gich poszukiwaniach dotarłem w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie do politycznych recenzji, 
na mocy których doszło do tego haniebnego 
kroku. Ciekawe, że w Polsce nikt nigdy o tym 
nie wspominał, jak komunizm w wydaniu stali-
nowskim obchodził się ze Starym Doktorem. 
Mówili zaś o tym dawni współpracownicy i wy-
chowankowie Korczaka spoza Polski, np. Ela 
Frydman z Izraela, Michał Wróblewski ze Szwe-
cji czy Bolesław Drukier z Danii. 
W następnym okresie historycznym, zapocząt-
kowanym przełomem 1956 r., Korczak znów po-
jawia się w życiu społecznym. Jest aprobowa-
ny, zostaje reaktywowane Polskie Towarzystwo 
Korczakowskie, zaczyna się na nowo wydawać 
jego książki. Ale i wówczas Korczak jest trochę 
niewygodny dla komunistycznych pedagogów, 
więc niektórzy próbują go „ożenić" z Makarenką. 
Jeden z głównych „korczakologów", który zresztą 
w 1947 roku pisał o Korczaku doprawdy niebywa-
łe brednie, w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych regularnie pisze już to o Korczaku, 
już to o Makarence. To jest tak jakby pisał o pie-

kle i o niebie, o ogniu i wodzie. Tych pedago-
gów nijak nie można łączyć. W tym to okresie 
Korczak staje się „towarem eksportowym" pol-
skiej pedagogiki. Wokół jego postaci gromadzi 
się grupa osób, które usiłują Korczaka zawłasz-
czać. A przecież pedagogika komunistyczna negu-
je swobodny rozwój, czyli to co było u Korcza-
ka najważniejsze: swobodę, autonomię, wolność 
dziecka. Gdy w 1992 roku publicznie wypowie-
działem się na ten temat, w środowisku pol-
skich korczakologów zawrzało. Pojawiły się głosy 
„świętego oburzenia". Inaczej, ze zrozumieniem 
i akceptacją, zareagowali koledzy z zagranicy. A tu 
trzeba dodać, iż ruch korczakowski jest obecny 
dosłownie na całym świecie. 
To jest właśnie fascynujące, jak idee korczakow-
skie stają się coraz bardziej aktualne i zmuszają nas 
dziś do bardzo intensywnego myślenia o dziecku 
i młodym człowieku, a także to, jak manipulowa-
no Korczakiem i jak go odbierano na przestrzeni lat. 
D. K.: O ile wiem Januszowi Korczakowi bar-
dzo bliska była idea takich pism jak nasze. Chcia-
łabym się odwołać do Pana Profesora osobi-
stych doświadczeń i przemyśleń i zapytać, co 
Pana zdaniem powinniśmy mieć na względzie 
redagując to pismo? 
Prof. Wiesław Theiss: Może tylko powtórzę to 
co mówił na ten temat Korczak. Korczak, jakby 
można dzisiaj powiedzieć, uprawiał szeroko ro-
zumiany warsztat dziennikarski, który budował 
wokół „Małego Przeglądu", gazety redagowanej 
wraz z dziećmi. Najważniejszą bodaj ideą tego 
warsztatu była zasada dialogu, partnerskiej wy-
miany myśli, wspólnego rozwiązywania podję-
tych zadań. W parze z tym szło, o czym już 
mówiłem, traktowanie małego człowieka jak naj-
poważniej, jako podmiotu właśnie, jako osoby, 
która ma coś ważnego do powiedzenia o sobie, 
o swoich bliskich, o swoim świecie. A trzecim 
głównym elementem tego dziennikarstwa było 
dostrzeganie indywidualnego, niepowtarzalne-
go, jedynego dziecięcego spojrzenia na świat. 
Korczak widział w tym dziecięcym opisie akt 
twórczy. Można powiedzieć, że był prekursorem 
dziecięcej etnografii, dostrzegał odrębność kul-
tury dziecka. Wiedział, i eksponował to w swo-
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im piśmie, że dziecko jest twórcą kultury, że 
tworzy różnego rodzaju wartości i dobra wokół 
siebie. Choćby to była kultura przez małe „k", 
Korczak przypisywał dziecku niepowtarzalne wi-
dzenie świata. Dzięki temu wszystkiemu, jak rów-
nież dzięki niepowtarzalnej osobowości Starego 
Doktora, „Mały Przegląd" był pismem żywym, 
autentycznym, czytanym, skupiał liczne grono 
dziecięcych korespondentów. Jeszcze dziś jest 
dobrą lekcją tego typu dziennikarstwa. 
Sławomir J. Żurek: Panie Profesorze, pozwoli 
Pan, że odczytam z kartki w kolejności alfabe-
tycznej: Kościół, państwo, rodzina, szkoła - to 
cztery instytucje mające między innymi za za-
danie wychowanie człowieka. Jaka istnieje dziś w 
Polsce pomiędzy nimi hierarchia i która z tych 
instytucji w procesie edukacyjnym, zdaniem Pana 
Profesora, jest najważniejsza? 
Prof. Wiesław Theiss: Na to pytanie można od-
powiedzieć dwojako, w zależności od przyjętej 
perspektywy - empirycznej czy teoretycznej. Za-
cznę od obserwacji empirycznych. Otóż nie ma 
chyba („chyba" bo nikt tego precyzyjnie nie zba-
dał) jednorodnej, spójnej hierarchii wymienio-
nych instytucji. Owszem pomiędzy tymi insty-
tucjami zachodzą jakieś relacje, ale są one często 
wymuszone takimi czy innymi względami. Są 
nawet zaburzone i antagonistyczne. Trudno za-
tem mówić w polskich realiach o konsekwent-
nym, spójnym systemie tego typu odziaływań 
edukacyjnych. Trudno też mówić o hierarchii. 
Jestem zwolennikiem demokratycznego udziału 
wszystkich tak zwanych społecznych podmio-
tów wychowawczych, a więc wszystkich insty-
tucji, które chcą i potrafią oddziaływać wycho-
wawczo, rozwojowo, edukacyjnie na drugiego. 
Pewnie można by się tutaj posłużyć jakąś typo-
logią i wyróżnić typy związków i raczej możliwe 
niż faktyczne relacje pomiędzy nimi. 
Idźmy drogą eliminacji: wychowanie państwo-
we w sensie spójnym w tym kraju, w tej chwili 
nie istnieje. I nie żałuję tego. Jak bowiem wiemy 
to z historii wychowanie państwowe miało i ma 
gdzie indziej dzisiaj na świecie bardzo silne ten-
dencje do monopolu. Poza tym kryją się tu pie-
niądze, etaty i inne zjawiska, jak na przykład 

różnego rodzaju lobbies, prowadzące do nega-
tywnych skutków, właśnie do monopolu ideo-
wego w dziedzinie edukacji. 
Po wtóre, dla całego kręgu ludzi związanych z 
religią bardzo ważną rolę odgrywa Kościół, nie-
zależnie od wyznania: niech to będzie cerkiew 
prawosławna, kościół rzymskokatolicki, ewan-
gelicka kircha, itd. Dla nich to jest bardzo ważne 
źródło wychowania. Wychowawcza rola Kościo-
ła jest jego naturalna funkcją, jednakże prze-
szłości polityczna nie dopuszczała do głosu tej 
funkcji. Od początku jednak Kościół jako insty-
tucja wychowywał i edukował i powinien to ro-
bić, niezależnie od wyznania. Obecna sytuacja 
w kraju sprawia, że powoli zaczyna on znowu 
tę rolę pełnić. 
Jeżeli chodzi o szkołę, to jest generalnie trage-
dia, z wielu względów, chociażby, że status ma-
terialny szkoły i nauczyciela jest bardzo niski, 
szkoła jest niedoinwestowana, przepełniona, nie 
ma jasności programowej. I chociaż jest wiele 
dobrych szkół, to na ogół szkoła jako główna 
instytucja edukacyjna działa źle, jest ciągle miejs-
cem, gdzie uczeń ma mało do powiedzenia w 
sensie ludzkim, podmiotowym. Szkoła jest źród-
łem frustracji, lęków, przemocy. Można to za-
obserwować i na wsi, gdzie ze względów eko-
nomicznych łączy się np. trzy klasy, i w dużych 
miastach, gdzie jak w Warszawie, na Ursyno-
wie do szkoły uczęszcza dwa tysiące uczniów. 
Ciągle nie jest to instytucja tak edukacyjna jak-
byśmy chcieli, jak zakłada teoria. 
Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę, to powie-

działbym, że trudno jest przecenić wielką rolę 
edukacyjną rodziny. Rodzina jest głównym, na-
turalnym miejscem wzrostu, zakorzeniania kul-
turalnego, religijnego, społecznego, itd. Nie ma, 
niestety, prostej zależności między dobrą ro-
dziną a dobrym wychowaniem i na odwrót. To 
może niezbyt odkrywcze stwierdzenie. Czasem 
z tych dobrych rodzin, pozostających na do-
brym poziomie kulturowym, społecznym, etycz-
nym, materialnym, będących wydawałoby się 
pozytywnym środowiskiem wychowawczym, po-
chodzą dzieci z ogromnymi problemami. Rodzina 
jako źródło oddziaływań wychowawczych jest 
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jakimś stymulatorem, ale nie gwarantem. Dru-
ga, teoretyczna, perspektywa odwraca kolejność 
ważności wymienionych instytucji wychowaw-
czych. Na ich czele stoi bez wątpienia rodzina. 
Jest to taka zwłaszcza rodzina, która optymalnie 
wypełnia swoje funkcje opiekuńcze, socjaliza-
cyjne, wychowawcze i inne. Obok rodziny po-
stawiłbym Kościół, z jego ponadczasową, mądrą 
pedagogiką, która prowadzi każdego wierzące-
go w przyszłe wymiary tego życia. Dalej nastę-
puje szkoła. Ma to jednak być szkoła nowocze-
sna, i to we wszystkich wymiarach tego słowa 
- placówka, która stoi na wysokim poziomie 
naukowym, stymuluje do samorozwoju, uczy 
tolerancji i dialogu etc. 
S. J.Ż.: Panie Profesorze, jeżeli więc nie ist-

nieje dialog między Kościołem, rodziną, szkołą 
a państwem, to w takim razie mamy do czynienia 
„ze skrajnymi warunkami życia społeczno-poli-
tycznego w Polsce". Czy ta sytuacja nie jest 
źródłem patologii? 
Prof. Wiesław Theiss: Tak, generalnie jest to 
źródło swego rodzaju patologii, dezorientacji i za-
gubienia, co może prowadzić, i niestety prowadzi, 
do wielu głębokich i często tragicznych następstw. 
Zanim rozwinę tę myśl, muszę najpierw odnieść 
się do skrajności, jak Pan powiedział, tych wa-
runków. Otóż skrajne warunki czy sytuacje skraj-
ne to przede wszystkim sytuacje spowodowane 
przez wojnę, rewolucję, więzienie, nagłą zmia-
nę polityczną. Są to sytuacje graniczne, roz-
strzygające, na które jednostka nie ma wpływu 
albo ma niewielki wpływ. Są to warunki bardzo 
wysokiego ryzyka rozwojowego. Natomiast za-
uważoną tu niejednorodność środowiskowych 
sytuacji wychowawczych, ich niekiedy szcze-
gólnie negatywny wpływ na człowieka, należy 
określić raczej jako środowisko zagrożenia. Te 
warunki prowadzą do dwóch głównych niebez-
pieczeństw: relatywizmu poznawczego i relaty-
wizmu etycznego. Relatywizm poznawczy nie 
odróżnia świata realnego, faktycznego od świa-
ta wyimaginowanego. To rodzi frustracje, bunt, 
agresję, czy - z innej strony - apatię i zagubienie. 
Relatywizm moralny zaś zaciera granicę pomię-
dzy złem a dobrem. Jeden i drugi rodzaj relaty-

wizmu ogranicza naszą wolność. Wolność jest 
podstawowym warunkiem bycia człowiekiem. 
Jest też warunkiem i jednocześnie rezultatem 
demokracji. 
Grzegorz Żuk: Wiemy, że jest Pan Profesor ju-
rorem w konkursie Fundacji Kultury „Małe oj-
czyzny - tradycja dla przyszłości". Chciałbym 
się więc dowiedzieć, czy lokalne inicjatywy edu-
kacyjne zauważają te problemy i próbują jakoś 
sobie z nimi radzić? 
Prof. Wiesław Theiss: Odpowiedź może być 
bardzo krótka i brzmieć: tak. Dlaczego? Dlate-
go, że edukacja w środowisku lokalnym prze-
chodzi w ręce gminy. Gmina widzi własny inte-
res w rozwijaniu szeroko rozumianej edukacji 
szkolnej, pozaszkolnej, kulturalnej. Jeżeli cele 
edukacyjne są bezpośrednio związane z intere-
sami gminy, z dobrem wspólnoty lokalnej to 
edukacja ma się dobrze. W przeciwnym przy-
padku edukacji grozi oderwanie od naturalnego 
kontekstu społecznego, kulturalnego i uzależ-
nienie jej od decyzji centralnych, od monopolu 
politycznego. Znam wiele gmin w kraju, na te-
renie których współpraca poszczególnych środo-
wisk wychowawczych - rodziny, szkoły, Kościo-
ła, władzy lokalnej - wygląda wręcz wzorcowo. 
Jest to możliwe, bo miejscowe życie mniej lub 
bardziej świadomie uwzględnia klasyczne hasło 
„demokracji oddolnej" - „sami sobie". Jest to 
działalność skupiona wokół tradycji, teraźniejszo-
ści oraz wokół planów na przyszłość. Wspólne 
dziedzictwo i wspólne cele uruchamiają wspólne 
działania. Znajomość potrzeb oraz dokładne roze-
znanie w posiadanych środkach ułatwia racjonali-
zację decyzji i prac podejmowanych w środowisku 
lokalnym. Także prac prowadzonych w dziedzinie 
szeroko rozumianej edukacji. Cieszyć się trze-
ba, że tego typu rozwiązania są bliskie, o ile nie 
identyczne, z rozwiązaniami od dawna znanymi 
w Europie. Gwoli ścisłości: w Polsce przed 1945 
roku też były niemałe osiągnięcia na tym polu. 
S. J. Ż.: Pan Profesor mówił, że inicjatywy lo-
kalne powinny być popierane przez władze lo-
kalne, jeżeli dobrze zrozumiałem... 
Prof. Wiesław Theiss: Tak, inicjatywa lokalna 
to jest wspólna inicjatywa całej społeczności lo-
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kainej. Ja bym na tym poziomie lokalnym nie 
oddzielał, chociaż życie oddziela, władzy lokalnej 
od inicjatyw lokalnych.To znaczy na przykład od 
inicjatyw szkoły, kółka gospodyń wiejskich, czy 
od inicjatywy Kościoła, czy też światlejszego rol-
nika, który wie coś lepiej niż inni i może wokół 
siebie skupić jakąś grupę. Generalnie rzecz biorąc 
sens tego działania polega na tym, aby ta wspól-
nota lokalna, a więc i władze lokalne, organizo-
wały się wspólnie rozwiązując wspólne przecież 
potrzeby i zadania. Kiedy bowiem władza lokal-
na stanie biernie obok, to dochodzi do konflik-
tów i takie przykłady też niestety są widoczne 
w małych ojczyznach. Ale chyba tendencje roz-
wojowe idą w tym kierunku, że wszystkie pod-
mioty społeczności lokalnych widzą sens we 
wspólnym działaniu. Oczywiście nie dzieje się 
tak jeszcze w całej Polsce. 
S. J. Ż.: Chciałbym jeszcze zapytać jaka jest 
relacja pomiędzy pojęciami: „mała ojczyzna" 
a „globalna wioska"? 
Prof. dr hab. Wiesław Theiss: Rzeczywiście, 
współczesna tendencja rozwojowa życia spo-
łecznego sprowadza się do globalizacji życia. 
Jest to możliwe dzięki określonym rozwiąza-
niom technicznym. Wydawałoby się na pierw-
szy rzut oka, że istnieje poważny antagonizm 
pomiędzy tym co globalne, a tym co lokalne. 
Jeszcze, jakieś 30 lat temu, to co globalne zda-
wało się dominować. Była to jednak inna sytu-
acja polityczna i społeczna. Rozwój demokracji, 
inne spojrzenie na świat i jego przyszłość spo-
wodowało, że ludzie przestali postrzegać te dwa 
wymiary świata jako wymiary antagonistyczne. 
Dziś podkreśla się, iż działanie na rzecz tego co 
lokalne jest zarazem działaniem na rzecz tego co 
globalne, w sensie ogólnoludzkiej kultury, w sen-
sie ogólnego życia społecznego świata. Pierwiastki 
uniwersalne, jakby ich nie interpretować, są obe-
cne w życiu lokalnym. Na tych właśnie nieantago-
nistycznych stosunkach między tym co global-
ne a tym co lokalne oparta jest wizja wspólnej 
Europy, na otwartym, demokratycznym, plura-
listycznym współistnieniu tego co lokalne. 
D. K.: Chciałabym zapytać Pana Profesora jako 
nauczyciela i pedagoga, czy w obecnej rzeczy-

wistości dostrzegałby Pan Profesor w ogóle, 
a jeśli tak to w czym, jakąkolwiek szansę na 
odzyskanie autorytetu nauczyciela? 
Prof. dr hab. Wiesław Theiss: Autorytet cho-
ciaż mocno nadwątlony, albo prawie doszczęt-
nie zniszczony, wszelako nie do końca chyba 
został pogrzebany. Jest obecny, widoczny, po-
mimo takiej kiepskiej, obecnej sytuacji. Wszę-
dzie tam jest obecny autorytet, gdzie nauczy-
ciel mówi prawdę (nie chodzi mi o prawdę jako 
przeciwieństwo kłamstwa), gdzie przekazuje tre-
ści, które zna dogłębnie, gdzie występuje w roli 
autentycznego profesjonalisty, fachowca, gdzie 
do wiedzy dodaje trochę serca, emocji.Właśnie 
często forma nauczycielskiej pracy, czy to w 
szkole podstawowej, czy na uniwersytecie, choć 
rzecz wtórna, decyduje o tym, że ten autorytet 
jest słabszy. Nauczyciel musi ustawicznie trak-
tować się jako narzędzie, które jest niedosko-
nałe. Niestety, sprawa nie jest taka prosta i cza-
sami świetny naukowiec nie potrafi dostrzec tego 
co życie stawia na pierwszym planie i nie umie 
zareagować na to. Wtedy traci autorytet, i to 
kompletnie. 
S. J. Ż.: Czy w dzisiejszych badaniach pedago-
gicznych istnieje termin „miłość"? A jeśli istnie-
je, to czy Pan prof. mógłby powiedzieć jak ko-
chać ten „podmiot"? 
Prof. Wiesław Theiss: To pytanie jest pewne-
go rodzaju klamrą naszej rozmowy, jako że od 
Korczaka zaczęliśmy. Taka kategoria jak „miłość" 
w edukacji, rozumiana jako specjalny stosunek 
do kogoś, relacja uczuciowa - dzisiaj raczej rzad-
ko występuje; można tę kategorię znaleźć głów-
nie w katolickich ujęciach pedagogiki, jak np. w 
pedagogii salezjańskiej. Klasycy pedagogiki też 
nie mówili o „miłości". Używali bardzo dziwnego 
zwrotu - „eros pedagogiczny". Ten termin wys-
tępuje na przykład w koncepcjach Marii Grze-
gorzewskiej, Bogdana Nawroczyńskiego czy He-
leny Radlińskiej. Według interpretacji Korczka 
„eros pedagogiczny", a więc miłość wychowawcza, 
jest relacją, która łączy wiedzę, uczucia i kryty-
cyzm. Mówił, że ta miłość jest mądra, bo nie 
tylko „kocha", ale gdy trzeba także „krytykuje". 
Obecnie, w słowniku pedagogiki ogólnej, ter-
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min ten jest raczej nieobecny. Przecież relacja 
uczeń - wychowawca czy student - profesor, 
jeżeli jest oparta tylko na intelekcie i wiedzy, jest 
„kulawa", niepełna, formalna. Inaczej mówiąc, 
miłość pedagogiczna jest naturalnym i koniecz-
nym dopełnieniem sytuacji wychowawczej, na-
wet więcej - często decyduje o wartościach 
wychowania. Miłość w pedagogice to - dodaj-
my - akceptacja, sympatia. To widzenie w dru-

gim człowieku podmiotu. I w tym momencie 
dochodzimy do punktu wyjścia naszej rozmo-
wy, czyli do Korczakowskiej idei upodmiotowie-
nia dziecka. 
D.K.: Dziękujemy Panu Prof. za ten czas, który 
nam poświęcił! 

Prof. Wiesław Theiss: I ja bardzo dziękuję! 

Rozmowę opracowała: Marzena Tarasińska. 
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aniołowie" 

tej nocy płakali 
zupełnie bezradni 
wobec śmierci Człowieka-Boga 
a myślałeś że aniołowie nie płaczą 
i choć czas nie dotyka 
wieczności 
poczuli się starzy 
jak ruiny romańskich kościołów 
skrzydła zszarzały zupełnie 
prawie ludźmi się stali 
w tej bezradności 
tylko o Bogu myśleli 
który zmienia nawet to 
co niezmienialne 
tylko wiary pragnie 
jeszcze wtedy nie wiedzieli 
o zmartwychwstaniu Tego 
który umarł na ich oczach 
tylko Ojciec wiedział 
co za trzy dni 

Katrzyna Grzybowska 



Spuścizna Unii Brzeskiej 
- rozmowa z Ojcem dr. Sergiuszem Gajkiem (KUL) 

Ojciec Sergiusz Gajek (MIC) - dr teologii; studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w 
Pontificio Instituto Orientale; adiunkt w Katedrze Teologii Prawosławnej Instytutu Ekumenicznego Wydzia-
łu Teologii KUL. Autor wielu publikacji w zakresie pneumatologii, eklezjologii, duchowości i liturgii pra-
wosławnej. Znawca problematyki Kościołów Wschodnich oraz cyrylo-metodianistyki. 

Sławomir J. Żurek: Unia Brzeska to rzeczywi-
stość eklezjalna, która miała miejsce pod koniec 
wieku XVI. Jak to się dzieje, że po 400 latach 
sprawa ta jest jeszcze tak żywa i wywołuje nadal 
tyle emocji i polemik? 
Ojciec Sergiusz: Trudno jest jednoznacznie od-
powiedzieć na pytanie «dlaczego»? Dzieje się 
tak chyba dlatego, że sam fakt sprzed czterech 
stuleci i wybór dokonany przez pewną grupę 
biskupów i chrześcijan przystąpienia do pełnej 
jedności kościelnej z Rzymem, już wtedy budził 
kontrowersje, ciągle narastające. Należy także 
pamiętać o tym, że w ostatnim czasie, nie tylko 
ze względu na rok jubileuszowy, ale także ze 
względu na odmrożenie sztucznie zamrożonej 
sytuacji eklezjalnej w Europie Wschodniej, po-
jawiło się wiele problemów. Gwałt zadany przez 
totalitarny reżim komunistyczny grekokatolikom 
w poszczególnych krajach, począwszy od Ukrainy 
przez Polskę, Słowację, Rumunię, a który nie do-
sięgną* w tak dużym stopniu Węgier i Bułgarii, 
był często maskowany. Kiedy lody totalitaryzmu 
stajały raptem okazało się, że sytuacja jest dużo 
bardziej skomplikowana. I mimo, że po obu czy 
nawet po trzech stronach nie brakowało dobrej 
woli, to nie da się łatwo rozwiązać problemu do 
kogo ma należeć określona cerkiew w danej 
wiosce na Ukrainie. Dzisiaj w tej wiosce część 
ludzi chce pozostać prawosławnymi, uważają, 

że mają prawo do tej cerkwi, którą budowali ich 
ojcowie, grekokatolicy. Do tego dochodzi je-
szcze podsycanie animozji. W tym sensie po-
zostaje ciągle otwarte pytanie. Myślę jednak, że 
nie należy przeceniać elementów teoretycznych. 
Jest to doświadczenie życia, zderzenia różnych 
opcji, nie tylko religijnych. Tak jak byłoby po-
myłką widzieć napięcia w Irlandii Północnej w 
kluczu religijnym, tak samo należy mieć dużą 
dozę ostrożności w ocenianiu napięć na Ukrai-
nie. Niektóre spory wygasają, zdarzają się też 
momenty ich ponownego wybuchu, z reguły z 
przyczyn zewnętrznych. 
Jacek Wojtysiak: Mamy rok 1596 i Unię Brzeską. 
Czy jest ona wynikiem idei religijnej, czy idei 
politycznych? 
Ojciec Sergiusz: Miniony rok dał mi okazję do 
ponownej refleksji na ten temat. Uczestniczy-
łem w wielu sympozjach, także międzynarodo-
wych. Dzisiaj spora część historyków przyznaje, 
że był to jednak akt religijny. Próba imputowa-
nia jakiegoś nacisku władz państwowych, czy 
machinacji jezuitów, jest powtarzaniem starych 
zarzutów historiografii carskiej, rodem z XVIII 
wieku, a nie z XVI. Słyszałem wypowiedzi Ukra-
ińców prawosławnych z Kanady na sympozjum 
w Kijowie i we Lwowie, którzy stwierdzają jed-
noznacznie, że był to samodzielny wybór ru-
skich biskupów. Wiadomo także ze źródeł, że 
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idea zawarcia unii wzbudziła zdziwienie i kon-
sternację w Warszawie u króla i samego nun-
cjusza. Na pewnych etapach wprowadzania Unii 
dochodziło do włączania się elementu politycz-
nego, takie jest życie społeczeństwa. Osobiście 
postawiłbym tezę, iż unia nie osiągnęła pełne-
go sukcesu, gdyż była właśnie aktem religijnym 
i nie brała pod uwagę wszystkich elementów 
politycznych. 
J.W.: Niektórzy prawosławni teologowie i histo-
rycy mówią, że większość ludu nie poszła za 
unią, i że ta decyzja biskupów była niezgodna 
z zasadami podejmowania postanowień w Ko-
ściele Wschodnim. Czy to prawda? 
Ojciec Sergiusz: Tutaj dotykamy problemu in-
terpretacji. Tak było w Kościele tamtego czasu 
i tak jest i dzisiaj, że biskupi podejmują decy-
zje, które następnie komunikują swoim wier-
nym. Synodalność Kościoła ruskiego w Rzeczy-
pospolitej XVI wieku była daleka od ideału jaki 
możemy wyczytać u filozofów religijnych XIX 
wieku. Faktem jest, że znaczna część wiernych 
poszła później za biskupami. Ci, którzy stawiali 
opór, to były bractwa, czyli ówczesna inteligen-
cja. Dotyczyło to pewnych regionów, na przy-
kład Lwowa. Natomiast biskupi nie podzielali 
opinii, że należy kontaktować się z patriarchą 
Konstantynopola, który wtedy był w niewoli tu-
reckiej. Możliwość kontaktu z nim była bardzo 
ograniczona. Biskupi wszak podejmowali swe 
kroki, z nadzieją, że w lepszych czasach także 
reszta prawosławnych biskupów dołączy do tego 
kroku pojednania. Oprócz tego jest faktem, że 
biskupi podjęli ten krok w sytuacji poważnych 
problemów natury administracyjnej, pastoralnej 
w tym okresie w Kościele ruskim. Szukano zatem 
w Rzymie pewnego wsparcia dla przeprowa-
dzenia reformy. Był to gest otwarcia się w kie-
runku Zachodu. Na Rusi Kijowskiej było to moż-
liwe, bo ciągle istniały w pamięci nienajgorsze 
stosunki Kijowa z Rzymem. Stanowiło to po-
wrót, w rozumieniu biskupów, do sytuacji sprzed 
podziału. Biskupi ruscy uważali także, iż wejdą 
w unię z Rzymem na zasadzie partnerstwa. Spo-
tkali się w Rzymie z inną perspektywą: eksklu-
zywizmu, który uznawał, iż tylko w Kościele rzym-

skim jest zbawienie. Napotkali oni eklezjologię, 
która odmawiała wartości eklezjalnej wspólnotom, 
które nie pozostawały w jedności z Rzymem. 
Biskupi, którzy byli w pełni przekonani o słusz-
ności unii przystali na ten swoisty dyktat. Nie 
można ich obwiniać za chęć dążenia ku jedności. 
J.W.: To znaczy, że według koncepcji biskupów; 
którzy wyjechali do Rzymu, Kościół greckoka-
tolicki nie miał podlegać papieżowi, tylko miał 
być niejako równoprawny? 
Ojciec Sergiusz: Miał uznać władzę papieża z 
zachowaniem daleko idącej autonomii, na przy-
kład własnego metropolity. Rzym był skłonny 
uznać jakąś autonomię Kościoła ruskiego, ale 
pod warunkiem, że Kościół ruski uznałby, że 
poza Kościołem rzymskim nie ma zbawienia. 
Pełne przystąpienie pozwoliłoby im na wejście 
w ten Kościół, w którym jest zbawienie. Przyj-
mowano wyznania wiary tych biskupów na za-
sadzie, że oni indywidualnie ją wyznają i są przy-
jęci do Kościoła katolickiego. Trudno obwiniać 
konkretnych ludzi w Rzymie za takie podejście 
do sprawy, bo tak akurat wtedy w Rzymie się 
myślało. 
S. J. Ż.: Możemy powiedzieć, że unia nie speł-
niła swojego posłannictwa. Wszak „unia" ety-
mologicznie znaczy „łączyć", a nie „dzielić"... 
Czy w tej unii byli dwaj partnerzy, którzy na-
wiązują dialog i mają to samo prawo? Czy to w 
ogóle była unia?... 
Ojciec Sergiusz: Historycznie patrząc było to 
znacznie mniej niż się spodziewano przed pod-
pisaniem postanowień unii. Unia w zamierzeniu 
miała być przywróceniem jedności, na zasadzie 
partnerstwa z pełnym uznaniem zwierzchności 
papieża. W praktyce tak się nie stało. 
S. J. Ż.: Jak z dzisiejszego punktu widzenia 
Ojciec ocenia unię? Czy była to rzeczywistość 
potrzebna w Kościele, skoro przyniosła ona po-
działy, prześladowania, cierpienie tylu ludziom? 
Czy z perspektywy badacza można ocenić unię 
jako zjawisko pozytywne dla historii Kościoła 
powszechnego, czy negatywne? 
Ojciec Sergiusz: Jest to pytanie współczesnego 
człowieka. Historycy przestrzegają przed ana-
chronizmem, wyrywaniem z pewnego kontekstu. 
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Nie można stawiać pytań dzisiejszych ludziom 
z tamtych czasów. Nie ulega wątpliwości, że dla 
pewnej grupy chrześcijan, pogranicza wscho-
dniej i środkowej Europy, był to wybór bardzo 
żywotny, eklezjalny i otwierający ich na kulturę 
zachodnią. Jeśli patrzymy z krytycznego punk-
tu widzenia, to możemy żałować, że w następ-
nych dziesięcioleciach doszło do pewnej latyni-
zacji liturgii. Natomiast to spotkanie kultur było 
bardzo kreatywne. Nastąpił rozwój szkolnictwa. 
Zdopingowało to stronę prawosławną do pod-
niesienia poziomu wykształcenia. Działo się to 
wszystko jednak w żywej rzeczywistości. Po-
wstawały różne zatargi, które prowadziły do na-
pięć, a nawet czasem wojen. Wmieszał się w 
unię element polityczny, Moskwa wykorzystała 
pretekst religijny do utrwalenia swoich wpły-
wów na terenie choćby Rusi Kijowskiej. Część 
badaczy uważa, że nie należy upatrywać w utwo-
rzeniu patriarchatu w Moskwie, na kilka lat przed 
zawarciem unii, jakiegoś szczególnego kataliza-
tora dla unijnych działań biskupów ruskich, ale 
jest to kwestia dyskusyjna. Zdaje się, że dla pew-
nych kręgów ludzi wzrastająca dominacja Mosk-
wy, była raczej stymulatorem do tego, aby otwo-
rzyć się na Zachód. 
J.W.: Często strona prawosławna stwierdza, że 
unia była wprowadzana w wielu miejscach prze-
mocą, w jakim stopniu tak było? 
Ojciec Sergiusz: Podnoszone są tego typu za-
rzuty w moskiewskiej historiografii. Tymczasem 
wymaga to spokojnego przebadania źródeł. Istnia-
ły pewne fakty ignorancji opinii pewnej grupy pa-
rafian. Ale w Kościele decyzje podejmują biskupi. 
J.W.: Czy późniejsze fakty prześladowania uni-
tów są lepiej udokumentowane? 
Ojciec Sergiusz: Carat prześladując unitów na 
terenach sukcesywnie zagarnianych, był zainte-
resowany tworzeniem dokumentacji, która także 
jest ciągle mało przebadana. Wielkie prześlado-
wania na Białorusi, ciągle oczekują na wnikliwą 
analizę tamtych wydarzeń. Te prześladowania 
były wynikiem określonej polityki caratu. Jestem 
jak najdalej od oskarżania prawosławia. 
S. J. Ż.: Oprócz kwestii posłuszeństwa Rzy-
mowi w XVII wieku, czy były jakieś inne ele-

menty teologiczne różniące prawosławie od 
unitów? 
Ojciec Sergiusz: Były to właściwie stare kwestie 
różnic między Kościołem Wschodnim a Kościo-
łem Zachodnim. Pamiętać jednak trzeba o tym, 
że te różnice istniały także w wieku VIII i IX 
i nie stanowiły powodu do zrywania jedności. 
Od wieku XI, od zerwania więzi w 1054 roku, 
już w wieku XII na Rusi te same rzeczy, które 
wcześniej uchodziły za uprawnione zróżnicowa-
nie, urastają do rangi dogmatycznych różnic. 
Jest to tendencyjność obustronna. Po unii spo-
tykamy się z ekskluzywizmem w Kościele unic-
kim, który broni swego wyboru prorzymskiego 
i ekskluzywizmem w Kościele prawosławnym, 
który broni własnej tożsamości, twierdząc, że 
unici całkowicie zaparli się własnego dziedzictwa. 
Były to właściwie różnice nie bardzo wielkie, ich 
istota dotykała kwestii eklezjologicznych, a więc 
struktury Kościoła, prymatu papieża itd. 
S. J .Z: Czy Ojciec nie odnosi wrażenia, że dzi-
siaj w dialogu ekumenicznym pomiędzy prawo-
sławiem a katolicyzmem, Kościół unicki stano-
wi przeszkodę? 
Ojciec Sergiusz: Spotkałem się z takimi głosa-
mi. Jest to opinia generalnie podtrzymywana 
przez prawosławnych. Takie rozumowanie jest 
wszak uproszczeniem. Jeśli mówimy o dialogu 
katolicko-prawosławnym, to nie możemy dzisiaj 
zamykać oczu na trzeci Kościół, nazywany grec-
kokatolickim. Nie może być tak, że Kościół grec-
kokatolicki staje się przedmiotem dialogu, o nim 
się dyskutuje lub o nim prowadzi się polemiki. 
Powinien on stać się podmiotem dialogu, uczest-
nikiem. Normalną rzeczą byłby swoisty trialog. 
To by mogło doprowadzić do zbliżenia poszcze-
gólnych Kościołów. Jeśli dążymy do pełnej komu-
nii eklezjalnej między Wschodem a Zachodem, 
to mamy do czynienia dzisiaj z trzema partne-
rami. Eliminowanie jednego partnera jest za-
mykaniem oczu na rzeczywistość. Jeśli nie 
chodzi nam w dialogu tylko o to, aby uznać kto 
ma rację, ale o autentyczne pojednanie, to z 
tego pojednania nie możemy wyłączać grekoka-
tolików. W przeciwnym razie będzie ono iluzo-
ryczne, nie stanie się trwałe. 
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J.W.: Tylko, że strona prawosławna traktuje jed-
nego z tych partnerów jako człon wielkiego part-
nera rzymskiego. 
Ojciec Sergiusz: Zgoda, ale jednocześnie dość 
niechętnie widzi w komisji dialogu samą obe-
cność grekokatolików, których to obecność jest 
tam symboliczna. 
S. J. Ż.: Czyli ten dialog przebiega ponad gło-
wami unitów? 
Ojciec Sergiusz: Niestety tak. Trzeba jednak pod-
kreślić, że dzisiaj coraz więcej ludzi po obu stro-
nach zdaje sobie sprawę, że tego typu dialog 
prowadzi do uchwalenia pewnych uzgodnień, 
ale nie do zgody realnej, kościelnej. Jeszcze raz 
chcę powiedzieć, że nie można zamykać oczu 
na istnienie Kościoła, który liczy prawie pięć 
milionów wiernych. To przypomina postawę kra-
jów arabskich, które nie uznają istnienia Izrae-
la. Może się komuś nie podobać to istnienie, 
ale jest ono faktem. Dokument z Balaband wy-
raźnie mówi o tym, iż unia dzisiaj, tak jak była 
historycznie zawarta, nie jest modelem jedno-
ści, do której dążymy, ale Kościoły Wschodnie 
mają prawo istnienia. Tutaj pojawia się pytanie, 
co to znaczy prawo istnienia? Czy jest to pra-
wo wegetacji, czy jest to prawo swobodnego 
rozwoju? Dzisiaj regiony postsowieckie są pełne 
ateistów. Tłumaczenie, że ktoś kto się urodził w 
Charkowie, jest potencjalnym prawosławnym, 
pojawia się raczej na zasadzie życzenia, niż stwier-
dzenia faktu. Niektórzy posuwają się tak daleko, 
że mówią o sobie jako o ateistach, ale ateistach 
prawosławnych. Jest to przedziwna kategoria 
eklezjologiczna. 
J.W.: Kościół greckokatolicki jest to jeden z ka-
tolickich Kościołów Wschodnich. Czy mógłby 
Ojciec powiedzieć coś o innych? Jak się sytua-
cja przedstawia liczbowo, jeśli chodzi o wier-
nych? Na czym polegają różnice w stosunku do 
unitów? Może tamte unie były bardziej udane? 
Ojciec Sergiusz: Unia Brzeska nie była pierwszą 
unią między Kościołami Wschodnimi, a Rzy-
mem. Była jednak niewątpliwie jedną z bardziej 
znaczących. W gruncie rzeczy stanowiła katali-
zator do szeregu późniejszych unii. Kolejne wie-
ki, od XVII do XX, stanowią okres kolejnych, 

lokalnych unii Kościołów Wschodnich, niekato-
lickich, innych niż bizantyjskie. Wspólnota ka-
tolickich Kościołów Wschodnich jest bardzo duża 
i obejmuje w sumie pięć tradycji liturgicznych. 
Są to Kościoły tradycji aleksandryjskiej, antio-
cheńskiej, chaldejskiej, ormiańskiej i bizantyń-
skiej. Unia Brzeska stanowiła przełom w proce-
sie prób odnowienia jedności z grupami innych 
Kościołów. Trzeba jednak powiedzieć, że w wie-
lu regionach takie próby doprowadzały do jed-
ności tylko części wiernych danego Kościoła z 
Rzymem. Najliczniejszym z Kościołów unickich 
jest Kościół ukraiński, największy spadkobierca 
Unii Brzeskiej. Oprócz tego Kościół malabarski, 
tradycji chaldejskiej. 
S. J. Ż.: Czy istnieje w Kościele greckokatolic-
kim zagrożenie „unarodowienia", istniejące na 
przykład w polskim Kościele rzymskokatolic-
kim? Często wśród Polaków słyszy się opinię, 
że Kościół greckokatolicki jest po prostu Ko-
ściołem ukraińskim. Niektórzy historycy twierdzą, 
że miał on decydujący wpływ na tworzenie się 
narodu ukraińskiego. 
Ojciec Sergiusz: Dzięki Bogu wywarł on taki 
wpływ. Może nie bezpośrednio na kreowanie 
tradycji narodowościowej, ale na pewno państwo-
wej. Dzięki temu mamy dzisiaj Ukrainę. Jest to 
niewątpliwie wielki wkład kulturowy Kościoła. 
Kościół nie istnieje na ziemi wśród aniołów, którzy 
nie mają paszportów, tylko wśród określonych 
narodów. Wobec tego taki wkład jest czymś po-
zytywnym. Wszystkie procesy pozytywne mogą 
mieć marginesy, niekoniecznie pożądane, których 
nie należy zbyt tendencyjnie rozdmuchiwać. Nie 
wydaje się, by Kościół greckokatolicki na Ukra-
inie był bardziej patriotyczny, niż Kościół rzym-
skokatolicki w Polsce. Są to sprawy porówny-
walne. Dzisiaj, kiedy Kościół ukraiński wyszedł 
z podziemia, dają o sobie znać głosy radości, 
że można działać w niepodległym kraju. Nie moż-
na wszak takiej euforii zanadto rozdmuchiwać. 
Istnienie w tej chwili metropolii Kościoła ukraiń-
skiego w Polsce jest rzeczą zupełnie normalną, 
tak jak istnieje duszpasterstwo Polaków w róż-
nych regionach świata. Tyle tylko, że Ukraińcy 
w Polsce, nie są emigrantami, mieszkali tutaj 
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zawsze. W wyniku akcji Wisła komuniści pol-
scy rozrzucili Ukraińców na terenie całej Polski. 
J.W.: Czy można powiedzieć, że to jest Kościół 
narodowy? 
Ojciec Sergiusz: Zależy, co rozumiemy pod tak 
sformułowanym pojęciem, gdyż jest ono bar-
dzo niejasne. Oprócz tego ma ono określoną 
konotację w eklezjologii. Kościołem narodowym 
jest Kościół Anglii. W takim toku rozumowania 
nie można mówić o Kościele ukraińskim w aspek-
cie narodowym. 
S. J. Ż.: Ale czy na przykład Białorusin mie-
szkający na Ukrainie czuje się dobrze w ukraiń-
sko-bizantyńskim Kościele? 
Ojciec Sergiusz: Nieodległymi są czasy, kiedy 
to Kościół ukraiński używał języka cerkiewno-
słowiańskiego, który był wspólny dla katolików 
wschodnich różnych tradycji. Jest rzeczą nor-
malną, że obecnie przeszedł na język ukraiński. 
Jeśli wspólnoty Białorusinów na Ukrainie byłyby 
liczniejsze, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
modlić się tam także po białorusku. Zdarza się, że 
na Białorusi w Kościele greckokatolickim używa 
się cerkiewno-słowiańskiego, czy ukraińskiego. 
J.W.: Jakim Kościołem jest Kościół białoruski? 
Czy posiada on autonomię? 
Ojciec Sergiusz: Pełna nazwa tego Kościoła brzmi: 
Białoruski Kościół Greckokatolicki. Posiada au-
tonomię mimo, że nie ma przywróconej pełnej 
struktury organizacyjnej. Od 1939 roku przez 
kilka lat istniał egzarchat. Później nie było już 
możliwości obsadzenia urzędu egzarchy. Wo-
bec tego dzisiaj istnieje struktura niepełna. Jest 
to dekanat. 
S. J. Ż.: Czy na Białorusi lub na Ukrainie, gdzie 
Kościół greckokatolicki funkcjonuje, są podej-
mowane próby dialogu ekumenicznego, który 
wydaje się być naturalną rzeczą, pomiędzy pra-
wosławnymi, a unitami? Tutaj nie ma już pośred-
nika rzymskokatolickiego, a jest „rzeczywistość 
spotkania". 
Ojciec Sergiusz: Ukraina jest na tyle wielkim 
państwem, że stosunki liczbowe inne są w Char-
kowie, a inne we Lwowie. Wobec tego także sy-
tuacja jest diametralnie różna w danych regio-
nach. Największym Kościołem na Ukrainie jest 

Ukraiński Kościół Prawosławny, pozostający w 
jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego. Jest to 
Kościół autonomiczny. Na drugim miejscu jawi 
się Ukraiński Kościół Greckokatolicki, na dal-
szym planie Ukraiński Kościół Prawosławny 
Patriarchatu Kijowskiego. Istnieją pewne próby 
dialogu między tymi Kościołami, zwłaszcza je-
śli chodzi o tereny zachodniej Ukrainy. Ten dialog 
przypomina czasami starcie. Brak jest natomiast 
realnego klimatu wyjścia sobie naprzeciw. Ubo-
lewają nad tym ludzie mądrzy i pobożni po wszyst-
kich stronach. Katolicy ukraińscy dali wiele do-
wodów zainteresowania wejściem w bardziej 
twórczy dialog. Jest to na razie dość trudne, 
zwłaszcza ze strony Kościoła jurydykcji mo-
skiewskiej, który widzi w grekokatolikach ciągle 
jeszcze zagrożenie. 
S. J. Ż.: Czyli występują przeszkody natury po-
litycznej? 
Ojciec Sergiusz: Myślę, że nie tylko politycznej. 
Raczej jest to wzajemna nieufność. Pewnym 
fenomenem, bardzo rozpowszechnionym na te-
renie całej WNP jest wzajemny lęk poszczegól-
nych Kościołów przed sobą. Jest to zachowa-
nie zupełnie absurdalne dlatego, że niewielka 
liczba katolików zupełnie nie zagraża prawosław-
nym. Mimo tego prawosławni panicznie boją 
się katolików. Katolicy zaś boją się prawosław-
nych, ze względu na samą liczebność prawo-
sławnych. Lęk jest rzeczywistością, ciągle je-
szcze bardzo mocną. Myślę jednak, że można 
już mówić o pierwszych próbach przełamania 
barier. Były pewne znaki wyjścia na przeciw 
Kościołowi greckokatolickiemu ze strony nieka-
nonicznych Kościołów prawosławnych. Kościół 
greckokatolicki pryncypialnie nie jest gotów 
uznawać tych Kościołów niekanonicznych i wy-
bierać je przeciwko Kościołowi prawosławnemu. 
Między innymi dlatego, że odnosi się pryncy-
pialnie z szacunkiem do Kościoła prawosławne-
go, mimo aktualnie trudnych relacji. 
J.W.: A jak analogicznie sytuacja przedstawia 
się na Białorusi? 
Ojciec Sergiusz: Tutaj sytuacja jest zasadniczo 
różna, ponieważ znaczna część mieszkańców 
jakoś identyfikuje się z Kościołem prawosław-
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nym. Po drugiej stronie jest Kościół rzymsko-
katolicki i pewna grupa grekokatolików, którzy 
są otwarci. Od lat deklarują oni gotowość współ-
pracy z innymi Kościołami, ale są prawie całko-
wicie ignorowani przez Kościół prawosławny. 
Jest to fakt o tyle dziwny, że znaczna część wier-
nych Białoruskiego Kościoła Greckokatolickie-
go, to są ludzie młodzi, którzy przyszli do Ko-
ścioła znikąd i przyjęli chrzest w tym Kościele. 
S. J. Ż.: Mam wrażenie, że po 1989 roku po-
zbawieni jesteśmy w stosunku do Ukrainy, czy 
Białorusi wzajemnych lęków o wpływy polityczne. 
W takim razie dlaczego tutaj, w Lublinie rów-
nież brak jest atmosfery dialogu z Kościołem 
greckokatolickim? 
Ojciec Sergiusz: Należałoby zapytać o to tych, 
którzy nie chcą z nami dialogować. Wspólnota 
grekokatolicka w Lublinie jest otwarta na dia-
log z innymi Kościołami. Ciągle mamy wraże-
nie, że Kościołowi prawosławnemu trudno jest 
uznać grekokatolików na Lubelszczyźnie za part-
nera, czy podmiot dialogu. Ciągle są jeszcze 
pewne lęki, mimo, iż nie ma podstaw do odczu-
wania zagrożenia. Wspólnota grekokatolicka na 
Lubelszczyźnie nie jest wielka. W wymiarze cy-
wilnym dochodzi często do spotkań z okazji róż-
nych świąt ludowych typowo ukraińskich na tym 
terenie. Niestety nie ma tych kontaktów między 
duszpasterzami. Dla wielu rzymokatolików zaś 
grekokatolicy stanowią pewien skansen. W świa-
domości rzymokatolików nie istnieje prawda przy-
pomniana przez Sobór Watykański Drugi o tym, 
że grekokatolicy nie są obrządkiem. Są po pro-
stu odrębnym Kościołem „sui iuris". 
J.W.: Na czym dokładniej polega ta autonomia 
Kościoła greckokatolickiego? Czy również przy 
obsadzie hierarchii? 
Ojciec Sergiusz: Ukraiński Kościół Greckokato-
licki na Ukrainie ma strukturę arcybiskupstwa 
większego. Na czele stoi arcybiskup większy, z 
prawami porównywalnymi z prawem patriarchy. 
Nie jest on patriarchą uznanym przez Watykan. 
Jest powszechnie nazywany patriarchą przez 
wiernych. Przewodzi on synodowi, a synod wy-
biera biskupów. Biskupi muszą być następnie 
uznani przez papieża. 

S. J. Ż.: Czyli to jest odwrotna sytuacja niż w 
Kościele rzymskim? 
Ojciec Sergiusz: Jest to inaczej niż w Kościele 
rzymskim. W Kościele rzymskim istnieje więk-
szy centralizm. Brak pełnej autonomii polega na 
tym, iż Kościół greckokatolicki nie posiada pa-
triarchy. 
J.W.: Który z Kościołów Wschodnich ma pa-
triarchat? 
Ojciec Sergiusz: Istnieje kilka katolickich pa-
triarchatów wschodnich. Są to często nie tak 
liczne Kościoły jak Ukraiński Kościół Greckoka-
tolicki. Skupiają one około miliona wiernych. 
Jest to Kościół melchicki z patriarchatem w 
Antiochii i inne Kościoły o długich tradycjach. 
W Kościele greckokatolickim nie ma patriarcha-
tu, bo historycznie nie było takiego stanowiska, 
ale zgodnie z logiką bizantyńską w niepodle-
głym kraju, Kościół powinien mieć patriarchę. 
J.W.: W tamtych Kościołach wybiera się pa-
triarchę i prosi o komunię, która jest najczęściej 
udzielana. Czy w Kościele greckokatolickim te 
nominacje na biskupów także są zatwierdzane, 
czy dochodzi tutaj do pewnych napięć? 
Ojciec Sergiusz: Jest to dość krótka historia, 
aktualny arcybiskup jest dopiero drugim arcy-
biskupem większym. 
S. J. i . : Czy dzisiaj Kościół greckokatolicki jest 
jeszcze ekspansywny, czy zdobywa nowych 
wiernych? Czy może tak jak Kościół rzymsko-
katolicki traci wyznawców? 
Ojciec Sergiusz: Trudno się zgodzić z tymi te-
zami, które leżą w podtekście pytania. Kościół 
greckokatolicki jest Kościołem dynamicznym, 
który stara się dotrzeć do ludzi pogubionych, 
którzy nigdzie nie należą lub na pewnym etapie 
ich rodziny zagubiły tradycję religijną. W Ko-
ściele greckokatolickim na Ukrainie zachodzi 
proces odzyskiwania wiernych. Rośnie liczba 
wyznawców pozostających w bezpośrednim 
wpływie pastoralnym. W Polsce trochę inaczej 
przedstawia się sytuacja. Tu Kościół greckoka-
tolicki jest reprezentantem licznej mniejszości 
narodowej. Tutaj także można mówić o pew-
nym wzroście wiernych. Z drugiej strony istnie-
je naturalny proces asymilacyjny. W związku z 
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tym pewna część ludzi w naturalny sposób po-
zostaje poza możliwością regularnego uczestni-
czenia w duszpasterstwie. 
J. W.: Czy polscy biskupi grekokatoliccy pod-
legają Watykanowi bezpośrednio? 
Ojciec Sergiusz: Od kilku miesięcy w Polsce 
istnieje oddzielna metropolia. Z jednej strony 
podlega ona bezpośrednio Watykanowi, z dru-
giej strony pozostaje w zależności kanonicznej 
z arcybiskupstwem większym. 
S. J. Ż.: Jak wygląda kwestia powołań w Koście-
le greckokatolickim? Czy istnieje kryzys podobny 
do sytuacji europejskiego Kościoła rzymskiego? 
Ojciec Sergiusz: Kościół greckokatolicki na te-
rytoriach historycznych, czyli na Ukrainie i w 
Rumunii nie przeżywa takiego kryzysu, przeży-
wa rozkwit powołań. Niektóre diecezje ukraińskie 
przyjmują rocznie do seminarium dziesięciu kan-
dydatów, podczas gdy zgłasza się osiemdziesię-
ciu. W Polsce powołania są też na niezłym po-
ziomie. 
S. J. Ż.: Czy w Kościele greckokatolickim ist-
nieje instytucja celibatu? 
Ojciec Sergiusz: Nie ma celibatu obowiązkowe-
go. Znaczna część święconych księży na Ukrai-
nie wcześniej zawiera małżeństwa. Istnieje tra-
dycyjna praktyka święcenia żonatych mężczyzn. 
W Polsce zasadniczo nie święci się żonatych. 
Jest też prawdą, że niektórzy z absolwentów 
polskich, wyjeżdżają na Ukrainę, tam się żenią, 
tam pracują, aby następnie powrócić do kraju. 
S. J. Ż.: Czy Ojciec widzi jakąś zależność po-
między kryzysem powołań, a kwestią zachowa-
nia celibatu w Kościele rzymskim? 
Ojciec Sergiusz: Jakieś powiązania można do-
strzec. Natomiast nie wydaje się, by były to 
związki istotne, ponieważ istnieje kryzys powo-
łań pastorskich na przykład w Szwajcarii, czy w 
Niemczech, a celibat tam nie obowiązuje... 
J.W.: Na Ukrainie, gdzie mamy pięć Kościołów 
Wschodnich, czy jest uznawany chrzest wzaje-
mnie, czy nie? 
Ojciec Sergiusz: Resztka trzeźwości eklezjalnej, 
która pozostaje w tych Kościołach, zasadniczo 
prowadzi do tego, że chrzest się wzajemnie 
uznaje. Brak jest oficjalnych porozumień w tej 

sprawie. Generalnie rzecz biorąc prawosławni 
rosyjscy nie kwestionowali ważności chrztu w 
Kościele greckokatolickim i odwrotnie. Natomiast 
zawsze może zdarzyć się jakiś fanatyk, duszpa-
sterz, najczęściej mnich, który jest gotów nie 
uznać chrztu w drugim Kościele. 
Przemysław Więczkowski: Jak Kościół grecko-
katolicki wypowiada się na temat osób należą-
cych do innych Kościołów, na temat ich zba-
wienia? 
Ojciec Sergiusz: Kościół greckokatolicki jest 
częścią Kościoła katolickiego i jego poglądy teo-
logiczne muszą się w ramach tego drugiego mie-
ścić. Kościół greckokatolicki po wyjściu z podzie-
mia jest na etapie intensywnego przyswajania 
całej spuścizny soborowej, która mówi o możli-
wości zbawienia, o działaniu Ducha Świętego 
także w innych Wspólnotach kościelnych. Jakie 
przekonania ma kapłan, który wyrósł w podzie-
miu, ciągle prześladowany przez komunistów, 
który nie miał możliwości przeczytania wielu 
książek teologicznych, to oddzielne zagadnie-
nie. Oczywiście można spotkać w grupie tych, 
którzy wyszli z podziemia duszpasterzy, którzy 
z trudem przyznają rację soborowi. Są nawet 
tacy, co chcą go kwestionować. Nie są to liczne 
przypadki i nie one decydują o głównej linii 
duszpasterstwa. 
J.W.: Jak ten problem przedstawia się po stro-
nie prawosławnej? 
Ojciec Sergiusz: Po stronie prawosławnej jest 
duży pluralizm w tym względzie dlatego, że naj-
wyższe autorytety nigdy nie kwestionowały 
możliwości działania łaski bożej poza widzialną 
strukturą danego Kościoła. Istnieje także prak-
tyka, dopuszczona przez oba Kościoły, dopu-
szczjąca komunię katolika w cerkwii i odwrotnie. 
Jednocześnie ta praktyka zakładała uznawanie 
pewnej rzeczywistości eklezjalnej w obu Kościo-
łach. W ostatnich latach pod wpływem pewnych 
publikacji następuje w niektórych kręgach za-
wężenie tej perspektywy i można się spotkać' 
ze zdaniami, które kwestionują możliwość zba-
wienia poza Kościołem prawosławnym. Są to 
głosy najbardziej hałaśliwe, ale wcale nie ozna-
cza to, że najbardziej reprezentatywne. 
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J.W.: Czy możemy teraz spróbować uogólnić to 
o czym już wcześniej mówiliśmy Chodzi mi o 
problem pogranicza kultur dawnej Rzeczypo-
spolitej. Gdzie nastąpił styk różnych kultur, róż-
nych wyznań, także różnych religii. Czy takie 
spotkanie wpływa pozytywnie na rozwój religij-
ny człowieka i na kulturę? 
Ojciec Sergiusz: Myślę, że wpływa pozytywnie 
na człowieka mądrego, otwartego i pobożnego. 
Jeśli ktoś jest głęboko zakorzeniony w swojej 
kulturze, w swoim wyznaniu, to spotkanie z 
inną kulturą może go tylko ubogacić, utwierdzić 
we własnej tożsamości. Tak chyba było w grun-
cie rzeczy na przestrzeni czterystu lat. W tym 
czasie były także okresy dramatyczne, niekiedy 
nawet krwawe, które tę symbiozę zakłóciły. Nie 
należy patrzeć tylko przez tę mroczną perspek-
tywę na cały okres ostatnich nawet dziewięciuset 
lat sąsiadowania różnych kultur ze sobą. Wy-
daje się, że w Polsce, w której zadekretowano 
jedność etniczną w okresie komunistycznym, 
dopiero dzisiaj na nowo odkrywa się bogactwo. 
To bogactwo jest trudne, to nie ulega wątpliwości, 
bo naznaczone wieloma cierpieniami po wszyst-
kich stronach. Polacy dopiero teraz z trudem 
zaczynają stawać wobec samego taktu akcji „Wi-
sła". Tak łatwo obwiniamy tutaj komunistów, ale 
faktem pozostaje też brak choćby minimalnej 
reakcji ze strony polskiego społeczeństwa. Czy 
taka reakcja była możliwa? Na tak postawione 
pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpo-
wiedzi. To spotkanie kultur, oprócz ubogacania, 
tworzy pewną nową jakość w kulturach. Wa-
runkiem rozwoju pozytywnych doświadczeń z 
przeszłości jest wzajemne pojednanie, odkrycie 
drugiego jako możliwości ubogacenia. Wydaje 
się, że swoista subkultura, która dzisiaj ogarnia 
społeczeństwa postsowieckie jest groźna dla 
wszystkich. 
S. J. Ż.: Czy termin polityczny „pluralizm", ma 
odniesienie eklezjalne? 
Ojciec Sergiusz: Mówi się o swoistym plurali-
zmie eklezjalnym. Jednak ten termin jest w tym 
wypadku bardzo różnie rozumiany. Może być 
on rozumiany jako rzeczywistość nazywana 
komunią, która jest jednością w różnorodności. 

Natomiast dla środowisk chrześcijańskich plu-
ralizm kojarzy się z dyferentyzmem. Jest to za-
grożenie nie tylko dla Kościołów, ale także dla 
kultur Tak jak budowanie wspólnoty europejskiej 
nie powinno być wynikiem dążeń kosmoplitycz-
nych, powinna to być raczej Europa ojczyzn, 
podobnie rzecz przedstawia się z odkryciem 
pełnej komunii Wspólnot Kościelnych różnych 
tradycji. 
J.W.: Czego polscy rzymscy katolicy mogą się 
uczyć od Kościołów Wschodnich? Czy na przy-
kład spotkanie z liturgią wschodnią może ubo-
gacać? 
Ojciec Sergiusz: Mogą się uczyć wiele, jeśli tyl-
ko będą chcieli... Myślę, że dla nich Wschód 
prawosławny i greckokatolicki niesie szcze-
gólną wrażliwość na sacrum, na piękno liturgii. 
Jest to wrażliwość na wartości duchowe łatwiej 
przyswajalne w bezpośrednim zetknięciu się z 
liturgią. Duchowość wschodnia jest doświad-
czeniem, w które można po prostu wejść. Nie 
ulega wątpliwości, że mimo wielkiej bliskości 
kulturowej Ukrainy, Polski i Białorusi są jedno-
cześnie dość ważne różnice kulturowe. Powie-
działbym, że Polak mieszkający na Białorusi ma 
mentalność znacznie bliższą swemu sąsiadowi 
Białorusinowi, niż Polakowi mieszkającemu w 
Łodzi. Jest to inna skala wrażliwości duchowej. 
J. W.: Czy w jakimś stopniu mogą katolikom 
pomóc Kościoły zachodnie, poreformacyjne? 
Ojciec Sergiusz: Jest rzeczą powszechnie znaną, 
że Sobór Watykański II dokonując otwarcia na 
inne tradycje chrześcijańskie, chętnie skorzystał 
z doświadczenia pastoralnego w zakresie dusz-
pasterstwa biblijnego, wcześniej lepiej rozwi-
niętego w Kościołach tradycji poreformacyjnej. 
Myślę, że na tej płaszczyźnie ciągle jeszcze wie-
lu rzeczy możemy się uczyć od protestantów. 
Biblijne bogactwo duchowe protestanci odkryli 
wcześniej, tak jak reforma liturgiczna w Koście-
le łacińskim zaczerpnęła z wielu doświadczeń 
tradycji wschodniej. Pozostaje ciągle problem 
jak budować swoistą komunię chrześcijan róż-
nych tradycji. 
S. J. Ż.: Czy w Kościele Wschodnim istnieją 
takie oddolne inicjatywy formacyjne, jak na przy-



Spuścizna Unii Brzeskiej 2 9 

kład Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, 
Neokatechumenalne, które dzisiaj w Kościele 
Zachodnim zaczynają stanowić jego ożywczy nurt? 
Ojciec Sergiusz: Istnieje w Kościołach Wscho-
dnich szereg oddolnych ruchów przebudzenio-
wych o różnym obliczu. Są grupy, które dążą 
do maksymalnej wierności własnej tradycji, nie 
można ich jednak posądzać o fundamentalizm. 
Są też takie próby, które bezwiednie przenoszą 
modele zachodnie, i Neokatechumenat i Odno-
wa w Duchu Świętym dość trudno transplan-
tują się w sposób bezbolesny na grunt tradycji 
wschodnich, mimo, że takie próby były... 
S. J. i.: To są kwestie liturgiczne? 
Ojciec Sergiusz: Nie tylko. Jest to kwestia opty-
ki duchowej. Tu i ówdzie funkcjonują w Kościo-
łach Wschodnich wspólnoty neokatechumenal-
ne, ale pewna optyka teologiczna, na której opiera 
się neokatechumenat jest odmienna dość zasa-
dniczo od optyki jaką daje liturgia wschodnia. 
Neokatechumenat proponuje drogę przebudze-
nia wiary przez osobiste egzystencjalne doświad-
czenie, natomiast liturgia wschodnia ma optykę 
mistagogiczną. Wychodzi mianowicie z założe-
nia, że przez chrzest weszliśmy już w pewną 
rzeczywistość, której ciągle się uczymy na nowo. 
Nie jest to zatem dochodzenie do bycia chrześci-
janinem. Jest to stwierdzenie, że jesteś chrze-
ścijaninem i teraz dorastaj do miary tej wielkości. 
Jest to jak widać inna perspektywa. Jeśli cho-
dzi o grupy o charakterze charyzmatycznym, to 
liturgia bizantyńska jest na tyle napełniona tre-
ściami pneumatologicznymi, że niektóre mode-
le wyrażania wiary w obecność Ducha Święte-
go nie bardzo pasują do powagi tej liturgii. 

P.W.: Wcześniej mówiliśmy, że w Kościele grec-
kokatolickim jest więcej doświadczenia, mniej 
jest intelektualizmu. Czy w związku z tym trak-
tuje się w jakiś inny sposób samo Słowo? 
Ojciec Sergiusz: Słowo Boże w Kościele Wscho-
dnim cieszy się ogromnym szacunkiem. Zewnę-
trznym tego wyrazem jest intronizacja Ewangelii, 
jej całowanie, także przez wiernych, jeśli chodzi 
o praktykę ukraińską. Ewangelia zawsze spo-
czywa na ołtarzu, ale spoczywa zamknięta. Po-
nieważ uprzywilejowanym środowiskiem do 
otwarcia słowa i jego interpretacji jest zgroma-
dzenie liturgiczne, co nie oznacza, że nie ocze-
kuje się osobistej lektury tego słowa. Jeśli się-
gniemy do praktyki jeszcze nawet XVII wiecznej 
Rosji, to rzeczą normalną było, że po długiej 
służbie w cerkwii dziadek czy ojciec w rodzinie 
po obiedzie otwierał Biblię, czytał wiele rozdzia-
łów, zastanawiał się co to znaczy. Może warto 
by ten zwyczaj przywrócić. Nie chodzi o model 
XVII-wiecznej rosyjskiej wsi, natomiast jasną 
jest rzeczą, że Słowo Boże czytane w obrębie 
liturgii, będzie owocnie rozrastało się w ser-
cach ludzi, którzy czytają je codziennie. Słowo 
jest zatem czytane z wielką czcią i szacunkiem, 
ale uważa się, że jego naturalnym dopełnieniem 
jest liturgia, czyli wspólnotowa modlitwa, właśnie 
zanoszenie Bogu dziękczynienia przez wspólno-
tę. Sama liturgia jest niezmiernie biblijna. 
S. J. Ż.: Dziękujemy serdecznie Ojcu za spot-
kanie i rozmowę! 

Opracował: Łukasz Turczyński 

Przepraszamy naszą koleżankę redakcyjną Agnieszkę Walko za pominięcie jej 
nazwiska przy artykule Kościół Wschodni a przedsiębiorczość (nr 13), który był 
przez nią redagowany. 

Redakcja 



Ochroniarz ideologiczny 
- rozmowa z prof. Krzysztofem Pomianem (FNOBN) 

Krzysztof Pomian urodził się w 1934 roku w Warszawie. W czasie wojny wywieziony do Związku Sowiec-
kiego. Powrócił do Warszawy w roku 1946. Studiował, uzyskał tytuł doktorski i habilitował się na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładał do 1968 roku. Od 1952 roku członek PZPR. Uczest-
nik wydarzeń Października 1956 roku w środowisku studenckim. Członek Prezydium Zarządu Głównego Związ-
ku Młodzieży Polskiej rozwiązanego między innymi z jego inicjatywy. Członek założyciel Związku Młodzieży 
Socjalistycznej, z którego wystąpił po rozwiązaniu Tygodnika „Po Prostu". Po słynnym wystąpieniu z Leszkiem 
Kołakowskim na Wydziale Historycznym UW w dziesiątą rocznicę Października'56 usunięty wraz z Kołakow-
skim z partii. Niezależny sposób myślenia, wolność dydaktyki (niezależne seminaria), a nade wszystko wydarze-
nia z marca 1968 doprowadzają do usunięcia go ze stanowiska adiunkta w Uniwersytecie Warszawskim. W tym 
też roku uniemożliwiono mu również przewodniczenie Komitetowi Redakcyjnemu Współczesnej Biblioteki Nau-
kowej „Omega" w PWN, której był założycielem. W latach 1969-71 pracował w Zakładzie Rękopisów Biblioteki 
Narodowej. W 1973 wyjechał do Francji, gdzie jest profesorem Narodowego Ośrodka Badań Naukowych. Anga-
żuje się w życie emigracyjnego nurtu opozycji demokratycznej. Był zagranicznym rzecznikiem Towarzystwa Kur-
sów Naukowych, doradcą „Solidarności", od połowy lat siedemdziesiątych związany z paryską „Kulturą". Autor 
między innymi następujących prac: Filozofia egzystencjalna (1965), [wspólnie z Leszkiem Kołakowskim], Prze-
szłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecznej (1968), Człowiek pośród rzeczy. 
Szkice historyczno-jUozoficzne ( 1973), 1956 - Varsovia - Budapest (1978), Pologne - defé à l'impossible ( 1982), 
Przeszłość jako przedmiot wiedzy (1992), Europa i jej narody (1992), Autobiografia na cztery ręce (1994). 

Andrzej Zieliński 

Sławomir J. Żurek: Jak Pan ocenia wpływ 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej na wydarzenia 
końca XX wieku? 
Prof. Krzysztof Pomian: Po pierwsze rewolu-
cja francuska była w moim przekonaniu jedynie 
ogniwem w historii świata. Rewolucja rosyjska 
wybuchła z tych samych przyczyn, co francu-
ska. Można więc powiedzieć ogólnie: we wszy-
stkich krajach, gdzie był absolutyzm lub auto-
kratyczny system sprawowania władzy, wyjście 
z systemu dokonywało się za sprawą rewolucji. 
Tak było w Anglii w połowie XVII wieku, tak 
było we Francji w wieku XVIII, tak było w Rosji 
na początku wieku XX. Po drugie: rewolucja fran-
cuska była wzorem dla wielu ludzi z uwagi na 
to, że rewolucja francuska to Deklaracja Praw 
Człowieka, a to jest demokracja polityczna. Nie-

zależnie z jakimi ograniczeniami funkcjonowa-
ła. To jest nowoczesne państwo, które z tego 
wyrosło. A zarazem rewolucja francuska była 
antywzorem, bo to także terroryzm, gilotyna. 
Natomiast bolszewicy, co jest kuriozalne, nie 
chcieli terroru. Oni powtarzali, że chcą uniknąć 
takiej sytuacji, w której będzie się posyłało na 
szafot Dantona, a potem Robespierre'a itd. Oczy-
wiście bolszewicy zrobili to na skalę, która spra-
wia, że rewolucja francuska to był „niewielki incy-
dent". Po trzecie: rewolucja francuska odegrała 
bardzo ważną rolę w kształtowaniu się postaw 
antytotalitarnych, w tym również antykomuni-
stycznych. To nie było przypadkiem, że wszyst-
kie ruchy desydenckie w Rosji czy w Polsce od-
woływały się do tych wartości, które wywodzą 
się z rewolucji francuskiej. My zawdzięczamy 
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rewolucji Legiony Dąbrowskiego, które począt-
kowo były w gestii władz rewolucyjnych, naj-
pierw w służbie demokratycznej, a dopiero później 
Napoleona. Rewolucji francuskiej zawdzięcza-
my również Księstwo Warszawskie i Królestwo 
Kongresowe. Zawdzięczamy postęp cywilizacyj-
ny w latach 1815-1830. Właśnie w tym okresie 
kształtuje się nowoczesna świadomość narodo-
wa. Legiony polskie uczestniczyły w kampanii 
rosyjskiej, ale były również w Hiszpanii i na Haiti, 
w obu przypadkach w roli bardzo niewdzięcz-
nej, a to doświadczenie również zostawiło trwały 
ślad w polskiej świadomości narodowej. Rewo-
lucja francuska staje się również sztandarowym 
hasłem republiki i demokracji, to znaczy w naj-
bardziej prostym rozumieniu powszechnego pra-
wa wyborczego, które będzie wielką zdobyczą 
drugiej połowy XIX wieku. Kiedy w 1918 po-
wstanie niepodległa Polska, to właśnie z Francji 
przyjdzie powszechne prawo wyborcze, które 
Polska natychmiast wprowadzi, rozciągając je 
również na kobiety, na co Francuzki poczekają 
jeszcze dwadzieścia osiem lat. Konstytucja 1921, 
która okazała się bardzo źle dostosowana do 
warunków polskich, jest bardzo podobna do kons-
tytucji francuskiej 1878, która to właśnie wyrosła 
z tradycji republikańskiej. W dzisiejszych dys-
kusjach nad konstytucją francuską pojawia się 
kwestia odpowiedzialności. Pojawiają się głosy, 
że „Ci, co 14 lipca 1785 zburzyli Bastylię po-
tem założyli Oświęcim". Chciałem powiedzieć, 
że ja takiego poglądu nie podzielam, uważam 
go, prawdę mówiąc, za dość bezsensowny i hi-
storycznie nieuzasadniony. Nie ma w historii ta-
kiego prostego dziedziczenia odpowiedzialności. 
Rewolucja francuska miała swoją stronę krwawą 
i popełniła wiele zbrodni, co należy widzieć dość 
jasno, nie zacierając jednocześnie jej pozytyw-
nych aspektów. Ja należę do tych, którzy uwa-
żają, że bilans rewolucji francuskiej miał więcej 
elementów pozytywnych niż negatywnych. 
Przemysław Więczkowski: A jak w tym kontekście 
ocenia Pan Profesor upadek komunizmu w Polsce? 
Prof. Krzysztof Pomian: Myśmy mieli zupełnie 
niezwykłe szczęście, którego nie doceniamy, że 
ustrój komunistyczny - wbrew wszelkim teorety-

kom - upadł nie oddawszy ani jednego wystrzału. 
U nas odbyło się to w sposób całkowicie poko-
jowy i dopóki nie zrozumiemy jak to było, nie 
będziemy w stanie tego docenić. To jest niezwyk-
le uprzywilejowany przypadek, normalnie nie 
oddaje się władzy ot tak sobie, kiedy ma się w 
ręku milicję, armię, cenzurę i środki masowego 
przekazu i nie ma się na ulicy ludzi, którzy bu-
dują barykady. Żadna z tych rzeczy nie miała 
miejsca w 89 roku. Walka ze złem dokonuje się 
często przemocą. Przemoc jest niestety narzę-
dziem obosiecznym, które pozwala wytępić zło, 
ale stwarza przy okazji inne niebezpieczeństwa. 
Andrzej Zieliński: Chciałem zapytać: skąd Pana 
zdaniem biorą się pewne zachowania, świad-
czące o tęsknocie za PRL-em? 
Prof. Krzysztof Pomian: Jeśli będziemy starannie 
fałszowali historię PRL, to wyrośnie w tym kraju 
pokolenie, które będzie dążyło do powrotu czasu 
PRL. Uważam, że przegrywamy bitwę o pamięć, 
o historię, która się rozgrywa, czy nam się to 
podoba czy nie. Przegrywamy, bo nie mamy 
odwagi spojrzeć na tę PRL-owską wizję taką, 
jaką ona była. Bo opowiadanie ludziom zdarzeń, 
które nie miały miejsca w rzeczywistości, może 
wyzwalać reakcje odwrotne. To jest ważny element 
zbiorowej odpowiedzialności całej opozycyjnej 
inteligencji. Oczywiście cała sprawa jest bardziej 
skomplikowana. Po pierwsze: są takie kategorie, 
które tracą. Nie ma co udawać, że w PRL-u wszyst-
kim było źle. Nie wszystkim jednakowo się wiodło. 
To jest sprawa, która rzutuje na zachowania i po-
stawy, które wytwarzają w pewnych kręgach coś 
w rodzaju nostalgii. A ta następnie jest politycznie 
eksploatowana przez osoby takie jak na przykład 
posłanka Sierakowska. Ona jest bardzo płomien-
nym rzecznikiem tej postawy. Są to zjawiska so-
cjologiczne. Tamten świat dla ludzi, którzy się w 
nim wychowali był czytelny, było wiadomo do kogo 
trzeba iść, co załatwić, kto był kim. W tym nowym 
świecie wszyscy zresztą musimy się uczyć no-
wych reguł gry. Nikt na uczelniach nie ubiegał 
się o pieniądze, one przychodziły z budżetu. Moż-
na było zgłaszać wnioski, ale nie trzeba się było 
starać, żeby katedra została umieszczona w ka-
tegorii „A", a nie w „B". Tego po prostu trzeba 
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się nauczyć. Chodząc po wyższych uczelniach 
widać, że są tacy, którzy bardzo szybko się nauczy-
li - to widać, meble są nowe, sprzęty, rozbudo-
wują się. Gdzie indziej miałem wrażenie, że czas 
się zatrzymał. Trudno się dziwić, że ten pan sie-
dzący w swoich starych meblach myśli z nostal-
gią o czasach, kiedy coś tam z tego budżetu 
miał. Może mało, ale było. Gdyby ta nostalgia 
się nie pojawiła byłoby to co najmniej dziwne. 
Ale zostawmy to na uboczu, to należy do normy. 
Niepokoi mnie jednak co innego, otóż w Polsce 
zaczyna mówić się rzeczy, które są oczywistą 
nieprawdą. Na przykład premier Bielecki powie-
dział, że „Polska przeżyła więcej zniszczeń za 
PRL-u, niż podczas okupacji hitlerowskiej" i to 
go kosztowało w wyborach to, że jego partia 
przestała się liczyć. Takich rzeczy nie mówi się 
bezkarnie. Żyją miliony Polaków, które wiedzą 
czym była okupacja, a po drugie mają poczu-
cie, że coś w tym kraju zrobili. Można dyskuto-
wać w jakim stopniu ten reżim im przeszkadzał, 
ale coś się tu stało. Nie można chodzić po War-
szawie i tego nie zauważyć. Należałoby zacząć 
od tego, co tu naprawdę się działo. Poza tym 
mamy do czynienia w Polsce z rzeczywistością, 
która jest zbudowana z białych i czarnych ni-
tek, przeplatających się w bardzo skompliko-
wane wzory. Okres 1949-56, był zupełnie inny 
niż na przykład lata siedemdziesiąte. Dzielicie 
ten czas na okresy, bo je rozróżniacie. 
I w tym sensie jest to niestety relatywne. Była 
cenzura? Była. A zarazem wychodziły różne rze-
czy. Czy przy jej aprobacie? Jaką cenę płacono 
za to, że wychodziły? W jakiej postaci by się 
ukazały gdyby cenzury nie było? Tego nie wiemy. 
Ale jeżeli ktoś mówi tak jak w „Gazecie Wybor-
czej" Anna Bikont w rozmowie z posłanką Sie-
rakowską, że kultura była tylko na emigracji, to 
znaczy, że albo jest nieprawdopodobnym wprost 
nieukiem, jeśli takie rzeczy wygaduje, albo musi 
być ideologicznie zaślepionym i nie widzi rze-
czywistości, taką jaką ona była. Gdybym był re-
daktorem naczelnym „Gazety Wyborczej", to taka 
rzecz nie przeszłaby bezkarnie. Przecież w kraju 
tworzyli: Lutosławski, Górecki, Penderecki, Kantor, 
Grotowski. Wyobraźcie sobie państwo publiczną 

dyskusję z osobą o mentalności Anny Bikont, która 
stawia taką tezę na zebraniu przedwyborczym. Sie-
rakowska ma od razu w następnej kampanii wy-
borczej nowe dziesięć tysięcy głosów, 
tukasz Garbal: Przejdźmy może teraz do Pana 
związków z paryską „Kulturą". Jaki był Pana pierw-
szy kontakt z Jerzym Giedroyciem? 
Prof. Krzysztof Pomian: Dobrze tego wydarzenia 
nie pamiętam. Utkwiły w mojej pamięci takie 
dwa epizody: pierwszy, to kiedy z jednym z moich 
węgierskich przyjaciół organizowaliśmy w Paryżu 
taką trzydniową sesję poświęconą 20 rocznicy 
Rewolucji Węgierskiej i polskiego Października, 
z materiałów tych powstała książka Warszawa 
- Budapeszt 1956. Na tę imprezę był zaproszony 
Giedroyc i Grudziński. Pod koniec lat siedem-
dziesiątych jechałem do „Kultury" z Kottem-Jeleń-
skim, dlatego że jakiś amerykański dziennikarz 
chciał zrobić wywiad z Giedroyciem, a on sobie 
zażyczył, żebyśmy przy tym byli. Stosunki już wte-
dy były tego rodzaju, że on mógł uważać, że nie-
zależnie od Kotta, który mówił znakomicie po 
angielsku, z jakiś powodów byłem mu potrzeb-
ny jako „ideologiczny ochroniarz". I rzeczywi-
ście ten wywiad się odbył i nawet zaznaczono, 
że w obecności najbliższych współpracowników. 
Kontakty obecne są częste, bo są potrzebne. 
Giedroyc lubi pisać listy, ja nie znoszę. Na ogół 
staram się odpisywać, myśląc o tym, że całe archi-
wum jest przechowywane, to nie chcę aby tak wy-
szło, że Giedroyc pisze do mnie, a ja do niego 
nic. Najczęściej odpowiadam jednak telefonicznie. 
Henryk Sobiechart: Dlaczego w „Kulturze" jest tak 
mało kultury? Co pan sądzi o sytuacji polskiej 
kultury dziś? 
Prof. Krzysztof Pomian: Na pierwsze pytanie 
odpowiedź jest krótka i dwojaka: po pierwsze 
redaktor Giedroyc polityką interesuje się przede 
wszystkim i to było widać we wszystkich pi-
smach, które on robił. „Kultura" jest pismem, 
które powstaje z tekstów takich, jakie redakcja 
dostaje, choć oczywiście niektóre z nich Gie-
droyc prowokuje. Na przykład: podczas naszej 
ostatniej rozmowy telefonicznej, kiedy dzwoni-
łem do niego z Warszawy, to powiedział, że do-
stał jakś alarmowy telefon o losach Łódzkiego 
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Muzeum Sztuki. Giedroyć więc chciał, żebym 
napisał na ten temat artykuł. Powiedziałem, że 
zrobię po przyjeździe, tylko muszę obejrzeć te 
materiały. Los tej instytucji także mnie obcho-
dzi, ale normalnie on takich inicjatyw nigdy nie 
przejawiał. „Kultura" jest pismem, które drukuje 
teksty, które do niej przychodzą. Ona odzwier-
ciedla opinie emigracyjne bądź krajowe. Jeżeli 
„Kultura" dostaje prawie wyłącznie teksty doty-
czące spraw politycznych, to ona będzie je dru-
kować. Środowiska kulturalne zbyt mało zwra-
cają się do tego pisma i mało traktują je jako 
forum, a ono może nim znakomicie być. Co pro-
wadzi od razu do drugiego pana pytania. Jak 
widzę sytuację kultury polskiej? Muszę mówić 
o tym bardzo ostrożnie, gdyż bywam w Polsce 
niewystarczająco. Wiem o fatalnej sytuacji teatru 
polskiego. Są oczywiście wyjątki, na przykład 
Teatr Stary, który w Paryżu wystawił „Wesele". 
To było dla mnie wielkie przeżycie. O czym mogę 
wiedzieć? Trochę o literaturze, którą śledzę jako 
czytelnik. Nie wydaje mi się, żeby to była sytu-
acja bardzo dobra. Ja nie wiem co się dzieje w 
poezji, jeśli zaś chodzi o prozę, to wydarzeń 
było bardzo niewiele. Może jest to taki moment, 
kiedy trzeba to wszystko „przetrawić", a może 
coś wielkiego się dzieje, tylko ja jestem na te 
bodźce nieczuły. Najbardziej niepokojący ele-
ment kultury polskiej to to, że nie ma w niej 
dyskusji, która podejmowałaby sprawy zasadni-
cze, to znaczy, jaki ma być model kultury w no-
wych warunkach? Czego chcemy od państwa, 
a czego od niego nie chcemy? Może niczego 
nie chcemy, były takie poglądy. Tej dyskusji nie 
ma z jednego istotnego powodu - tu już mówię 
o swoim środowisku - bo byłaby o minionych 
50 latach. Istnieją ataki w rodzaju wyciągania 
szczegółów z życiorysów. Istnieją napaści w sty-
lu Herberta na Miłosza. Można to różnie kwali-
fikować, jednak z poważną dyskusją nie ma to 
nic wspólnego. Miałoby, gdyby Herbert kwe-
stionował Miłosza jako pisarza i poetę, ale nie 
jest, kiedy pisze dość krzywdzący wiersz, na 
który Miłosz na pewno nie zasłużył. W tej kwestii 
jest wiele pytań. Trzeba finansować duże teatry, 
czy małe teatry? Czy państwo powinno finanso-

wać Teatr Narodowy? Jakie przeznaczyć kwoty 
na muzea? To są pytania oczywiście niezwykle 
ważne, ale to nie jest centrum sprawy. Centrum 
sprawy jest to, że poważna część środowisk in-
telektualnych i kulturowych nie ma odwagi podjąć 
dyskusji na temat własnej przeszłości, a w związku 
z tym nie ma odwagi mówić o przyszłości. Tego 
nie można oddzielić, bo ucieka się w pozory. 
Moje pokolenie przeżyło takie dość istotne eta-
py między polityką a kulturą. Okres stalinowski 
był okresem całkowitego podporządkowania 
kultury polityce i pełnej, stuprocentowej instru-
mentalizacji wszystkich przejawów działalności 
kulturalnej w stosunku do działalności politycz-
nej. To od czego myśmy zaczynali „rewolucję", 
to był postulat autonomizacji kultury od polityki. 
Twórczość kulturowa jest produkcją wartości, 
które mają znaczenie samoistne, aż do poglą-
dów włącznie. Polityka ma być służebna wobec 
kultury, a nie odwrotnie. Polityka wartości nie 
tworzy, ona umożliwia tworzenie wartości, które 
powstają w gospodarce, kulturze. W okresie od 
„KOR-u" ponownie zaczęło się instrumentalizo-
wanie kultury w stosunku do polityki, tym ra-
zem z innej pozycji. Człowiekiem, który to po-
trafił rozpoznać był Tadeusz Konwicki. Jego Mała 
apokalipsa jest książką dokładnie na ten temat. Jej 
ranga w historii literatury polskiej zasadza się 
na tym, że Konwicki w nieco absurdalnej opo-
wieści, ale bardzo mocno przemyślanej, poka-
zuje jak kultura jest instrumentem w rękach po-
lityki. Druga sprawa, która się z tym łączy 
i wydaje mi się, że tkwi gdzieś u korzeni: trzeba 
zrewidować swoje dawne stanowisko i powie-
dzieć sobie, że nie było tak źle. Niektórych twór-
ców polityka nie obchodziła i robili swoje. Mieli 
do tego prawo. Może ważniejszą sprawą było, żeby 
Kantor wystawiał, niż podpisał jeszcze jeden list 
protestacyjny. Wartości kultury nie sprowadzają 
się do życia politycznego, a dzieł sztuki nie moż-
na utożsamiać z życiorysami ich twórców. 

Rozmowę opracował i przygotował do druku: 
Michał Falenta. Spotkanie odbyło się w kwiet-
niu 1995 r. (Tekst nie jest autoryzowany) 
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O. Stanisław Celestyn Napiórkowski 
(OFMConv) 

Ekumenizm w Spotkaniach Kultur" 

Kulturę rozumiem bardzo prosto - jako ludzki wkład w naturę, jako swoistą ludzką 
nadbudowę nad naturą; to, co człowiek jako człowiek dodaje do natury: swoją inteli-
gencją, aktywnością, tworzeniem... Ponieważ różny jest wkład człowieka w naturę, róż-
ne mamy kultury: kultura białych, czarnych, żółtych i czerwonych, kultura starożytności, 
wieków średnich, nowożytna i współczesna, kultura klasyczna, kultura baroku, kultura 
buddyzmu, islamu, chrześcijaństwa, kultura germanów i słowian, grecka, rzymska, fran-
cuska czy polska... 

Zadano mi temat „Ekumenizm w spotkaniach kultur". Przypatrywałem się tematowi i do-
świadczyłem narastającego niepokoju, powątpiewania i sceptycyzmu: 

Jakiż tam Ekumenizm w Spotkaniach Kultur?! 

Czyż nie obserwujemy raczej ścierania się kultur, konfliktów między kulturami i ostrej, 
niekiedy śmiertelnej walki między nimi? Czyć jedne nie wyrastają na grobach drugich? 
Czyż nie rodzą się zadając śmierć? Czy nie należy mówić o konfrontacji i walce kultur z 
kulturami? Czy kultura białych nie niszczyła kultury czerwonych i czarnych, rzymska 
greckiej, europejska i amerykańska afrykańskiej? Czy kultura chrześcijańska nie pozo-
staje w ciągłym konflikcie z kulturą laicką? Dialog? Miłe, ubogacające spotkania? Owszem, 
zdarzają się, co jednak przeważa? Co rozstrzyga? 

Przypomnijmy na chwilę styk prawosławia z katolicyzmem zarówno rzymskim, jak 
greckim... Pomyślmy na moment o styku islamu z chrześcijaństwem w krajach północnej 
Afryki lub sąsiedztwie muzułmańskich Arabów z Izraelem... 

Czy nie iskrzy się tam? Czy nie dymi? Czy nie krwawi? 
A w historii kontaktów katolicyzmu z protestantyzmem... Nie można jednak i drugie-

go utożsamiać z kulturą, jednak nie da się ich wyjąć poza nawias kultury. Wiąże się z nią 
wielorako i głęboko. Kultura je warunkuje, one warunkują kulturę. Czego tam więcej: 
ekumenicznego spotkania, dialogu, przyjaźni, braterskiego spotkania, czy konfrontacji? 
Ognie płonęły i ognie wcale jeszcze nie wygasły. 

Przywołajmy jeszcze doświadczenia technicznych kultur Japonii oraz Ameryki. Żyją 
w przyjaźni? Spotykają się ekumenicznie? Czy nie obserwujemy raczej ostrej konfronta-
cji, a nawet bezpardonowej walki? 

* Wykład wygłoszony na promocji 10. numeru „Scriptores Scholarum" dnia 25.04.1996 w Ośrodku „Brama 
Grodzka - Teatr NN" 
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Ze styku kultury laickiej i religijnej mamy wiele doświadczeń z ostatnich kilkudziesię-
ciu lat czerwonej nocy tzw. realnego socjalizmu. Może słyszeliście kiedykolwiek o eku-
menicznym spotkaniu tej kultury z naszą polską i chrześcijańską kulturą? Ja nie słyszałem. 
Ponad 40 lat trwała okrutna walka częściowo tylko zakończona. Na własnej skórze do-
świadczyłem i doświadczam tego ekumenizmu w spotkaniach wspomnianych kultur. Od 
niedawna moja uczelnia (KUL), analogicznie do innych uczelni, może zabiegać o dofi-
nansowanie badań naukowych, zgłaszając konkretne programy badawcze, tzw. g r a n t y . 
Bardziej doświadczeni koledzy służą życzliwymi instrukcjami odnośnie do wypełniania 
formularzy: „Żeby coś skapnęło na twój grant, uważaj na język, jakim go opisujesz. Nie 
używaj słów z kręgu języka religijnego, języka wiary, bo obniżasz swoje szanse. Nie pisz 
„kult maryjny" (to moja wielka miłość również badawcza; Katedra Mariologii to moja 
naukowa ojczyzna), ale - mówią, pisz „folklor religijny". Na folklor masz szanse dota-
cji..." Albo: „Nie pisz „Wspólnota Odnowy"; napisz „grupa społeczna". 

W 1995 roku absolwent naszego Instytutu Ekumenicznego wpadł na pomysł, by utwo-
rzyć ekumeniczną fundację dla popierania wydawnictw ekumenicznych, studiów z tego 
zakresu... Namówił jednego z biskupów zaangażowanych w ekumenizm i mnie, byśmy 
stanęli na czele. Stanęliśmy. Byliśmy w Sądzie. Złożyliśmy wniosek arcyformalnie. Pani 
notariusz zadbała, by odpowiadał przepisom prawnym. Miała to być ekumeniczna fun-
dacja św. Cyryla i Metodego. Sąd wniosek obalił, uzasadniając ustawą, według której 
można tworzyć fundacje dla celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Dalej uzasa-
dniał, że pośród celów naszej fundacji są wprawdzie niektóre cele społecznie użyteczne, 
ale inne takimi nie są: są po prostu religijne. Dlatego taka fundacja nie może być za-
twierdzona. Ekumenizm, ewangelizacja - w odbiorze laickiego ucha nie kojarzą się ze 
społecznym pożytkiem, a niekiedy wprost przeciwnie. Gdybyśmy napisali, że celem na-
szej fundacji jest promocja kultury świeckiej, najprawdopodobniej nie mielibyśmy trud-
ności. Zatem powraca pytanie: Ekumenizm w spotkaniach kultur? 

W 1993 roku w Instytucie Ekumenicznym KUL bronił rozprawy doktorskiej polski 
misjonarz z Ekwadoru ks. Zdzisław Rakoczy. Podjął temat z inkulturacji Ewangelii oraz 
ewangelizacji kultury na przykładzie jednego z plemion indiańskich, wśród którego pra-
cował (plemię Shuar). Zakochany był w tym plemieniu. Urzekła go też nauka Soboru 
Watykańskiego II na temat stosunku ewangelizacji do zastanych kultur, pełna dla nich 
głębokiego szacunku. Na seminariach doktoranckich i poza nimi ks. Rakoczy wiele opo-
wiadał o styku dwu kultur: kultury zachodniej, chrześcijańskiej oraz kultury Indian Shu-
ar. Niby zawsze pokojowo, niby zawsze w zgodzie, kiedy jednak przypatrywał się bliżej, 
odkrył z niemałym zdziwieniem, że w całej historii styku tych dwu kultur, czyli w histo-
rii ewangelizowania wspomnianego plemienia, nie było ani jednego misjonarza, który by 
nauczył się języka Shuar. Przychodzili biali misjonarze z łacińskimi i hiszpańskimi te-
kstami i aplikowali je Indianom. Oni zaś nigdy się nie buntowali (bunt to reakcja raczej 
obca ich kulturze), stwierdził jednak, że kiedy wracali z kościoła z nowoochrzczonym 
dzieckiem, uzupełniali w buszu ten sakrament. Po swojemu. Zgodnie z odwieczną własną 
tradycją. Kiedy wracali ze ślubu, czynili podobnie. Tak samo, gdy ojciec misjonarz pocho-
wał im zmarłego. To kolejna ilustracja styku kultur. Kiedy ks. Rakoczy powrócił z dok-
toratem do Ekwadoru trzykrotnie proponowano mu profesurę. Trzykrotnie odmówił. 
Poszedł do buszu, do swoich Indian Shuar. Pływa łódką po ich rzekach, by dotrzeć do 
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każdej wioski i żeby tworzyć autentyczne braterskie relacje między kulturami, by służyć 
ewangelizacji kultury ocalając wszystko, co w tej kulturze wartościowe, rodzime, tożsa-
me. Do tej pory przemawiała kultura nowa, podczas gdy stara milczała i cierpiała. Nie 
było dialogu między kulturami (chyba że zdawkowo, marginalnie). 

Jeszcze jedno dos'wiadczenie, które naświetla postawiony tu problem: Afryka i wielo-
żeństwo. Ks. Rakoczemu, misjonarzowi Indian, postawiłem pytanie: Czy może się zda-
rzyć, by Ewangelia (chrześcijaństwo, kultura chrześcijańska) niszczyła jakieś kultury? 
Prawda, że brzmi to strasznie? Ewangelia zagrożeniem dla kultur? Odpowiedź była równie 
stanowcza i szybka, co zaskakująca: Ależ tak! Oczywiście! Jeśli przychodzę do plemienia, 
w którym panuje wielożeństwo, to, oczywiście, rozumiem tych ludzi i bardzo ich szanu-
ję, ale mam święty obowiązek głosić im Ewangelię, a wraz z Ewangelią - stanowczą naukę 
Chrystusa o jednożeństwie. Co się dzieje? Jeśli głoszę skutecznie Ewangelię (i związaną 
z nią kulturę), rozsypuje się kultura ewangelizowana. Ustępuje nie tylko wielożeństwo (o ile 
ustępuje), ale wraz z nim ustępuje tamta kultura, wielożeństwo bowiem jest faktorem nie-
słychanie mocnym, zasadniczym fundamentalnym...; na nim nabudowują się inne struk-
tury kulturowe. Uderzając w wielożeństwo, niszczę kulturę. Zatem ekumenizm kultur? 

Kultura dla kultury może być śmiercionośna. I bywa. To ewidentne. Historycy mogą 
wiele jeszcze dorzucić do tego tematu. Chociażby relacje islamu z chrześcijaństwem. 
Krwawe to relacje. Wyniszczające się nawzajem. A relacje Żydów z Arabami (również z isla-
mem)? Dawniej i dzisiaj? Nie można odsuwać problemu uwagą, że to sprawy pozakultu-
rowe. One bardzo zakorzeniają się w kulturze. 

Dochodzą do nas odgłosy konfliktów z regionu Przemyśla. Chodzi o spór rzymskich i grec-
kich katolików o kościół. Docierają echa konfliktów z Białostocczyzny; ostatnio najgłośniej-
sze w sporze o klasztor w Supraślu. Niewątpliwie sprawa ma kontekst wyznaniowy, ale nie 
tylko taki. Trzeba widzieć ją na tle szeroko rozumianej kultury, polityki, przynależności 
narodowej... To wszystko zrasta się ze sobą wewnętrznie i na zewnątrz. Przypomina materiał 
wybuchowy. 

Postawiliśmy sobie pytanie o ekumenizm na styku kultur. Jak dotąd, nie widać eku-
menizmu. Wprost przeciwnie: te styki często iskrzą, dymią, wybuchają i krwawią. Trud-
na bywa egzystencja między kulturami; trudne rozpoznanie tych spraw. Nie mamy czasu 
dłużej się im przypatrywać. To jednak, co zostało przypomniane, wystarcza, by zasadnie 
twierdzić, że styki kultur (również najbliższe nam, te w zasięgu ręki) bywają wielkim 
ekumenicznym problemem. 

Najwięcej sytuacji niebezpiecznych i wybuchowych stwarzają dwa demony: demon nacjo-
nalizmu i demon religijnego szowinizmu. Jeśli te dwa demony podają sobie ręce, zaczyna 
szaleć demonizm. Styk kultur stanowi wyjątkowo sprzyjające temu środowisko. Nie dialog 
kultur, ale konfrontacja, nie ubogacające spotkania, ale trudna, wyniszczająca egzystencja, 
od której niesposób uciec. Obserwujący z zewnątrz najczęściej nie są w stanie tego zrozumieć. 

Usiłowałem zrozumieć spór o kościół karmelitów w Przemyślu narastający między 
grekokatolikami i rzymskimi katolikami. Uważnie słuchałem grekokatolików i wiedzia-
łem, że rzymscy katolicy nie mają racji; krzywdzą słabszą mniejszość. Pojechałem do 
Przemyśla. Długo słuchałem tamtejszych rzymskich katolików - tych z kręgu Kurii i tych 
z franciszkańskiego klasztoru, także jeszcze innych. Odsłonił mi inny akt spektaklu. Im 
więcej słuchałem jednych i drugich, tym wyraźniej gasła moja pewność siebie i tym 
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ostrzej wiedziałem, że nie wiem. Analogicznie miała się sprawa styku dwu światów nad 
Supraślem. Z otrzymanego z prawosławnej Kurii biskupiej w Białymstoku dossier mate-
riałów jasno wynikało, że rzymscy katolicy krzywdzą prawosławnych braci. W miarę jed-
nak, jak przysłuchiwałem się wyjaśnieniom katolickich braci z Białegostoku, narastało 
oburzenie z powodu jednostronności otrzymanego dossier braci prawosławnych... Ana-
logiczne doświadczenia wyniosłem z próby zrozumienia sporu katolickich i prawosław-
nych braci o cmentarz w Jabłecznej. 

Nie oto chodzi dzisiejszego wieczoru w Teatrze NN, kto miał (czy ma) rację. Chodzi 
o naświetlenie i wyostrzenie tezy, że na stykach kultur iskrzy się często i dymi. Na 
naszej wschodniej ścianie, zwłaszcza na Ukrainie, budzą się wspomniane demony nacjo-
nalizmów i religijnych szowinizmów. 

A może jednak nie mam racji? A może to, co mówię, jest bardzo jednostronne? A może 
to w ogóle nie jest prawdziwe? Może ta jakaś sofistyka? Może jednak istnieje recepta na 
ekumenizm w spotkaniach kultur? Wydaje się, że taką receptę już się pisze, a w znacznej 
mierze już ją napisano. 

Dialog - Sprawdzony Program Spotkania 

Przyniosłem pewien schemat, który ułatwia refleksję nad tą sprawą. Przechodzimy te-
raz do pytania o receptę na ekumenizm w spotkaniach kultur. Punktem wyjścia niech 
będą doświadczenia, fakty. Doniosłym faktem jest posoborowy dialog między Kościołami. 
Patrzymy na nasz grafik: sporo kółek. Każde kółko to Kościół czy wyznanie: anglikanie, 
metodyści, baptyści, zielonoświątkowcy, reformowani, luteranie, prawosławni, patriarchat 
prawosławny w Konstantynopolu, patriarchat moskiewski, luteranie razem z reformowa-
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Międzykościelne dialogi doktrynalneprowadzone na forum światowym. 
(Uwzględniono tvlko te Kościoły, które prowadzą dialog : Kościołem rzymskokatolickim; 
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nymi. Czarne prostokąciki z liczbami to lata rozpoczęcia oficjalnego dialogu. Przygoto-
wania rozpoczynały się zwykle wcześniej, a podane tutaj lata znaczą czas oficjalnego 
dialogu. Patrzmy, jak wiele dialogów. Różne Kościoły, różne światy, Wschodu i Zacho-
du, stare i młode, na różnych kontynentach, decydują się na ekumeniczny dialog. Jest to 
niewątpliwie interesujące doświadczenie, zwłaszcza, że trwa już sporo lat, od 1967 roku. 
Jeden tylko dialog rozpoczął się w dziewiętnastym wieku. Zatem można pytać, jaką zna-
leziono receptę na takie dialogi. Faktem jest, że eksperyment międzykościelnych dialo-
gów przyniósł dobre owoce. (Pan Jezus powiedział: „po owocach ich poznacie"). 

Ten ryzykowny i niesamowicie odważny eksperyment zaowocował wspaniałymi dokumen-
tami, w których wyczytujemy wyraźne zbliżenie stanowisk w wielu sprawach, w których 
byliśmy oddaleni i myśleliśmy nawet niekiedy, że zbliżenie w tych kwestiach jest nie-
możliwe. Tymczasem wspólne zasiadanie przy stołach obrad, rozmawianie ze sobą w życzli-
wości rok, trzy, pięć, jednak pozytywnie owocuje, wiele spraw wyjaśniając, w wielu 
punktach zblilżając stanowiska - ku zaskoczeniu niekiedy obu stron. „Jak to możliwe, jak 
to się stało, że aż tyle potrafiliśmy wspólnie powiedzieć?" Ile? Kilka kilogramów. Przynio-
słem Czcigodnym dla zobaczenia, konkretne owoce posoborowych dialogów międzyko-
ścielnych. To są dwa opasłe tomiska dokumentów owych uzgodnień między Kościołami. 
Dotknijcie, weźcie do ręki Dokumenty Wzrastającego Porozumienia. To owoce olbrzy-
miego wysiłku olbrzymiej części chrześcijaństwa, wielu wielkich Kościołów. Ukazał się 
trzeci kolejny tom tych dokumentów. 

Zasadnie domniemujemy, że podmioty dialogów międzykościelnych wypracowały 
jakąś mądrą, pożyteczną teorię dialogu, użyteczną dla spotkań kultur. Grupy dialogu po-
stawiły sobie na początku problem: Co to znaczy: dialog? Co to znaczy: prowadzić dia-
log? I dość zgodnie podkreśliły różnice między dialogami a innymi formami wymiany 
myśli czy wzajemnych kontaktów. Bardzo stanowczo odcięły się od polemiki i konfron-
tacji. Polemika i konfrontacja mają na celu zwycięstwo nad drugim. Tymczasem strony 
dialogujące deklarują, że chodzi im przede wszystkim o zwycięstwo prawdy, dobra, 
Ewangelii Chrystusa, a nie idzie im o własne zwycięstwo. Może się bowiem zdarzyć, że 
własna przegrana jest własnym autentycznym zwycięstwem. Nie miałeś pełnej racji w tym 
spotkaniu, otwarły ci się oczy, dostrzegłeś swoje braki i masz szansę się ubogacić. I two-
ja przegrana jest twoim zwycięstwem. Tak właśnie dialogujące strony rozumieją dialog: 
przede wszystkim jest to wspólne przebywanie..., wspólne przebywanie z życzliwością, z wolą 
budowania wspólnoty w języku hiszpańskim i włoskim nazywa się to „convivencia". Nie 
od razu musimy znaleźć prawdę..., chociaż ten cel jawi się gdzieś na horyzoncie, myśli 
się o nim w szerszym kontekście, ale przede wszystkim chodzi o budowanie wspólnoty, 
żeby być bliżej siebie, bardziej razem, żeby być czytelniejszym znakiem Chrystusa w świe-
cie. To jest główny cel. A zbliżenie stanowisk doktrynalnych, teologicznych jest raczej 
drogą niż celem. Podejmowanie wspólnych akcji, tworzenie instytucji wspólnych, stano-
wi drogę, bardzo ważną drogę, ale nie cel. Celem jest skuteczniejsze świadczenie o Chry-
stusie w świecie, ostatecznie spełnieniem woli Chrystusa, który chciał byśmy byli aż tak 
jedno, jak On stanowi jedno ze swoim Ojcem. 

Sformułowano kiłka dokumentów, które teoretycznie ujmują koncepcję dialogu. Ale 
sam sposób prowadzenia dialogów implikuje pewne zasady, którymi się grupy kierują i na-
wet gdyby nie było teoretycznych zestawień zasad, warunków i tak dalej, to moglibyśmy 
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odtworzyć teorię dialogu. Chciałbym przypomnieć niektóre jej zasady. Mogą się przydać 
młodym w Lublinie. Ponieważ czas jest krótki, zdecydowałem się na selekcję. 

Po pierwsze, nie rzucać się od razu na problemy najtrudniejsze. Nie atakować kwestii 
najbardziej spornych, zanim bowiem je rozwiążemy, możemy się pozjadać (a wcześniej 
spalić sobie nerwy, zagotować wątrobę i zniechęcić się). Zaczynajmy od spraw łatwiejszych. 

Po drugie: uczciwie. Ponad wszystko cenić Jezusową wolę, prawdę i dobro, a nie własny 
triumf. Nawet nie triumf własnego Kościoła. Czasem możemy być tak solidarni z własnym Koś-
ciołem, tak możemy kochać własny Kościół, że nie dopuszczamy myśli, by on w czymkol-
wiek mógł przegrać i nie mieć racji: „Ja muszę walczyć o mój Kościół, pokazać im, że 
mój Kościół lepszy". Jest to błędne założenie... Nie taka jest Ewangelia, nie taki jest Jezus. 
Ja chcę uczciwie szukać Sprawy Jezusa, lepszego odczytania Ewangelii. Nigdzie nie jest zapisa-
ne, że moja wspólnota, mój Kościół każdą stronę Ewangelii najlepiej odczyta. Nigdzie. Może 
się zdarzyć, że mała wspólnota, którą zwiemy sektą jakiś wiersz Ewangelii, jakąś stronę 
Ewangelii lepiej przeczytała niż wszystkie inne Kościoły. Czasem myślę, że bracia Świadko-
wie Jehowy jakoś odważniej przyjęli słowo Chrystusa, żeby iść po dwóch od wsi do wsi, od 
domu do domu niż wielkie Kościoły historyczne. Przykład ten wskazuje, że nawet małe wspól-
noty zwane pogardliwie „sektami" mogą mieć jakieś ziarenko cenne, którym niosą nam 
szansę ubogacenia się. Gdybyśmy zakładali, że my wszystko naj..., stracimy szansę ubogacenia. 

Po trzecie - zasada życzliwości. Znaczy ona, że z góry zakładam życzliwość dla dru-
giej strony. Ja z życzliwości chcę ją wysłuchać: „Kochany, powiedz, jak to rozumiesz." 
I nie czyham, żeby go przyłapać na jakiejś nieścisłości. Nie! „Powiedz do końca..." Trze-
ba pozwolić człowiekowi siebie wyjaśnić: „Jak wy wierzycie? Jak wy uzasadniacie? Ja 
tego nie rozumiem... Mnie się wydaje, że to jest tak i tak. Z pewnością inaczej myśla-
łeś...; dopowiedz to". Nigdy w taki sposób: „Nie masz racji. Nielogicznie mówisz. Żadną 
miarą! Wy tak zawsze!" itp. Jeśli on się zdobędzie na taką życzliwą postawę do mnie -
mamy obaj szansę wzrastania. Starać się dobrze przedstawić siebie, być dobrze zrozu-
mianym i starać się życzliwie, poprawnie zrozumieć tego drugiego. To jest bardzo prak-
tyczna rzecz. Dobrze jest powtórzyć zdanie drugiej strony, by sprawdzić czy się je dobrze 
odebrało. Powtarzanie tezy „przeciwnika" należało do żelaznych zasad dysputy schola-
stycznej (bardzo często dzisiaj ośmieszanej). Ja oddaję głos drugiej stronie, a ona rozpo-
czyna powtórzeniem mojej tezy. „Powtórz porządnie moją tezę!" Zwykle jest tak, że ja 
od razu protestuję: „Nie, niedokładnie, niedokładnie! Jeszcze raz!" Ludzie mają skłon-
ność do zniekształcania myśli „przeciwnika", by łatwiej z nią polemizować. 

Po czwarte: zasada równopartnerstwa: Jak równy z równym! Zwróćcie uwagę: z jed-
nej strony „katolicki słoń", z drugiej „jakaś reformowana myszka". Ksiądz Bogdan Tran-
da, reformowany, zapronował taki obraz. Olbrzymi katolicki słoń ma poczucie przewagi: 
łatwo mu mówić tubalnym głosem. A myszki mają skłonność do popiskiwania. Mimo 
tego w autentycznym dialogu mają mówić jak równy z równym. To proponuje również 
słoń. Nie znaczy to, że z góry zakłada się relatywizm („Wszyscy mamy jednakową praw-
dę albo nieprawdę"), ale: „Wszyscy jesteśmy jednakowo ludźmi, wszyscy jednakowo 
mamy prawo być uważnie, poważnie i życzliwie wysłuchani, potraktowani: nie można 
gorzej traktować kogoś dlatego, że pochodzi z mniejszej wspólnoty; prawdy nie ustala 
się głosowaniem, plebiscytem, liczbą głosów; prawdę albo się ma, albo się nie ma, albo 
się do prawdy idzie, ważąc racje." Więc „Jak równy z równym." To szalenie ważna zasada. 
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Nota bene, można ją przenosić na płaszczyzny pozaekumeniczne: nauczyciel z uczniem, 
dyrektor z nauczycielem... Oczywiście, gdy trzeba rozstrzygnąć, ktoś to musi zrobić, je-
śli jednak chodzi o szukanie prawdy, zwłaszcza w dziedzinie, w której nauczyciel nie jest 
specem, musi uszanować tego młodszego i mniejszego. Młodszym i mniejszym też nie 
zawadzi przypomnieć, że powinni uszanować starszego, przynajmniej tak samo jak swo-
jego rówieśnika. 

Po czwarte: zasada języka (semantyka). Dialog wyklucza język obraźliwy. Język 
obraźliwy jest dobrym instrumentem w polemice: zwyciężyć, nawet sponiewierać tego 
drugiego: „A co ty tam wiesz!" „Wy tak zawsze!" I mocniej... Jeśli poważnie traktujemy 
dialog i prawdę, której szukamy, i wspólnotę, za którą tęsknimy, trzeba uważać na język. 
Bo wystarczy, że powiesz jakiś nieprzyjemny przymiotnik określający stopień inteligen-
cji twojego partnera, żeby on się zamknął, żebyś go stracił; nie tylko żebyś ty go stracił, 
ale żeby go straciła piękna sprawa, na której ci zależy; on się zniechęci, on się także do 
ciebie negatywnie nastawi i trudno będzie z tego wyjść. To samo oczywiście, odnosi się 
do domu (ojciec - matka, rodzice - dzieci, dziecko - dziecko) oraz innych form życia 
społecznego. 

Ostatnia zasada jest postulatem. Chodzi o wielkie sprzątanie historii. Historię dziedzi-
czymy i tworzymy, ale najpierw dziedziczymy. Określoną historię. Odziedziczyliśmy historię 
straszliwie obciążoną, skomplikowaną: i z Zachodem, i ze Wschodem; i z protestanty-
zmem, i z prawosławiem, i z mariawityzmem, i z Kościołem polsko-katolickim; i z pra-
wosławiem, i z greckim katolicyzmem. Dźwigamy straszne brzemię historycznych 
zaszłości. Tej historii się uczymy. Nie jest łatwo nauczyć się jej poprawnie. Dlatego, że 
podręczniki i skrypty, z których się uczymy, literatura... potrzebują oczyszczenia..., wła-
śnie wielkiego oczyszczenia historycznej pamięci. Ze dwadzieścia lat temu ksiądz profesor 
Władysław Miziołek, który kiedyś był przewodniczącym Komisji Ekumenicznej Episko-
patu, poprosił żebym zrobił artykuł na temat ekumenizmu w podręcznikach, z których 
klerycy uczą się w seminariach. „No, ewentualnie, gdyby ojciec zdążył, to jeszcze przej-
rzeć katechizmy, materiały do nauczania religii w szkołach." Zabrało mi to wiele czasu. 
Zrodziły się teksty, które zostały opublikowane w „Biuletynie Ekumenicznym" i jeszcze 
gdzieś. 

Było to dla mnie odkrycie wstrząsające. Odkryłem ćwierćprawdy, półprawdy i nie-
prawdy o braciach protestantach, prawosławnych, mariawitach. W podręcznikach, z których 
uczą się klerycy i z których uczy się młodzież w liceach, i z których uczy się dzieci w szko-
łach, a także uczą się inni poza tymi grupami. Jeśli historyk katolicki pisał podręcznik 
dla kleryków katolickich i jeśli podejmował okres Reformacji z Marcinem Lutrem i Ja-
nem Kalwinem, to tak ciemnych używał kolorów, żeby obiecujący adept do katolickiego 
kapłaństwa nie miał najmniejszej ochoty zerkać w tamtą stronę. I żeby się umocnił w swoim 
katolickim powołaniu. To są fakty. Niewykluczone, że nie towarzyszyła autorowi aż taka 
szpetna intencja. Prawdopodobnie on był produktem analogicznego podręcznika, z które-
go się uczył i któremu wierzył. I tak z pokolenia w pokolenie. To samo w teologii moral-
nej, aczkolwiek mniej; podobnie w fundamentalnej, tam gdzie się dokładnie mówiło, 
który Kościół prawdziwy, a który fałszywy (kiedyś się tak ustawiało sprawę). Dokładało 
się braciom solidnie, trzeba było przecież założyć mocne fundamenty własnego jedynie 
prawdziwego Kościoła, żeby osłonić, ochronić młodzież od wątpliwości i męczących 
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pytań. Zabrałem się za podręczniki do nauczania religii w szkołach średnich. Sytuacja 
analogiczna, bo niby dlaczego miało być inaczej? Byłem szalenie przygnębiony. Nie 
mogę też zapewnić, że w ogóle się nie bałem; recenzowałem podręczniki również profe-
sorów, którzy mnie uczyli i od których przynajmniej w jednym przypadku zależałem służbowo. 
Jednak stanęli na poziomie. Jeden wyszedł: „No, wie ojciec,... rzeczywiście, przeoczy-
łem", drugi: „Ja mam to w planie napisać w następnym tomie"; a trzeciemu wcześniej 
dałem mój o nim tekst (wyjątkowo trzeźwy człowiek). Oddał mi ten maszynopis i mówi: 
„Ma ojciec rację. Prosiłem tego i tego, żeby mi tę partię podręcznika zrobił, bo ja się na 
tej tematyce mniej znam, ale on nie chciał mi tego zrobić, no i to puściłem po staremu". 
Była więc radość, pociecha, i satysfakcja. Później przyszła większa satysfakcja: szpetna 
satysfakcja. Kiedy przygnębiony poziomem ekumenizmu w naszych katolickich podręcz-
nikach zabrałem się za analogiczny przegląd podręczników funkcjonujących po stronie 
braci protestantów i prawosławnych,... pocieszyłem się! Tamte podręczniki były wyra-
źnie jeszcze gorsze. Gorzka pociecha. 

Lepiej rozumiemy potrzebę oczyszczania hisotrii. Kilka tygodni temu otrzymałem z Kana-
dy książkę na temat, co się działo na Ukrainie w czasie wojny i po wojnie. Straszliwe 
morderstwa, UPA, OUN, inne organizacje, piekło. Poliszczuk - prawosławny Ukrainiec, 
któremu udało się wymknąć z „raju", piętnaście lat spędził w Polsce, potem przeskoczył 
do Kanady. Napisał książkę Gorzka prawda. Zbrodniczość OUN-UPA (spowiedź Ukrain-
ca). (Toronto-Warszawa-Kijów 1995). To wstrząsająca prawda autora o zbrodniach Ukra-
ińców. Niemal równocześnie od brata prawosąłwnego dostałem „Kalendarz 
prawosławny" na 1996 rok. Poza kalendarzem litutgicznym jest tylko jeden, jedyny arty-
kuł: „Męczennicy Ziemi Chełmskiej i Podlasia". Dokładnie biało-czarny: Ukraińcy, pra-
wosławni to jaśniejące, białe anioły. Nie ma ani jednego faktu, któiy by rzucał na nich cień. 
Natomiast katolicy, Polacy to rogate wcielone diabły. Dzieci ukraińskie wbijali na szta-
chety w płocie, piłowali ludzi, brzemiennym kobietom rozcinali brzuchy. Ten kalendarz 
idzie do duchowych prawosławnych (i nie tylko, ale przede wszystkim tam). Manipuluje 
się tą straszną hisotrią, aby podtrzymywać nienawiść... hamować próby zbliżenia, pokój i 
pojednanie. Po co takie rzeczy? Młody historyk KUL-u, Jacek Krochmal (ostatnio zrobił 
doktorat) oraz jego żona, również historyczka z KUL-u, pracują w Archiwum Państwo-
wym w Przemyślu (Archiwum mieściło się w cerkwi Bazylianów, teraz przenoszą je do 
dawnego Domu Partii). Mnóstwo tam materiałów, mnóstwo źródeł o wyznaniach, Kościo-
łach, przede wszystkim grecko katolickim w przemyskim, ale również o Żydach, o protes-
tantach. Mnóstwo źródeł dla prawosławia i dla greckiego katolicyzmu przekazano 
bibliotece KUL-owskiej. Kiedyś mówił nam o tym ksiądz profesor Waczyński. To jest 
właśnie wasza przyszłość. Jeśli macie zamiłowanie historyczne, jeśli zależy wam na tym, 
żeby coś konkretnego i bardzo konkretnego zrobić dla budowania odrobinę większej 
wspólnoty między nami, dla oczyszczania pamięci historycznej, to są zasoby i przestrze-
nie, które na was czekają. 

Tekst z kasety magnetofonowej przepisał, 
do druku przygotował i oddał do autoryzacji: Jakub Iskrzak 
Poprawił i autoryzował: Autor 
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Spotkania kultur 
- Zeszyt Siedmiu Ekumenizmów* 

Najnowszy numer „Scriptores Scholarum" (nr 10/1996) jest Zeszytem Siedmiu Eku-
menizmów. Jeśli słowo greckie „oikoumene" oznacza cały zamieszkały (zaludniony) 
świat, to słowo to implikuje spotkanie. Ile mamy więc spotkań w Zeszycie Spotkania 
kultur? Po pierwsze, zaczynając od wykładu ojca profesora Celestyna Napiórkowskiego, 
jest to wewnętrznochrześcijańskie spotkanie różnych Kościołów chrześcijańskich, jakie 
są w Lublinie. Jest tu rozmowa z arcybiskupem Kościoła rzymsko-katolickiego, z biskupem 
Kościoła prawosławnego, z przełożonym Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Lubli-
nie. Kilkakrotnie wspominamy też o unitach. W szerszym znaczeniu mamy w Zeszycie 
spotkanie chrześcijaństwa ze swoimi korzeniami, to znaczy z judaizmem. (Rozmowa 
z rabinem, głosy środowisk żydowskich zaangażowanych religijnie, spotkanie z katolic-
kim księdzem, a jednocześnie Żydem, który niedawno odkrył swą żydowską tożsamość, 
orędownikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego). To jest drugi ekumenizm, który 
w tym zeszycie występuje. Po trzecie, na kartach „Scriptores" zapisany jest również szerszy 
wymiar ekumenizmu: spotkanie judeochrześcijan z ludźmi religijnymi, tymi, którzy 
swoją religijność próbują wyrazić, lub odnosić do systemów religijnych Dalekiego Wscho-
du (Rozmowa z przedstawicielem Ruchu Hari Kriszna). Czwarte spotkanie i czwarty 
ekumenizm to spotkanie z ludźmi, którzy sytuują się poza kręgiem oddziaływania reli-
gii, wywodząc swoje myślenie z tradycji oświeceniowej (jak prof. Zygmunt Bauman, 
który opisuje kulturę ponowoczesną będącą ostateczną konsekwencją oświecenia, czy 
reakcją na oświecenie). Po piąte, najtrudniejszy dialog wewnątrzkatolicki. Prędzej się 
wierzący dogada z niewierzącym niż „Tygodnik Powszechny" z „Niedzielą", a jednak 
dzieje się tak na naszych łamach, gdzie oba środowiska prowadzą za naszym pośrednictwem 
dialog. Po szóste jest tu również ekumenizm różnych narodowości, przede wszystkim 
spotkanie z naszymi Wschodnimi Braćmi (Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Rusnacy), a tak-
że z Czechami, Niemcami, Żydami... Oczywiście w Zeszycie obecni są również Polacy. 
Siódmy ekumenizm to jest ekumenizm pokoleń. Spotykają się więc różne środowiska 
i różne pokolenia, poczynając od uczniów, nauczycieli, potem studentów, doktorantów, a na 
profesorach uniwersyteckich kończąc. Takiego czasopisma w Polsce jeszcze nie było! 
Różne pokolenia, różne narodowości, różne światopoglądy, różne religie. Arcybiskup 

* Artykuł jest ustną recenzją wygłoszoną 25 kwietnia 1996 roku na promocji Zeszytu Spotkania Kultur w 
Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN" 
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obok rabina, pastor protestancki obok biskupa prawosławnego. W numerze mamy pisa-
rza rosyjskiego (Asar Eppel), który jest tłumaczem Sienkiewicza, a jednocześnie badaczem 
kultury żydowskiej! Jest tu materiał o czeskim poecie (Petr MikeS), konwertycie z prote-
stantyzmu na katolicyzm! Norwid po niemiecku! Nietzsche w tekstach współczesnej 
muzyki rockowej! Mnóstwo paradoksów! Ten numer jest przełomem historycznym! Co 
ostatecznie wyniknie ze spotkania kultur? Może konfrontacja cywilizacji (jak myśli - na 
marginesie poglądów Feliksa Konecznego - Paweł Skrzydlewski), a może odnalezienie 
wspólnego praźródła wszystkich kultur (jak ryzykownie i optymistycznie proponuje Mi-
chał Świdziński, sięgając do mitu o kosmicznym Pra-Mężu?)... 

Atmosfera dialogu 
Zapis dyskusja na promocji 

Zeszytu Spotkania Kultur „Scriptores Scholarum" 
w Ośrodku „ Brama Grodzka -Teatr NN" w dniu 25 kwietnia 1996 

Ks. Andrzej Łoś (Kanclerz Kurii Kościoła Pra-
wosławnego w Lublinie): Przyznam się szczerze, 
że nie zapoznałem się z całym Zeszytem. Zdąży-
łem przejrzeć dopiero spis treści. Zauważyłem 
wypowiedzi tak wielkich autorytetów w dziedzi-
nie ekumenizmu, jak ks. prof. Wacław Hrynie-
wicz. Zaciekawił mnie również artykuł, dotyczą-
cy Dni Kultury Polskiej w Münster i od razu 
znalazłem tam pewną nieścisłość, bo ten zeszyt 
jest wybitnie ekumeniczny, to trzeba stwierdzić, 
a tam zapomniano zupełnie o dniu kończącym 
Dni Kultury Polskiej w Münster, gdzie odbywało 
się nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczest-
niczyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych 
w oddziale lubelskim Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Ojciec prof. Wacław Hryniewicz (KUL): Przy-
pomniała mi się bardzo ciekawa myśl, którą 
można by czytać już w regule św. Benedykta, a 
więc z czwartego wieku, że często młodszemu 
objawia Pan to, co jest lepsze. Niech starsi się 
nie obrażają, ale czasami młodszemu przycho-
dzi myśl bardzo świeża, dobra i ja to widzę w 
tym piśmie, w wielu przypadkach. Teraz druga 
myśl, trochę łącząca numer z wykładem. Rzecz 
jasna, że jest dużo konfrontacji pomiędzy kul-
turami czy w ogóle, jak niektóre współczesne 
teorie głoszą, te konfrontacje cywilizacji całych, 

zderzenie się całych cywilizacji. To jest taka dra-
matyczna wizja przyszłości. Ale sądzę, że umie-
jętność dialogu jest wielką cnotą. Padło zresztą, 
przy tych zasadach dialogu, słowo uczciwość. 
Uczciwość ekumeniczna jest dla mnie wielką 
cnotą. To jest cnota, chociaż moraliści mogą 
tego nie wymieniać w swych spisach, zestawach, 
ale to jest cnota. Tak samo jak dzisiaj mówi się 
o cnocie tolerancji. Wydana w listopadzie ubiegłego 
roku deklaracja o zasadach tolerancji, nazywa 
tolerancję cnotą. The virtue that makes peace 
possible. Cnota, która umożliwia pokój. A dzisiaj 
jak żyć w tym świecie kiedy nie ma tej pozytywnej 
tolerancji objawiającej się akceptacją drugiego, 
akceptacją inności. Ten numer jest jakąś próbą 
pomieszczenia, przynajmniej obok siebie. W za-
sadzie, to ja nie wierzę, że jest dialog pomiędzy 
„Niedzielą" a „Tygodnikiem Powszechnym". Ale 
niech przeczytają ludzie zainteresowani z jednej, z 
drugiej strony. Może się pośrednio czegoś na-
uczą. Ten numer jest dobry, bardzo wiele wno-
si ciekawych myśli, inspiruje, prowokuje. Życzę 
następnych takich, dobrych, pięknych numerów. 
Andrzej Konopka (Ruch Hari Kriszna): Zupeł-
nie niespodziewanie tutaj się znalazłem, pierw-
szy raz jestem w tym pomieszczeniu, dwa dni 
temu dowiedziałem się o tym spotkaniu. Nie 



Atmosfera dialogu 4 5 

ukrywam, że jestem mile zaskoczony, w ogóle 
atmosferą jaka tutaj panuje. Kilkakrotnie, to zna-
czy chyba z ks. prof. Hryniewiczem się spotka-
liśmy kiedyś. Pamiętam, że kolegom mówiłem, że 
spotkałem wspaniałą osobę. Przez telefon kiedyś 
rozmawiałwem również z ojcem Napiórkowskim, 
ale nie mogło dojść do spotkania, dlatego że 
specjalizacja ojca jest inna, nie dialog między-
religijny. Ja troszeczkę jestem zaangażowany w 
ten dialog międzyreligijny - jest taka konferen-
cja World Conference the Religion of Peace, którą 
prowadził w Warszawie Ojciec Piotr Polita. Więc, 
nie ukrywam jednej rzeczy, że tak jak wspomnia-
łem jestem mile zaskoczony tą atmosferą jaka 
tutaj panuje i życzyłbym sobie częściej uczest-
niczyć w takich spotkaniach czy podobnych. Jed-
nocześnie, jeśli czasami rozmawiam z przedsta-
wicielami innych religii ewentualnie innych osób, 
które zajmują jakąś pozycję w społeczeństwie, 
to próbuję podkreślić, że generalnie można za-
uważyć, występującą rywalizacją na różnych pla-
nach. Czy na planie gospodarczym, ekonomicz-
nym, politycznym, i nie może dojść do współpracy, 
do jakiegoś spokojnego współżycia między ludź-
mi na tych planach. Może dałoby się pokonać 
tzw. imperializm religijny. Być może platformę 
porozumienia udałoby się znaleźć na planie re-
ligijnym, na planie Boga. Może warto by było 
pomyśleć jaki jest plan Boga względem społe-
czeństwa, ludzkości. Na pewno są wspólne ele-
menty, które ludzie kultywują we wszystkich reli-
giach, które pozwalają im być ludźmi spokojnymi, 
w których ginie wrogość do przedstawicieli in-
nych religii. Jeśli jesteś zafascynowany osobą 
Jezusa Chrystusa - kultywuj te wartości! Jeśli 
jesteś muzułmaninem, bądź lepszym muzułma-
ninem! Nie chodzi przecież o to żeby się „prze-
farbować", nie chodzi o to. żebym mówił każ-
demu: „Zostań Hari Krisznowcem! 
Ks. Roman Pracki (Kościół Ewangelicko-
-Augsburski): Od pół roku odbywam praktykę 
duszpasterską w parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej. W Lublinie bardzo zaskoczyła mnie atmo-
sfera dialogu, atmosfera ekumenizmu, umieję-
tności rozmawiania. Lublin ma swoją specyfikę, 
swoją atmosferę. W tym mieście czuję się do-

brze jako przedstawiciel jakiejś tam mniejszo-
ści. To samo mówią moi parafianie, w Lublinie 
wszyscy kroczą w tę samą stronę, ale nie prze-
pychają się łokciami, potrafią ze sobą rozmawiać. 
Zeszyt Spotkania kultur służy właśnie temu, pod-
kreślając właśnie to, co nas łączy. 
Ks. dr Romuald Jakub Weksler-Waszkinel 
(KUL): Redaktor naczelny „Scriptores Schola-
rum" powiedział na początku, że wita wszyst-
kich uczniów, nauczycieli i przyjaciół, których 
jest najwięcej. To zabrzmiało chyba najpiękniej, 
że przyjaciół takiego dzieła jak „Scriptores" jest 
najwięcej... To spotkanie jest niezwykle cenne, 
bo ono uczy nie nienawiści, nie konfrontacji ale 
szacunku do drugiego człowieka, postawy po-
kory wobec Prawdy... My katolicy nie mamy 
monopolu na prawdę! Prawdą jest Bóg! My tyl-
ko idziemy za tym Światłem, szanując drugie-
go, nawet tego, który tego Światła nie zna! 
W dniu, w którym odsłaniałem tablicę w Jerozoli-
mie w Instytucie Jad Waszem, tablicę poświę-
coną moim polskim rodzicom, którzy ratowali 
mi życie. W tym samym dniu, rano o godzinie 
7.00 wybuchła bomba podłożona w autobusie. 
Przemawiając podczas tamtej uroczystości po-
wołałem się na tamto wydarzenie. Również w 
moim życiu spotkały się dwie siły: nienawiść 
i miłość, która ratuje, pozwala żyć, szanuje, 
przy całej odmienności. Dziękuję tym wszyst-
kim, którym do głowy przyszło „Scriptores", 
niech im przychodzą do głowy jeszcze wspa-
nialsze rzeczy! (oklaski) 
Ks. dr Alfred Wierzbicki (KUL): Chciałbym od-
nieść się do wykładu Ojca prof. Napiórkowskiego, 
który wzruszył mnie swoją konstrukcją i prawdą 
o tym, że rzeczywiście pomiędzy cywilizacjami, 
kulurami istnieje wałka, nieporozumienia. Wię-
cej jest krzywd wzajemnie wyrządzonych i to 
iskrzy na każdym pograniczu. Dlatego należy 
próbować szukać drogi wyjścia. Droga wyjścia 
idzie poprzez poznanie siebie, rzeczywiście ten 
wartościowy postulat oczyszczenia historii, 
oczyszczenia pamięci... Zastanawiam się jednak 
czy to nie jest za mało... Są takie sytuacje, że gdy 
grzebie się w pamięci, to jeszcze bardziej boli... 
Czy nie należałoby tu powiedzieć o czymś jeszcze 
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po prostu o p r z e b a c z e n i u . 0 przeba-
czeniu, które likwiduje tę całą logikę rachunku 
krzywd. Owszem pamiętać, ale również budo-
wać nowy świat. 
Ojciec prof. Celestyn Stanisław Napiórkowski 
(KUL): Tak to prawda, wiele tu jeszcze można 
by dodać: na przykład wspólne świadectwo po-
mimo różnic. Wspólne zaangażowanie na rzecz 
człowieka: w pracach nad konstytucją, przed 
Chrystusem. 
Ojciec prof. Wacław Hryniewicz (KUL): Jest 
wiele problemów palących: pojednanie pomię-
dzy greko-katolikami, a prawosławnymi. Nie wi-
dzę możliwości wyjścia z tego ogromnego kryzy-
su. Nie sposób pospieszać pewnych procesów, 
przebaczenie też musi wyjść od środka, nie może 
być tylko aktem deklarowanym, ono musi zna-
leźć psychologiczny grunt w ludziach, w tych 
którzy przewodzą. Ekumenizm wymaga i cier-
pliwości i odwagi, umiejętności słuchania, wy-
powiadania swoich sądów. Trzeba jednak czy-
nić to wszystko w dialogu, a nie w konfrontacji 
kultur, czy cywilizacji. Dialog jest oliwą. Na sty-
ku wielu kultur i cywilizacji wyrastają najpięk-
niejsze wartości. 
Sławomir J. Żurek („Scriptores Scholarum"): 
W Zeszycie Spotkania kultur widać, że Sobór 
Watykański II jest żywy, że to pokolenie, które 
wchodzi w życie, które zdawać będzie maturę 
w tym roku, jest to pokolenie młodych ludzi in-
westujących w dialog. Oni nie mają oporów, by 
spotkać się z rabinem w synagodze warszawskiej, 
czy odwiedzić arcybiskupa rzymsko-katolickiego, 
biskupa prawosławnego, pastora protestanckiego. 
Ci młodzi ludzie są dla świata nadzieją, że będzie 
coraz więcej takich jak oni, nie ogarniętych tymi 
dwoma demonami, o których mówił o. prof. 
Napiórkowski: nacjonalizmu i szowinizmu reli-
gijnego. Jeśli tak się stanie to jest jeszcze jakaś 
szansa na przetrwanie tego świata, takiego jaki 
on jest: polifonicznego i pluralistycznego. Gdy pa-
trzę na tych młodych ludzi, jako pedagog to ser-
ce mi rośnie... 
Jacek Wojtysiak („Scriptores Scholarum"): Pro-
simy w takim razie o głos przedstawiciela tego 
pokolenia! 

Przemysław Więczkowski („Scriptores Schola-
rum"): Cóż trudno właściwie w tej chwili cokolwiek 
więcej powiedzieć... Tyle pięknych słów już padło. 
To co powiem będzie najwyżej maleńką roślinką... 
Ojciec prof. Wacław Hryniewicz (KUL): Z ma-
łej roślinki czasami wyrasta piękne drzewo... 
Przemysław Więczkowski („Scriptores Scho-
larum"): Ale jeszcze nie dzisiaj... Spotkanie dzi-
siejsze jest niesamowite. Dla mnie najważniej-
sze jest to, że mogę na własne oczy zobaczyć 
takie spotkanie. Kiedy widzę, jak ze sobą roz-
mawiają przedstawiciele tak różnych kultur to 
jest budujące. Celem naszego kwartalnika było 
właśnie stworzenie takiego pola do wspólnego 
spotkania. 
Sławomir J. Żurek („Scriptores Scholarum"): 
Na okładce zeszytu jest Brama Grodzka. Brama, 
która jest perłą architektoniczną Lublina. Brama 
Grodzka, siedziba Teatru NN, pełni bardzo 
ważną rolę w Lublinie. Jest obecnie miejscem 
najbardziej kulturotwórczym w naszym mieście. 
Brama to miejsce spotkania ludzi bardzo róż-
nych. Kiedy wejdzie się do tej bramy uwiecznio-
nej na naszej okładce, kiedy zacznie się czytać 
„Scriptores", to pozostaną w pamięci te posta-
cie, które wymienione są na ostatniej stronie 
okładki: nasi rozmówcy, autorzy, nasi przyjacie-
le, którym jesteśmy naprawdę bardzo wdzięcz-
ni za możliwość spotkania i dialogu. 
Łukasz Czapski (student prawa KUL): Ja nie 
jestem Lublinianinem, jestem Ślązakiem. Boli mnie 
to, że ten numer nie wyjdzie daleko poza Lublin, 
że nie trafi na Śląsk, gdzie również ścierają się 
różne tradycje. Życzyłbym sobie aby „Scriptores 
Scholarum" było w każdym mieście w Polsce. 
Michał Łuszczuk (student politologii UMCS): 
Moim zdaniem dialog odbywa się mimo wszyst-
ko bardziej na płaszczyźnie elit umysłowych, 
intelektualnych. Zastanawiam się jak ten ekume-
nizm ma „zajść pod strzechy". Myślę, że takim 
pomysłem jest idea integracji europejskiej. Kilka 
lat temu byłem na takim kongresie w Hannoverze, 
na którym mówiono, że podstawą przyszłej zinte-
growanej Europy ma być chrześcijaństwo. Jak jed-
nak rozmawiać z tymi, którzy wyznają partykula-
ryzm, czy separatyzm? Co zrobić z tymi, którzy 
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podkładają bomby, strzelają? To z nimi należy dia-
logować, jeśli tego nie będziemy robić to pozosta-
wimy ich na marginesie, a tego zrobić nie wolno. 
Ojciec prof. Celestyn Stanisław Napiórkowski 
(KUL): Możemy robić to, co jest w zasięgu naszych 
rąk: spotkania z młodzieżą, popularyzacja idei eku-
menizmu. To pytanie, które padło jest potrzebne, 
ale ono paraliżuje, bo czujemy się słabi... Nie 
wolno się zrażać, najgorzej jest opuścić ręce... 
Ks. dr Romuald Jakub Weksler-Waszkinel 
(KUL): Problemem fundamentalnym dziś jest 
znajomość nauki Kościoła, znajomość nauki So-
boru Watykańskiego II, jego dokumentów. Bo 
czasem mówi się rzeczy straszne w imieniu Koś-
cioła katolickiego, co tak naprawdę z Kościołem 
katolickim dziś nie ma nic wspólnego, to nie 
ma nic wspólnego z Piotrem XX wieku, kuleją-
cym i ciężko wspierającym się o krzyż. Niezna-
jomość Soboru jest powszechna poczynając od 
seminarium duchownego a skończywszy na lu-
dziach świeckich. Co zrobić w stosunku do tego, 
który zachowuje się w stosunku do mnie agresyw-
nie? To najlepiej pokazał Jezus Chrystus: n a d -
s t a w i ć d r u g i p o I i c z e k - „Jeżeli źle po-
wiedziałem, wykaż błąd, a jeżeli dobrze to dlacze-
go mnie bijesz?" Tylko na to nie bardzo nas stać. 
Na pewno odpowiedzią na agresję nie może być 
agresja! Co do tego nie mam wątpliwości! 
Jacek Wojtysiak („Scriptores Scholarum"): 
Jeszcze jest bardzo prosty sposób na ten od-

dolny dialog, ja to określę jednym słowem -
herbata. To jest ekumeniczne, wiadomo herba-
ta przyszła do nas ze Wschodu. 
Jerzy Jacek Bojarski (Wydawnictwo „Kerygma"): 
Pracuję w księgarni uniwersyteckiej na KUL. 
Sprzedaję dużo naukowych książek, ale jestem 
dumny, że w Polsce jest taka młodzież otwarta, 
jak ta Brama Grodzka. Poszliście do tylu róż-
nych miejsc, szanując różne postacie i to jest 
prawdziwy ekumenizm. Wy nie jesteście obcią-
żeni tym, czym jest obciążone moje pokolenie -
nauką przedsoborową, później reformą. Wy jes-
teście w lepszej sytuacji, że możecie iść otwarci. 
W „Scriptores" zaczynacie robić rzeczy poważ-
ne, zaczynacie wasze studiowanie, ale oprócz 
tego dajecie początek nowej cywilizacji - cywi-
lizacji miłości. Dzisiaj atakuje nas cywilizacja 
śmierci i doświadczamy tego, że śmierć nas ni-
szczy z każdej strony w sposób okrutny. Wy 
robicie rzecz większą, niż robi się na uniwersy-
tecie, robicie rzeczy żywe. Uczycie innych dia-
logu. W Polsce my nawet we własnych domach 
nie umiemy dialogować. Wygłaszamy tylko mo-
nologii: rodzice - dziecku, matka - ojcu. Nie 
potrafimy wejść w dialog nawet w tak małej ko-
mórce, jak struktura rodzinna. Tu już są bariery 
i iskrzenia, co mówić nacje, kultury. Ojciec Na-
piórkowski dał piękne ABC tego jak należy 
wejść w dialog, żeby nie wybuchnąć. Jestem 
dumny, że sprzedaję „Scriptores Scholarum"! 

„Przez wiek i swojej tysiącletniej historii Polska była państwem wielu narodów i wie-
lu wyznań chrześcijańskich i nie tylko chrześcijańskich. Tradycja ta sprawiła i chyba 
nadal sprawia, że właściwa umysłowości Polaków jest raczej tolerancja i otwartość 
na ludzi inaczej myślących, mówiących innymi językami, czy też inaczej wierzą-
cych i inaczej modlących się, inaczej sprawujących te same tajemnice wiary. Przez 
dzieje Polski przebiegają też konkretne in ic jatywy unijne. (,..)" 

Jan Paweł I I , Przekroczyć próg nadziei 



polemiki neomodernistyczne 

Artur Zawisza 

Neomodernizm, czyli sobór ukradziony 

1. „Istnieje znacznie ważniejsza i głębsza granica podziału, nie pomiędzy Żydami se-
fardyjskimi a aszkenazyjskimi, a natomiast pomiędzy Żydami ortodoksyjnymi i liberal-
nymi" („Scriptores Scholarum" nr 10, str. 40) mówi w wywiadzie dla „Scriptores Scho-
larum" rabin Michael Schudrich. Powyższy wątek nie zostaje podjęty przez redaktorów 
Pisma, a analiza rabina najwyraźniej nie znajduje u nich zrozumienia. Ow brak reakcji 
jest niezwykle znamienny, gdyż zwiastuje fundamentalne nieporozumienie stojące u pod-
staw zasadniczego przesłania zimowego numeru kwartalnika „Scriptores Scholarum" wy-
danego pod hasłem „Spotkania kultur". Przesłanie to można by streścić następująco: żyje-
my w świecie różnorodnych kultur, a ich różnorodność oparta jest na odrębności losów 
historycznych - aby powstrzymać możliwą wzajemną niechęć czy nawet nienawiść trze-
ba znaleźć podstawę ich współżycia - może nią być wzajemne życzliwe poznanie impli-
kujące tolerancję lub raczej akceptację i pokojową koegzystencję. Brzmi to mile, a jed-
nak opiera się na wspomnianym wyżej nieporozumieniu. Spróbujmy wyjaśnić, na jakim. 

Rabin Schudrich przenikliwie zauważył, że istotny spór współczesności nie jest sporem 
różnorako historycznie ukształtowanych kultur, ale sporem światopoglądów. Światopo-
glądy, owszem, mogą przejawiać się w kulturach (czy raczej cywilizacjach, jak precyzyj-
niej wskazywał Feliks Koneczny), ale oparte są one nie tyle na wspólnocie historycznych 
losów, obyczajów, twórczości itp., ale na fundamentalnych poznawczo wizjach świata! 
Inaczej mówiąc, nie subiektywna kultura, ale odniesienie się do obiektywnego (= racjo-
nalnie poznawalnego) świata decyduje o zajmowanych stanowiskach w istotnych spo-
rach światopoglądowych. I dlatego np. w Ameryce wspólny front obrony dzieci nienaro-
dzonych tworzą ortodoksyjni żydzi i tradycjonalistyczni katolicy, a w obozie aborcyjnym 
znajdują się liberalni katolicy i liberalni żydzi. A doprawdy niewiele ma tu do rzeczy, że 
pod koniec grudnia obie „frakcje" katolików świętują Boże Narodzenie, a wszyscy żydzi 
Chanukę... 

2. „Gratia non tollit sed supponit naturam" - wyjaśniał jeden z fundamentów katolic-
kiej teologii Tomasz z Akwinu. Katolicka wizja świata oparta jest o tę prawdę, że łaska 
nie niszczy, lecz zakłada (i udoskonala) naturę. Kto to rozumie, ten wie, że przyczyną 
herezji protestanckiej nie było moralnie złe prowadzenie się późnośredniowiecznego du-
chowieństwa czy nadużycia przy odpustach, lecz radykalnie sprzeczna z katolicką wizja 
Boga, świata i człowieka, której wyrazicielem (a na pewno nie twórcą) był Marcin Luter. 
Niszczący dla chrześcijańskiej cywilizacji Europy protestantyzm (będący judaizacją chrześci-
jaństwa i ojcem liberalizmu, a ten socjalizmu i komunizmu) nie jest kwestią jakiejkol-
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wiek różnicy kulturowej, ale nade wszystko innym patrzeniem na świat, w którym zane-
gowana zostaje rzeczywistość natury, a wykoślawiona rzeczywistość łaski. Katolicy wierzą, 
że łaska wspomaga i „przebóstwia" mądrość (praktyczną, czyli roztropność i teoretyczną, 
czyli filozofię). Protestanci odrzucają mądrość. Piszę o tym nie bez przyczyny, ale poda-
nie przyczyny odłóżmy na później. 

3. Włoski dziennikarz katolicki Vittorio Messori (ostatnio znany jako inspirator wypo-
wiedzi Jana Pawła II tworzących książkę Przekroczyć próg nadziei) opublikował kilka 
lat wcześniej także bardzo głośną książkę, będącą zapisem rozmów z bliskim współ-
pracownikiem Papieża, prefektem Świętej Kongregacji Nauki Wiary, kardynałem Józe-
fem Ratzingerem, znaną jako Raport o stanie wiary. Messori podaje, że wedle kardynała 
już podczas trwania Soboru Watykańskiego II „ujawnił się rzekomy jego duch, który był 
niczym innym, jak antyduchem. Za jego sprawą zaczęto uważać, że wszystko, co nowe 
lub rzekomo nowe (ileż to bowiem dawnych herezji odżyło w ostatnich latach jako abso-
lutna nowość!), jest o wiele lepsze od tego, co było lub co jest. To za sprawą tegoż anty-
ducha zaczęto uważać, że historia Kościoła zaczyna się od Soboru Watykańskiego II jako 
swoistego punktu zerowego". Dla uwyraźnienia swej myśli Kardynał dodał: „Chciałbym 
być bardzo precyzyjny. Należy zdecydowanie przeciwstawić się schematycznemu dziele-
niu historii Kościoła na „przed" i „potem". Podziału takiego w żaden sposób nie uspra-
wiedliwiają dokumenty Soboru, które bezustannie podkreślają ciągłość katolicyzmu. Nie 
ma żadnego Kościoła „przed" i „po" soborze, jest tylko jeden jedyny Kościół, który zmie-
rza ku Panu przez coraz głębsze zrozumienie istoty depozytu wiary powierzonego nam 
przez Niego. W historii tej nie ma skoków ani pęknięć — nie ma rozwiązań innych niż 
ciągłość. Sobór absolutnie nie zamierzał ingerować w ciągłość czasową Kościoła". 

Postawmy sprawę jasno: tak, jak na początku naszego wieku mieliśmy do czynienia w 
Kościele z modernizmem, który próbował inkorporować do doktryny katolickiej obce 
oiała zaczerpnięte z nowożytnych ideologii (a zatrzymany został encykliką Pascendi Piu-
sa X z roku 1907), tak dzisiaj spotykamy neomodernizm, którego bieżący cel jest iden-
tyczny, a metodą jest powoływanie się na nowego rzekomego ducha Soboru opisywanego 
przez kardynała Ratzingera. Oczywiście jedni czynią to z wyrachowania, a inni z igno-
rancji i naiwności, lecz efekt jest ten sam. Efektem jest destrukcja katolicyzmu w postaci 
narzucania katolikom fałszywych schematów poznawczych (filozoficznych i roztropno-
ściowych), a w końcu negacja doktryny wyrażonej w dogmatach Kościoła. „Kto was 
odrzuca, mnie odrzuca" - mówi do pierwszych biskupów Chrystus. 

Zobaczmy kilka przykładów mentalności neomodernistycznej zawartych w kwartalni-
ku „Scriptores Scholarum". 

4. Jak „Scriptores Scholarum" rozumie Kościół? Sławomir Żurek pyta, czy „Kościół 
Polski (...) jest Kościołem przedsoborowym czy posoborowym" („Scriptores Scholarum", 
s. 74), a Jerzy Turowicz odpowiada, źe „Sobór (...) był rewelacją", ale „o ile litera Sobo-
ru została w Polsce przyjęta, to duch Soboru nie bardzo" („Scriptores Scholarum", s. 75). 
Według Turowicza „duch Soboru" (raczej to, co kardynał Ratzinger nazywa „antydu-
chem") „deklaruje otwarcie Kościoła" („Scriptores Scholarum", s. 75); obłuda tego stano-
wiska polega na tym, że owo „otwarcie" nie jest jakąkolwiek integralną życzliwością 
wynikającą z Ewangelii, ale selektywnym otworzeniem bram Kościoła dla bliskich Turo-
wiczowi prądów liberalnych - dowodem na to jest pełna grozy uwaga Turowicza, że 
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„podobno na KUL-u cieszy się popularnością Artur Zawisza, który (...) zadeklarował się 
jako sympatyk arcybiskupa Marcela Lefebvre*a" („Scriptores Scholarum", s. 75). No tak, 
co innego być Hansem Kiingiem, Adamem Michnikiem czy Jackiem Kuroniem, czyli 
liberalnym partnerem otwartego dialogu, ale co innego „sympatykiem Lefebvre'a" - ta-
kiego można obrazić, wyszydzić lub najlepiej pominąć (wszystkie trzy metody zastoso-
wał wobec niżej podpisanego mentor Turowicza, ksiądz Józef Tischner na łamach „Ty-
godnika Powszechnego", oczywiście w imię „otwartego dialogu"). Aby postawić kropkę 
nad „i" Turowicz stwierdza o dwutysiącletniej tradycji Kościoła powszechnego i tysiąc-
letniej Kościoła polskiego: „Mentalność przedsoborowa jest w Polsce silna. Dużo jest w 
polskim Kościele postaw zamkniętych, defensywnych, a nawet wojowniczych, czasem 
wręcz fanatycznych" („Scriptores Scholarum", s. 75) (oczywiście tylko Turowicz w swych 
antytradycyjnych wypowiedziach nie jest fanatyczny). Dodaje raz jeszcze o krytykach 
„Tygodnika Powszechnego": „Jest to mentalność w 100 % przedsoborowa" („Scriptores 
Scholarum", s. 78). Ot, mędrzec. 

Symptomatyczne nadużycie popełnia Sławomir Żurek, który własną, ideologiczną wi-
zję wiary jako katolicyzmu otwartego przedstawia w postaci, a jakże, ducha Soboru. Za-
rzuca mianowicie tygodnikowi „Niedziela", że w nim „trudno dopatrzeć się inspiracji 
posoborowych opartych na (...) katolicyzmie otwartym" („Scriptores Scholarum",s. 83). 
Na tę pełną tupetu uwagę należy odpowiedzieć, że „Niedziela" szczęśliwie opiera się o inspi-
racje soborowe, a nie jakieś ulubione przez Żurka „posoborowe" wyrażone w „katolicy-
zmie otwartym" (na oścież?). 

Oczywiście „katolicyzm otwarty" nie jest dogmatem. Ciekawe natomiast, czym miałby 
być w oczach jego propagatorów. Oto Jerzy Turowicz mówi, że „oznacza to dialog, a na-
wet tolerancję, oczywiście tolerancję nie dla zła, ale szacunek dla ludzi inaczej myślą-
cych" („Scriptores Scholarum", s. 75). Ignorancja czy fałszerstwo? Przecież w katolic-
kiej teologii moralnej tolerancja oznacza podcnotę cnoty roztropności, która nakazuje nie 
podejmować walki ze złem (= tolerować je), gdyby ta walka miała przynieść jeszcze więk-
sze zło. Dlaczego więc „otwarty" Turowicz kategorycznie wyklucza tolerancję dla zła? 
Czyżby fanatyczna „mentalność przedsoborowa"? Obawiam się, że raczej swoiste unie-
ważnienie kategorii zła! Wedle tej wizji cały szereg myślicieli i działaczy liberalnych to 
nie ludzie fałszywie poznający i wobec tego źle działający, ale po prostu „inaczej myślą-
cy". „Inaczej" to inaczej - kiedy nie ma prawdy i fałszu to trudno o tolerancję, trzeba po 
prostu szanować! I przyjmować... (Np. „Gazetę Wyborczą", która jest „bardzo dobrym 
pismem, niesłusznie atakowanym jako wrogie Kościołowi" („Scriptores Scholarum", s. 74). 

Rzecz jasna, nic to, że Ojciec święty mówi o „zorganizowanej antyewangelizacji kie-
rowanej z anonimowego centrum" i „zorganizowanej ateizacji w Polsce". Na pytanie „czy 
Pan Redaktor (swoją drogą, redaktor „Niedzieli" nie jest tak czołobitnie tytułowany -
przyp. A. Z.) nie dostrzega we współczesnej polskiej rzeczywistości społecznej istnienia 
zorganizowanego programu ateizacji?" Jerzy Turowicz odpowiada wprost: „Moim zda-
niem jest to jakieś tragiczne nieporozumienie" („Scriptores Scholarum",s. 77). Wyobraź-
my sobie radość funkcjonariuszy „anonimowego centrum" wspomnianego przez Papie-
ża, którzy słyszą taką wypowiedź... 

Podobnie skrajną naiwnością wykazuje się Jacek Wojtysiak, który ze zdumieniem do-
wiaduje się, że tygodnik „Niedziela" dostrzega proweniencję masońską pisma „Spo-
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łeczeństwo Otwarte", podczas gdy założone ono zostało przez ludzi związanych z „de-
mokratyczną opozycją " („Scriptores Scholarum", s. 83) lat 70-tych. Czy Jacek Wojtysiak 
nie wie, czy udaje, że nie wie, iż polska i światowa masoneria pozostawała i pozostaje w rów-
noległym sporze zarówno z Kościołem katolickim i cywilizacją chrześcijańską, jak i totalitarnym 
komunizmem, gdyż propaguje odrębną od obydwu tych nurtów liberalną wizję świata? 

Wreszcie metodą środowisk neomodemistycznych jest prowokacja wobec wiernych 
katolików, aby popchnąć ich do nieroztropnych zachowań. Jak bowiem inaczej skomen-
tować zachwyt, z jakim Jerzy Turowicz przytacza pożałowania godne słowa biskupa Ta-
deusza Pieronka, że „trwa wojna między Ojcem Rydzykiem a poszczególnymi Biskupa-
mi. W perspektywie takiego rozdźwięku między „Radiem Maryja" a episkopatem, grozi 
nam po prostu powstanie drugiego Kościoła, jest to bardzo realne" („Scriptores Schola-
rum", s. 77). Jest to przecież zawstydzająca wypowiedź, która wymaga przeprosin, a nie 
żadne stanowisko episkopatu czy tym bardziej Papieża, którego stosunek do np. pielgrzy-
mek rzymskich Rodziny Radia Maryja jest znany. 

Tak właśnie wygląda neomodernizm na poziomie rozumienia Kościoła i wiary w je-
den, święty, powszechny i apostolski. Są przecież dwa: przedsoborowy i posoborowy. 
Posoborowy znaczy otwarty, czyli prowadzący dialog. Z kim? Ano z tym, od kogo czer-
pie już wcześniej swoje inspiracje (popatrzmy na uniżony sposób rozmowy z „Tygodni-
kiem Powszechnym" i „bystry" krytycyzm wobec „Niedzieli"). Więc kto jest tym punk-
tem odniesienia? „Cała postępowa inteligencja" („Scriptores Scholarum",s. 73). I to jeszcze 
jak postępowa! 

5. Z takiego, jak powyżej rozumienia Kościoła wynika sui generis „antykatolicyzm" i pew-
na wizja ekumenizmu. Sławomir Żurek chętnie powołuje się na Sobór, mówiący o pier-
wiastkach prawdy obecnych poza katolicyzmem i działalności Ducha Świętego, który 
wieje, „kędy chce", ale nie pisze, że intensywność występowania „nasion Słowa" poza 
Kościołem mierzy się odniesieniem do katolickości, a Kościół Chrystusowy trwa w Ko-
ściele katolickim! Żurek zamiast tego zauważa topornie, że „katolicy nie mają w tym 
świecie monopolu na Zbawienie" („Scriptores Scholarum",s. 93). Stąd już tylko do, nie-
stety, obraźliwych dla wielu wiernych, uwag Jacka Wojtysiaka pod adresem polskich ka-
tolików („Scriptores Scholarum", s. 97). 

Niezastąpiony jest jak zawsze w swej funkcji heterodoksyjny teolog z Lublina, ojciec 
profesor Wacław Hryniewicz. W odpowiedzi na zdumiewające pytania redaktora „Scrip-
tores Scholarum" („czy Ksiądz jest zwolennikiem połączenia Kościołów w jedno, czy 
niech raczej pozostaną osobno?") podaje taką wizję rozpadu chrześcijaństwa, wedle której 
chodzi o czynniki kulturowe i nabudowaną na nich ludzką niechęć („Scriptores Schola-
rum", 14). Odpowiedzieć więc trzeba, że racją jedności Kościoła jest jeden Chrystus wy-
rażający się w jednej Ewangelii interpretowanej wedle jednej ortodoksji. W ramach tej 
ortodoksji mamy pluralistyczne bogactwo kultury, sztuki, charakterów ludzkich itp. Ale 
racją odstępstwa (schizmy lub herezji) jest złamanie dyscypliny kościelnej (jak prawo-
sławni lub lefebvre'yści) albo prawo wierności (jak protestanci). I nie o czynniki kulturo-
we głównie chodzi, ale o powrót do prawowierności lub dyscypliny. 

Ojciec Hryniewicz nie używa terminu „schizma wschodnia" wobec prawosławia, gdyż 
wtedy „zakładamy, że to prawosławni „od nas odeszli, oderwali się" („Scriptores Scholarum", 
s. 11). Należy docenić ukazywanie konkretnych grzechów strony katolickiej poprze-
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dzających schizmę, ale sama schizma jest aktem jednoznacznym: ktoś jej dokonał. Ojciec 
Hryniewicz nie twierdzi, aby byli to prawosławni. Co innego natomiast sądzi o zjedno-
czonych z Rzymem grekokatolikach: „przechodząc pod jurysdykcję Stolicy Rzymskiej 
zerwali w ten sposób łączność ze swoim Kościołem macierzystym, prawosławnym". Z kim 
w tym momencie zrywa ojciec Hryniewicz? 

„Musi istnieć ogólny obowiązujący wzór. Stąd też mamy prawa, które wyliczają, co 
jest zabronione" („Scriptores Scholarum", s. 39), „Kościół jest konserwatywny" („Scrip-
tores Scholarum", s. 104) - a cóż to za przerażające autodeklaracje utrzymane w „Scrip-
tores Scholarum" mentalności w 100% przedsoborowej"? Ach, to tylko wypowiedzi 
żydowskiego rabina i prawosławnego biskupa — dobrze, że nie tradycyjnego katolika, 
gdyż dzięki tropicielom „mentalności przedsoborowej" nie uszłyby mu na sucho. Ale nie-
katolikom wiele można; np. stwierdzić beztrosko, że („Scriptores Scholarum", s. 104) 
głęboka myśl psalmów (...) przestała być obecna w Kościele rzymsko-katolickim po So-
borze Watykańskim II" („Scriptores Scholarum", s. 103). No proszę, „postępowy" (bo 
prawosławny) Abel mówi jak „reakcyjny" Lefebvre: Ot, paradoksik (chętnym osobno wy-
tłumaczę, na czym on się zasadza). 

Chyba tylko brakiem autoryzacji można wytłumaczyć szokującą, a pozostawioną bez 
komentarza, tezę o przyczynach emigracji Żydów z Polski po II wojnie światowej wypowie-
dzianą przez rabina Schudricha: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteście Żydami i wra-
cacie do swojego miasteczka po wojnie, które liczy około 200 tysięcy mieszkańców. Ale 
150 tysięcy z nich nie chce waszego powrotu. Chcą was po prostu zabić" („Scriptores 
Scholarum", s. 40). Nic dodać, nic ująć — w roku 1945 czy 1947 trzech na czterech Pola-
ków chciało przebywających w ich pobliżu Żydów „po prostu zabić". Ciekawe, czy na 
osiemnastu członków redakcji „Scriptores Scholarum" też jest trzynastu lub czternastu, 
którzy chcieliby znajomych Żydów „po prostu zabić". Ale to już nie lata czterdzieste -
dzisiaj zabija się tylko historię Polski... 

Jak zauważa Żyd Stanisław Krajewski, „wśród antysemitów są chrześcijańscy święci" 
(„Scriptores Scholarum", s. 49). Natomiast Jacek Wojtysiak proponuje inną drogę do 
świętości: filosemityzm („Scriptores Scholarum", 96-101). Cóż, dopiero policzenie po 
Sądzie Ostatecznym liczby zbawionych w niebie pozwoli nam rozwikłać pasjonującą za-
gadkę, czy to antysemityzm, czy filosemityzm jest najpewniejszą drogą do zbawienia. 

Inna zagadka rodzi się nam, gdy słuchamy odmiennych rad Krajewskiego, który do-
puszcza polemikę chrześcijańsko-żydowską („Scriptores Scholarum", s. 44-45), traktu-
jąc jednak także niereligijnych Żydów jako pełnoprawnego uczestnika czy to polemiki, czy 
dialogu, co jest przykładem szowinistycznego syjonizmu, i odmiennych rad Wojtysiaka, 
który chyba bezrefleksyjnie stwierdza, iż jakakolwiek, nie tylko historyczna, ale i aktual-
na polemika z przedstawicielami czy członkami narodu żydowskiego jest „(delikatnie 
mówiąc) niestosowna i nikomu niepotrzebna" („Scriptores Scholarum", s. 100). Np. jest 
niestosowna i nikomu niepotrzebna polemika ze stwierdzeniem premiera Izraela, że „Po-
lacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki", polemika ze stwierdzeniem wysokiego 
funkcjonariusza Światowego Kongresu Żydów, że Polskę nie spełniającą warunków jego 
organizacji należy „publicznie lżyć i upokarzać", polemika z powszechną opinią o „pol-
skich obozach koncentracyjnych" itd. itp. Otóż rada Wojtysiaka jest (delikatnie mówiąc) 
niemądra. 
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Cały ów prąd „antykatolickości" i fałszywego „ekumenizmu", którego najsmakowit-
sze kąski z ironicznym komentarzem podaję, skutkuje w praktyce takimi „kwiatkami", 
jak kompletna nieznajomość religii i kultury katolickiej objawiającej się choćby w takich 
tekstach, jak Nietzsche a muzyka rockowa („Scriptores Scholarum", s. 195-202 - proszę 
zapoznać się z rekonstrukcją myśli katolickiej na tych stronach). 

6. Neomodernizm sytuuje się wewnątrz Kościoła, a jednocześnie posługuje się fał-
szywą eklezjologią i propaguje fałszywy ekumenizm. W ten sposób przekracza granicę 
herezji. Proszę przypomnieć sobie punkty 1. i 2. tego tekstu. Środowisko odpowiedzialne 
za „Scriptores Scholarum" akceptuje antyteoretyczny fideizm współgrający z religijnym 
sentymentalizmem („Scriptores Scholarum", s. 34-35). Środowisko to odrzuca możliwość 
poznania i trzymania się poznanej prawdy; wedle księdza Romualda Jakuba Wekslera-
Waszkinela wraz z jej poznaniem „rozpoczyna się nienawiść" („Scriptores Scholarum", 
s.52). Odrzucona zostaje mądrość. Odrzucona zostaje natura. To się nazywa protestanty-
zacja Kościoła. 

7. Arcybiskup lubelski w wywiadzie dla „Scriptores Scholarum" mówi: „Warto wie-
dzieć, że istnieje antykościół, który pragnie zniszczyć wszystkie narodowości, wszystkie 
religie, zwłaszcza Kościół katolicki i stworzyć jedno ogólnoświatowe państwo ateistyczne. 
Ten antykościół dysponuje wielkim środkami materialnymi; opanował w dużej części mass-
-media. A imię jego - masoneria!" („Scriptores Scholarum", s. 66). Sławomir Żurek pi-
sze, że katolik tak postrzegający sprawy to „cierpiętnik, dla którego Kościół jest jedyną deską 
ratunku (poza Kościołem nie ma zbawienia!). Kościół postrzega więc najczęściej w kate-
goriach walki politycznej. Jego zdaniem głównym zagrożeniem dla „Mistycznego Ciała 
Jezusa Chrystusa" jest dzisiaj masoneria i liberalizm. Kościół nie jest dziś dla niego obsza-
rem działania Ducha Świętego." („Scriptores Scholarum", s. 93). 

Należy zadać pytanie, jak długo jeszcze Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcą-
ce im. ks. Kazimierza Gostyńskiego, w którego środowisku powstało pismo, będzie mia-
ło prawo do używania przymiotnika „katolicki". Myśli autorów pisma już dawno nie są 
katolickie. 

P. S. Oczywiście doceniam wysiłek tych młodych autorów pisma, którzy uwierzyli, że 
celem jest „spotkanie kultur" i włożyli wiele trudu, aby napisać niektóre ciekawe czy 
frapujące teksty. Szkoda tylko, że pewnie niechcący znaleźli się w gronie neomoderni-
stycznych agitatorów i łatwo ulegli instrumentalizacji. 



Jacek Woj tysiak 

W obronie rzekomych złodziei 
(Arturowi Zawiszy w odpowiedzi) 

W imieniu redakcji „Scriptores Scholarum" dziękuję Arturowi Zawiszy za uwagi po-
lemiczne dotyczące 10. numeru naszego pisma („Spotkania kultur"). Bardzo cenimy so-
bie polemiki, gdyż dzięki nim można zobaczyć nowe aspekty i perspektywy poruszanej 
problematyki, zrewidować, uściślić lub ujaśnić własne przekonania, naprawić błędy, udo-
skonalić argumentację. Tutaj tylko skrótowo - głównie poprzez usuwanie nieporozumień, 
niedomówień i przeinaczeń - ustosunkuję się do niektórych fragmentów tekstu Polemisty. 
Niekiedy będę to musiał czynić za - wywołane przez A. Zawiszę - osoby (z konieczno-
ści interpretując za nie ich wypowiedzi!), którym użyczyliśmy naszych łamów. Notabe-
ne: A. Zawisza pisze tak, jakby publikacja w „Scriptores Scholarum" czyjegoś tekstu była 
równoznaczna z akceptacją przez redakcję jego poglądów. „Spotkania kultur" są miej-
scem dyskusji, A. Zawisza natomiast pomija w niej swoich „zwolenników", a wybiera 
„przeciwników" (utożsamiając ich z redakcją). W takiej sytuacji „Scriptores Scholarum" 
jako gospodarz dyskusji będą broniły nie tylko siebie, ale i każdego swojego gościa. 

Ad. 1. Bardzo interesujące uwagi, z którymi w dużej mierze można się zgodzić. Jednak-
że nie „kognitywizowałbym" aż tak kultury: są w niej zarówno elementy światopoglądo-
we, jak i historyczne. Poza tym, przesłaniem „Spotkania kultur" nie jest tylko „pokojowa 
koegzystencja", ale i dialog jako wzajemne ukazywanie sobie różnych aspektów Prawdy. 

Ad. 2. Są różne przyczyny Reformacji: socjologiczne (nadużycia w ówczesnym Ko-
ściele), psychologiczne (np. impulsywna osobowość ks. dra Marcina Lutra), teologiczne. 
Co do tych ostatnich, to np. nauka Lutra o usprawiedliwieniu nie przeraża aż tak mocno 
swym radykalizmem, gdy na podstawie indeksu tematycznego przejrzy się wszystkie 
ustępy Katechizmu Kościoła Katolickiego (zwłaszcza cz. III, rozdz. III, art. 2, I, II, III) 
dotyczące Łaski, usprawiedliwienia i zasługi. Co do judaizacji chrześcijaństwa, to nie 
jest ona potrzebna, gdyż Kościół z natury swej jest zjudaizowany: nie zrozumie się struk-
tury Liturgii Eucharystycznej bez znajomości żydowskiej uczty sederowej z jej haggadą 
i błogosławieństwami, trudno odmawiać brewiarz nie wczuwając się w żydowską men-
talność itd. Co do protestantyzacji (ad. 6.), to - jeśli utożsamić ją z pierwotnymi hasłami 
Reformacji - tak samo: Kościół ciągle odnawia się zwracając się wiarą do Chrystusa, 
Łaski i Pisma św. Notabene: zdanie 4 omawianego punktu jest - wobec pominięcia ja-
kiegokolwiek uzasadnienia - zbyt męcne. 

Ad. 3.1 akapit. W aspekcie nadprzyrodzonym i eklezjalnym - tak, w aspekcie psycho-
logicznym - nie (to była dla ludzi rewolucja świadomościowa!). 
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II i III akapit. Na łamach „Scriptores Scholarum" pojawia się - jako partner dyskusji -
tylko jeden przedstawiciel neomodernizmu czy postmodernizmu (nazywając siebie bada-
czem ponowoczsności): prof. Zygmunt Bauman (o którym A. Zawisza w ogóle nie wspo-
mina). „Scriptores Scholarum" łączy z postmodernizmem tylko jedno: pluralizm. Dzieli 
natomiast przekonanie o niezmienności pewnych wartości, o których przypomina w numerze 
przede wszystkim obecność cytatów z nauczania Jana Pawła II (które A. Zawisza pomija). 

Ad. 4.1 akapit. Red. Jerzy Turowicz (choć przez nas bardzo szanowany) nie jest rzecz-
nikiem prasowym redakcji „Scriptores Scholarum". Trudno więc cytatami z rozmowy z 
Nim odpowiedzieć na pytanie: „Jak „Scriptores Scholarum" rozumie Kościół?" Co do 
stosunku red. Turowicza do Hansa Kiinga, Adama Michnika, Jacka Kuronia i abpa Mar-
cela Lefebvreva, to we wspomnianym wywiadzie J. Turowicz o pierwszym nie mówi, a 
drugiego krytykuje - zostawmy więc ich w spokoju. Między ostatnimi dwoma natomiast 
jest taka różnica, że pierwszy z nich staje niekiedy przed bramami Kościoła, lecz boi się 
do Niego wejść, a drugi już dawno z Kościoła wyszedł. Osobiście uważam, że omawiany 
akapit nie stanowi rzeczowej krytyki, lecz niesmaczną retorykę, którą można by sobie 
darować, przynajmniej - jeśli nie chce się uznać zasług J. Turowicza dla polskiego Ko-
ścioła - ze względu na wiek adwersarza. (Wypowiedzi publicystów „Tygodnika Po-
wszechnego" w KUL-u nie mają nic wspólnego z dyskutowanym numerem „Scriptores 
Scholarum"; w ich sprawie napisałem w: O życzliwą interpretację wypowiedzi ks. Józefa 
Tischnera, „Ethos" 1-2 (1996), s. 284-287). 

II akapit. W cytacie ze Sławomira Żurka A. Zawisza pomija znaczący (!) zwrot: „czy 
też". Na marginesie: Jeśli bycie katolikiem otwartym polega na niegłosowaniu na ZChN, 
to S. Żurek jest katolikiem otwartym; jeśli natomiast polega na rezygnacji z niektórych 
rygorów moralnych (np. w etyce seksualnej), to S. Żurek (którego bardzo dobrze znam) 
nie jest katolikiem otwartym, lecz (może nawet skrajnie) fundamentalnym! 

III akapit. J. Turowicz mówi jasno, tak że wiadomo, które znaczenie słowa „tolerancja" 
ma na myśli. Polski Episkopat - który wydał dokument o potrzebie dialogu i tolerancji w 
warunkach budowania demokracji - nie ma z tolerancją takich kłopotów, jak A. Zawisza. 
(Co do „Gazety Wyborczej": nie czytałbym „Gazety Wyborczej", gdybym mógł dostać 
dziennik merytorycznie lepszy od „Słowa - Dziennika Katolickiego"). 

IV akapit. Między wypowiedziami Ojca Św. i red. J. Turowicza nie ma sprzeczności. 
A. Zawisza pomija kolejne zdania Turowicza, w których mówi On o środowiskach „wro-
gich Kościołowi" oraz „kryzysie współczesnej cywilizacji zachodniej". 

V akapit. Powtarzam: Czy każdy zwolennik (liberalnej) demokracji musi być człon-
kiem masonerii? Czy katolik nie może być demokratą? 

VI akapit. Nie powinniśmy krytykować biskupów, zwłaszcza po wezwaniu Ojca Sw. -
w przemówieniu do Rodziny Radia „Maryja" - o zachowanie jedności z biskupami. Pro-
szę więc Polemistę, by darował sobie uwagi pod adresem ks. bpa Tadeusza Pieronka. 

VII akapit. Słyszałem opinie Czytelników, że red. J. Turowicz i red. dr Karol Klauza 
zostali potraktowani równie krytycznie. Poza tym: dla A. Zawiszy kultura jest „uniżono-
ścią"; redaktorzy „Scriptores Scholarum" są po prostu kulturalni. 

Ad. 5. I akapit. Na tej samej stronie S. Żurek nazywa (za Soborem Watykańskim II) 
Kościół „Sakramentem Zbawienia" (pogrubionym drukiem); z kontekstu jasno wynika, 
o który tu Kościół chodzi! Nie mogę odpowiedzieć na zarzut skierowany do mnie, gdyż 
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A. Zawisza nie precyzuje, które uwagi na podanej stronie są obraźliwe, dla których kato-
lików i co w nich jest obraźliwego. 

II akapit. A. Zawisza nie jest kompetentny i upoważniony do oceniania heterodoksyj-
ności czy ortodoksyjności teologów. 

III akapit. O. prof. Wacław Hryniewicz w przywołanych wypowiedziach z nikim nie zry-
wa, a tylko ukazuje złożoność problemów podziałów chrześcijaństwa w kontekście współ-
czesnych nauk historycznych i ekumenicznych. O. Hryniewicz zrywa ze stereotypem: my 
- dobrzy, oni - źli; zamiast niego proponuje rozważenie także racji „drugiej strony". 

IV akapit. Ciekawe paradoksy! Tylko że rabin i prawosławny biskup nie są hierarcha-
mi Kościoła rzymsko-katolickiego, więc ustalenia Soboru Watykańskiego II ich nie obo-
wiązują. W cytacie bpa Abla A. Zawisza pominął znaczący (!) zwrot: „moim zdaniem". 
Co więcej, pominął ze „Spotkań kultur" niesoborowe, „przedsoborowe", nie-do-końca-
soborowe, „konserwatywne", „niepostępowe" itd. wypowiedzi niektórych katolickich pu-
blicystów. Nie zauważył więc, jak szeroki jest pluralizm „Scriptores Scholarum". 

V akapit. Kontekst wskazuje, że rabin Michael Schudrich przedstawia ówczesny sposób 
myślenia Żydów o Polakach. Trudno się zresztą Żydom dziwić. Czy przypadkiem w 1946 r. 
Kielce nie liczyły około 200 tysięcy mieszkańców? 

VI akapit. Jeśli (jak uważa dr Stanisław Krajewski) „wśród antysemitów są chrześci-
jańscy święci", to nie z powodu swego (byłego) antysemityzmu są oni świętymi. Co do 
zagadki A. Zawiszy: czy „antysemityzm, czy filosemityzm jest najpewniejszą drogą do 
zbawienia", to - o ile A. Zawisza stawia ją na serio - z jej rozwiązaniem nie trzeba czekać 
aż do Sądu Ostatecznego. Wystarczy, że weźmie się do ręki opis tego Sądu z Ewangelii 
według św. Mateusza (Mt 25, 31-46). Kryterium jest jasne: miłować bliźniego, a zwłasz-
cza „braci najmniejszych" Jezusa - „Syna Człowieczego" i „Króla". Miłować czy to 
Żydów, czy Samarytan, czy Greków, czy jakichkolwiek innych. Nie można nie miłować 
Żydów - pierwszych braci Jezusa według ciała! Jeśli zagadka A. Zawiszy jest dowcipem 
czy ironią, to brzmi ona w ustach katolika niesmacznie. Zwłaszcza gdy Kościół „opłaku-
je - nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej -
akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez 
kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom" (Deklaracja o stosunku Kościoła do reli-
gii niechrześcijańskich, 4). 

VII akapit. Kilka nieporozumień lub przeinaczeń. Dr S. Krajewski mówi nie o pole-
mice, tylko o dialogu (religijnym i historycznym); jeśli włącza do niego Żydów niereli-
gijnych, to z powodów religijnych: „Z żydowskiego religijnego punktu widzenia wszyscy 
Żydzi są na równi partnerami w przymierzu z Bogiem" („Scriptores Scholarum" s. 45); 
zresztą nie używa wyrażenia „Żydzi niereligijni", tylko Żydzi „którzy mają kłopoty z wiarą" 
(tamże). Poza tym uznanie poglądów S. Krajewskiego za przykład „szowinistycznego sy-
jonizmu" jest co najmniej niedorzeczne. 

Co do mnie, to być może moje rady wydają się niemądre, gdy pozbawi się ich kontek-
stu. Uważam, że mądrość polega m.in. na widzeniu innych w szerszej perspektywie. Ja 
proponuję tylko, by rozmawiając z Żydami pamiętać po pierwsze o perspektywie biblij-
nej, a po drugie - o perspektywie Holocaustu. Uważam także, iż mądre jest odróżnianie 
polemiki od wyjaśnienia czy sprostowania. Rozumiem, że jest to trudne dla kogoś, kto 
słowo „dialog" czyta: „polemika". 
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VIII akapit. We wspomnianym tekście nie ma żadnej „rekonstrukcji myśli katolickiej". 
Tekst dotyczy tylko Nietzschego i jego wpływu na współczesną mentalność (m.in. w tek-
stach muzyki rockowej). 

Ad. 6. Ks. dr Romuald Jakub Weksler-Waszkinel nie twierdzi, że wraz z poznaniem 
prawdy rozpoczyna się nienawiść. W rozmowie z Nim nigdzie nie ma takiego sformuło-
wania! Na przywołanej stronie ks. R. J. Weksler-Waszkinel wymienia inne powody nie-
nawiści: „brak pokory wobec Prawdy" oraz „gdy człowiek mówi: ja mam prawdę, ty jej 
nie masz". Jeśli natomiast chodzi o interpretację opowiadania dra Ireneusza Ziemińskie-
go, to podana przez A. Zawiszę interpretacja jest tylko jego prywatną interpretacją. Mię-
dzy nami mówiąc: Autor „scenki" oraz redaktorzy „Scriptores Scholarum" uśmieli się 
bardzo, gdy się dowiedzieli, że wyraża ona „antyteoretyczny fideizm współgrający z reli-
gijnym sentymentalizmem". Dla mnie np. tekst I. Ziemińskiego jest znakomitym literac-
kim wyjaśnieniem istoty scholastycznej teologii negatywnej. Rozumiem jednak, że tekst 
literacki dopuszcza rozmaite konkretyzacje... 

Ad. 7. Między wypowiedzią ks. abpa Bolesława Pylaka a wypowiedzią Sławomira Żurka 
nie ma sprzeczności. W artykule Żurka nie znajduje się zdanie, w którym neguje On istnie-
nie masonerii lub zagrożenia, które ona niesie. S. Żurek krytykuje tych, którzy nie widzą 
w Kościele działania Ducha Św., a zamiast tego dostrzegają głównie (przede wszystkim) 
zagrożenia masonerii. Ks. Abp matomiast w 7-stronicowej rozmowie z redakcją „Scriptores 
Scholarum" (a więc także z S. Żurkiem) mówi przede wszystkim o ruchach religijnych -
owocach działania Ducha Św. w lubelskim Kościele lokalnym. Masonerii poświęca jedynie 
trzy zdania. Dziwnym zbiegiem okoliczności A. Zawisza i... redaktorzy „Gazety Wyborczej -
Gazety w Lublinie" z całego wywiadu z Arcybiskupem zwrócili uwagę tylko na te trzy zdania 

II akapit. A. Zawisza po raz kolejny przekracza swe kompetencje. Przymiotnik „katolicki" 
nadał szkole Arcybiskup Metropolita Lubelski. Spotyka się On wystarczająco często z 
dyrekcją szkoły i redaktorami „Scriptores Scholarum" (od których omawiany numer Pisma 
otrzymał), by znać ich myśli. Co więcej, myśli niektórych Autorów i Rozmówców Pisma 
są jeszcze dłużej (dawniej) katolickie, niż długość całego życia Szanownego Polemisty. 

P.S. Bardzo cenimy inteligencję, krytycyzm i pryncypialność Artura Zawiszy. Jest ona 
nam potrzebna, by zabezpieczyć się przed relatywizmem, subiektywizmem, samozado-
woleniem i pychą. Problem jednak w tym, że A. Zawisza - czasami koncentrując się na 
grze słów, a pomijając sprawy istotne - niekiedy „wylewa dziecko z kąpielą" czy wręcz 
swym polemicznym zapałem robi sobie (i dobrej sprawie) wrogów z potencjalnych przy-
jaciół. Pomijam przeinaczenia oraz nietakty, a także niekatolickie myśli (by nie licyto-
wać się w katolicyzmie i kulturalności). Z A. Zawiszą różnimy się w wizji historii i spraw 
społecznych: nie wierzymy, by — poprzez „instrumentalizację" - mogły kontrolować je 
„ciemne siły", obecnie zwane „neomodernistycznymi agitatorami". (Być może nie da się 
tego empirycznie zweryfikować). Z A. Zawiszą łączy nas natomiast jedno: przywiązanie 
(przynajmniej deklaratywne) do pewnych niepodważalnych wartości. Tym wartościom 
powinniśmy wszyscy chrześcijanie i wszyscy wyznawcy religii abrahamowych (a może i 
wszyscy ludzie religijni oraz wszyscy szczerym sercem szukający Prawdy) dawać soli-
darnie świadectwo. Wspólnie. Nikogo nie wyłączając i nikogo nie przekreślając. Temu 
ma służyć dialog, także w naszym Piśmie. 



Klaus Peter Friedrich 

O Dachau, Nietzsche-Polaku, 
stosunkach polsko-niemieckich 

i polsko-żydowskich 

W życiorysie ks. Gostyńskiego umieszczonym w 10. numerze „Scriptores Scho-
larum" przeczytałem zdanie o, jak sądzę, wątpliwej prawdziwości. Opisując śmierć Księ-
dza w Dachau, Autorzy piszą (str. 70): „Tam... dnia 15 VI 1942 roku ginie męczeńską 
śmiercią w komorze gazowej". To stwierdzenie jest,.moim zdaniem, albo niedokładne, 
albo po prostu błędne. Obóz koncentracyjny w Dachau koło Monachium należy do tych, 
których przeszłość jest najlepiej zbadana. Był to pierwszy nazistowski obóz koncentracyj-
ny założony przez SS już w czasie przejmowania władzy przez Hitlera, w marcu 1933 r. 
Funkcjonował jako model dla innych obozów, którymi naziści zaczynali pokrywać cały 
obszar ówczesnych Niemiec. Jednak w Dachau nie mordowano więźniów masowo gazem. 
Obozy zagłady - właściwie: ośrodki śmierci - na obszarze tzw. „Altreichu" (tzn. w granicach 
Niemiec przed ekspansją 1938 r.) nigdy nie istniały. Dwa znajdowały się od 1941/42 r. 
na obszarze ziem polskich wcielonych do Rzeszy (Chełmno/Kulmhof i Oświęcim/Au-
schwitz), wszystkie inne zaś lokalizowano w Generalnym Gubernatorstwie. W Dachau SS 
„ograniczyło się" do męczenia więźniów pracą i nieznośnymi warunkami życia. W roku 
1942 została tam komora gazowa zbudowana, ale nigdy nie była używana. Z tego wyni-
ka, iż ks. Gostyński nie został zamordowany „w komorze gazowej" w Dachau1. Gdzie 
zatem umarł? 

Z początkiem II wojny światowej naziści rozpoczęli realizację osławionego programu 
eutanazji - Euthanasieprogramm - mającego na celu wymordowanie Niemców „niepro-
duktywnych" (w sensie biologistycznych założeń narodowego-socjalizmu). W niektórych 
sanatoriach Wielkich Niemiec otwierano ośrodki, gdzie gazowano chorych umysłowo 
oraz inwalidów. Jeden z tych ośrodków, od maja 1940 r., znajdował się w Zamku Harthe-
im koło Linz (w Górnej Austrii), które jest oddalone od Dachau o kilkaset kilometrów na 
południowy wschód. Wieści o tym, co dzieje sie w tych sanatoriach, przedostawały się 
na zewnątrz i niektórzy biskupi protestowali publicznie. W sierpniu 1941 roku, kiedy już 
ponad 70 tys. chorych zostało zamordowanych, naziści przerwali realizację programu 
uśmiercania. Mimo to Hartheim funkcjonował nadal, prawie do końca tzw. III Rzeszy 
tzn. do grudnia 1944 r. Ten ośrodek śmierci istniał zatem dłużej niż wszystkie inne. Hi-
storycy obliczyli, że zagazowano tam ponad 18 tys. ludzi. Wśród nich ponad 3 tys. wy-
selekcjonowanych, niezdolnych do pracy więźniów z obozu koncentracyjnego w Dachau. 
Wśród tych więźniów znajdował się najprawdopodobniej ks. Kazimierz Gostyński. 
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W innym artykule w tym omawianym Numerze „Scriptores Scholarum" p.t. Nietzsche 
a muzyka rockowa Dominika Wojtysiak twierdzi, że przodkowie Filozofa „byli Polaka-
mi" (str. 195). Już wcześniej spotkałem sie w Polsce z tym sądem kilkakrotnie. Korzysta-
jąc z niniejszej okazji, chciałbym się do tego twierdzenia ustosunkować. 

Niektóre badania - aczkolwiek nie wyczerpujące problematyki - wskazują na to, że 
legenda o polskim pochodzeniu Nietzschego była rozpowszechniona już pod koniec XIX 
wieku. Jedną z przyczyn narodzin tej legendy było pielęgnowanie w rodzinie filozofa 
opowiastki o polskim pochodzeniu. Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, wy-
dana w Warszawie w 1903 r., pisze: „Nietzsche sam wyprowadzał później pochodzenie 
swojej rodziny z Polski, a mianowicie od Nieckich, herbu Radwan. Miała to być rodzina 
protestancka, która w początkach stulecia XVIII-go, pragnąc uniknąć prześladowań, prze-
niosła się do Niemiec". Redaktor odpowiedzialny, Maurycy Straszewski, nie ograniczył 
się do powtarzania rodzinnych gawęd. Podkreśla, że filozof sam „chlubił się tym swoim 
pochodzeniem od szlachty polskiej i cieszył się bardzo, gdy go za granicą brano za Pola-
ka". Autor stwierdza nawet, podzielając popularne w owym czasie rasistowskie upodo-
bania, ze Nietzsche „miał też istotnie rysy i typ słowiański". Również duchowo był 
rzekomo polskiemu czytelnikowi bliski: „Jego skrajny indywidualizm ma w sobie... coś 
słowiańskiego; ...uwielbiał... Szopena za to, że uwolnił muzykę od wpływów niemiec-
kich i od zamiłowania w brzydocie i ponurości". Na końcu tego akapitu znajduje się na-
stępujące zdanie: „Znalazł się też nawet jakiś oszust, który, na podstawie sfałszowanego 
dokumentu, utwierdzał Nietzschego w mniemaniu, iż naprawdę ze szlachty polskiej po-
chodził". W tym samym tekście zatem, autor przyznaje, że chociaż sam Nietzsche tym 
pomysłem kokietował, to naprawdę nie miał żadnych przodków polskich. Ostatnie zda-
nie jednak nie zostało dostrzeżone przez wielu czytelników. 

Równocześnie, w niektórych kręgach, nieustannie powtarzano legendę o polskim po-
chodzeniu Nietzschego. Apogeum zostało osiągnięte w roku 1930, kiedy Bernard Szarlitt 
wydał w Warszawie książkę p.t. Polskość Nietzschego i jego filozofii. W tej książce Szar-
litta uwielbienie filozofa idzie w parze z silnym resentymentem antyniemieckim. Te dwa 
sprzeczne ze sobą nastawienia usiłuje on pogodzić. Rzekomo polskie pochodzenie Nietz-
schego służy Szarlittowi za punkt wyjścia dla obszernej polemiki z niemiecką kulturą, 
względnie ze swoim o niej wyobrażeniem. O wyzwoleniu się Nietzschego spod wpływów 
Wagnera Szarlitt pisze: „ ...to wyzwolenie oznacza zarazem - zerwanie z cała kulturą 
germańską! ...Te całe Niemcy z ich 'cnotami', ich 'naukowością', ich filozofią pesymi-
styczną (Schopenhauer), ta cała jego 'kariera profesorska', ci koledzy po fachu... - wszystko 
to razem budzi w nim wstręt bezgraniczny" (str. 22). Porównując filozofię Nietzschego z przypi-
sywanymi polskiemu narodowi cechami, Szarlitt zauważa liczne podobieństwa. Powołuje 
się m.in. na „głos krwi" i na „atawistyczne instynkty rasowe". Autor rozumuje następu-
jąco: ponieważ Nietzsche tak ostro krytykował Niemców, to nie może on być Niemcem. 
Co więcej: dylemat znika jeśli się przyjmie, że Nietzsche był „Polakiem". Dowód na „pol-
skie pochodzenie" filozofa widzi Szarlitt w twierdzeniu, że jeden z prapradziadków Nie-
tzschego był Polakiem. W tym toku myślowym pozostali przodkowie filozofa od czasów 
pokolenia prapradziadka w ogóle nie są brani pod uwagę - a każdy człowiek ma ich od 
czasów prapradziadka trzydziestu. Nie uwzględnione zostały również: wychowanie, znajo-
mość języka i doświadczenie kultury oraz historii polskiej, których Nietzsche niemalże 
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zupełnie nie posiadał.2 Tymczasem czynniki te wywierają na człowieka o wiele większy 
wpływ niż odlegli przodkowie według „krwi"3. Szarlitt nieraz polemizuje z niemieckimi 
uczonymi, którzy zaprzeczali jego tezie. Posługuje sie wówczas narodowo-politycznym 
argumentem: „Smutne doświadczenia nasze z Kopernikiem, Witem Stwoszem (a i z Cho-
pinem, o ile chodzi o Francuzów) są przestrogą, by spraw takich nie traktować zbyt lek-
ko" (str. 85). Zamiast na „raison d'état" - „rację stanu" - Szarlitt powołuje sie na „rację 
narodu". 

Dopiero krótko przed wojną Encyklopedia XX wieku (Trzaski, Everta i Michalskiego) 
w kwestii domysłów pochodzenia Nietzschego konstatuje: „Legenda o jego polskiem 
pochodzeniu z rodu hr. Nieckich nie ma realnych podstaw". W niemieckich biografiach 
Nietzschego nie można dopatrzyć się niczego innego. Na przykład w 1925 r. Theodor 
Lessing pisząc o młodości filozofa stwierdza, że będąc synem i wnukiem pastora łuterań-
skiego Friedrich był głęboko religijny. O polskim pochodzeniu nie ma żadnych informa-
cji. (Nawiasem mówiąc, autor, wielbiciel Nietzschego i czarna owca wśród niemieckich 
Żydów, kilka lat później, uniknął pobytu w obozie, ponieważ wyemigrował; jednak, prześla-
dowany przez zbirów nowej nazistowskiej władzy, padł pod ich strzałami w Marienbadzie/ 
Marianské Lâzne, co pociągnęło za soba głośną aferę). W encyklopediach powojennej 
Polski nie wysuwano już pretensji o Nietzschego: Wielka Encyklopedia Powszechna 
PWN z 1966 r. nie mówi nic o polskim pochodzeniu filozofa. Myśl filozofa po wojnie 
była silnie kojarzona z niektórymi elementami ideologii ruchu narodowo-socjalistyczne-
go i z jej rasistowskimi zbrodniami. A Polacy, przede wszystkim ci z lewicy, nie chcieli 
mieć nic wspólnego z mniemanym prekursorem faszyzmu, ideologiem niemieckiej me-
galomanii. 

Niestety współcześni nam wydawcy książek naukowych nie zawsze uznają za przesta-
rzałe względnie zbędne, co na podstawie głębszych obserwacji zostało za takie uznane -
i legenda rozpowszechnia się dalej. Z tego tez powodu w Historii filozofii Władysława 
Tatarkiewicza (1. wydanie Kraków 1950, 8. wydanie Warszawa 1988) odżyła legenda o pol-
skim pochodzeniu Nietzschego. Widać w niej wyraźnie wpływy opracowań wyżej wy-
mienionych polskich autorów. Tatarkiewicz pisze o Nietzschem i jego „polskiej krwi" 
(t. 3, str. 163): „Był Niemcem, ale polskiego pochodzenia, ze zniemczonej rodziny Nie-
ckich: wiedział o swym pochodzeniu i cenił swą polską krew". Dalej Tatarkiewicz opisu-
je stosunek Nietzschego do ojczyzny: „z Niemiec uciekał, pogardzał Niemcami i nikt tak 
gwałtownie i namiętnie nie wytykał ich wad, jak on." Wreszcie nawet polemizuje z Niem-
cami z perspektywy tego „Nietzschego-Polaka", który - według Tatarkiewicza - „Twier-
dził, że w kulturze Niemcy są spóźnieni o dwieście lat i nigdy już tego opóźnienia nie 
odrobią." Nietzsche nie był tutaj niezawodnym prorokiem, a z perspektywy lat 80-tych, 
kiedy wydanie tejże Historii filozofii wznawiano, rzeczywistość niemiecka wyglądała 
całkiem inaczej niż przed ponad 50 laty, kiedy kształtował się obraz Niemiec Tatarkiewicza. 

Autorzy polscy słusznie podkreślali, że syn i wnuk niemieckiego pastora z najgłębszej 
Saksonii sam przyznawał się do swego rzekomego polskiego pochodzenia. Nietzsche -
przynajmniej przez pewien okres - sam w nią wierzył. Autorzy ci jednak często nie zau-
ważyli, że samotnik i orędownik liberum veto robił to omylnie. (Chociaż sam fakt, że 
Nietzsche nie miał nic przeciw polskiemu pochodzeniu, wydaje się znamienny w czasie, 
kiedy stosunki między Niemcami a Polakami ulegały znacznemu pogorszeniu). 
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O społeczno-psychologicznych przyczynach fantazji Nietzschego aktualny leksykon pisze: 
„ ...wstydził się swego drobnomieszczańskiego pochodzenia i z tego powodu okazywał na 
zewnątrz nieco sztywną godność. Zajmowanie się «nad-człowiekiem» i osamotnienie spo-
wodowało, iż wobec egzystencji Nietzsche przyjmował fikcyjną, coraz bardziej odległą 
od rzeczywistości postawę, która doprowadziła go aż do samomitologizacji"4. Niektórym 
polskim autorom nazwisko filozofa wydaje się dźwięczeć do pewnego stopnia „słowiańsko". 
Etymolodzy jednak widzą jego pokrewieństwo z niemieckim słowem „Neid". Etymolo-
giczny rdzeń tego nazwiska występuje np. w prawdziwym nazwisku frankońskiego malarza 
Mathisa Nitharta, znanego jako Grünewald, lub też w imionach średniowiecznego poety 
(Minnesänger) Neidharda von Reuenthal i pruskiego Generała Neidhardta von Gneisenau5. 

Można tutaj postawić pytanie, dlaczego legendy te tak długo powtarzano i wciąż się 
powtarza? Dlaczego właśnie Nietzschego uznano za filozofa „godnego" polskiego pocho-
dzenia? Sądzę, że odpowiedź leży w nie dającej się jednoznacznie sklasyfikować postawie 
polskich intelektualistów wobec dorobku cy wilizacyjnego zachodniego sąsiada. Z jednej 
strony uznawano, że odegrał on ogromną rolę w rozwoju kultury w Polsce. Nie dało się 
zanegować zwłaszcza sukcesów niemieckiej polityki zjednoczenia narodowego, ekonomii 
i przyczynku Niemców do rozwoju nauk od połowy XIX wieku. Intelektualista polski 
owego czasu, w obliczu kolejnych klęsk sprawy polskiej, patrzył na te osiągnięcia z podzi-
wem. Z drugiej strony, założyciele polskiego nacjonalizmu dostrzegali zagrożenie, zwła-
szcza dla narodu polskiego, ze strony tegoż sąsiada6. 

Przywłaszczenie Nietzschego wydaje się być wysiłkiem mającym na celu częściowe 
zniesienie braku równowagi w historyczno-kulturalnych stosunkach polsko-niemieckich. 
W XIX wieku państwo polskie nie istniało, i w duchu ówczesnej konkurencji nacjonali-
zmów w Europie trzeba było korzystać z wszelkich okazji ażeby powiększyć grono „swo-
ich" wielkich. Spór o narodową przynależność Kopernika (Copernicus), Wita Stwosza 
(Veit Stoß) i Decjusza (Decius) trwa do dnia dzisiejszego. Polacy tendencyjnie przykla-
skiwali i uwielbiali tych obywateli pochodzenia niemieckiego, którzy przyznawali się do 
Polski. Przyjmowali ich z dumą, z zadowoleniem, i chyba z radością. Niebawem - zwła-
szcza pod znakiem wzmagającego się nacjonalizmu - zaczęto pomijać pierwiastki „obce". 
Żyjący w XVIII wieku Karl Moritz Lölhöffel (lub Löllhöfel) był synem Heinricha Lölhöffela 
von Löwensprung, który przybył do Warszawy z Prus Wschodnich. Odbywszy studia w Ge-
tyndze syn wrócił do Warszawy i - otrzymując polski indygenat - zmienił nazwisko we-
dług fonetyki polskiej na Lelewel. Jego najstarszego syna Joachima Józefa Benedykta 
już nikt w Polsce nie uważa za Niemca, ponieważ po polonizacji niemieckich poddanych 
Korony Polskiej mieszkających w Rzeczypospolitej uważano za Polaków. Wiadomo było, 
że Polacy dużo im zawdzięczają. Nacjonaliści nie chcieli przyznać, iż Polacy osobom 
niemieckiego pochodzenia cokolwiek zawdzięczają. Jeżeli mieliby komukolwiek coś za-
wdzięczać, to tylko „czystym wielkim Polakom"!7 

Za tą kwestią kryje się jeszcze inne zagadnienie. Otóż Nietzschego, który rzeczywi-
stych podstaw do pretensji o polskie pochodzenie nie miał, zaszczycono przypisując mu 
polskość. Pochodzenie innych, którzy mieli niezaprzeczalne związki z Polską, prze-
milczano. Pisząc o filozofach żyjących o jedno pokolenie później niż Nietzsche, Tatar-
kiewicz mówi o Bergsonie, iż jest „dość zgodnie uważany za najwybitniejszego wśród 
filozofów, jacy w ostatnich pokoleniach byli we Francji". Zaskakuje fakt, że doświadczony 
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polski historyk filozofii w tym miejscu (gdzie byłoby to bardziej stosowne) nie mówi 
zupełnie nic o pochodzeniu Bergsona. Tymczasem ojciec filozofa, pianista i kompozytor 
Michał Bergson albo Berson, urodził się w Warszawie. Bersonowie byli ważną i znaną 
rodziną w dziejach stolicy. Inny przykład: przemilcza się również związki najbardziej re-
nomowanego poety jeżyka polskiego, Adama Mickiewicza, z żydostwem - podczas gdy 
matka Mickiewicza, Barbara Majewska, urodziła się w żydowskiej rodzinie. Sam poeta 
nie ukrywał swojego żydowskiego pochodzenia, o swojej matce mówił, że była „na-
wrócona świeżej daty". Zona Mickiewicza, Celina, pochodziła ze środowiska frankistów*. 

Przyczyn przemilczania pochodzenia Mickiewicza i Bergsona należy, jak sądzę, szukać 
w charakterze stosunków polsko-żydowskich. Żydów, mieszkających od wieków w Pol-
sce, nie uważano za „naszych wpólobywateli". W oczach niektórych, może wielu, byli 
oni wewnętrznym wrogiem, na którego można było pokazywać palcem, skoro tylko po-
trzebowano kozła ofiarnego (w religii, polityce, ekonomii). Nacjonalizm polski pod ko-
niec XIX wieku zmierzał coraz bardziej ku ekskluzywizmowi, który polega na tym, iż ze 
społeczeństwa wyłączano ludność niepolską. Podczas gdy emigracja Polaków wywoły-
wała żal, a poczucie wspolnoty z nią nadał trwało, to emigrację Żydów przyjmowano 
obojętnie. Również dorobek polskich Żydów często nie był ceniony: określano go mia-
nem „obcego" sposobu myślenia, „obcej" cywilizacji. Dlatego chlubiono się pochodze-
niem Josepha Conrada, Marii Curie, Przybyszewskiego9, Chopina - przy równoczesnym 
wyrzekaniu się Bergsona10. Już w 1970, w jednej z emigracyjnych gazet, Helena Heinsdorf 
analizowała ten antyżydowski kompleks Polaków. Analiza ta jest nadal aktualna a jej 
zarzuty pod adresem Polaków warte są przypomnienia". Heinsdorf pyta: „dlaczego członek 
obcego narodu, który zasymiluje w naszym, zawsze sobie zasługuje na uznanie i pochwa-
łę, podczas gdy członek własnego narodu, który asymiluje się w innym, zawsze zasługu-
je na naganę, oburzenie i pogardę? Czy w Polsce nie chwalono np. Henschlów, Burschów, 
Fragetów i Pulsów za asymilację, a równocześnie pogardzano każdym Polakiem, który... 
w Niemczech 'wyrodził się', stał się "zdrajcą narodu'? W pierwszym pokoleniu zasymi-
lowany Polak... uważany jest za zdrajcę narodu, ale jeżeli jego wnuk jeszcze się przyzna-
je do pochodzenia polskiego, obsypywany jest przez Polaków najwyższymi pochwałami. 
Jeżeli to samo robi wnuk zasymilowanego Żyda, tj. przyznaje się do żydowskiego po-
chodzenia, choćby już w drugim pokoleniu był chrześcijaninem, Polacy powiedzą o nim 
z pogardą, że Żyd zawsze Żydem zostaje, że nic go nie zmienia"12. Podczas gdy Niemiec 
nadal miał możliwość stać się Polakiem, Żydom coraz częściej tej zdolności odmawiano. 

Nacjonaliści, czy to niemieccy czy polscy, zdawali się nie wiedzieć, że etnicznych i kul-
turalnych wpływów na życie danego człowieka nie można od siebie odizolować. Nie 
uwzględniali faktu, iż człowiek może być ukształtowany przez dwie kultury, dwa języki, 
dwie historyczne ideologie - względnie przez jeszcze więcej. Niemcy cieszą się np. wiel-
kością Albrechta Durera w kulturze europejskiej; prawie nikt nie kojarzy go z Niziną 
Panońską. Na Węgrzech natomiast każdy wie, że ojciec malarza był emigrantem z Wę-
gier. Nacjonaliści natomiast wysuwali jednostronne, ekskluzywistyczne pretensje. 

Podobnie jak w Niemczech, również w Polsce historia - lub raczej: nasze wyobraże-
nie i interpretacje zdarzeń z przeszłości - jest tak mocno związana z ideologią nacjonali-
styczną, z mitem narodu, że niejednokrotnie trudno jedno od drugiego oddzielić. Jak już 
wspomnieliśmy, w Polsce, już wiele lat przed II wojną światową, z powodu głęboko za-
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korzenionych kompleksów wobec zachodniego sąsiada i jego osiągnięć, obraz Niemiec 
przedstawiano w krzywym zwierciadle. Przy tym ignorowano fakt, że ostry krytyk spo-
łeczeństwa, polityki i państwa niemieckiego, próżnej pompy i napuszonych obrzędów, 
wcale nie musiał być nie-Niemcem. Społeczeństwo Rzeszy Wilheminskiej samo swoich 
krytyków wychowywało - i Nietzsche nie był jego jedynym krytykiem. Przenosiny do 
Bazylei można co najwyżej nazwać pół-emigracją. Albert Einstein, Hermann Hesse, 
później Thomas Mann i wielu innych ludzi o podobnych zapatrywaniach postąpiło tak samo11. 
Pozostali, a była to na pewno większość, działali na rzecz reform politycznych i społecz-
nych. Profil polityczny ówczesnych Niemiec może wydawać się jednolity tylko komuś, kto 
patrzy nań z zewnątrz. Ludzie zapaleni i sterowani jedną ideą mieli trudności z dostrzeżeniem 
tego zróżnicowania - dotyczy to zarówno niemieckich, jak i polskich nacjonalistycznych 
krzykaczy. Niemcy jeszcze przed I wojną światową spłodziły awangardę o międzynaro-
dowym zasięgu - w malarstwie jak również w muzyce (zresztą dzięki dziełu Wagnera). 

Jednostronne rozważania kulturowo-historyczne - a la Feliks Koneczny - wykorzy-
stywane dzisiaj do celów politycznych wydają się problematyczne. Zamiast ślepo powtarzać 
myśli „wybitnego polskiego historyka i filozofa"14 należałoby je przemyśleć i zweryfiko-
wać. Polemiczno-absurdalne słowa napiętnujące niemiecką kulturę epitetem „bizantyńska" 
trzeba by sprawdzić porównując je dokładniej z niemiecką rzeczywistością i historyczną 
i dzisiejszą. Jeżeli praca naukowa nie dostrzega tu żadnego problemu, to nie powinna 
być traktowana jako taka, ponieważ wywodzi się z ignorancji. Odnosi się to również do 
pozbawionych taktu wypowiedzi Konecznego o „oderwanej od moralności" cywilizacji 
żydowskiej, od których powtórzenia Paweł Skrzydlewski nie omieszkał się powstrzy-
mać15. Ze względu na powyższe wydaje mi się stosowne, aby polskie społeczeństwo - w tym 
zwłaszcza naukowcy - kontynuowali rozprawianie się z ciemnymi stronami historii na-
cjonalizmu. To, co wypierane ze świadomości historycznej trzeba ciągle na nowo odtwa-
rzać i uświadamiać sobie. Wyjaśnienie urazów historycznych w stosunku zarówno do 
Niemców, jak i do Żydów stanowi podstawę umożliwiającą nowe spojrzenie. To jednak 
nie może się dokonać przez ciągły nawrót do przestarzałych kompleksów lub przez tole-
rancję opisanego wyżej typu ich przejawów. Takim krokiem do tyłu jest w moich oczach 
fakt, ze władze stolicy uważały za stosowne uczcić Nestora polskiego antysemityzmu -
Romana Dmowskiego - nazywając jego imieniem jeden z największych placów miasta. 
Dmowski, aż do roku 1938, w którym umarł, głośno przyklaskiwał polityce narodowych 
socjalistów w „kwestii żydowskiej" prowadzącej do dyskryminacji i wypędzania Żydów. 
Brak wrażliwości ze strony władz budzi negatywne uczucia we wszystkich, którzy sądzą, 
że w mieście, gdzie w czasie Holokaustu istniało największe getto, tak postępować nie 
wypada. Ludzie ci na takie postępowanie patrzą z politowaniem. 

Epoka nacjonalistycznych ekscesów - w których Polacy, nawet jeśli nie stali na czele, 
to też brali udział - przeminęła, jednak nadal istnieją nurty myślowe rodzące nieporozumie-
nia i nienawiść między narodami. Do nich trzeba zaliczyć dorobek „naukowy" Feliksa 
Konecznego. Należy przy tym pamiętać, że w Polsce istnieje inna tradycja, starsza i pięk-
niejsza od wyżej nakreślonej: ziemie Korony Polskiej były niegdyś rzeczywistą ojczyzną 
dla wielu kulturowo zróżnicowanych narodowości. 
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Przypisy: 
1 SS więziło w tym obozie księży z przyczyn ideologicznych. Spośród 2600 uwięzionych zginęło 600, wśród 
nich Karl Leisner, którego papież Jan Paweł I! beatyfikował podczas czerwcowego pobytu w Berlinie, por. 
Wojciech Pięciak, W obronie godności. W: „Tygodnik Powszechny", 23.6.1996, s. 10. 
2 Por. następujące, chronologicznie absurdalne stwierdzenie filozofa o „szlacheckim dziele" Kopernika: „Z roz-
koszą myślałem o prawie szlachcica polskiego, który przez swoje proste veto mógł obalić postanowienie 
sejmu. Zdaje mi się, że Połak Kopernik najwspanialszy i najszlachetniejszy z tego prawa uczynił użytek 
wbrew mniemaniu i naocznemu świadectwu wszystkich innych ludzi" (Szarlitta tłumaczenie na polski - s. 
97). Nietzsche opisuje Toruńczyka-mieszczanina urodzonego na końcu XV wieku posługując się z naduży-
waniem „liberum veto" w XVII i XVIII wieku! Etniczną przynależność Kopernika można by dyskutować. 
Ustalono bowiem, że astronom był synem etnicznie niemieckich rodziców. Dokumentów, które mogłyby 
udowodnić, że Kopernik znał (oprócz niemieckiego i łacińskiego) język polski, nie ma. Można jednak przy-
puszczać, że przez swe miejsce zamieszkania i styczność z życiem i kulturą na ziemiach Korony Polskiej 
staropruski uczony był z pewnością o wiele bardziej „Polakiem" niż Nietzsche. 
ł W tym względzie zgadzamy się z biografem Lelewela, por. niżej przypis 7. 
4 Heinrich Schmidt, Georgi Schischkoff, Philosophisches Worterbuch, Stuttgart 1978, s. 475^476. 
5 Odmienność pisowni wiąże się z późniejszymi zmianami w wymowie zgłosek. 
6 Por. np. wnioski Romana Dmowskiego spisywane w pierwszych latach XX wieku: Niemcy, Rosja i kwestia 
polska. Ostatnio książka ta została ponownie wydana w 1991 r. przez Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 
w nakładzie 10 tys. egzemplarzy (!). 
7 Por. np. jedną z biografii Lelewela pióra Ignacego Chrzanowskiego, Joachim Lelewel. Człowiek i pisarz, 
Kraków 1946. Na początku pierwszej części, napisanej jeszcze przed wojną, znajdujemy następujące rozu-
mowanie: „Skrzywdził się mocno Lelewel pisząc na krótko przed śmiercią do przyjaciela: 'We mnie kropli 
krwi Lecha nie ma'. Wprawdzie ojciec, Karol, nie mógł mu jej dać... Ale matka Lelewela, Ewa, nie miała 
ani jednej kropli krwi niemieckiej... I oto krew polska (!), przy pomocy polskiego wychowania w domu 
rodzicielskim [moje podkreślenie], zwyciężyła krew obcą..." (s. 28-29). 
* Por. Marian Fuks, Z matki obcej, „Słowo Żydowskie", 3.05.1996, s. 18 i 21. Zresztą wspomniany przez 
Autorkę tekstu Nietzsche a muzyka rockowa dorobek Przybyszewskiego też nie należy jedynie do literatury 
polskiej. Przybyszewski zaczął pisać w latach 90-tych dziewiętnastego wieku. Najpierw pisał po niemiecku, 
wzbogacając literaturę niemiecką, dopiero później zaczął pisać po polsku. 
10 Warszawski szpital dziecięcy im. Bersonów i Baumanów przemianowany po wojnie na „Dzieci Warsza-
wy". Jak uważa Andrzej Wróblewski: dla zatarcia śladów żydowskich {Być Żydem..., Warszawa 1992, s. 40). 
11 Por. Aleksander Klugman, Psiakrew, znowu Żydzi, Warszawa 1991, s. 144. 
12 „Tygodnik Polski" (Londyn), 28.VIII.I970. 
n Zresztą Wagner, który w odróżnieniu od Nietzschego uważany jest za nacjonalistę, został w roku 1849 zmuszo-
ny do emigracji za udział w nieudanej rewolucji. Dlatego on również przez wiele lat mieszkał w Szwajcarii. 
14 Paweł Skrzydlewski o Konecznym w: „Scriptores Scholarum", nr 10, s. 86-90. 
15 ibid., s. 90. 

Od redakcji: 
Bliskie mi są poglądy Klausa-Petera Friedricha, bliższe na pewno od poglądów Feliksa 

Konecznego i jego zwolenników. Poza tym wypowiedź autora dostardza wielu ciekawych 
i nowych informacji podanych z przysłowiowo niemiecką rzetelnością. Wydaje mi się 
jednak, że z pewnych szczegółów nie zawsze można wyciągnąć aż tak daleko idące wnio-
ski. Notki biograficzne - zapisane w polskich encyklopediach i podręcznikach - są owo-
cem wielu czynników, także przypadku i niekoniecznie owocem polskiego nacjonalizmu. 
Co do tego ostatniego, to nie mieszałbym w niego Władysława Tatarkiewicza - wybitne-
go polskiego uczonego, który nacjonalistą czy antysemitą nie był. Na marginesie, podob-
no Tatarkiewicz pisząc swą Historię filozofii najczęściej korzystał ze źródeł niemieckich. 

Jacek Wojtysiak 



rozmowy o kulturze 

Katalonia 

- rozmowa z Ibanem Cuadrat Seix, rodowitym Katalończykiem 

Hiszpania kojarzy się nam przede wszystkim z rytmicznym i namiętnym flamenco, z krwawą corridą, 
pięknymi wyspami i ze złotymi, piaszczystymi plażami, o których marzymy w zimowe wieczory... 

Mało kto jednak pokusił się, aby poznać prawdziwą Hiszpanię, tak zróżnicowaną nie tylko pod wzglę-
dem krajobrazowym, ale przede wszystkim kulturalnym i etnicznym. Kraj ten zamieszkany jest przez wiele 
mniejszości, które dążą do uzyskania jak największej niezależności od Madrytu. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że Hiszpania to państwo złożone z wielu państw. Jednym z nich jest KATALONIA, której miejscem 
centralnym jest Barcelona. Warto zauważyć, że Madryt i Barcelona nieustannie walczą między sobą o prymat 
w Hiszpanii. Jednak nie jest to tylko naturalna rywalizacja na tle ekonomicznym czy kulturalnym, ale jest to 
walka o zachowanie tożsamości narodowej Katalonii. Bycie Katalończykiem to ciągłe stawanie przed trud-
nymi wyborami, to nieustanna konieczność manifestowania przynależności narodowej, to pielęgnowanie tra-
dycji, która pozwala przetrwać katalońskiej kulturze. Warto przeczytać o walce o tożsamość. 

K G . 

Katarzyna Grzybowska: W ostatnim czasie wiele 
mówi się i pisze o problemie mniejszości naro-
dowych. Wiem, że problem ten iv dużej mierze 
dotyczy także Hiszpanii. Rozmowę rozpocznę 
więc od podstawowego pytania: Czy trudno być 
Katalończykiem? 
Iban Cuadrat Seix: W moim kraju nie. Gdy 
mówię o kraju mam na myśli Katalonię. Pod-
kreślam to, ponieważ wiem, że dla przeciętnego 
Europejczyka nie ma różnicy między Hiszpanem 
z Madrytu a Katalończykiem. Wracając jednak 
do pytania... Nie jest trudno być Katalończykiem, 
gdy się mieszka w innych częściach Europy, może 
być jednak trudno, gdy się żyje w innych regio-
nach Hiszpanii. Wyjątek stanowi Baskonia. 
Przyczyna tego tkwi w ostatnich dwustu latach, 
a przede wszystkim w ostatnich dwudziestu. Trze-
ba zaznaczyć, że teraz życie polityczne w Hisz-
panii jest kontrolowane przez katalońskich po-
lityków. To jest właśnie jedna z przyczyn ataków 

i niechęci, które skierowane są wobec Kataloń-
czyków w ogóle. ISJiechęć ta oczywiście drzemie 
w centralnej części Hiszpanii. W ostatnim czasie 
gospodarka Hiszpanii poprawiła się, ale wszyst-
kie projekty nie są popularne, bo pochodzą od 
Katalończyków. Dlaczego? Ponieważ mentalność 
Kastylii jest Inna. Oni chcą być w centrum. Mad-
ryt nie chce zaakceptować pewnej niezależności 
Baskonii i Katalonii. Kastylia nie umie zaakcep-
tować faktu istnienia innych kultur wewnątrz 
Hiszpanii. 
K. 6.: Czy Katalonia powinna być bardziej nie-
zależna od Madrytu? 
Iban Cuadrat Seix: Tak. Ja osobiście stoję w 
obronie koncepcji, wizji Hiszpanii jako federacji. 
Przyszłość Katalonii nie jest jednak poza Hisz-
panią, ponieważ istnieją zbyt silne więzi kultu-
ralne i zależności gospodarcze. Oczywiście w 
Katalonii idea federacji jest żywa, teraz jej zrea-
lizowanie zależy od ludzi z centrum. W Baśko-
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nii jest podobna sytuacja, choć tam istnieją jesz-
cze większe problemy w znalezieniu wspólnego 
języka z Madrytem. Oni są tak różni, tak różni pod 
względem kultury, sposobu bycia. Niezależnie 
od różnic wszyscy musimy się uczyć żyć razem. 
K. G.: Pytanie, które teraz zadam nie jest być 
może bardzo oryginalne, ale chciałabym usły-
szeć na nie odpowiedź. Czy jest Pan dumny z 
bycia Katalończykiem? 
Iban Cuadrat Seix: Cieszę się, że mam okazję 
odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ było ono 
przedmiotem wielu rozmów jakie przeprowa-
dziłem z moją rodziną i przyjaciółmi. Urodziłem 
się w tym kraju, w Kataloniii. Jestem Kataloń-
czykiem i jestem dumny z tego powodu... ale 
zdaję sobie także sprawę, że ta duma nie może 
niszczyć moich stosunków z innymi ludźmi. 
Mamy szczęście: możemy poznawać i tworzyć 
dwie kultury - pomimo poczucia większej przy-
należności do jednej z nich. 
K. G.: Czy istnieje wybór? Czy Katalończyk wy-
biera między zachowaniem katalońskiej tożsa-
mości, a możliwością większego zasymilowania 
się z resztą Hiszpanii? 
Iban Cuadrat Seix: Taki wybór istnieje ciągle 
i trzeba podejmować decyzje każdego dnia. To 
sprawa pewnej mądrości życiowej i ratowania 
własnej kultury. Moja kultura jest głęboko osa-
dzona w tradycji. Wielu Katalończyków zapomi-
na o tym. Ten problem jest widoczny u stosun-
kowo małej liczby ludzi, którzy używają języka 
katalońskiego. Moi przyjaciele także. Oczywi-
ście są ludzie, którzy używają dwóch języków, 
katalońskiego i hiszpańskiego. Ja także, gdy wy-
jeżdżam z Katalonii jadąc do innej części Hisz-
panii automatycznie przechodzę na hiszpański, 
ale to jest konieczność, bo chcę być zrozumia-
ny. Jest to konieczność. Zaś w Katalonii - wy-
bór. Symbol, który łatwo odczytać. Więc pyta-
nie czy jestem dumny z bycia Katalończykiem 
jest podobne do pytania: czy wy jesteście du-
mni z bycia Polakami? Jest jednak mała różni-
ca, wasz kraj jest jednolity i ma jeden rząd. Mój 
kraj jest wewnątrz Hiszpanii. 
K. G.: Czy Katalończycy nazywają siebie Hisz-
panami? 

Iban Cuadrat Seix: Poza granicami Hiszpanii 
tak, wewnątrz nie. To jest właśnie sprawa, która 
bardzo denerwuje ludzi z Madrytu. Trzeba też 
wspomnieć o subkulturach, o rywalizacji Bar-
celony z Madrytem. Jest to rodzaj nieustannej 
walki, konfrontacji, wyścigu. 
K. G.: Zmieńmy teraz trochę temat rozmowy. 
Porozmawiajmy o katalońskiej kulturze i historii. 
Iban Cuadrat Seix: Kiedy pytasz mnie o kata-
lońską kulturę odpowiem ci, że jest ona nieroz-
erwalnie związana z historią. Katalonia narodzi-
ła się w 988 roku, więc ma tysiącletnią historię, 
zresztą podobnie jak Polska. Za sprawą Bórrela 
III liczącego na poparcie Barcelony - Katalonia 
zadeklarowała niezależność od Francji. W póź-
niejszym czasie powstało królestwo Katalonii 
i Aragonii, w którym ludzie władali wieloma ję-
zykami, ale wszystkie były respektowane. Króle-
stwo prowadziło ekspansyjną politykę i James 
I (Jaume I) przyłączył Baleary: Majorkę, Menor-
kę i Ibizę. Przyłączył także Walencję. We wszy-
stkich tych miejscach wewnątrz Królestwa Hi-
szpanii mówiło się po katalońsku, w dialektach 
różnych od mojego. Następni królowie podzie-
lili Królestwo Aragonii i Katalonii i powstały Ara-
gonia, Walencja, Mallorka. Wszystkie królestwa 
były pod rządami Barcelony. W 1464 r. Ferran V 
(Fernando) został królem i złączył swoje króle-
stwo z Kastylią, gdzie rządziła Elżbieta I. Każde 
królestwo miało własne prawa i tradycję two-
rzoną przez zwyczaje. Połączenie miało cha-
rakter wyłącznie polityczny. Następne zmiany 
przyszły wraz z rządami dynastii Burbonów. Kró-
lestwo Aragonii straciło swoje prawa i tak roz-
począł się okres prób zniszczenia innych kultur 
wewnątrz Hiszpanii. Zniszczono aragoński ję-
zyk, teraz w Aragonii mówi się po hiszpańsku, 
ale w Walencji, na wyspach i w Katalonii nadal 
mówi się w języku katalońskim. XIX wiek to bar-
dzo ważny okres kulturalny w Katalonii, drugi 
okres po średniowieczu i renesansie. Pierwsze 
lata XIX wieku nie były korzystne dla mojego 
kraju. Lata trzydzieste poprzedziła dekada Pri-
mo de Rivera, który zlikwidował odrębny rząd 
w Katalonii. Potem nadszedł okres Republiki, 
Hiszpania stała się federacją. Po okresie repu-
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bliki - Franco - i teraz demokracja. Katalonia 
odzyskała własny rząd. 
Przedstawiłem tutaj w wielkim skrócie historię 
mojego państwa. Zróżnicowanie kulturalne Hisz-
panii związane właśnie jest z historią tego kra-
ju. Mamy typowe „rzeczy" jak Baskonię (kraj 
Basków), Kastylię, Grenadę i według mnie to 
wielka szkoda dla Hiszpanii, gdy jej wizerunek, 
jej image kreowany jest tylko przez torreado-
rów, corridę czy flamenco.Ten wizerunek został 
stworzony przez Franco i Hemingwaya (Słońce 
wschodzi). Mam nadzieję, że teraz Hiszpania 
pokaże się także z innej strony. 
K. G.: Czy to znaczy; że nie lubisz flamenco? 
Iban Cuadrat Seix: Przyznam że nie przepadam 
za tym tańcem, ale to nie jest ważne jaka jest 
moja opinia na temat flamenco. Ważne jest, że 
Hiszpania ma wiele genialnych tańców, pięk-
niejszych, wykonywanych z większą wyobraźnią, 
o których prawie nikt w Europie nie słyszał... 
K. G.: A flamenco znają wszyscy i tylko z tym 
tańcem utożsamiają kulturę Hiszpanii... 
Iban Cuadrat Seix: To właśnie miałem na my-
śli. Flamenco to tylko bardzo mała część naszej 
sztuki i nie widzę powodu, aby ograniczać się 
tylko do tej małej części. 
K. G.: Teraz Hiszpania rozpoczyna nowy okres... 
Otwiera się na Europę pod względem gospo-
darczym i kulturalnym. Zaś Europa też zdaje się 
zauważać jaki potencjał, kryje ten kraj. Myślę, 
że nasza rozmowa jest ważna, bo pokazała 
zróżnicowanie Hiszpanii, różnorodność barw... 
Jeżeli mówimy o różnicach: Czy duża jest róż-
nica między językiem katalońskim i hiszpańskim? 
Iban Cuadrat Seix: Z tym pytaniem spotkałem 
się już wielokrotnie. Po pierwsze kataloński to 
„suwerenny" język z rodziny języków romańskich, 
do których zaliczają się także język włoski, rumuń-
ski, portugalski, prowansalski, hiszpański, ara-
goński i inne. Jednak wiadomo, że można znaleźć 
znaczne różnice między językiem włoskim i hisz-
pańskim. Są to przecież zupełnie odmienne ję-
zyki. Tak samo jest z katalońskim, gdy porów-
namy ten język do innych języków romańskich. 
K. G.: Wydaje mi się, że w wyobrażeniu prze-
ciętnego Europejczyka cała Hiszpania „włada" 

jednym językiem, zaś kataloński kojarzy się z 
jednym z dialektów. 
Iban Cuadrat Seix: I to jest właśnie podstawo-
wy błąd. Różnica pomiędzy tymi językami jest 
mniej więcej taka jak między polskim i rosyj-
skim. Nawet większa, ponieważ Hiszpan, który 
nigdy nie żył w Katalonii nie będzie w stanie 
zrozumieć Katalończyka, jeżeli ten będzie mówić 
w ojczystym języku. To nie jest problemem tyl-
ko dla Hiszpanów przybywających do Katalonii 
z innych części państwa, ale jest to także pro-
blem dla obcokrajowców, którzy chcą studio-
wać w Barcelonie znając w nieznacznym stop-
niu tylko hiszpański. Ale po kilku miesiącach 
będą już w stanie zrozumieć co się do nich mówi, 
jednak będą mieli duże problemy z pisownią, 
ponieważ katalońska ortografia jest trudniejsza 
od francuskiej. W katalońskich szkołach więk-
szość lekcji prowadzona jest w ojczystym języ-
ku, choć zależy to także od nauczyciela. Każda 
szkoła jest w stanie zaoferować wykłady po ka-
talońsku bez żadnych problemów. Tak samo jest 
na uniwersytetach. Ludzie, którzy przyjeżdżają 
z Madrytu do Barcelony, aby studiować muszą 
opanować nasz język. 
K. G.: Chciałabym aby nasza rozmowa dotknęła 
teraz problemu socjologicznego w Katalonii. Czy 
Katalończycy emigrują do innych regionów Hisz-
panii? 
Iban Cuadrat Seix: To bardzo interesujące py-
tanie. Emigracja z Katalonii była zawsze. Kata-
lończycy emigrowali do innych części Hiszpanii 
czy świata. Docierali do Meksyku, Kuby, połu-
dniowej Francji, Kanady, Argentyny, Andorry, 
Urugwaju, Maroka, Rosji, Danii, Niemiec czy 
Grecji. Takie jest nasze przeznaczenie, taki los 
nas spotkał. W tym miejscu pokuszę się o pew-
ne porównanie, które intrygowało mnie wiele 
razy. Myślę, że w pewnym sensie jesteśmy po-
dobni do Żydów tak rozproszonych w diaspo-
rze. Jednak z powodu tego, że jest to ukryte pod 
„hiszpańską narodowością", problem ten nie jest 
tak ewidentny jak w przypadku Żydów. Jakie 
miejsca są głównym celem emigracji w Hiszpa-
nii? Madryt, Andaluzja, Walencja i Baleary. Dlacze-
go tam? Są to miejsca, gdzie ludzie mogą zaro-
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bić, gdzie mogą zacząć żyć na wyższym poziomie 
materialnym. Jak już wspomniałem problem emig-
racji nie powstał dzisiaj. Największe przemieszcze-
nia były po wojnie domowej. Oczywiście przy-
czyną takiego stanu rzeczy była polityka Franco. 
Dla niego takie regiony jak Baskonia, Galicja i Ka-
talonia oznaczały elementy destrukcyjne dla ów-
czesnej wizji Hiszpanii pojmowanej jako jednolite 
państwo. Polityka Franco miała na celu znisz-
czenie wszelkiej niezależności wewnątrz kraju. 
To było poważne zagrożenie dla tożsamości na-
rodowej Katalonii, dla naszej kultury. Teraz spra-
wy mają się lepiej, ale różnice mentalnościowe 
centrum i Katalonii mogą zniszczyć próby przy-
jaznego współistnienia, kulturę. Katalończycy 
są dyplomatami. Staramy się być jak najbar-
dziej suwerenni. I to jest punkt zapalny, ponie-
waż ludzie z Kastylii nie mogą się pogodzić z 
tym faktem. Oni widzą Hiszpanię w innym świetle. 
Widzą jedno państwo, jedną mentalność, jedną 
kulturę. Jednak jest to utopia, ponieważ Hiszpa-
nia to miejsce zetknięcia zbyt wielu odmiennych 
kultur i tradycji. 
K. G.: Właśnie: mentalność. Nasunęło mi się 
takie pytanie: Na czym polega różnica w men-
talności Katalończyka i Hiszpana z innej części 
państwa? 
Iban Cuadrat Seix: Odpowiedź nie jest prosta. 
Katalończycy są postrzegani przez innych jako 
ludzie posiadający pewne charakterystyczne ce-
chy. To prawda. Może zabrzmi to trochę zabaw-
nie, ale myślę, że jesteśmy trochę skąpi lub jak 
mówią inni ostrożni jeżeli chodzi o wydawanie 
pieniędzy. Charakteryzuje nas także pewna ostroż-
ność życiowa, decyzje podejmujemy wolno, myś-
ląc długo nad ich przewidywanymi konsekwen-
cjami. To rozsądek, ale oczywiście to są tylko 
pewne uogólnienia, które często nie pokrywają 
się z prawdą. Poza tym różnice się zacierają, 

ponieważ mentalność wciąż się zmienia, a kon-
takty między współistniejącymi kulturami za-
cieśniają się. Są mocniejsze. 
K. G.: Czy czujesz jakąś niechęć, gdy musisz 
iść do hiszpańskiego wojska? 
Iban Cuadrat Seix: Cóż, nie podoba mi się to. 
Ale nie dlatego tylko, że jest to wojsko hiszpań-
skie, ale przede wszystkim dlatego, że jestem z 
przekonania przeciwny wszelkiej walce. Młodzi 
ludzie nie lubią wojska. Nikt nie chce stracić 
roku życia. Ciągle wzrasta liczba ludzi, którzy 
deklarują swój sprzeciw wobec powoływania ich 
do armii. Katalonia jest regionem, który zajmu-
je pierwsze miejsce pod tym względem. 
K. G.: Czy jest to wyraz patriotyzmu czy zwykła 
niechęć do wojska? 
Iban Cuadrat Seix: To pytanie powinno brzmieć 
inaczej. Czy jest to wyraz niezależności, mani-
festacja przekonań, dumy? Tak i nie. Oczywi-
ście są ludzie, którzy nie chcą iść do wojska, 
bo wierzą w idee pacyfistyczne lub uważają to 
za zdradę własnej tożsamości. Ale ludzie są róż-
ni. Są też zwyczajni, którzy nie chcą stracić roku, 
inni uważają, że są zbyt wolni i niezależni. 
K. G.: Chcą być wolni od wszelkich ograniczeń? 
Iban Cuadrat Seix: Właśnie tak. Jednak naj-
więcej jest ludzi środka. 
K. G N a koniec chciałabym zadać jeszcze jed-
no pytanie: Czy teraz kultura Katalonii jest w 
niebezpieczeństwie ? 
Iban Cuadrat Seix: Tak. Jest zagrożona, ale pa-
radoksalnie nie dlatego, że ktoś uparł się, by ją 
zniszczyć, ale ponieważ wielu ludzi zapomina o niej, 
traci ją. Każdy ma wybór. 

Tłumaczenie z języka angielskiego i opracowa-
nie: Katarzyna Grzybowska. 
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Ewa Obrębowska-Piasecka: Czy miejsca, które 
malujesz istnieją w rzeczywistości? 
Lidia Bauman: W niektórych z nich byłam, zro-
biłam zdjęcia. Niektóre widziałam na fotogra-
fiach innych ludzi. 
E. O.-P.: Nie malujesz w plenerze? 
Lidia Bauman: To niemożliwe. Moja technika 
jest bardzo skomplikowana, zawiła. Mogę pra-
cować tylko w pracowni. Deskę układam pozio-
mo, bo obraz ma tendencję do zlewania się. 
Moje pejzaże nie są więc żadnymi konkretnymi 
miejscami. One są swego rodzaju destylacją". 
Nie staram się wydobyć specyfiki tych miejsc. 
To nie są pocztówki. To nawet nie romantycz-
ny, sentymentalny dokument tego, co przeży-
łam. Nie są to jednak także całkowicie wymy-
ślone miejsca. 
E. O.-P.: Obrazy mają formę kwadratów. 
Lidia Bauman: Tak, to się rzadko zdarza wła-
śnie w pejzażu. Chodzi mi o to, żeby utożsamić 
temat z płaszczyzną obrazu... Tak traktował to 
Mattis - jeden z moich ulubionych malarzy. To, 
co się dzieje w rzeczywistości przed okiem musi 
być utożsamione z obrazem, mieć swój wyraz 
w nim. 
E. O.-P.: Mówisz o obrazie w sensie fizycznym, 
przedmiotowym... 
Lidia Bauman: Tak. Dlatego też stosuję bardzo 
zróżnicowane faktury. Wydaje mi się, że gdy-
bym malowała olejem czy akwarelą, to byłoby 
to bardzo płaskie. Obraz musi być... namacalny. 
Kiedy jeszcze studiowałam, próbowałam malować 
olejem, ale od samego początku nie mogłam 

się powstrzymać od różnicowania powierzchni. 
Drapałam więc w farbie, przyklejałam do płótna 
różne rzeczy. 
E. O.-P.: Czy to było na uczelni źle widziane? 
Lidia Bauman: Nie. To była dziwna uczelnia, bo 
nikt się mną nie interesował. Miałam zupełny 
luz. Komu innemu może by to nie odpowiada-
ło, ale dla mnie to był luksus. Na ostatnim roku 
dostałam, jak wszyscy, oddzielną pracownię. Ona 
mieściła się bardzo wysoko, na takim podda-
szu. Żeby się do niej dostać, trzeba było się 
wspinać po bardzo stromych schodach. Niko-
mu nie chciało się do mnie przychodzić. Za-
wsze byłam więc sama. Nikt mnie niczego nie 
nauczył. Nie miałam żadnych wskazówek. 
E. O.-P.: Ale miałaś święty spokój... 
Lidia Bauman: Tak, mogłam się oddać swoim 
własnym rozważaniom, eksperymentom. 
E. O.-P.: Porozmawiajmy jeszcze chwilę o nich. 
O Twojej technice. 
Lidia Bauman: To jest technika mieszana. Zaw-
sze fascynowały mnie freski pompejskie ze swoją 
fakturą. Miejsca chropowate, matowe na moich 
obrazach zostały zrobione właśnie dokładnie tak, 
jak freski. To wapno mieszane z kolorem, na-
kładane szpachlą. Freski powstają wprawdzie 
na mokrym wapnie - tu jest różnica. Ale ja też 
pracuję warstwami. Warstwy wapna przekładam 
warstwą wosku mieszanego z farbą. 
E. O.-P.: A tu, gdzie jest ślisko? 
Lidia Bauman: To warstwa żywicy. A tu, patrz, 
zaczęłam od tego, że w żywicę wtopiłam kawa-
łek ciemnego papieru, widać go w tych strzę-
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pach. Przekładałam warstwy wapna woskiem. 
Potem podgrzewałam od dołu suszarką do wło-
sów - wosk zaczął się topić i przenikać w wap-
no. Wosk był niebieski, wapno żółte - w efek-
cie powstał kolor zielony. 
E. O.-P.: Jest w tym dużo przypadkowości. 
Lidia Bauman: Tak. Najsmutniejsze jest to, że 
wszystko, co najlepsze, udaje się przypadkiem. 
A potem tego przypadku nie można odtworzyć. 
E. O.-P.: Ale decyzja o tym, co pokażesz, a co 
schowasz do szuflady, jest Twoją własną arty-
styczną decyzją. 
Lidia Bauman: Oczywiście. Ta metoda pracy z 
woskiem nazywa się bodaj enkaustyką. Kiedy ją 
odkryłam dla swoich potrzeb, dowiedziałam się, 
że znali ją już starożytni. Ale to mi wcale nie 
przeszkadza. 
Najbardziej podobają mi się formy sztuki, które 
niewiele mają wspólnego z tym, co się wyda-
rzyło po renesansie. Nie interesuje mnie rea-
lizm, nie interesuje mnie perspektywa, nie uwa-
żam, że obraz musi być zwierciadłem natury. 
Dlatego podoba mi się sztuka średniowiecza, 
sztuka ludowa, sztuka kultur prymitywnych oraz 
prace tych artystów dwudziestego wieku, którzy 
mieli podobne fascynacje. 
E. O.-P.: Twoje obrazy są szalenie dekoracyjne. 
Pod koniec naszej epoki takie stwierdzenie może 
brzmieć jak zarzut. Artyści często wstydzą się 
piękna, aż trudno używać tego pojęcia - tyie 
było teorii na jego temat. Chodzi mi w każdym 
razie o jego potoczne rozumienie. Widzowie, 
kolekcjonerzy chcieliby natomiast oglądać czy 
posiadać piękne, dekoracyjne obrazy. 
Lidia Bauman: Dla mnie jako artystki to w pew-
nym sensie problem. Paradoksalnie - wysta-
wiam w takiej galerii, która cieszy się renomą 
nowatorskiej, awangardowej. Ta galeria musi 
jednak zarobić na siebie, a moje obrazy się sprze-
dają. 
E. O.-P.: Podobno z tych obrazów utrzymujesz 
czteroosobową rodzinę. W Polsce to raczej nie 
do pomyślenia. 
Lidia Bauman: Tak, mnie się to udało za sprawą 
kilku okoliczności. Warto, żebym opowiedziała 
o moich klientach. W latach osiemdziesiątych, 

kiedy zaczynałam wystawiać, funkcjonowała w 
Anglii świetnie klasa yuppies - młodych ludzi, 
którzy mnóstwo zarabiali i starali się gustownie 
urządzać świat wokół siebie. Właśnie ci młodzi, 
nieżonaci mężczyźni kupowali moje obrazy. Nie-
stety to się skończyło wraz z latami osiemdzie-
siątymi... 
E. O.-P.: W Polsce chyba się dopiero zaczyna... 
Lidia Bauman: To świetnie! W Anglii kupują 
mnie teraz żony biznesmenów, które przyjeż-
dżają z zagranicy na placówki. One się najczęściej 
nudzą, rzadko pracują, bo nie muszą, przychodzą 
więc do takich ludzi jak ja, żeby wydać pienią-
dze swoich mężów. Mieszkają w dużych miesz-
kaniach, które trzeba udekorować. 
E. O.-P.: Czy możesz rozmawiać z tymi ludźmi 
o swoich obrazach? Czy to jest dla Ciebie waż-
ne, kto na nie patrzy, kto wiesza je na ścianie? 
Lidia Bauman: Mogę rozmawiać. A czy ważne 
jest to, czy oni rozumieją o co mi chodzi? Nie 
wiem. Oni często kupują je jak przedmioty... 
E. O.-P.: A czy to nie jest właściwy powód ku-
powania obrazów? 
Lidia Bauman: Ludzie lubią być otoczeni jakąś 
harmonią. Od tych, którzy kupili moje prace, 
słyszę, że daje się z nimi żyć. Że podobają się 
przy pierwszym obejrzeniu, a z czasem obra-
stają w znaczenia, żyją swoim własnym życiem. 
Moja technika sprawia, jak sądzę, że można w 
nich wciąż na nowo szukać. 
E. O.-P.: Wiele zależy od światła, pory roku... 
Lidia Bauman: Tak, właśnie o to mi chodzi. Nie 
zmienia to wszystko faktu, że zawsze szkoda mi 
się z nimi rozstać, że zawsze podejrzewam, iż 
kupuje się je jak rzeczy. Ale na tym polega za-
wodowe ryzyko. Miło mi, kiedy ludzie kupując 
obrazy pytają o to, jak zostały zrobione, gdzie 
są te pejzaże. 
E. O.-P.: Czy rozmawiasz ze swoimi kolegami 
o sztuce? 
Lidia Bauman: Prawdę mówiąc nie interesuje 
mnie to, poza tym nie mam czasu. 
E. O.-P.: Chodzisz na wernisaże? 
Lidia Bauman: Większość moich kolegów ze 
studiów nie zajmuje się sztuką. Są nauczyciela-
mi, wykonują jakieś inne zawody... Naturalnie, 
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chodzę na wernisaże innych, ale nie kultywuje-
my zwyczaju długich rozmów o tym, co oglą-
damy. Nie dyskutujemy na temat sztuki. 
E. O.-P.: Masz dwoje małych dzieci. Jak go-
dzisz pracę z prowadzeniem domu? 
Lidia Bauman: Dzieci chodzą do żłobka, a ja 
codziennie idę na kilka godzin do swojej pra-
cowni. Zupełnie tak, jakbym była urzędnikiem, 
a nie przedstawicielką wolnego zawodu. 
Do pracy mobilizują mnie wystawy, terminy. Nie 
wiem, czy sama byłabym w stanie narzucić so-
bie taką dyscyplinę. Jestem jednak w jakimś 
sensie niewolnicą tego, czego się podjęłam. 
E. O.-P.: Czy sztuka to jest zawód? Jest się ar-
tystą, czy własnym menadżerem? A może jed-
no wyklucza drugie? 
Lidia Bauman: Moi znajomi mówią, że ja mam 
szczęście. Zawsze udaje mi się zahaczyć o ga-
lerie, chociaż nie zawsze tak, jak bym chciała... 
Ale wystawiam zawsze, ludzie kupują, a ja z tego 
żyję. Jestem w tym sensie trochę wyjątkowa... 
Artysta musi się bardzo namęczyć, żeby wyżyć 
ze sztuki... Musi się poświęcać. U mnie też to 
trochę trwało. Ostatnio byłam w sklepie z przy-
borami dla artystów. Jakiś młody człowiek bar-
dzo długo wybierał pędzle... 
E. O.-P.: Szukał najtańszych... 
Lidia Bauman: No właśnie. Ja wpadłam tylko 
na chwilę, wybrałam to, co było mi potrzebne, 
nie zwracając nawet uwagi na cenę. Teraz nie 
oszczędzam na przyborach. Ale kiedyś wybie-
rałam tak samo długo jak on... 
E. O.-P.: Ludzie mówią, że masz szczęście. Że 
jesteś człowiekiem sukcesu. Czy Ty to też czujesz? 
Lidia Bauman: W sensie finansowym, komer-
cyjnym - tak. Ale są przecież różne formy suk-
cesu... Dla większości artystów sukces komer-
cyjny, to zaprzeczenie sukcesu na polu sztuki, 
to wręcz ubliżające. 
E. O.-P.: Przecież dla Ciebie sztuka to nie jest 
coś lekkiego, łatwego, przyjemnego. A nawet 
gdyby tak było, to czy należy ją dyskwalifikować? 
Lidia Bauman: Byłam na takiej konferencji w 
Polsce, która dotyczyła sztuki i mediów. Dużo 
się mówiło o takich formach sztuki, które nie 
są na sprzedaż, które wyrażają głębokie myśli, 

odnoszą się do dzisiejszego społeczeństwa. Tam 
pokazałam swoje prace i pewien bardzo sym-
patyczny człowiek powiedział: „tutaj, w Polsce 
oskarżyłoby się panią o to, że maluje pani obra-
zy, które nadają się do powieszenia w salonie". 
„Oskarżyłoby się" - rozumiesz. Pomyślałam so-
bie: do czego to doszło? Do czego mają służyć 
obrazy, jeśli nie do powieszenia w salonie? Na 
tej konferencji komentowano też ze śmiechem, 
że córka postmodernisty Baumana ma tak dziw-
ne poglądy. 
E. O.-P.: Twoi rodzice to bardzo piękni, mądrzy 
ludzie. Rozmawiałam z Twoją mamą, z Twoim 
tatą. Czytałam książkę mamy, która wojnę spę-
dziła w getcie i ukrywając się w różnych miej-
scach. Ona tu w Polsce jest ważna, prowokuje 
do dyskusji. Czy książki mamy są ważne i dla 
Ciebie? 
Lidia Bauman: Prywatnie? Oczywiście, że tak. 
Z tej pierwszej książki, o której mówisz (ona się 
nazywa Zima o poranku) dowiedziałam się 
wszystkiego, o czym nie miałam pojęcia. Wte-
dy jeszcze nie było mnie na świecie. A mama w 
ogóle o tym nie mówiła. Kiedyś tylko czekały-
śmy w poczekalni u lekarza. Mama opowiadała 
o swoim dzieciństwie w Konstancinie, żeby uprzy-
jemnić czas. To było szalenie szczęśliwe dzie-
ciństwo. Wreszcie mama powiedziała: a potem 
wybuchła wojna i wszystko się skończyło. W tym 
samym momencie otworzyły się drzwi do gabi-
netu i wezwano nas do środka. Nigdy więcej nie 
wracała do tematu. Napisała książkę... Więc ją 
przeczytałam i wiele zrozumiałam, lepiej pozna-
łam mamę. A druga książka była ważna z innego 
powodu. Ona opisuje Polskę powojenną i emi-
grację w Anglii. Wtedy, kiedy wyjeżdżaliśmy z 
Polski, już byłam na świecie, ale kompletnie nie 
rozumiałam tego, co się dzieje dookoła mnie... 
To wszystko był intuicyjny odbiór. 
Różnica między sposobem życia w Polsce (szcze-
gólnie dla kobiety), a sposobem życia w Anglii 
jest ogromna. To było niesamowicie zastana-
wiające. W Polsce życie rozumie się jako wy-
zwanie... Żyje się ideałami, utożsamiają się z 
nimi... I ja, i moje siostry strasznie chciałyby-
śmy się porównywać do rodziców. Życie w An-
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glii nie jest tak straszne... Jest łatwiejsze. Nie 
ma tylu problemów, nie ma tylu dylematów mo-
ralnych, ale nie ma też tego czegoś... Nawet nie 
umiem tego nazwać. Człowiek czuje się mniej 
zaangażowany... Jest zwyczajniej, normalniej, 
powszedniej. Człowiek nie jest zdolny do... wy-
skoków, wyzwań. Życie składa się z normalnych 
zadań... 
E. O.-P.: „Zima o poranku..." zaczyna się od 
szczęśliwego dzieciństwa małej dziewczynki. Do-
mu, rodziców, ciotek, szkoły, przyjaciółek małej 
dziewczynki, która okazuje się dziewczynką ży-
dowską. Czy Ty się kiedyś czułaś żydowską dziew-
czynką, czy czujesz się żydowską kobietą, czy 
to ma jakieś znaczenie? Czy świadomość nacji 
była Ci kiedyś do czegoś potrzebna? 
Lidia Bauman: Na pewno nie jestem normalną 
angielską kobietą. Ja właściwie przez całe życie 
czułam się inna. Przyzwyczaiłam się... Dowie-
działam się, że jestem Żydówką... Miałam osiem 
lat. Byliśmy z rodzicami na spacerze na wsi. 
Znalazłam w piasku różaniec. Zapytałam „co to 
jest?". Mama mi wyjaśniła. Zapytałam, czemu 
my tego nie mamy. - Bo jesteśmy Żydami - od-
powiedziała. I ściszyła głos. Nikt nas nie mógł 
słyszeć. Ale z jej tonu domyśliłam się, że to jest 
coś wstydliwego, że nie należy się tym chwalić. 
Nie sądzę, żeby ona się tego wstydziła. Myślę, 
że zadziałał odruch. Potem nagle okazało się, że 
musimy wyjechać z Polski. Z byciem Żydem 
wiązały się same nieprzyjemne rzeczy, słysza-
łam je od dzieci... 
E. O.-P.: Ty to pamiętasz? 
Lidia Bauman: Oczywiście. Nie miałam poczucia, 
że jestem wrogiem, ale kimś, kto do Polski nie 
przynależy. Potem wyjazd. W Izraelu byłam jeszcze 
Polką, potem w Anglii już jakimś dziwolągiem. 
Jak już się nauczyłam języka, to było lepiej... 

E. O.-P.: Twoi rodzice mówią, że świetnie po-
radziłyście sobie ze wszystkimi trudnościami, 
że świetnie zdałyście maturę i że są z Was bar-
dzo dumni. 
Lidia Bauman: Oni tak mówią. Ale wszystko 
mogło się przecież ułożyć zupełnie inaczej. Mo-
gło być łatwiej. Ja w którymś momencie posta-
nowiłam, że jestem sobą. Zdałam na uniwersy-
tet, na malarstwo, potem zrobiłam jeszcze 
historię sztuki. Teraz czuję się najbardziej wto-
piona w otoczenie, jestem jeszcze jedną matką, 
jeszcze jedną sąsiadką... Ale to takie mało cie-
kawe. 
Kiedy teraz wyjeżdżałam do Polski, powiedzia-
łam rodzicom żartem, że może tu zostanę. Oni 
zaśmiali się: wybierasz wolność. Nie mogłabym 
tu mieszkać, Musiałabym mieć inny zawód. Poza 
tym ja mam w końcu angielską rodzinę. Ale bar-
dzo chciałabym tu przyjeżdżać, mieć dom na 
wsi, pokazać dzieciom, jak wyglądało moje dzie-
ciństwo. Chciałabym nauczyć dzieci polskiego, 
bo do tej pory tego nie zrobiłam. 
Czasami zastanawiam się, co by było, gdybym 
nie musiała wyjeżdżać z Polski. Gdybym nie mu-
siała uczyć się hebrajskiego a potem angielskiego. 
Czasami myślę, że sztuką zajęłam się właśnie 
dlatego, że straciłam kontakt ze swoim językiem, 
że kolejne języki, którymi mówiłam, były już czymś 
obcym, a nie naturalnym, przypisanym na zaw-
sze. Gdyby tak nie było, zajęłabym się pewnie 
literaturą. Może to ja przeprowadzałabym wy-
wiady zamiast ich udzielać... 
E. O.-P.: Twój tata mówił, że uważa swoje życie 
za szczęśliwe, udane, dlatego, że pełne było trud-
ności. Że tylko takie życie, jest czegoś warte. 
Lidia Bauman: Na pewno ma rację. 

Opracowała: Ewa Obrębowska-Piasecka. 
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Biedny chrześcijanin patrzy na Talmud 
Szkic nostalgiczny 

Rzecz ma być zachętą do innego spojrzenia, do łamania stereotypów. Stereotypu Żyda 
w oczach polskiego katolika, także obrazu Izraelity, jaki chcą ukazać niektórzy przedsta-
wiciele tego narodu całemu współczesnemu światu. Dzisiejszy Europejczyk czy Amery-
kanin ma więc widzieć w Izraelu przede wszystkim ofiarę Holocaustu. Ma widzieć naród 
o wiecznie nie gojącej się ranie. Nie-Żydzi z kolei chętnie widzą przedstawicieli narodu 
wybranego jako społeczność bogatych bankierów, geniuszy w różnych dziedzinach nau-
ki i sztuki czy po prostu ludzi ze smykałką do handlu i interesów. To ostatnie przekona-
nie znajduje swój wieloraki wyraz w bardzo licznych i popularnych „żydowskich" dowcipach. 
Prawie wszystkie informacje o Izraelu w mediach ograniczają się do relacji z posadzenia 
kolejnych drzewek w Yad Vashem przez „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata" albo 
do opisu kolejnych, tradycyjnych problemów Żydów z Arabami. 

Wydaje się, że te trwałe już stereotypy może zmienić, uzupełnić nowymi treściami młode 
pokolenie - zarówno Żydów jak i Francuzów, Polaków, Amerykanów. Taką „jaskółką" jest 
zamieszczony w poprzednim roku w „Tygodniku Powszechnym" artykuł Sharon Weinberger 
Na temat Antynostalgii. Autorką jest młoda, amerykańska Żydówka (ur. 1972), szukająca 
swojej tożsamości, studiująca m.in. język polski, poznająca naszą kulturę w Instytucie Polo-
nijnym UJ w Krakowie. Pisze ona: myślę, że w przypadku amerykańskich Żydów historia 
Holocaustu nieszczęśliwie zmienia sens naszej kultury. Zapominamy, że nasi przodkowie żyli 
w Polsce od ośmiuset lat, stworzyli tu bogatą kulturę, literaturę. Myślimy tak, jakby nasza 
własna historia zaczęła się od Holocaustu i jednocześnie skończyła się wraz z tą tragedią. 

Tymczasem naród Izraela zawsze był narodem Księgi. W określeniu tym chodzi głów-
nie oczywiście o Biblię, ale chyba nie tylko. Zapisem ustnej tradycji Tory są księgi Tal-
mudu. Przez wieki dzieło to uważane było za wrogie chrześcijaństwu, krytykowane, 
wyśmiewane. Ale gdy czytać Talmud w sposób pogłębiony, okazuje się, że jest tam wiele 
wątków bliskich chrześcijaństwu. Chciałbym powiedzieć nawet więcej: czytany mądrze 
Talmud może pomóc chrześcijaninowi - w zdobywaniu mądrości, w poznawaniu 
samego siebie, w myśleniu o Bogu i Jego relacjach z człowiekiem, w modlitwie (tu 
odnotować można ciekawą, choć bardzo niewielką rozmiarami książeczkę wydawnictwa 
„Verbinum" - Modlimy się słowami Tradycji żydowskiej). 

Teraz niech krótkie wyjątki z tekstów talmudycznych będą czystym i głębokim odde-
chem w tym pełnym westchnień artykule. Są one wybrane w ten sposób, by pokazać 
wyraźne podobieństwo z tekstami ewangelicznymi. Nie jest to sugestia wpływu Ewange-
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Iii na mędrców Talmudycznych, jest to zwrócenie uwagi, że nie można oceniać religii 
żydowskiej jako rzeczywistości statycznej, kojarzonej wyłącznie z obłudnymi faryzeusza-
mi, myjącymi ręce przy każdej okazji i groźnym Bogiem Jahwe. 

Kto ma chleb w torbie, a nie zjcida go w obawie przed jutrem, nie wierzy w Boga. 

Wielu z nas oglądało którąś z realizacji Skrzypka na dachu (na podstawie powieści 
Dzieje Tewji Mleczarza Szołema Alejchema). Główny bohater, Tewje, obok np. miłości 
do tradycji uczy nas jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Wszystkie, nawet drobne fakty 
ze swego życia odnosi do Wszechmogącego: chorobę konia, kłopoty swoich córek, co-
dzienne trudności. U Niego szuka rady i pomocy. Jemu się zwierza. W naszym dzisiej-
szym zlaicyzowanym świecie taka sytuacja jest rzadkością. Często oddzielamy nasze 
„szare", codzienne sprawy od sfery sacrum, przez co nadajemy swemu życiu duchowe-
mu trochę schizofreniczny charakter. 

Ten, kto wywyższa swoje imię, traci swoje imię, a kto nie pomnaża swojej wiedzy, 
pomniejsza ją... 

To, co robił Tewje, może składać się na swoiście pojmowaną sakralizację świata. Bardzo 
pięknym żydowskim zwyczajem, który to widzenie buduje i pogłębia są błogosławień-
stwa. Te modlitwy dziękczynne i wielbiące, pełne akceptacji czy nieraz próby akceptacji 
różnych sytuacji życiowych — są przewidziane na każdą okazję. Przed posiłkiem i po 
posiłku (np. Beracha Achrona - błogosławieństwo po jedzeniu ciast, owoców, winogron, 
fig, oliwek, daktyli i granatów oraz piciu wina), gdy zobaczy się morze lub księżyc czy 
błyskawicę, usłyszy jakąś wieść. W opowiadaniu Szaloma Asza Grzesznik z tomu Czaro-
dziejka z Kastylii: Mały Abramek [...] zerwał się i pobiegł do domu, żeby zapytać młodego 
nauczyciela, jakie błogosławieństwo odmawia się nad odczuwaną szczęśliwością świata... 

Rabbi Chalafta ben Dosa, mieszkaniec wioski Chanamia, powiada: Jeśli dziesię-
ciu siedzi i studiuje Torę, Duch Boży jest pomiędzy nimi, jak powiedziano: Pan stoi 
w zgromadzeniu Bożym. 

Tak, wydaje się, że obraz Żyda studiującego Torę (tu w szerokim rozumieniu słowa: 
oprócz Pięcioksięgu także inne księgi biblijne oraz talmudyczne) może być dla chrześci-
janina intrygujący. Wielu pobożnych Izraelitów - czasami byli to prości rzemieślnicy czy 
drobni handlarze - poświęcało swoje życie, każdą wolną chwilę, gdy już zarobiło się 
tyle, że można przeżyć do jutra, na studiowanie Tory. Tak rodzili się mędrcy, tak odpo-
wiadali Izraelici na wyzwanie rzucone przez świat. Zarówno księgi Talmudu jak liczne 
utwory literatury pięknej czy ludowej pełne są tych postaci w zużytych chałatach, o zgar-
bionych sylwetkach, które przemęczonymi oczami w blasku świecy szukały Boga ukry-
tego w niezwykłych kształtach hebrajskich liter. Samych autorów Talmudu było ponad 
cztery tysiące. W wielu społecznościach żydowskiej diaspory funkcjonował bardzo uj-
mujący zwyczaj wydawania córek najznamienitszych rodów za młodzieńców słynących 
nie z bogactwa czy innych światowych przewag, lecz z wiedzy talmudycznej. 
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(...) nie sądź bliźniego, dopóki nie wejdziesz w jego położenie; (...) i nie mów: 
będę studiował Torę, jak się uwolnię od zajęć - bo może się stać, że nigdy się nie 
uwolnisz. 

Teraz jeszcze o świętowaniu. W wydanym w 1864 roku zbiorze Modły starożytne Izra-
elitów Daniel Neufeld pisze (we wstępie do Gnomologii Ojców Synagogi - czytanej w 
dni sobotnie): Życie zwierzęce przytłumione w ciągu tygodnia pracą wykonywaną pod 
naciskiem pańszczyzny zaspokojenia potrzeb zwierzęcych, w Sabat [Sabat chrześcijański, 
czyli w niedzielę] występuje w całej swej odrażającej nagości; człowiek przeznaczony do 
wyższych celów, człowiek, o którym Prorok mówi; „ i ująłeś mu mało co, by mógł stać się 
równym Bogu - Ps 8, 6. Człowiek w Europie podczas Sabatu, jakby na przekór swemu 
przeznaczeniu, ściera z siebie owo piętno Boskości, tarza się w kałuży pijaństwa, rozpusty, 
gier hazardowych i z człowieka-Boga, staje się człowiekiem-zwierzęciem; słowem w całej 
Europie, wyjąwszy Anglię, Sabat istnieje tylko w kalendarzach. 

Natomiast o świętowaniu Szabatu w przeciętnej rodzinie żydowskiej pisze: Izdebka 
teraz przybiera postać Świątyni, której kapłanami są członkowie rodziny oczekujący przy-
bycia, niby Wielkiego kapłana, gospodarza domu.... I dalej: [...] lud żydowski ze zdania-
mi biblijnemi w ustach, w Piątek na wieczór wita nadchodzącą oblubienicę swoją, Sobotę, 
ze zdaniami Biblii zasiada do stołu i pożywa posiłek, i jej to pieśni wyśpiewuje przez 
dzień cały sobotni aż do późnego wieczora. Mimo, że zestawienie to wydaje się być uczynio-
ne dosyć stronniczo, zawiera ono dużo prawdy również w naszych kolorowych czasach. 

W tym miejscu można by jeszcze wspomnieć, tytułem krótkiej wzmianki, o pochodze-
niu wielu świąt chrześcijańskich ze świąt żydowskich oraz, że odczytanie i dogłębne przeży-
cie tych pierwszych byłoby znacznie bardziej pełne dzięki rozumieniu istoty tych drugich. 

Mili są Panu ludzie cierpiący. Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. Oto cała Tora 
Reszta to tylko komentarz. Idź i ucz się. 

Innym działem mądrościowego piśmiennictwa Żydów są midrasze. Te krótkie opo-
wiastki podobne do Jezusowych przypowieści bywają często prawdziwymi perełkami -
gdy idzie o rozumienie tekstów biblijnych, ich głęboką i niekonwencjonalną interpretację. 
Tekst natchniony poza odczytaniem „linearnym" zyskuje także odczytanie „w głąb" i „wszerz". 
Dodatkowo zaletą tej formy interpretowania jest prostota i jej w związku z tym przydatność 
w nauczaniu dzieci. Głębokie prawdy o Bogu i o człowieku przenikają do świadomości 
czytelnika czy słuchacza wprost, bez pośrednictwa kategorii racjonalizujących. Tytułem 
przykładu przywołajmy tu znany midrasz o ubogim człowieku, z trudem pokonującym 
udręki codziennego życia, któremu przyśniło się, że w jego miasteczku pod mostem za-
kopany jest skarb. Gdy tam przybył zaraz po obudzeniu, był niepocieszony, bo miejsce 
to penetrowała akurat policja. Gdy nasz biedak po wielu wahaniach zdecydował się wy-
jaśnić policjantowi swoje myśli o skarbie, tamten śmiejąc się, opowiedział mu swój sen. 
Śnił mu się mianowicie wariat, który wszędzie szukał skarbu, chociaż skarb ten znajdo-
wał się pod podłogą w jego kuchni. Nasz ubogi pobiegł do domu i tam znalzł wielki 
skarb! Czy nie jest to piękna diagnoza wielu naszych poszukiwań i planów, także suge-
stia rozwiązania podstawowych problemów? 
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Stąd nauka dla ciebie: Kto się poniża, tego wywyższy Święty Błogosławiony, zaś kto 
się wywyższa, tego poniży Święty Błogosławiony. 

* 

Tytuł tego szkicu jest trawestacją tytułu wiersza Cz. Miłosza z tomu Ocalenie. Wyja-
śnienia wymagają przynajmniej dwa wyrazy. Słowo „Talmud" użyte zostało na zasadzie 
„pars pro toto", przy czym „totum" oznaczałoby całe bogactwo pisanej i ustnej tradycji 
mozaizmu. „Biedny chrześcijanin" to ten, kto nie dostrzega tego bogactwa, kto nie do-
strzega swoich korzeni, kto wreszcie w sposób wyraźnie uboższy może rozumieć także 
Nowy Testament, sakramenty, chrześcijańskie święta. Zarysowana tu problematyka jest 
niezwykle bogata i złożona, i zasługuje na poważne studia światłych teologów. Niniejszy 
szkic jest skromną próbą trochę innego spojrzenia na relacje między żydami i chrześcija-
nami oraz ich dziedzictwo. W końcu wspomnianego tekstu Miłosza podmiot liryczny 
mówi o sobie „ja, Żyd Nowego Testamentu...". Chciałoby się, żeby ta metafora - rozu-
miana jak najgłębiej - była znakiem i nadzieją nowego porozumienia, budowania trudnej 
jedności. Bo, jak mówił Jan Paweł II do przedstawicieli gminy żydowskiej w Moguncji: 
Wiara Kościoła w Jezusa, Syna Dawida i Syna Abrahama zawiera w istocie to, co bisku-
pi w swej deklaracji nazywają duchowym dziedzictwem Izraela w Kościele - żywe dzie-
dzictwo, które my, katolicy, pragniemy zrozumieć i zachować w jego głębi i bogactwie. 

Jak po takiej zachęcie nie sięgać po księgi Talmudu, po midrasze, po zapis dziejów 
i myśli chasydów i ich cadyków, po mistyków żydowskich? Jak nie chcieć być uczniem 
tych mędrców? Jak nie śledzić tej drogi, którą idzie naród wybrany i - jakby „od środ-
ka", na swój sposób odkrywa tajemnice Objawienia? To prawda, że dla nas, chrześcijan, 
to Objawienie dokonało się w pełni i ostatecznie w Osobie Jezusa Chrystusa dwa tysiące 
lat temu. Ale ile trzeba będzie jeszcze pokoleń, ile lat, by to Objawienie przeniknęło na-
sze życie, naszą historię? Te wyraźne zbieżności między mądrością ewangeliczną i tal-
mudyczną, między franciszkanizem i chasydyzmem (temat na osobną pracę), między 
mistyką obu religii - niech otworzą nas na siebie. A Święty Błogosławiony niech obda-
rzy wszystkich nas cnotą pokory. 

„Obie grupy religijne, katolików i żydów, łączyła, jak przypuszczam, świado-
mość, że modlą się do tego samego Boga. Mimo różnicy języka modlitwy w ko-
ściele i w synagodze w znacznej mierze opierały się na tych samych tekstach.(...) 
Oświęcim mówi, iż antysemityzm jest wielkim grzechem przeciw ludzkości." 

„Przymierze Nowe odnajduje w Starym swoje korzenie. O ile zaś Stare może 
odnaleźć w Nowym swoje spełnienie, to jest oczywiście sprawa Ducha Świętego. 
My, ludzie, staramy się temu tylko nie przeszkadzać." 

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei 

„Po Oświęcimiu antysemityzm, nawet najłagodniejszy, jest zbrodnią." 
Jacques Maritain 



Michał Kopaczewski 

O historii Kościoła Zielonoświątkowego, 
jego początkach i działalności na terenie Polski 

A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I po-
wstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie 
siedzieli. / ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z 
nich. / napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak 
jak im Duch poddawał (Dz 2, 1-4). 

Ruch zielonoświątkowy tzw. klasyczny pentekostalizm powstał w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki w latach 1901-1906, gdy grupa ludzi w Topeka szukająca żarliwie Boga w mo-
dlitwie doznała tego samego, co stało się udziałem apostołów przed wiekami i co zosta-
ło opisane w wyżej przedstawionym fragmencie Pisma Świętego. Ogień pentekostalizmu 
dotarł do Europy w 1907 roku najpierw do Norwegii. 

W 1910 roku ruch ten powstał na Śląsku Cieszyńskim. Dwa dalsze nurty tego ruchu 
powstały na Pomorzu i w Wielkopolsce, głównie wśród ludności niemieckiej oraz wśród 
słowiańskich reemigrantów ze Stanów Zjednoczonych na międzywojennych kresach wscho-
dnich. Następnie ruch ten przeniósł się na tereny Polski centralnej i w roku 1929 przyjął 
formy organizacyjne. Tak jak wspomniałem wyżej pierwszymi, którzy zanieśli poselstwo 
zielonoświątkowe na ziemie polskie byli Niemcy. W tym czasie, gdy rodził się i kształto-
wał europejski ruch zielonoświątkowy, Polska była jeszcze podzielona na zabory. Naj-
wcześniej idee zielonoświątkowe przyjęła wschodnia część Cesarstwa Niemieckiego, 
Śląsk, Pomorze i Prusy Wschodnie, a także Poznańskie i Pomorze Gdańskie. To tutaj 
skupiały się najradykalniejsze elementy ruchu społecznościowego-neopietystycznego*, 
ruchu który poprzedzał i ostatecznie wyłonił z siebie niemiecki pentekostalizm. Jego ka-
znodzieje, po roku 1909 zorganizowali zielonoświątkowe Kościoły Niemiec. Jeśli chodzi 
o Polaków, to pierwszymi zielonoświątkowcami zostali niektórzy członkowie Społecz-
ności Chrześcijańskiej, ruchu neopietystycznego w łonie luteranizmu na Śląsku Cieszyń-
skim. Wykluczenie zielonoświątkowców ze Społeczności Chrześcijańskiej, doprowadziło 
do powstania Związku Stanowczych Chrześcijan, pierwszej niezależnej wspólnoty zielono-

* Pietyzm - ruch odnowy w niemieckim kościele luterańskim. Zapoczątkowany wydaniem przez S. J. Spe-
nera książki Pio Desickńa w 1675 roku, nawołującej do odrodzenia XVII-wiecznego protestantyzmu. Podkreślał 
nadrzędne znaczenie wprowadzania chrześcijańskiej nauki w czyn. Dlatego też obojętnie, a często nawet i wro-
go odnosił się do teologii, struktury i porządku kościelnego. Ożywił Kościół w okresie tzw. Ortodoksji lute-
rańskiej. Przyczynił się do rozwoju misji zagranicznej i chrześcijańskiej działalności charytatywnej. 
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świątkowej w Polsce. Związek ten został zarejestrowany w starostwie w Cieszynie 15 lipca 
1910 roku przez władze austriackie. W roku 1920 Śląsk Cieszyński został podzielony 
między Polskę a Czechosłowację. To spowodowało, że znaczne skupiska ludności pol-
skiej, w tym także większość zielonoświątkowców, znalazła się poza granicami naszego 
państwa. Wraz z wybuchem II wojny światowej i wkroczeniem wojsk niemieckich do 
Polski spotkania zielonoświątkowców zostały zakazane. Z uwagi na to zaczęto zgroma-
dzać się na nabożeństwa i modlitwy po domach. Część ludności deportowano do Niemiec. 
Dopiero po zakończeniu wojny zaczęli powracać do Polski. Po 1947 roku zielonoświąt-
kowcy cieszyńscy weszli w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego powstałego 
na skutek uchwały konferencji w Ustroniu pod Cieszynem w dniach 24-26 maja 1947 roku. 
Do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego należeli także ewangeliczni chrześcijanie 
oraz wolni chrześcijanie a od 1953 roku również Kościół Chrystusowy i drugi nurt pen-
tekostalizmu polskiego - chrześcijanie wiary ewangelicznej, którzy byli przed II wojną 
światową liczebnie największym Kościołem Zielonoświątkowym w Polsce. Liczył on 
wówczas ok. 20 000 wiernych skupiających się w 500 zborach. Jego organizacyjne naro-
dziny to zjazd przedstawicieli zborów zielonoświątkowych w maju 1929 roku pod Łuckiem 
w miejscowości Stara Czołonica. Na zjeździe doszło do zjednoczenia działających dotąd 
samodzielnie zborów z Polski centralnej i wschodniej, z kresów. Zbory zielonoświątkowe 
na terenie Polski centralnej skupiały głównie wyznawców narodowości niemieckiej i po-
wstały pod wpływem anglosaskich organizacji misyjnych, zaś na kresach głównie na skutek 
działalności reemigrantów z Ameryki. Po drugiej wojnie światowej zorganizowano w By-
tomiu w 1945 roku pierwszą Konferencję Kościoła. Następnie odbyła się ona w Łodzi, 
gdzie powołano nowy zarząd Kościoła. 

W latach 1950-53 większość działaczy zielonoświątkowych była przetrzymywana w wię-
zieniach przez władze PRL w ramach ówczesnej akcji represyjnej wobec wspólnot religij-
nych w Polsce. W 1953 roku pod naciskiem władz również wspólnota zielonoświątkowa 
musiała przystąpić do istniejącego od 1947 roku Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. 

22 maja 1987 roku na ostatnim synodzie ZKE postanowiono rozwiązać powołaną po 
II wojnie światowej pod naciskiem władz - religijną federację. Potwierdzenie o rozwiąza-
niu ZKE zostało zatwierdzone 1 lutego 1988 roku decyzją Urzędu do Spraw Wyznań. Tego 
samego dnia zarejestrowano samodzielny Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. W jego 
skład weszły dawne zbory zielonoświątkowców cieszyńskich, stanowczych chrześcijan, i daw-
nego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Od dnia 1 lutego 1988 roku po ponownym 
uzyskaniu samodzielności Kościół Zielonoświątkowy zaczął się intensywnie rozwijać. W 1988 
roku liczył 82 zbory, obecnie zaś jest ich 162 i około 20 tys. wiernych. Jednak nie wszy-
stkie zbory udało się skupić w jednej wspólnocie kościelnej. Obok Kościoła Zielonoświąt-
kowego istnieje kilka mniejszych wspólnot o charakterze zielonoświątkowym. Wyznając 
te same treści wiary, pozostają z sobą w stanie dialogu i współpracy. 

Również na terenie Lublina w 1989 roku powstaje zbór Kościoła Zielonoświątkowe-
go, którego jestem członkiem. Podstawową jednostką organizacyjną w Kościele jest zbór, 
który stanowi lokalna wspólnota wiernych. Na czele zboru stoi pastor i rada starszych. 
Duchowni Kościoła mogą pełnić następujące funkcje: pastora, ewangelisty, kaznodziei, 
nauczyciela Słowa Bożego, prezbitera okręgowego i prezbitera naczelnego. Kościół Zie-
lonoświątkowy w Polsce jest podzielony na okręgi kościelne, na czele których stoją pre-
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zbiteray okręgowi. Najwyższą władzą Kościoła jest Synod, który zbiera się co cztery lata. 
Synod wybiera prezbitera naczelnego Kościoła oraz powołuje na jego wniosek pozosta-
łych członków Prezydium Rady Naczelnej, którzy wraz z naczelnym prezbiterem i pre-
zbiterami okręgowymi wybranymi uprzednio w terenie stanowią Naczelną Radę Kościoła. 
Kadry duchownych i innych pracowników kościelnych. Kościół przygotowuje w: Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na pięcioletnich studiach magisterskich, 
w Warszawskim Seminarium Teologicznym, wielu seminariach o charakterze lokalnym 
oraz uczelniach zagranicznych. 

Zielonoświątkowcy odwołują się, odnośnie do swojej duchowości, do wydarzenia bi-
blijnej Pięćdziesiątnicy - zwanej po polsku Zielonymi Świątkami. Stanowią chrześci-
jańską wspólnotę, która wierzy w nieomylność całości Pisma Świętego, Biblii, jako Słowa 
Bożego, natchnionego przez Ducha Świętego, które stanowi jedyną normę wiary, doktryny 
i etyki. Zdecydowana większość Kościołów Zielonoświątkowych mieści się w tradycyj-
nym ewangelicznym nurcie chrześcijaństwa. Oznacza to akceptację zasad wiary Kościołów 
fundamentalnych tzw. drugiej reformacji (wystąpienie Kalwina w 1530 r.). Opierają się 
mocno na gruncie reformacyjnej zasady: sola Scriptura (tylko Pismo) i solus Christus 
(tylko Chrystus). Jeśli chodzi o naukę o Bogu stoją na gruncie trynitarnym. Wierzą w Boga 
- Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezus Chrystus w nauce zielonoświątkowców jest jedy-
nym pośrednikiem zbawienia zgodnie z fragmentem I Listu do Tymoteusza 2.5. „Albowiem 
jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus". 

Wierzą w Jego boskie Synostwo, Jego poczęcie z Ducha Świętego, narodzenie z Marii 
Dziewicy oraz w śmierć Chiystusa na krzyżu za grzech świata i w Jego zmartwychwsta-
nie w ciele, wniebowstąpienie i powtórne przyjście. Poza tym zielonoświątkowcy wierzą, 
że droga do pojednania z Bogiem - na podstawie dzieła krzyża i zmartwychwstania -
prowadzi przez upamiętnienie i wiarę w Ewangelię. Wierzą także w zmartwychwstanie 
ciała i życie wieczne. Akceptują tzw. ekumeniczne wyznanie wiary, choć z reguły pod-
czas nabożeństwa nie są one zmawiane. Jeśli chodzi o rzeczy, które odnoszą się do pro-
blemów dnia-codziennego, to wierzą również w uzdrowienie chorych, przez wiarę w 
uzdrawiającą moc Boga oraz w uwolnienie z nałogów na skutek modlitwy. 

Specyfiką zaś, czynnikiem wyróżniającym zielonoświątkowców, jest wiara w tzw. 
chrzest Duchem Świętym, w doświadczenie Jego pełni, i w dary łaski, dary duchowe, 
czyli chaiyzmaty. Chrzest ten udziela nam pełniejszego poczucia obecności Bożej. Od-
nośnie sakramentów Kościół Zielonoświątkowy praktykuje chrzest wiary zwykle w ko-
ścielnych baptysteriach, ale także na otwartej przestrzeni: w morzu, rzekach lub jeziorach. 
Chrztu udziela się tylko osobom dorosłym i wykonywany jest w Imię Ojca i Syna i Du-
cha Świętego przez całkowite zanurzenie. 

Zielonoświątkowcy nauczają, że chrzest przez zanurzenie jest przykazaniem Bożym. 
Poza tym Katechumen składa świadectwo przed Bogiem i ludźmi, że przez wiarę w Je-
zusa Chrystusa doświadczył przeżycia zbawienia i odpuszczenia grzechów oraz ślubuje 
dozgonną wierność Bogu. Wieczerza Pańska (komunia, eucharystia) jest obchodzona pod 
dwiema postaciami: chleba i wina, na pamiątkę śmierci Jezusa Chiystusa dla nas i za 
nas. Obecność Chrystusa w Wieczerzy jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna. 
Wyznawcy spowiadają się bezpośrednio Bogu, ale rozmowa duszpasterska z wyznaniem 
grzechów ma również miejsce. Małżeństwo jest zawierane przez ślubowanie i modlitwę 
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nowożeńców oraz modlitwę i błogosławieństwo duchownego. Praktykowana jest także 
ordynacja duchownych (prezbiterów i diakonów). Niemowlęta nie są chrzczone, lecz pod-
czas nabożeństwa są błogosławione przez pastora lub starszych zboru. 

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce prowadzi ożywioną działalność religijno-kościelną 
i misyjno-ewangelizacyjną. Pielęgnuje różne formy zgromadzania się wyznawców. Odby-
wają się główne nabożeństwa w niedzielę, ponadto spotkania modlitewne, spotkania kobiet, 
prowadzone jest nauczanie religijne dzieci oraz młodzieży. W programie nabożeństwa 
zielonoświątkowego znajduje się kazanie, śpiewanie z entuzjazmem i klaskaniem pieśni, 
modlitwa. Rola żywej muzyki na nabożeństwie zielonoświątkowym jest ogromna. Nie-
rzadko przejawiają się dary Ducha Świętego - według reguł nowotestamentowych - takie 
jak proroctwo, modlitwa innymi językami, czyli glosolalia, natchnione wykładanie tych 
języków, uzdrawianie chorych przez modlitwę wiary i inne. Praktykowany jest także 
post (całkowite wstrzymanie się od jedzenia) i płacenie dziesięciny. 

Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „ Chrześcijanin". Aktywnie działa wiele 
misji, służb i duszpasterstwa. Np. misja „Nowa Nadzieja" zajmuje się pozyskiwaniem dla 
Kościoła i społeczeństwa osób uzależnionych od alkoholu, natomiast misja „Teen Challen-
ge" działa wśród narkomanów i na tym polu odnosi niebywałe rezultaty. Bardzo dynamicz-
nie działa misja więzienna, która prowadzi swoją służbę w ponad 80 zakładach karnych. 
Misja namiotowa zajmuje się prowadzeniem ewangelizacji pod namiotem w miejscowo-
ściach, do których jeszcze nie dotarło przesłanie zielonoświątkowe czy ewangelikalne. 
Na skutek działania tej misji powstają nowe zbory i placówki kościelne. 

Kościół utrzymuje i rozwija stosunki z bratnimi Kościołami na całym świecie przez 
wspólnotę modlitwy, wiary, obrzędów kościelnych i wzajemną pomoc. Bierze aktywny 
udział w pracach Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. 

Mimo, że nie jestem z wyznania katolikiem to jednak czuję się prawdziwym Polakiem 
i chrześcijaninem wbrew opinii wielu ludzi, którzy sądzą, iż prawdziwy Polak to katolik. 
Osobiście odnoszę się z szacunkiem do religii katolickiej pomimo tego, że różnice między 
wyznaniem protestanckim i katolickim są znaczące. Nie przeszkadza mi to jednak w kształ-
ceniu się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Byłem naprawdę mile zaskoczony 
kiedy ujrzałem, że nauczyciele oraz dyrekcja szkoły potrafili zaakceptować mój wybór 
drogi do Boga. Jednak sprawa tolerancji odnośnie innych wyznań jest w Polsce bardzo 
trudna. Czasami robi mi się po prostu przykro kiedy czytam w gazecie artykuł poświęco-
ny zagrożeniom jakie stanowią sekty w naszym kraju i odnajduję tam nazwę mojego 
Kościoła stawianego na równi z sektami wierzącymi w UFO. Przykrością jest również 
to, że ludzie często kpią sobie z osób, które są przedstawicielami innych Kościołów chrze-
ścijańskich. Trudno czasami zachować chrześcijańską postawę, kiedy na ulicy w przyjaznym 
geście wyciągasz do przechodnia dłoń z zaproszeniem na festiwal pieśni chrześcijańskiej, 
a w zamian za to słyszysz: „Idź ty sekciarski oszołomie". 

Czyżbyśmy zapomnieli o tym, iż żyjemy w dobie ekumenizmu? 

Przypisy: 
1 Edward Czajko, Zielonoświątkowcy. Warszawa 1995, s. 4-5, 8-12. 
2 Zbigniew Pask - Ruch Zielonoświątkowy. Próba monografii. Kraków 1992, s. 39. 
1 Miesięcznik „Chrześcijanin" nr 9/10 (1996 ). s. 14-15. 
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Lipiec 

Kiedy w lipcu na poboczach brukowanego traktu nagromadzi się pyłu aż po kostki, 
pyłu miękkiego i gorącego, jak zabieg w uzdrowisku, ziarniste czaszki brukowców są 
szorstkie nawet z wyglądu, a roślinki, pojawiające się wiosną między brukowcami od 
dawna są suche i wystają albo spomiędzy rozbitych szkiełek, albo z grubego, też ziarni-
stego piasku, wtedy konie, trafiające się tu o wiele częściej niż trzytonowe ciężarówki, 
zjeżdżają z bruku i fuch fuch - jak w puch wbijają swoje pociągowe kopyta w puszysty 
pył na poboczu, a dwa koła nadal dźwięczą na bruku, dwa pozostałe zaś milkną na ziem-
nym poboczu i jazda robi się bardziej głucha, choć wiadru w tyle wozu wisi się trudniej 
- z zawziętością Newtona upiera się przy ziemskim przyciąganiu, zachowując pion i przez 
to bębniąc o coś pod wozem, o co by nie bębniło, gdyby wóz jechał bez przechyłu. 

Ale koń wie lepiej. Kiedy porusza się po osiedlu, robi sobie odpoczynek, ponieważ na 
brukowanym trakcie, jedynej ulicy z nawierzchnią, noszącej nazwę Trzecia Nowo-Ostan-
kińska, nie ma męczących wybojów i wielkich dziur gruntowej drogi, na którą koniec 
końców trzeba będzie skręcić bliżej fermy, albo dalej koło Władykina. Na trakcie nie ma 
też bąków, które rozumieją, że te miejsca od zawsze znajdowały się w obrębie miasta, 
a w mieście bąki mieszkać nie powinny, bąki są koszmarem pól i sielskiego spokoju. 

Pierwsze z nich podlecą gdzieś w pobliżu ceglanej cerkwi Świętej Trójcy, wzorowego 
moskiewskiego baroku, ale o baroku tutaj jak dotąd nikt nie słyszał, a tym bardziej koń, 
którego pierwszy brzęczący dręczyciel zmusi, by z rozmachem przeżegnał się ogonem i bła-
gał o zmiłowanie końskich świętych Flora i Ławra. 

Woźnicy to jest po prostu gorąco, toteż porusza palcami stóp, zwieszających się z wozu. 
Stopy ma duże, jest na nich mnóstwo palców z grubymi paznokciami, czasem rozwarstwio-
nymi i mętnymi. Woźnica nie kieruje koniem, nie grozi mu nawet, chociaż jego koń słucha 
rosyjskich słów, i bardzo dobrze, ponieważ tu i ówdzie pojawiły się konie zdobyczne, które 
nie żrą zgniłego siana, boją się duhy i hołobli, i rozumieją tylko po niemiecku, co oznacza, 
że kieruje się nimi tylko lejcami, więc jak człowiek jedzie, to sobie spokojnie nie posiedzi. 

Lipce były upalne i tak, a tutaj tylko patrzeć jak popęka ziemia; coś takiego już się zdarza-
ło i nie było w tym nic dobrego - ludzie sobie ręce pourywali, taszcząc wieczorami wodę 
z hydrantu, żeby podlewać ogrody, rodzące niezbędną dla tych, co tu mieszkają, żywność. 

Na żywność w lipcu siadają liczne zielone muchy, przylatujące ze śmietników i jak 
bąki na konie, tak one - na jedzenie, a zwyczajne muchy to jeszcze na ludzi, chociaż i zwy-
czajne, i błyszczącozielone gnojowe dokuczają także koniom. Ale na trawiastych ulicach 
nikt przecież koni nie trzyma, a tutejsza ciągnąca się przez osiedle droga, jak już powie-
dzieliśmy, daje nawet odpoczynek, komary pojawią się dopiero pod wieczór, a choć jest ich 
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niewiele i trzymają się niedługo, wszystkie dzieci mają podrapane ręce i nogi, a z rana trzeba 
im, mokrym od nocnego zaduchu i jeszcze potniejącym w porannych promieniach, które słu-
pami kurzu wchodzą przez okno, śpiącym dzieciom przykrywać twarze tiulowymi kapkami z 
dziennych poduszek, bo inaczej muchy oblezą im twarze wzdłuż i wszerz, i zamęczą. 

Kiedy człowiek już nie ma dzieci, muchy dopadają jego samego i dlatego pośrodku 
podupadłego stołu na ceracie stoi szklana pułapka - naturalny wymysł spokojnego wieku 
dziewiętnastego, kiedy to masowa śmierć kogokolwiek - w tym wypadku much — nie 
nasuwała nikomu żadnych myśli o masowej śmierci, powiedzmy, ludzi. 

Pułapkę, jak świadczy każdy jej szczegół, wykonali znakomici mistrzowie sztuki szklar-
skiej i nie jest łatwo ją opisać, ponieważ cała ona - poprzez treść i formę swoją - stanowi 
skończone dzieło sztuki, a wydmuchano ją z cienkiego bezbarwnego szkła, jak kolbę 
chemiczną dla naukowca. 

Wyobraźmy sobie szklaną cebulę wielkości niedużego rondla, ale na trzech krótkich, 
półtoracentymetrowych nóżkach. Na dole - tam, gdzie ogrodowa cebula ma okrągłą 
szczeciniastą wysepkę byłych korzeni, szklana ma wielki otwór, którego szklane krawę-
dzie są wgięte głęboko do pustego, przezroczystego wnętrza. U góry - tam, gdzie z natu-
ralnej wyrastałby szczypior, szklana kończy się najzwyklejszą butelkową szyjką. 

Tak właśnie wygląda ta pułapka. 
Nalejemy teraz wody przez szyjkę. Woda, nie wlatując do dennego otworu, festonami 

spłynie po wewnętrznych ścianach i wypełni szklany rów, utworzony przez zagięte do 
środka krawędzie dna. Oczywiście nie należy nalewać tyle wody, by przepełniła szklany 
obwarzanek rowka i zaczęła się wylewać przez otwór. Kiedy do wody dolejemy przez szyj-
kę trochę mleka albo serwatki, płyn w szklanej cebuli stanie się białawy i nieprzyjemny. 
Potem zatykamy szyjkę korkiem, a na ceracie, pod dolnym otworem kładziemy drobny 
kawałek łupanego cukru. Teraz wszystko nadaje się do wyobrażenia sobie i do użycia. 
Mucha przybiega pod stojącą na niskich nóżkach pułapkę, przez jakiś czas objada trąbką 
cukier, potem, nasycona wzlatuje i wpada oczywiście do dolnego otworu, dokąd, jak do 
szklanego leja kieruje ją zwężająca się kopuła wygiętych krawędzi. 

A wtedy natrafia na szklany brak wyjścia, nagrzany słońcem i zatkany z góry kor-
kiem, no i albo od razu wpada do białawego płynu, albo pełza najpierw po ścianach, albo 
tłucze się i brzęczy, ale głucho, bo kolba zatrzymuje dźwięk, albo, co się zdarza rzadko, mimo 
wszystko ulatuje do dennego otworu, ale tam jest cukier, z którego znowu nieuchronnie 
wzięci w górę i, kiedy posiedzi w środku na szkle, zdecyduje się popić smacznej ciepła-
wej wody, ale oderwie się od szklanej ścianki i wpadnie do upragnionego poidła. 

Krótko mówiąc, cokolwiek by robiła, jakkolwiek długo tłukła się o szkło, tak czy owak 
znajdzie się w wodzie, a kiedy poszamocze się w niej i trwożliwie pohałasuje, zdrętwieje 
i koniec końców będzie pływać w białym męcie, pływać w swoim czarnym chałacie - cza-
sem stwardniałymi łapkami do góry, a wtedy wydadzą się suche i kruche, czasem na brzu-
chu z łapkami zanurzonymi w wodzie, przez co trochę się powiększą i będą wyglądały na 
mokre i włochate, a nieprawdopodobnie cienka powierzchniowa warstwa cieczy kantem swoje-
go mikrona ustawi się pośrodku muszych oczu, które, gdyby były żywe, to swoją nadwodną 
częścią widziałyby korek w szklanej kopule, a podwodną - spotworniały dzięki wodzie i krzy wi-
źnie szkła kawał cukrowej skały, gdzie dwie muchy, które dopiero co wybrzęczały we 
wzajemnym orgaźmie, spokojnie dotykają miękkimi trąbkami słodkich kryształków. 
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Kiedy cała woda pokryje się namokniętymi, rozkisłymi muchami, korek trzeba wyciągnąć, 
wodę z muchami wylać przez szyjkę i wszystko powtórzyć. Czasem - raz dziennie, cza-
sem - raz na trzy dni. 

Rozumie się, że podczas jedzenia kolba pozostaje na stole, ponieważ podczas jedzenia 
much na stole jest więcej, niż kiedykolwiek indziej, i najwięcej ich wtedy brzęczy głucho 
i czerniej w szklanej trójnogiej cebuli. 

A lep jest gorszy. I dostać go nie można, i włosami człowiek się do niego przykleja, i musze 
brzęczenie z niego jest zawsze rozpaczliwe, szczególnie jeśli częściowo przyklei się zie-
lona świńska mucha. 

Gorąco jest. Szczególnie nowemu człowiekowi. W domu duszno. A i przykrzy się tak 
z rękami na stole, a z głową - na tych rękach, wpatrywać się w egzekucje nad rowem z mętną 
wodą. Długo tak się nie wysiedzi również dlatego, że rękawy ma człowiek zakasane do 
łokci, a skóra zlepiając się z ceratą, wilgotnieje i potem trzeba je obie rozlepiać; przy 
czym skóra z lekka nabiera zapachu przylepionej ceraty, a cerata skóry. 

Jest gorąco, toteż wszyscy chodzą kąpać się nad staw. Ale widok to dziwny, ponie-
waż kąpiącym wydaje się, że staw jest wystarczająco duży, a nawet taki duży że tłumnie 
wypełniają jego piaszczyste brzeżki. Mężczyźni ruchem „ręce do góry" zdejmują z siebie 
siatkowe podkoszulki, spuszczają z nóg wielkie gatki, albo krośniakowe kalesony i nago 
wchodzą do wody, potem padają na nią, przy czym ta jak gdyby nie pluskała, oni zaś 
obracają się - i to w jedną stronę - pływając po kozacku, w dziwny sposób, zawsze przy-
pominający ucieczkę wpław, kiedy ścigany człowiek bez przerwy ogląda się energicznie 
do tyłu w obawie przed tatarską strzałą, którą zręcznie i nieubłaganie wypuści ktoś 
z brzegu, gdzie ścigany dopiero co modlił się do oślepiającego słońca, ale kiedy usłyszał 
brzęczenie bąków, zwiastujących bisurmański napad, rzucił się do wody, żeby ratować 
się wpław. 

Kobiety nie pływają, ale co chwila przysiadają w wodzie; mają na sobie wielkie na-
pierśniki i przezroczyste od wody białe mitkalowe majtki; czasem zaś - wyciągnięte i wiszą-
ce, wiskozowe. Niektóre z kobiet umieją pływać pieskiem, a wtedy na ich pośladkach 
wzdyma się powietrze wewnątrz mokrej poróżowiałej wiskozy, a one same, jak chore 
nartniki, pełzają powoli po wodzie swymi ciałami. 

Dzieci nie wrzeszczą ani się nie bawią. Woda zupełnie nie pluska, a zatem nie ma na 
niej żadnych odblasków. Za to słońce roztacza blask nad wszystkim, a wszyscy oprócz 
dzieci mają ciała nieżywe i białe, natomiast każdy mężczyzna u dołu brzucha ma czerń, 
w niej zaś biały rozrodczy organ. 

Kiedy się człowiek nie kąpie, to jednak czasem przejdzie koło stawu, wokół którego 
siedzą ludzie, a jeden z nich, wijący się jak piskorz, ratuje swoje życie. Ale bliskość tej 
niedużej wody nie daje człowiekowi poczucia chłodu, więc choć ma na sobie nietutejsze 
białe spodnie w prążki i białą koszulę z podwiniętymi rękawami - nie można przecież cho-
dzić jak miejscowi, w siatce na włochatej piersi, a na głowie - w chustce z węzełkami po 
rogach - i choć trochę dalej i z przodu, za parkanem letniego kina widać białe brzozy i zdaje 
się, jest tam, jest grząski drobnoliścisty cień - tak czy owak gorąca człowiek znieść nie może, 
bo przede wszystkim nie jest przyzwyczajony, a w domu nie zostanie, bo będzie mu duszno. 
Nocą też będzie zaduch, ponieważ dziwny i niezwyczajny drewniany dom wypraży się w ciągu 
dnia na patelni swego żelaznego dachu, no i będziesz leżał, człowieku, pod prześciera-
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dłem, a raczej pościągasz je i pognieciesz, i będziesz oddychał tak, jak oddychają ludzie 
w lipcu, kiedy jeszcze trochę, a popęka ziemia. 

Pozostaje ci tylko dotykać w ciemności samotnych przedmiotów. Okularów na przysunię-
tym stole, wypukłego cyferblatu zegarka kieszonkowego, jego odemkniętej pokrywki i cięż-
kiego łańcuszka, a zegarek tyka wtedy: tik-tak, tik-tak, pokazując ten rytm, którego w końcu nie 
złapałeś, podając tlen umierającej córce i w żaden sposób nie można było dojść do ładu z 
jej rozpaczliwym oddychaniem, bo naciskał człowiek na poduszkę w rytmie: tle nu, tle-
nu, tle-nu, a wychodziło mu nie wiadomo dlaczego: chry-pieć, chry-pieć, chry-pieć... 

W końcu, jak wiele rzeczy przedtem, poduszka szybko się skończyła, tłumiąc w końcu jej 
paniczne oddychanie, które też szybko się skończyło. Wszystko się skończyło. Nie ma nikogo. 

Nikt też nigdy nie lubi patrzeć na człowieka, niosącego poduszkę tlenową. Trudno 
powiedzieć dlaczego, a i ci, którzy noszą poduszki tlenowe, czują się niezręcznie. Nie-
zręcznie z każdego powodu: i dlatego, że poduszka jest wielka, a powietrza tak czy siak 
w niej mało, i dlatego, że się człowiek spieszy, a mimo to spóźnia - a nie można zwle-
kać! - dlatego, że środek ostateczny - więc po co? - ponieważ nie ratuje - więc na co? 
Zawsze nieprzyjemnie jest człowiekowi, kiedy widzi poduszkę tlenową, z którą ktoś wsiada, 
powiedzmy, do tramwaju, a tramwaj mimo to jedzie ze wszystkimi przystankami. A wi-
dzieć ją jest nieprzyjemnie, ponieważ poduszka kojarzy się z astmą. Myśl o astmie jest 
nie do zniesienia, bo o duszeniu się nikt nie lubi myśleć. Uratował człowiek córkę od 
jednego uduszenia, a ona umiera od następnego, a teraz nie można spać, tak jest duszno. 

Są tacy, to znaczy wielu jest takich, którzy stawiają w ogródkach rozkładane łóżka 
i w nocy śpią, dłudzy i biali, właściwie wprost na ulicy, co jednak nie jest przyjemne. 
Można wyjść z domu i zobaczyć stojące na podwórzach łóżka. Śpiący chrapią, ale cza-
sem z jakiegoś powodu dwaj z nich biegną za jednym, albo trzej za dwojgiem. Biegną 
bezdźwięcznie, żeby nie podnosić hałasu i nikogo nie zbudzić. Biegnący są tyczkowaci, 
wyżsi od płotków, a biegną dlatego, że prześladowany albo prześladowana spłatali im 
figla, szli nocą, i rzucali w śpiących kamyczkami; ci zaś po cichu się zerwali i pobiegli 
za nimi. Ludzie w nocy gonią jedni drugich, bielą się w biegu na szarym końcu tej nocy. 
Jest to dziwne i nieprzyjemne, ponieważ takie bezszelestne. Biegną bez żadnego dźwięku. 

Za dnia zaś, kiedy człowiek bierze miarę z wielkiej, masywnej klientki (nie wiadomo 
dlaczego wszystkie tutaj są takie), spojrzy przez okno, a tam akurat koń - fuch fuch - a wóz 
jest przechylony i zwisają zeń czyjeś stopy z mnóstwem palców, od konia dolatuje zapach 
konia, i nagle widać, że spod pach klientki szybko spływa pot, a kiedy przykładając centymetr 
dotyka człowiek jej gorsetu, ta przewraca oczami, i więcej już się tych oczu nie zobaczy, 
ponieważ kiedy rozchylone już będą jej krótkie i ogromne nogi, i odsłoni się mokra we, 
szeroko rozwarte krocze, klientka zarzuci sobie na twarz kapkę z poduszki, toteż kiedy 
człowiek schowa swój rozrodczy organ w śliskim otworze między jej pachwinami, przed 
oczyma zamiast je twarzy będzie miał wzory na tej kapce, a kiedy już się zrobi całkiem 
ślisko, pod kapką zacznie się coś w rodzaju duszności i klientka odejdzie, nie podnosząc 
oczu. Tak więc oczu człowiek nie zobaczy, jak nimi przewróciła, tak już ich się nie ujrzy. 

Ponadto w lipcu silniejsze jest uczucie, że człowiek nie ma nikogo, nawet jeśli na-
prawdę nikogo nie ma i jest sam. Bliski, czy bliźni - to są przecież spotkania, a w takim 
zaduchu spotkania trudno sobie wyobrazić - po co się spotykać, żeby razem napić się 
ciepławej wody? I czymże gościa częstować, chyba tym kwaśnym mlekiem, które posta-
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wiono dlatego, że szybko kwaśnieje, kwaśnym mlekiem, nakrytym na parapecie gazą, 
ze skórką chleba w środku, żeby jeszcze szybciej kwaśniało? 

W lipcu człowiek nie ma krewnych, jest sam. Kot to śpi na suchej ziemi obok ogromnej, 
pokrytej kurzem lebiody. A chociaż kurz i kocia sierść już się nawzajem pomieszały, nie 
jest martwy: nie spełzają z niego żuki, nie pełzną ku niemu i nie ma wokół niego żuków. 
W zasadzie tylko nartnikowi jest dobrze, bo wokół są inne nartniki, a na cienkiej od upału 
powierzchni stawu może, podgarniając stopkami wodę, ślizgać się na swoich nartach, kreśląc 
we wszystkie strony szybkie krótkie kreseczki. Jeśli zaś swoimi skokami postanowi po-
suwać się po prostej, to będzie to najrówniejszy ścieg na powierzchni najcieńszego muślinu 
i nie trzeba będzie podkładać pod stopkę maszyny szorstkiego, suchego paska z gazety. 

Ale być może pod wieczór, być może pod wieczór zrobi się chłodniej, żar ciut osłab-
nie i chociaż trochę czarna mgła i mrok wybawią człowieka od duchoty. A chociaż teraz 
już - skoro nie wybawiły - zupełnie nie ma gdzie się podziać, wiadomo zaś, jak będzie, 
kiedy popęka ziemia, trzeba jednak w pantoflach z płótna żaglowego i bielejących spo-
dniach wyjść z niskiego pokoju nad staw i postać koło niego, starając się w swoim odde-
chu po raz tysiączny wyregulować niewyławialny wtedy rytm na darmo zużytej poduszki 
tlenowej - tle-nu, tle-nu, tle-nu - rytmu, który do duszenia się dodał duszenie, bo prze-
cież ona starała się wytchnąć swoje duszne powietrze, a ty, człowieku, w tym czasie wci-
skałeś jej w przeciwnym kierunku inne, inne powietrze... 

Jakże ciemno jest wokół, i woda w stawie nie wydaje się już tak ciepła jak w dzień, 
wydaje się, że jest większa, a staw w mroku - jeszcze ogromniejszy, ale jego skrawek 
pod twoimi, człowieku, stopami wygląda na tyle niewinnie, że przestępujesz go po pro-
stu w pantoflach z żaglowego płótna, one zaś chłodno nasiąkają wodą, i jest w nich wy-
godniej, kiedy się stąpa po grząskim dnie. Od nasiąkających wodą spodni też się zrobiło 
chłodniej, a nasiąkają nią szybko. I o ileż nad wodą więcej jest duchoty, niż pod wodą! 
Taka na przykład koszula jeszcze nie nasiąkła wodą i jest ciepła, ale już i ona nasiąkła, 
a woda doszła już do gardła, kiedy zaś doszła do ust, zrobiło się całkiem chłodno, można 
powiedzieć nawet, że przyjemnie, otwiera człowiek usta tak, że woda, stojąca na ich pozio-
mie wpływa do nich jak do leja, no, a ty, człowieku, zupełnie tak jakbyś ją pił, ale naprawdę 
to robisz wdech i do ust wpływa ci śpiący nartnik - wielki mistrz równego ściegu na muśli-
nie; od niego, i od ślizgającego się po wpływającym muślinie topolowego puchu zaczyna cię 
drapać w gardle, twoje wnętrzności się szarpią, żeby z jakiegoś powodu wyrzucić tę wodę, 
która się wlała, trzykrotnie wzdrygają się i wykaszliwują, wyrzucają nartnika z powrotem do 
gardła, a owad zaczyna biegać w krtani i pojawia się w gardle za językiem... A ponieważ oprócz 
ściegu nic, człowieku, nie umiesz robić jak należy: ani pływać, ani oddychać, ani się 
ratować, ani dawać innym powietrza, ani wycharkiwać nartników, ani bezładnie bić o wodę 
swoimi słabymi dłońmi, to może byś chociaż przypomniał sobie adres - Generalne Guberna-
torstwo, Lublin, Grodzka 19, kamienica Waksmana - a potem, kiedy postanowisz wyrwać się 
z wody z powrotem, w pośpiechu postaw o krok dalej swój płócienny pantofel i - utoń. 

To wszystko. Już utonąłeś. Nad ranem zaczniesz pływać w wodzie ostygłą twarzą w dół, 
zgarbiony, stojący z opuszczonymi w stronę dna rękami, i w zdumieniu będzie patrzył na 
ciebie kąpiący się w ciepłym miękkim kurzu wróbel, tyle że wkrótce złapią go pokryte 
zadrapaniami dzieci, kiedy wreszcie nasypią mu soli na ogon. 

1980 Przekład: Jerzy Czech 



Janina Bauman 

Dorota 
(fragment powieści)* 

Zdyszana Łada toczyła się po szerokiej i niemal pustej drodze w chłodnym blasku 
północno-amerykańskiego lata. Mijała lasy i łagodne wzgórza przeglądające się w taflach 
przydrożnych stawów czy jeziorek. Od czasu do czasu za oknami samochodu pojawiały się 
gronka drewnianych domków rozrzucone bez ładu i składu po obu stronach drogi. Jechali 
w milczeniu. Zauroczona światłem i kolorytem nieznanego krajobrazu Anna nieskora była 
do rozmowy. Dorota pogrążyła się w najwyraźniej niewesołych myślach, gdy Magda, z głową 
opartą na jej ramieniu, wertowała pilnie podręcznik fizyki. Zenon, skupiony za kierownicą, 
ostrożnie omijał wyboje i rozpadliny, w jakie obfitowała kiepsko utrzymana nawierzchnia. 
Zatrzymali się tylko raz, żeby popatrzeć z mostku w przezroczyste wody rzeczki, gdzie roiło 
się od łososi. Anna zrobiła kilka zdjęć i ruszyli dalej. 

Przemierzali teraz płaską zupełnie przestrzeń. Nieliczne osiedla i pojazdy znikły. Przy 
drodze pojawiły się ostrzeżenia: YOU ARE NOW APPROACHING WILDERNESS -
zbliżali się do granicy, poza którą nie docierała cywilizacja. Wąski betonowy pas wysa-
dzany po obu stronach słupami telegraficznymi wrzynał się w tundrę. 

Przez dłuższy czas nie było widać nic oprócz szarej, bezkresnej równiny i Anna za-
czynała już wątpić, czy warto zapuszczać się dalej, gdy Zenon zatrzymał nagle samo-
chód. Po lewej stronie hen w dali, gdzie tundra zdawała się stykać z niebem, widać było 
jakiś ciemny kształt, być może usypisko głazów, a może kurhan. 

Wysiedli z samochodu i zaczęli brnąć przez grząski grunt ku widnokręgowi. Dopiero 
teraz Anna zobaczyła, że martwy na pozór i monotonny ugór tętni życiem. Bujna, ciemno-
zielona gęstwa mchów, przepleciona delikatnymi, białymi, żółtymi i różowymi kwiatkami, 
granatem dojrzałych jagód, wątłymi roślinkami o szkarłatnych strączkach, tworzyła wie-
lobarwną tkaninę nasączoną wodami miniaturowych strumyków. Z kamerą gotową do 

* Akcja kolejnej (po Powrotach - wyd. Zysk, Poznań 1995) powieści Janiny Bauman Mgła toczy się w No-
wej Funlandii. Mgła często spowija Nową Funlandię, uroczy wyspę kanadyjską - pisze Autorka. Lecz nie 
tylko temu faktowi zawdzięcza powieść swój tytuł. Zasłona mgły - trawestując słowa Jerzego Andrzejewskiego -
unosi się między człowiekiem a człowiekiem. Ludzie nie wszystko wiedzą o sobie nawzajem. nawet jeśli są z sobą 
banlzo blisko. A i o sobie samych nie znamy całej prawdy, dopóki nie znajdziemy się w sytuacji moralnie krytycz-
nej. Bohaterami tej pisanej właśnie w Leeds powieści są Polacy (niektórzy z nich zmuszeni zostali do opuszczenia 
kraju po 1968 roku, inni przyjechali na wykłady uniwersyteckie do Nowej Funlandii), Anglicy i mieszkańcy 
kanadyjskiej wyspy. Zawiązują się pomiędzy nimi różne związki, które stają się przedmiotem powieściowe-
go dopełnienia przez narratorkę - Annę, po jej powrocie do Manchesteru. 
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akcji, człapała przez to grzęzawisko, raz po raz potykając się o oślizgłe kamienie ukryte 
we mchu. Wytężała wzrok, aż oczy jej zaszły łzami od lodowatego wichru swobodnie 
hulającego w pustkowiu. 

Gdy mocno już zmęczeni przebyli dalsze kilkaset metrów, ciemna masa w oddali oży-
ła i rozsypała się na pojedyncze kształty zwierzęce: wielkie stado caribou, północno-
-iimerykańskich reniferów, pasło się spokojnie w słońcu. Po chwili mogli już rozróżnić 

dwa potężne samce ze wspaniałymi rogami na głowach. Posuwali się dalej ostrożnie, żeby 
ich nie spłoszyć, ale renifery wydawały się obojętne na obecnosc ludzką i ufnie patrzy/y 
prosto w kamerę Anny. 

Nagle, niesiony wiatrem od drogi pozostawionej daleko w tyle, rozległ się warkot moto-
ru i jazgot popowej muzyki. Samotna ciężarówka przemierzała pustkowie. Ogarnięte paniką 
renifery rzuciły się w popłochu do ucieczki i w oka mgnieniu znikły za linią horyzontu. 

Nie było po co iść dalej. Powlekli się dalej przez kląskające poszycie. Zmarznięta i trochę 
rozczarowana Anna marzyła o jakimś suchym i ciepłym miejscu, gdzie mogłaby odpo-
cząć. Znaleźli takie miejsce, gdy po rozstaniu się z tundrą i przejechaniu dalszych kilku 
kilometrów dotarli na skraj gęstego lasu. Nie zapuszczając się w głąb, rc*siedli się 
w słońcu na trawie. Dorota rozłożyła serwetkę, wyjęła z kosza przeróżne przysmaki 
i zrobili sobie piknik. Gdy z uczty pozostały tylko kości i skorupki, Zenon zatopił się 
natychmiast w lekturze francuskiej książki o postmodernizmie. Magda sięgnęła znów po 
podręcznik fizyki. 

- Idę szukać grzybów - oświadczyła Dorota patrząc pytająco na Annę. 
- Ja też! - Anna poderwała się ochoczo z trawy. Ile to już lat nie zbierała grzybów? 
Wzięły opróżniony kosz i zapuściły się w las. Gdy tylko przedarły się przez kłującą 

gęstwinę świerków, zobaczyły kolonię kurek - wielką złocistą plamę na ciemnym poszy-
ciu leśnym. Rzuciły się na nie chciwie. Nieopodal Anna znalazła pierwszego borowika. 
Nieco dalej było ich mnóstwo. Były też koźlaki i gąski. Bogactwo zdrowych, dorodnych 
grzybów. Zbierały w zapamiętaniu. Wrzucały garściami do kosza. Kosz zapełnił się w oka 
mgnieniu, ale nie zważały na to. Opętane kolekcjonerskim zapałem, posuwały się coraz 
głębiej w las. 

Znienacka drzewa się pizerzedziły i z leśnego półmroku Anna i Dorota wychynęły na 
zalaną słońcem, porośniętą bujną zieloną polanę, za którą błękitnie połyskiwały wody 
oceanu. Porażona pięknem tego widoku, Anna usiadła na trawie. 

- Nie ruszę się stąd - szepnęła. 
Dorota usiadła koło niej i bez entuzjazmu patrzyła w przestrzeń. Przez długą chwilę 

milczały. 
- Wiesz - powiedziała wreszcie Anna w rozmarzeniu - Byłabym chyba znacznie 

szczęśliwsza, gdybym mogła mieć wokół siebie takie piękno na co dzień. 
Dorota wzruszyła ramionami. 
- Nic mi po tym pięknie - uśmiechnęła się gorzko - Ja w tym kraju nie mogę żyć. 
Widocznie czekała tylko na okazję, by móc zwierzyć się Annie, bo natychmiast zaczę-

ła mówić o tym, co ją gnębiło. 
- Nie mam tu kompletnie nic do roboty - mówiła z trudem powstrzymując łzy - Nie 

mam o co się zahaczyć i nigdy nic takiego tu nie znajdę. Nie widzę dla siebie żadnej 
przyszłości. Przemagając skromność, wyznała, że przed wyjazdem do Nowej Funlandii 
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spodziewała się otrzymać awans na profesora nadzwyczajnego na wydziale polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracowała od lat jako adiunkt i cieszyła się świetną 
opinią. Wniosek miał być lada chwila przyjęty, kiedy niespodziewanie Zenon otrzymał 
zaproszenie do St. John's. Nie mając innej rady, poprosiła o roczny urlop bezpłatny. Jed-
nakże po roku Zenon zdecydował się podpisać następny kontrakt z uniwersytetem Nowej 
Funlandii. Zwróciła się wtedy z prośbą o przedłużenie jej urlopu i uzyskała zgodę. 

- Żyję teraz w ustawicznym strachu, że w końcu stracę pracę, jeśli moja nieobecność 
w Warszawie przeciągnie się jeszcze bardziej - mówiła - a na to się zanosi. Zenon jest tu 
szczęśliwy. Cenią go i szanują. Wie, że jeśli tylko zgodzi się, zatrudnią go na stałe. I nosi się 
z tą myślą. Gra tylko na zwłokę, bo życie w zawieszeniu sprawia mu przyjemność. Nie 
zwierza mi się, ale widzę co się święci. Anna nie śmiała zapytać, czy Zenon zastanawia 
się choć przez chwilę nad sytuacją żony. Odpowiedź byłaby zapewne negatywna. Bardzo 
chciała jakoś nieszczęsną Dorotę pocieszyć, wskazać jej iskierkę nadziei. 

- A może dostałabyś pracę na tutejszym uniwersytecie, gdybyście postanowili zostać? 
- podszepnęła niezbyt pewnym tonem. 

Tym razem Dorota nie potrafiła powstrzymać łez. 
- Tak, może bym i dostała... gdybym zmieniła dziedzinę nauczania. Komu w Nowej 

Funlandii potrzeba polonistyki? Ale po to, żeby zmienić przedmiot musiałabym studio-
wać od początku. Co najmniej pięć lat. A potem zrobić jeszcze jeden doktorat. I wtedy 
dopiero ubiegać się o pracę. A kto zechce zatrudnić w charakterze początkującego wykła-
dowcy osobę zbliżającą się do pięćdziesiątki? Nie, nie. Jestem za stara, żeby myśleć o no-
wej karierze akademickiej. 

Zapadła w ponure milczenie. Mewa z dramatycznym krzykiem przeleciała nad polaną. 
Nieopodal szumiał ocean. 

- Słuchaj Dorotko - powiedziała Anna starając się brzmieć bardziej przekonywująco 
- po przyjeździe do Anglii byłam w bardzo podobnej sytuacji. Myślałam wtedy, że już 
nigdy nie będę miała własnego życia. No i widzisz, jakoś to się ułożyło... 

To było kłamstwo. Jej sytuacja była zupełnie inna. Kłamała, bo nie ujawniła całej 
prawdy. Nie mogła przecież powiedzieć Dorocie, ile otuchy dodawał jej zawsze Edward, 
jak bardzo w nią wierzył, jakim był dla niej oparciem w najcięższych chwilach. 

- Poza tym - brnęła dalej - nasz powrót do Polski był niemożliwy. U was żadna klam-
ka na razie nie zapadła, możecie wrócić w każdej chwili. - Miała cichą nadzieję, że to 
zrobią. Spytała o Magdę, czy jest tu szczęśliwa. 

- Nie - bez namysłu odparła Dorota, wycierając łzy. - Pierwszy rok był dla niej ko-
szmarny. Musiała opanować angielski chodząc regularnie do szkoły. Czuła się osamot-
niona, bo trudno jej było porozumieć się z kolegami. Przynajmniej na początku. Na 
szczęście jest zdolna i pracowita, więc po paru miesiącach angielski przestał być dla niej 
problemem. Szybko zrównała się z klasą. Nauczyciele ją chwalą, koledzy już się z niej nie 
wyśmiewają. Ale jak dotąd z nikim się jeszcze nie zaprzyjaźniła. Marzy o powrocie do 
Warszawy, do dawnej szkoły. 

Czas było wracać. Podniosły się niechętnie z trawy i z ciężkim koszem ruszyły w drogę 
powrotną. Gdy dotarły na przeciwległy skraj lasu, ujrzały, że Zenon i Magda zajęci są studio-
waniem mapy. Magda wskazywała palcem jakiś punkt zdradzając rzadkie u niej podniecenie. 
Widać było, że stara się o czymś ojca przekonać. Po chwili mogły już rozróżnić słowa. 
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- Nie znam tego człowieka - mówił Zenon z rozdrażnieniem - A poza tym nie mam 
obyczaju nachodzić ludzi bez zaproszenia. 

- Ale możemy, naprawdę możemy, Tatusiu! - gorączkowała się Magda - Dlaczego ty 
mi nigdy nie wierzysz? Poświęć się raz! Dla pani Anny. Ona musi poznać prawdziwych 
Nufich. Bo ma napisać artykuł - mówiła nam przecież o tym. A Mr Clark to prawdziwy 
Nufi. I w dodatku strasznie miły, okropnie serdeczny. Spytaj Mamę jak mi nie wierzysz -
zwróciła się błagalnie w stronę nadciągającej Doroty. Ta odgadła natychmiast w czym rzecz. 

- To prawda - poświadczyła. Rozmawiałam z nim parę razy na wywiadówkach i zrobił 
na mnie bardzo dobre wrażenie. Powiedział, że będzie mu miło, jeśli kiedyś go odwie-
dzimy. 

- Wszystkich zaprasza. Wytłumaczył całej klasie, gdzie mieszka - wróciła Magda -
On jest prawdziwy Nufi - zwróciła się do Anny z nadzieją na jej poparcie. - W sam raz 
dla pani. Znam też jego syna. Z widzenia tylko, bo jest w wyższej klasie, ale to nie waż-
ne. Mój tata - rzuciła ojcu oskarżające spojrzenie - zadaje się tylko z cudzoziemcami. 
Nie zna ani jednego Nufiego. 

- Przestań się mądrzyć! - ofuknął ją ostro Zenon, więc zamilkła nadąsana patrząc znaczą-
co na Annę. Wsiedli w samochód i pojechali dalej, pozostawiając sprawę wizyty u nau-
czyciela w zawieszeniu. Problem powrócił znacznie później, kiedy po zwiedzeniu kilku 
maleńkich przystani rybackich i obejrzeniu zapierających dech widoków, mieli już za 
sobą większość trasy. Zaledwie piętnaście kilometrów dzieliło ich od St. John's, gdy 
Magda stuknęła ojca w plecy, domagając się, aby skręcił w boczną drogę. Nim Zenon 
zdążył odmówić, wtrąciła się Anna prosząc go gorąco, żeby nie odmawiał. Skapitulował 
od razu i bez słowa skręcił w wąski i wyboisty dukt leśny. 

Samochód długo przedzierał się przez iglasty szpaler, póki nie wydostał się znów na 
otwartą przestrzeń. Po chwili zatrzymali się przed samotną drewnianą chałupą, zagubioną 
jak gdyby w pustce pomiędzy lasem a oceanem. Żaden parkan ani żywopłot nie zakreślał 
granicy tej posiadłości, więc wydawać się mogło, że do jej właścicieli należy całe oto-
czenie, łącznie z lasem i oceanem. Zaintrygowani najwidoczniej odgłosem zbliżającego 
się samochodu, członkowie rodziny Clarków nadbiegli ze wszystkich stron, aby powitać 
nieoczekiwanych gości. Było ich sześcioro - rodzice i czworo dzieci - wszyscy jasnowłosi, 
niebieskoocy i opaleni. Wszyscy, prócz niemowlęcia, nosili podniszczone spodnie i ko-
szule oraz solidne buty i sprawiali wrażenie jak gdyby oderwali się właśnie od ciężkiej 
fizycznej pracy. Zagarnęli gości do domu z tak niekłamanym entuzjazmem, że nawet 
Zenon, wbrew wcześniejszym zastrzeżeniom, wyzbył się sztywności. Magda rezolutnie 
dokonała prezentacji i zaproszeni serdecznie przez Mr Clarka, który od razu poprosił, 
żeby nazywali go Peter a jego żonę Bonnie, rozsiedli się w wiklinowych fotelach lub na 
drewnianych stołkach i poczuli, jak w domu". Bonnie uwijała się między kuchnią a oszkloną 
werandą, która służyła za salon, i ustawiała na wiklinowym stole miski i talerze ze wszyst-
kim co tylko mogła znaleźć w lodówce i spiżarni. Peter nalewał z dzbanka mleko do 
dużych kolorowych kubków. Sympatyczny i przystojny, wyglądał na młodszego niż z pew-
nością był mając szesnastoletniego syna. Roy odziedziczył urodę po ojcu, był jak on, 
rosły i barczysty i - podobnie jak on - nader często pokazywał rząd zdrowych zębów w szero-
kim uśmiechu. Pozostali członkowie rodziny też skorzy byli do nieustannego okazywa-
nia radości życia. Niemowlę uwięzione w kojcu wydawało radosne dźwięki i pociesznie 
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machało tłustymi rączkami, dwie dziewczynki w wieku lat siedmiu i dziewięciu chicho-
tały cały czas, a Bonnie Clark, nieduża, fertyczna kobietka, raz po raz wybuchała śmie-
chem bez wyraźnej przyczyny, ciesząc się widocznie, że może podejmować gości. 

Starą chałupę kupili Clarkowie od rybaka przed siedemnastu laty, kiedy się pobrali. 
Ulepszali ją stopniowo i po trochu wyposażyli w podstawowe akcesoria, bez jakich ludzie 
cywilizowani niechętnie się dziś obywają. Ośrodkiem życia rodzinnego była długa i wąska 
izba, która zajmowała większą część parteru. Mimo, że na dworze było ciepło, w samym 
środku pokoju płonął ogień w kominku. Surowe belki podpierały niski pułap. Kwadrato-
we, niczym nie przysłonięte okienka patrzyły w cztery strony świata, wpuszczając do 
izby strugi światła i słony zapach oceanu. Meble wyglądały jak gdyby właściciele wyko-
nali je sami z drzewa bądź wikliny. Przeliczne zabawki i części garderoby - głównie dzie-
cięcej - rozrzucone były niefrasobliwie po całym pokoju, co dodawało mu swojskości. 
Nie było w tym domu nic sztucznego, nic czym by chciano się popisać. Zdawał się być 
świadectwem szczęśliwego życia nie wymagającej i kochającej się rodziny. 

Oczarowana, Anna zaglądała w każdy kąt, starała się zapamiętać każdy szczegół. 
Oczyma wyobraźni widziała rodzinę rybacką sprzed wieków skupioną wokół płonącego 
kominka, borykającą się z ubogą codziennością pod niskim stropem chałupy. W Clarkach 
widziała ich wiernych potomków, którzy po odległych przodkach odziedziczyli, w ja-
kimś stopniu, ich bezpośredniość i prostotę obyczajów. Zachwycali ją. Była wdzięczna 
Tur-Pomorskim, że ją tu przywieźli. Zerkała niespokojnie na Zenona w obawie, że za 
chwilę poderwie się z fotela i da hasło do odwrotu. Ale wbrew swoim obyczajom, Zenon 
pił spokojnie mleko i choć z rzadka się tylko odzywał, nie zdradzał chęci rychłej uciecz-
ki. Nawet on czuł się dobrze w tym domu. 

Jako centralna osoba, która spowodowała spotkanie obu stron, Magda promieniała. Jej 
ciemne oczy błyszczały za grubymi szkłami okularów, rumieńce ukazały się na bladych 
zwykle policzkach. Rozprawiała z ożywieniem i tryskała dowcipem. Trudno było rozpo-
znać w tej czarującej dziewczynce milkliwego mola książkowego, jakim była na co dzień. 
Po raz pierwszy Anna zauważyła, że Magda jest niebrzydka i choć urodą nie dorównuje 
matce, to jednak ma sporo z jej uroku. Parę razy przyłapała Roya na ukradkowych spoj-
rzeniach rzucanych dziewczynce, gdy ta zdawała się zbyt pochłonięta rozmową, by to 
dostrzec. Po pewnym czasie chłopiec wstał od stołu, mówiąc, że ma pilną robotę. Prze-
prosił gości i miał już wyjść, ale zawrócił od progu pytając, czy Magda nie miałaby chęci 
obejrzeć gospodarstwa. Tak, miała chęć, zapewniła go z ledwo ukrywanym zapałem i obo-
je wyszli na dwór. 

Peter uruchomił magnetofon i pokój zalały łagodne tony dwudziestego pierwszego 
koncertu fortepianowego Mozarta. Na tym dyskretnym tle toczyła się nadal ożywiona 
rozmowa. Clarkowie chętnie opowiadali o swoim życiu. Oboje pochodzili od irlandzkich 
wychodźców, którzy osiedlili się w tych okolicach przed dwustu laty. Zajmowali się ci 
osadnicy rybołówstwem i przeważnie żyli w biedzie, ale z czasem niektórzy bardzo się 
wzbogacili na połowie fok. Ojciec Petera Clarka był już człowiekiem wykształconym, 
mieszkał w St. John's i przez lata pełnił obowiązki kapitana na kutrze służącym polowa-
niu na foki. Od wczesnego dzieciństwa Peter potępiał okrucieństwo, z jakim zarzynano 
focze szczenięta, a gdy podrósł, zaczął buntować się przeciw okrucieństwu właścicieli 
kutrów, bogaczy, którzy od wieków bezlitośnie wykorzystywali ubogich poławiaczy. Zde-
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cydował, że nie pójdzie - jak jego ojciec - w służbę milionera i porzucając tradycję ro-
dzinną został nauczycielem. 

- Nauczyciele mało zarabiają - mówił - ale nie mam powodu uskarżać się. Radzimy 
sobie dzięki temu, że wynieśliśmy się z miasta. Farma i moja pensja zapewniają nam 
utrzymanie. Wymaga to ciężkiej pracy od rana do wieczora i przez siedem dni w tygo-
dniu. Niestety przez większość tygodnia Roy i ja jesteśmy w mieście, więc główny cię-
żar spada na niezbyt silne barki mojej żony. 

- Ale ja tę robotę bardzo lubię - wtrąciła Bonnie i wybuchnęła śmiechem. 
Gospodarze zaofiarowali się pokazać gościom farmę. 
Na dworze zapadał łagodny zmierzch, świeży zapach świerków nasycał powietrze. 

Pełno było czarnych jagód i dorodnych grzybów pod drzewami. Na niskich gałęziach 
sosen mościły się kury, żeby spędzić tam noc. 

Dalsza droga prowadziła nad brzeg oceanu. Na dłuższą chwilę zatrzymali się wszyscy 
na plaży usianej zabawkami i wędkami. 

- Gdybyście przyjechali tu w marcu - powiedział Peter - zobaczylibyście maleńkie 
lodowce. Rokrocznie pod koniec zimy przypływają tu od wybrzeży Labradoru. 

- A na początku lata mamy tu wieloryby - zawtórowała Bonnie. - Wystają pionowo z morza 
i wydają dziwne dźwięki - roześmiała się serdecznie. 

- Niestety, niestety będę już wtedy daleko - westchnęła Anna z niekłamanym żalem. 
Było już zbyt ciemno by zrobić zdjęcia. Anna pomyślała, że musi koniecznie przyje-

chać tu jeszcze raz i to na dłużej, żeby w pełnym świetle dnia nacieszyć się pięknem 
otoczenia i zacieśnić więź z Clarkami, których serdecznie polubiła. 

Nim zrobiło się zupełnie ciemno, zdążyli jeszcze obejrzeć ogród warzywny, gdzie 
Bonnie hodowała głównie rzepę, marchew i ziemniaki, a na zakończenie wstąpili do ja-
sno oświetlonej szopy. Roy i Magda rozmawiając z wielkim ożywieniem, karmili tam 
właśnie kozy, pięć świetnie utrzymanych kóz wielkiej urody, jeśli można kozy nazwać 
urodziwymi. 

I zaraz potem trzeba się było pożegnać. Magda ociągała się nieco. Roy też nie wyda-
wał się skory do rozstania. Z perlistym śmiechem Bonnie Clark zaproponowała, żeby 
Magda przyjechała kiedyś na kilka dni - dziewczynki będą szczęśliwe a i dodatkowa 
para rąk przyda się w gospodarstwie. Annę uściskała serdecznie, prosząc żeby koniecz-
nie przyjechała znów - i to nie raz - zanim wróci do Anglii. Peter gorąco poparł jej 
petycję. 

- O tak, przyjadę, na pewno, przyjadę! - z głębokim przekonaniem oświadczyła Anna. 
W gęstym mroku ruszyli w drogę powrotną. Na tylnym siedzeniu samochodu Magda 

cichutko nuciła kołysankę Chopina. 



Marek Staszyc 

Majdanek wczoraj i dziś 

W Lublinie znajduje się miejsce szczególne. Daleko od centrum miasta, na jego pery-
feriach rozciąga się obszar opasany płotem z drutu kolczastego. Pięćdziesiąt lat temu to 
ogrodzenie oddzielało od reszty miasta obóz koncentracyjny SS. Mieszkańcy Lublina 
nadali mu nazwę Majdanek. Dzisiaj jest to teren Państwowego Muzeum Martyrologii. To 
Muzeum powstało, aby świadczyć o historycznym miejscu i czasie popełnionej zbrodni 
ludobójstwa. Składa hołd ofiarom, oskarża katów. Dzisiejszy Majdanek nie jest sztuczną 
rekonstrukcją. Zbrodnia miała swoją geografię, którą odmierzały uporządkowane w prze-
strzeni obiekty, komory gazowe, krematorium, baraki. - Przestrzeń śmierci przetrwała w 
stanie nienaruszonym. Jednak dawny obóz to nie tylko miejsce autentyczne, ale również 
zaaranżowane. W 1969 na terenie dawnego kacetu staje potężny monument autorstwa 
gdańskiego rzeźbiarza Wiktora Tołkina. Symbolikę pomnika określają dwa elementy -
brama przywołująca metaforę dantejskiego wejścia do piekła i kopuła kryjąca prochy po-
mordowanych, odwołująca się do formy panteonu - miejsca spoczynku bohaterów. Ta 
rzeźbiarsko-architektoniczna konstrukcja podporządkowuje sobie rozległą przestrzeń, jest 
jej komentarzem. Z patetyczną wymową pomnika koresponduje oficjalne określenie lu-
belskiego miejsca pamięci - muzeum martyrologii. 

Majdanek jest miejscem wieloznacznym. Sens tego miejsca przynależy oczywiście 
głównie do warstwy historycznej. Istnienie muzeum jest dowodem pamięci wydarzeń 
sprzed łat. Jednocześnie jednak muzeum zwraca się ku współczesności, jest z nią w dialo-
gu, próbuje na nią wpływać i pod jej wpływem pozostaje. Majdanek okazuje się przstrzenią 
spotkania przeszłości z teraźniejszością. Jest zarazem prowokacją wobec współczesno-
ści, ale również w jakimś stopniu jest przez nią stwarzany i jej uległy. Jest prowokacją, bo 
jego dziedzictwo przeraża i wydaje się ciągle niewytłumaczalną zagadką zawartą w pyta-
niu - jak to było możliwe? Odpowiedzi na to pytanie natomiast są ograniczone charakte-
rem czasu i ludzi, którzy je formułują. Motywem centralnym istnienia muzeum pozostaje 
jednak pamięć zbrodni, a raczej towarzysząca tej pamięci groza. Jeżeli czujemy obowią-
zek pamiętania, to musimy starać się poznać i zrozumieć historię tego i innych obozów. 
Jeżeli chcemy, aby pamiętali inni, powinniśmy tłumaczyć, co oznacza aktualność Maj-
danka. Ta aktualizacja zawiera się w pytaniu, czy zagrożenie, którego synonimem jest 
Auschwitz, Majdanek, jest ciągle obecne i na czym polega. 

Dawny obóz koncentracyjny w Lublinie jest fragmentem historii kilku narodów. Hi-
storii niewygodnej tak dla ofiar - bo wciąż zadaje ból, jak i dla katów - tych odczuwających 
wyrzuty sumienia i tych poirytowanych oskarżeniami. Tragedia Majdanka przekracza jed-
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nak ramy zdarzenia historycznego, i nie przynależy tylko do dziedzictwa dotkniętych nią 
społeczeństw. 

Historia tego miejsca zaczyna się w 1941. Szef SS Himmler wizytując Lublin wydaje 
polecenie założenia obozu koncentracyjnego. Ta decyzja wypływa z centralnej roli, którą 
pełniło miasto w planach politycznych i militarnych Trzeciej Rzeszy. Po rozpoczęciu 
wojny ze Związkiem Radzieckim Lubelszczyzna nabrała charakteru zaplecza operacji 
prowadzonych na wschodzie. Przewidywano lokalizacje zakładów produkujących ręka-
mi więźniów artykuły dla potrzeb armii. Okupacja niemiecka posługiwała się głównie 
metodami terroru i obóz koncentracyjny był najskuteczniejszym instrumentem tej prak-
tyki. Hitlerowskie panowanie we wschodniej Europie to czas realizacji najbardziej prze-
rażających eksperymentów zmierzających do wprowadzenia w życie zasad ideologii. 
Takim eksperymentem była ludnościowa polityka niemiecka, zmierzająca do zaprowa-
dzenia idealnego porządku społecznego. Dokonywano tego przesiedlając dziesiątki tysię-
cy ludzi z miejsca na miejsce. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Zamojszczyzny również padli 
ofiarą takich działań. Zmuszeni do opuszczenia swojej własności, ziemi podlegali wła-
dzy absolutnej, która zapełniała nimi obozy koncentracyjne, ten na Majdanku i inne, bądź 
formowała z nich legiony przymusowych robotników w Rzeszy. Idealny porządek spo-
łeczny sformułowany w światopoglądzie narodowego socjalizmu, oparty na założeniach 
„czystości rasowej", decydował o prawie do istnienia całych grup społecznych i naro-
dów. Żydom to prawo zostało odebrane. Eksterminacja narodu żydowskiego nie dokona-
ła się od razu i miała wiele swoich etapów pośrednich takich jak izolacja, deportacja, 
gettoizacja, w końcu zagłada. Lubelszczyzna została wybrana na miejsce być może naj-
większej zbrodni w dziejach - uśmiercenia w sposób „przemysłowo" zorganizowany pół-
tora miliona Żydów z całej Europy. Transporty zaplombowanych wagonów towarowych 
dowoziły przerażone ofiary bezpośrednio do komór gazowych w Treblince, Bełżcu, So-
biborze, na Majdanku. Od nadejścia transportu do kremacji zwłok zagazowanych kobiet 
i mężczyzn mijało zaledwie kilka godzin. Zdarzało się również i tak, że na Majdanku 
przywiezieni z getta warszawskiego więźniowie, których wyselekcjonowano do zagłady 
oczekiwali swojej śmierci nawet tydzień, nie włączeni do społeczności lagrowej, pozba-
wieni pożywienia i dachu nad głową, ściśnięci na wąskiej przestrzeni między drutami, 
zawieszeni między życiem i śmiercią. Trzeciego listopada giną, rozstrzelani na Majdanku, 
ostatni z jeszcze żyjących Żydów. W ciągu jednego dnia hitlerowcy mordują 18 tys. osób. 

Obóz koncentracyjny na Majdanku był miejscem absolutnego terroru i nieograniczo-
nej władzy śmierci. Jego budowa praktycznie nigdy nie została ukończona. W prowizo-
rycznie skleconych drewnianych blokach stłoczono w przerażających warunkach setki 
ludzi. Brak urządzeń sanitarnych, lekarskiej opieki, głód, mordercza praca, nieustanne 
szykany przynosiły codziennie nowe śmiertelne ofiary. Dzisiaj wiadomo, że Majdanek 
pochłonął 250 tys. istnień ludzkich - ogromna ich część zmarła na skutek panujących w obo-
zie warunków. 

Kiedy w 1944 roku armia czerwona zbliżyła się niebezpiecznie, rozpoczęto ewakuację 
więźniów. Oddziały radzieckie dotarły do obozu 23 lipca 1944. Ich nadejście witało w obo-
zie niewiele ponad tysiąc więźniów. SS nie udała się próba zniszczenia dowodów zbro-
dni - komór gazowych, krematorium. Majdanek został zdobyty w stanie nie naruszonym. 
Był to pierwszy hitlerowski obóz śmierci, który poznała opinia publiczna. 
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Miejsce dawnego obozu zajmuje powstałe w listopadzie 1944 roku muzeum martyro-
logii. Z istnieniem muzeum, kształtem, jaki przybrało i społecznym odbiorem jego funk-
cjonowania związany jest kolejny etap historii miejsca. Jego treść to sposób, w jaki zbrodnie 
popełnione w czasie wojny są obecne w pamięci i świadomości kolejnych generacji. To jak 
się ta obecność ujawnia, jest już efektem spojrzenia interpretującego. Kierunki tej inter-
pretacji to informacja już nie tylko o tym co się stało ale również o niezależnych od 
samej materii historii czynnikach, które recepcję przeszłości kształtują. Często te czynniki 
zewnętrzne, z istnienia których nieraz nie zdajemy sobie sprawy określają cel i funkcje 
przypisane miejscom pamięci, w tym muzeum na Majdanku. Decydują również o możli-
wościach i granicach odbioru treści zawartych w historii obozu. Presja czynników ze-
wnętrznych, pochodzących jakby spoza samego zjawiska zbrodni, jest widoczna już 
od początku istnienia muzeum. Rok 1944 to ostatnie miesiące wojny. Na wolnych od 
Niemców terenach przychodzi czas reakcji na kilka lat okupacji. O atmosferze przesyco-
nej pragnieniem odwetu zaświadcza dokument o lubelskim obozie nakręcony przez czo-
łówkę filmową wojska polskiego, noszący wyraźne piętno propagandy wojennej. Wydaje 
się, że przez wiele lat świadomość zbrodni nazistów zamknięta była w schemacie polsko-
niemieckiej wojny, ciągnącej się od stuleci, a zwieńczeniem której były lata drugiej woj-
ny światowej. W takim ujęciu Majdanek byłby jednym z miejsc walki o polskość z ger-
mańską agresją. „Patriotyczna" interpretacja faktów historycznych mogła być przydatna 
do celów propagandowych, spełniała również w pewnym stopniu oczekiwania świado-
mości zbiorowej jasno określającej stereotypowego wroga, potrzebnego jako spoiwo jed-
ności grupowej. Propagandowe wykorzystanie Majdanka, jak się wydaje, należy już do 
przeszłości. Jego znaczenie nie wyczerpuje się w kontekście polsko-niemieckich konflik-
tów. Coraz bardziej marginalne stają się zresztą resentymenty z przeszłości między tymi 
narodami. Polakom wręcz chyba wydaje się, że martyrologie wszelkiego rodzaju są nie-
potrzebnym balastem. Recepcja miejsca sprowadzona do tego jednego wymiaru prędzej 
czy później musiałaby doprowadzić do jego zupełnej nieczytelności i wypadnięcia z ho-
ryzontu zainteresowania społecznego. 

Kolejny schemat prezentacji dramatu sprzed lat mieści się w toposie niepojętego barba-
rzyństwa, odstępstwa od wszelkich norm cywilizacyjnych i etycznych. Obóz koncentracyj-
ny tak postrzegany jawi się jako zaprzeczenie znanej nam kultury, obcy wtręt w historię, 
sprowokowany przez wariatów, sadystów. Obecność muzeum jest dowodem na przezwy-
ciężenie krwawego szaleństwa. Jest to obraz przykuwający swoją niesamowitością, ale 
jednocześnie niepojęty, tak jak dzieła Boscha. Ta konstrukcja poznawcza może zużyć się 
bardzo szybko, bowiem coś nierozumnego nie podlega logicznemu osądowi. Również 
coś, co jest obce, staje się z czasem obojętne. Interpretowanie zgodne z toposem „niepo-
jętego" często posługuje się symboliczną figurą piekła. Kulturowe oparcie stanowi trady-
cja Dantego. Ta figura przenosi ogląd rzeczywistości obozowej bądź na płaszczyznę 
religijną bądź estetyczną - obóz staje się metaforą absolutnego zła, obecnego immanent-
nie w świecie, którego siła sprawcza jest niezależna od ludzi. Oprawcy przybierają kształt 
bestii albo diabła. Skoro jednak ich postępowaniu odbierzemy ludzkie cechy, pozbawi-
my się szansy odpowiedzi na pytanie dlaczego? 

Celem, dla którego przytaczam te przykłady interpretacyjne, jest wykazanie bezradno-
ści poznawczej wobec zjawiska zbrodni totalitarnej, w tym wypadku popełnionej przez 
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narodowy socjalizm. Ta nieporadność wynika, jak sądzę, z próby wpisania fenomenu 
panowania totalitarnego w system norm, którego sam obóz jest zaprzeczeniem. Tak uwa-
runkowana recepcja tego zjawiska nie dostrzega chyba jego podstawowej istoty. Obóz 
koncentracyjny to przede wszystkim ludzie działający w szczególnej sytuacji, której cha-
rakter określała specyficzna organizacja społecznych relacji. Uwzględnienie czynnika 
ludzkiego działania pozwoli uchwycić wydarzenia w obozie w ich własnej dynamice, a jed-
nocześnie lepiej zrozumiemy wzory zachowań zarówno ofiar jak i katów. Okaże się wte-
dy, że struktura świata obozowego obejmowała obszary graniczne, pośrednie, strefy szare 
pomiędzy personelem SS a masą więźniów. Że sami więźniowie stanowili społeczność 
zróżnicowaną, podzieloną arbitralnie przez SS na wiele kategorii, chociaż jako całość 
zostali wtłoczeni w obręb nijakiej masy odizolowanych wobec siebie jednostek, skazanych 
na prowizoryczne, pozbawione znaczenia życie. Okaże się również, że wśród samych SS-
manów procent sadystów czy szaleńców był znikomy. Mimo ogromu popełnionej zbro-
dni sprawcy okazują się całkiem banalni, chociaż zło ich czynów banalne nie było. Przyjęcie 
takiej optyki postrzegania zjwiska obozu, opartej zresztą na analizie samych faktów hi-
storycznych wskazuje na istotne elementy dramatu - koncentrację tysięcy ludzi w masę 
ciągle poddawaną selekcji, bowiem zasilaną nieustannie nowymi ofiarami, które system 
dowolnie przekształcał, kierował ich ruchem w obrębie skrupulatnie wyznaczonej prze-
strzeni obozowej i w końcu uśmiercał jako zbyteczne. O przetrwaniu decydował często 
przypadek. 

Taki model totalitarnego społeczeństwa realizowały komunizm i faszyzm. Wierzymy, 
że ich przezwyciężenie uniemożliwia powrót takich form zniewolenia. Dokładna analiza 
obozu przekonuje, że ideologia w niewielkim stopniu kierowała postępowaniem opraw-
ców. Mogli zadawać gwałt i czynili to bez potrzeby uzasadniania swojego zachowania 
jakąkolwiek ideologią. Ci „normalni" ludzie stosowali się do reguł rządzących totalitar-
nym porządkiem społecznym, które określa całkowita kontrola i terror. Obecność takie-
go porządku jest wyczuwalna w każdej organizacji nowoczesnego społeczeństwa. Obóz 
koncentracyjny jest najdalej posuniętą konsekwencją nowoczesnego umasowienia i wy-
alienowania jednostki. Pojęcie martyrologii, męczeństwa sugeruje, że ofiary oddały życie 
za sprawę. Taka perspektywa czyni z dawnego obozu miejsce walki dobra z bestią zła. 
Trudno jednak znaleźć racjonalne uzasadnienie dla cierpienia większości z więźniów, 
przypadkowo schwytanych, nigdy obiektywnie nie zagrażających systemowi. Nie tkwi w tym 
paradoks. Obozy koncentracyjne już w pierwszym etapie przestały pełnić funkcje instru-
mentu politycznej walki stając się instrumentem porządku społecznego. System terroru, 
który je charakteryzował, posiadał nieograniczoną suwerenność w doborze ofiar. Organi-
zacja państwa SS rządziła się tymi samymi narzędziami społecznej kontroli, co współ-
czesne demokracje - biurokratycznym zarządzaniem, siecią administracji, podziałem 
pracy. W zgodzie z takimi obserwacjami można stwierdzić, że zjawisko obozu koncen-
tracyjnego nie jest zaprzeczeniem współczesnej cywilizacji, ale jej fragmentem. Totali-
tarne myślenie, które zrodziło obóz, jest obecne w otaczającym nas świecie. To może się 
zdarzyć, skoro już kiedyś się wydarzyło. 

Zachowanie pamięci o zbrodniach nazistowskich wymaga wysiłku aktualizacji. Pamię-
tamy zazwyczaj to, co mimo upływu czasu zachowuje swoją wartość, co pozostaje aktu-
alne. Znaczenie fenomenu totalitarnego nie tłumaczy się tylko faktem historycznej skali 
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tego wydarzenia, czy też odegraną rolą w dziejach współczesnej Europy. Pod hasłami 
faszyzmu i komunizmu zmieniano mapę świata, burzono tradycyjne formy porządku społecz-
nego, dokonywano mordu na milionach. Obowiązkiem historyka jest dokładne prześledze-
nie rozwoju wydarzeń, opisanie faktów. Historyk nie odpowie jednak na pytanie o problem 
ludzkiego zachowania w obliczu wyjątkowości zagrożenia masowej zagłady. O wyjątko-
wości świadczy ilość ofiar i bezwzględność oprawców. Niezwykłość tej tragedii polega 
jednak również na nowej sytuacji dotykającej bezpośrednio każdego człowieka. Aktuali-
zacja zagłady polega na uświadomieniu elementów jednostkowej sytuacji poddanej abso-
lutnej władzy. Ta sytuacja to samotność i izolacja z jednoczesnym brakiem jakiejkolwiek 
prywatności. Poczucie całkowitej zbyteczności w masie równie zbędnych fantomów. 
Bolesna przemiana w automat, posłusznie kierowany przez władzę, której decyzje są 
jednocześnie nieprzewidywalne. Powszechna obecność gwałtu, z którą należy się pogo-
dzić licząc na przetrwanie - na tym polega paradoks sytuacji więźnia zmuszonego do 
współudziału w zbrodni. Prawda o obozie jawi się jako prawda egzystencjalna, której 
składniki nie przynależą tylko do systemu faszyzmu czy komunizmu. Każdy z tych ele-
mentów rozpoznajemy w otaczającym nas zorganizowanym nowocześnie świecie. 

Zwiedzając ekspozycję muzealną natrafiamy w jednym z baraków, które dawniej słu-
żyły jako magazyny przechowujące skradzioną więźniom odzież, na tysiące butów. Począt-
kowo ta kolekcja jawi się jako nieforemna masa nikomu niepotrzebnych przedmiotów. 
Po chwili obserwacji jednak zaczynamy wyróżniać różne rozmiary, style, zaczynamy 
kojarzyć płeć właściciela, jego wiek, dopowiadamy możliwe cechy charakteru. Z tłumu 
wydobywamy indywidualność. Rozpoznajemy człowieka. Dokonujemy odwrotnej ope-
racji niż ta, której byli poddani więźniowie. Pierwszym czego doświadczali po przybyciu 
do obozu było bowiem całkowite ograbienie ze swojej tożsamości. Zmuszeni do oddania 
wszystkich swoich rzeczy, tak banalnych nawet jak grzebień czy chusteczka, ostrzyżeni 
do gołej skóry, przebrani w groteskowe szmaty, tracili ostatnie łączące ich ze światem 
zewnętrznym atrybuty. Ci, którzy przeżyli wspominają, że bezskutecznie próbowali roz-
poznać swoich bliskich i znajomych przeobrażonych w trakcie „rytuału" przyjmowania 
więźnia do obozu. Ograbieni z tożsamości ludzie tracili związki łączące ich z grupą i z własną 
osobą. Śmierć społeczna poprzedzała śmierć ciała. Przybliżenie się do prawdy o zagła-
dzie jest możliwe, jeśli będzie prowadzić przez los konkretnej osoby, dla której przeżycie 
doświadczenia obozowego było nie ogólnikowe, ale głęboko intymne fizycznie i duchowo. 

Jest jeszcze inna płaszczyzna, na której należy widzieć Majdanek. Dawny obóz nazi-
stowski jest historycznym obciążeniem dla kilku narodów. Muzeum na Majdanku ma 
szansę stać się natomiast rodzajem medium odbudowującym, albo całkiem na nowo określa-
jącym relacje między Niemcami, Żydami i Polakami. Już od wielu lat współpracuje z Mu-
zeum niemiecka Akcja Znaku Pokuty. Kontakty te teraz poszerzają się o nowe możliwości 
spotkań, wspólnej pracy oświatowej, dla której oparciem jest pomoc Polsko-Niemieckiej 
Wymiany Młodzieży. Celem najważniejszym takiej współpracy jest przezwyciężenie śladów 
przeszłości narodowego socjalizmu, czy jakichkolwiek innych uprzedzeń, czy w ogóle 
myślenia o innych według krzywdzących kategoryzacji i stereotypów. Wzory takiej dzia-
łalności już istnieją — w Oświęcimiu Dom Spotkań Młodzieży prowadzony przez ochot-
ników z Akcji Pokuty, organizujący wszelkiego rodzaju akcje, które wyjaśniają młodym 
ludziom z Polski i Niemiec sens tragedii Auschwitz, ale także prowokują do refleksji nad 
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współczesnymi zagrożeniami. Są one tej samej natury co te, występujące w łatach nazi-
zmu - nienawiść wobec obcych, rasizm, ignorancja i obojętność. Podobnym przykładem 
są letnie obozy w Dachau gromadzące młodzież z całego świata, zmuszające, a raczej 
zachęcające ludzi różnych kultur i ras do wzajemnego poznania. Ta forma przynosi suk-
cesy. Jest rodzajem aktywnej pedagogiki tłumaczącej zło totalitaryzmu i umożliwiającej 
jego praktyczne przezwyciężanie. Podobne projekty już realizuje i przygotowuje muzeum 
na Majdanku. Wykraczają one poza historyczne ramy wydarzeń wojennych, poruszają 
dzisiejsze tematy - przemiany kutlurowe, społeczne, polityczne tak znaczne w ostatnich 
latach w obydwu krajach. Wydaje się to właściwym kierunkiem. Niemcom nie odpowia-
da już postawa ekspiacji jako jedyna forma układania wzajemnych relacji. Poważnie nad 
swoją nazwą zastanawia się również Akcja Pokuty. Problem nie leży w obniżaniu stop-
nia odpowiedzialności Niemców za faszyzm. Przeciwnie. Propozycje relatywizacji zbro-
dni Auschwitz przez porównanie z Kołymą, które wywołały słynną dyskusję historyków, 
raczej się nie przyjęły. Chodzi bardziej o nieadekwatność takich pojęć, jak pokuta, wyba-
czenie. Zbrodnia Auschwitz i Majdanka nie podlega odpokutowaniu. W jaki sposób mia-
łoby to się stać? Kto jest w stanie wymyśleć pokutę odpowiadającą cierpieniom ofiar? 
Nikt nie ma prawa udzielać wybaczenia za mord niewinnych. Problem z Auschwitz po-
lega też na tym, że nie znamy sankcji ani prawnej ani moralnej zdolnej osądzić czyny 
oprawców. Tym, do czego jestesTny zoobligowani, to pamięć i przechowywanie prawdy. 
A to bardzo wiele. 

Zdecydowanie bardziej skomplikowane są relacje z Żydami. Polacy nie potrafią zro-
zumieć jak głęboką ranę stanowi dla nich Holokaust. Trzeba pamiętać, że hitlerowcom 
udało się wymordować prawie wszystkich europejskich Żydów. Niestety, było to rów-
nież możliwe dzięki nie zawsze chwalebnej postawie reszty świata, która raczej zacho-
wała się biernie. Miejscem realizacji zagłady była Polska. Tutaj ulokowano sześć „fabryk 
śmierci", wśród nich i Majdanek, gdzie wysyłano ludzi z całej Europy. Stosunek Pola-
ków do dramatu Żydów był różny, często pełen niechęci i wrogości. Do tej pory jest to 
problem bardzo trudny, wymagający wiele delikatności i odwagi. Do tej odwagi powinni się 
poczuwać szczególnie Polacy. Ponownie nie chodzi tylko o gesty pokuty, ale o rozpoznanie 
prawdy o własnej historii. Nie jest to łatwe zadanie dla narodu przekonanego o swojej 
niewinności i zarazem pełnego kompleksów. Pierwsze kroki już podjęto w tym kierunku. 
Między Majdankiem a Instytutem Yad Vaschem w Jerozolimie nawiązują się formalne 
ramy współpracy historyków i pedagogów. 

Podjęte w tym tekście rozważania mają być może charakter czysto akademicki. Zainte-
resowanie historią wydaje się słabnąć. Nie zawsze zresztą było ono autentyczne. Majdanek 
zbyt często podlegał propagandowej manipulacji. To czy muzeum będzie istnieć i w jaki 
sposób, jest pytaniem o stopień naszej wrażliwości i przenikliwości. 



Cezary Taracha 

Po drogach polsko-hiszpańskich 

Koniec jednej pracy jest początkiem innej 
Luqusz Anneusz Seneka, filozof z Kordoby 

W roku 1831 ukazała się rozprawka Joachima Lelewela pod frapującym tytułem Hi-
storyczna parallela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku. Wielki nasz historyk 
pisał w niej o wyraźnych podobieństwach w rozwoju politycznym, gospodarczym i kul-
turowym obu krajów czasach nowożytnych1. Przypomnijmy krótko jego najważniejsze 
tezy. Wiek XV był dla obu krajów okresem decydującym w procesie budowania jedności 
wewnętrznej, scalania terytoriów i tworzenia podstaw władzy centralnej. U nas szczególnie 
zasługi położył w tym dziele Kazimierz Jagiellończyk, tam zaś para Królów Katolickich 
Izabella Kastylijska i Ferdynand Argoński. Prace te wydały swój obfity owoc w następ-
nym stuleciu, które w obu krajach określa się, jako „złoty wiek". Hiszpańska hegemonia 
w świecie nie podlegała dyskusji, a Rzeczpospolita zaliczała się do największych potęg 
europejskich. Wówczas też ustaliła się tradycja silniejszych kontaktów politycznych mię-
dzy tymi państwami. Wiek XVII przynosi okres wojen i zastoju gospodarczego. Szcze-
gólnie ciężki kryzys zaczyna się w latach czterdziestych. Hiszpania wychodzi pokonana 
z tzw. wojny trzydziestoletniej, bitwy pod Rocroy (1642) dopełnia czary gorycz. A Pol-
ska? Całe pasmo nieszczęść: powstanie Chmielnickiego, „potop szwedzki", wojna do-
mowa wywołana przez Lubomirskiego, abdykacja Jana Kazimierza (Ioannes Casimirus 
Rex - Initium Calamitatis Regni mówiono). Na przełomie XVII i XVIII stulecia oba 
królestwa otrzymują nowe dynastie, ale ich suwerenność zostaje poważnie naruszona. 
Okres świetności kończy się. Podejmowane są reformy, w Hiszpanii wcześniej i skutecz-
niej, szczególnie za Karola III. W Rzeczypospolitej jest już za późno, kraj upada pod 
rozbiorami. Na Hiszpanię ciężka próba przychodzi kilkanaście lat później. Inwazja napo-
leońska, krwawe sceny na ulicach Madiytu, „okropności wojny", liberalna konstytucja i wre-
szcie powrót Ferdynanda VII oraz Inkwizycji. Nadludzkim wysiłkiem udaje się jednak 
uratować niepodległość. 

Na przestrzeni tych wszystkich wydarzeń historii stykały się drogi polsko-hiszpańskie. 
Można mówić o kilku najważniejszych płaszczyznach tych wzajemnych relacji. 
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Wielka polityka, wojny i dyplomacja 

Okazuje się, że tradycja polsko-hiszpańskich stosunków politycznych sięga czasów 
bardzo odległych. Pierwszy oficjalny kontakt nawiązany został jeszcze w XII wieku. Wte-
dy to bowiem Alfons II, król Kastylii i Aragonu, poprosił o rękę Rychezy, córki księcia 
Władysława II Wygnańca. Dona Rica, jak ją nazwali Hiszpanie, przybyła do miasta Val-
ladolid w 1152 roku. Tu czekał na nią król, i tu miała miejsce uroczystość zaślubin. Z ich 
małżeństwa narodziła się Sancha, późniejsza żona króla Alfonsa II aragońskiego, funda-
torka jednego z najbardziej znanych klasztorów żeńskich - Monasterio de Sijena2. Wieki 
średnie widziały też polskich rycerzy uczestniczących w reconquiście na hiszpańskiej zie-
mi oraz pielgrzymów przybywających do grobu św. Jakuba. Trwalsze kontakty politycz-
ne nawiązane zostały jednak dopiero w roku 1519, kiedy na cesarski dwór Karola V przybył 
poseł Zygmunta Starego - Jan Dantyszek3. Jego misja związana była z problemem zagro-
żenia tureckiego, ale także z wypłaceniem królowi polskiemu posagu drugiej żony Bony 
Sforza. Posag ten miał pochodzić z rent z dóbr znajdujących się w Królestwie Neapoli-
tańskim, a od 1443 roku należących do korony aragońskiej. Mimo zabiegów Dantyszka, 
który przebywał w Hiszpanii od roku 1532 i stał się kompanem samego Ferdynanda Cortesa, 
sprawy nie dało się załatwić pozytywnie. „Sumy neapolitańskie" stały się kością niezgody 
między obu krajami przez kilkaset lat. Trudne negocjacje prowadzili polscy wysłannicy aż 
do upadku Rzeczypospolitej, sprawa wróciła jeszcze za Królestwa Kongresowego. Szcze-
gólnie intensywnie zabiegi w celu odzyskania należności matki czynił Zygmunt August 
oraz Stefan Batory. Kolejno przebywali na dworze hiszpańskim tacy dyplomaci jak: Woj-
ciech Kryski, Jakub Górski, Stanisław Vogelveder, Filip Owadowski, Mikołaj Sękowski i 
Piotr Dunin-Wolski4. Jak zakończyło się poselstwo Kryskiego zaświadcza Bartosz Pa-
procki: Potem do tegoż króla Filipa około postanowienia Baru po śmierci królowej Bony; 
tam iż mu nie podług myśli szło poselstwo, przyjechawszy do ojczyzny umarł w Pułtow-
sku5. Jan Kochanowski zaś wypisał mu piękny nagrobek. 

Hiszpany, Włochy i Niemce zwiedziwszy 
Królowi swemu cnotliwie usłużywszy 
Umarłeś Kryski... 

Inny z polskich wysłanników, Piotr Barzi, który okazał się „dyplomatą niedbałym i leni-
wym", zmarł w 1569 roku na placówce w Madrycie6. Sprawy neapolitańskie ciągnęły się 
bez końca, tymczasem oba kraje miały do załatwienia inne poważniejsze interesy poli-
tyczne i militarne. Hiszpania uwikłana w walki z krajami protestanckimi, Turcją oraz 
Francją szukała w Europie sojuszników. Rzeczpospolita toczyła ciężkie walki z Tatara-
mi, Turkami i Szwedami. Istniała więc wspólnota interesów. W okresie wojny trzydzie-
stoletniej opracowywany był plan przerzucenia hiszpańskiej floty wojennej, która miała 
działać w oparciu o polskie porty. Do Warszawy przybywali liczni hiszpańscy dyploma-
ci, aby omówić szczegóły wspólnych akcji. Wszelkie plany upadły jednak po klęskach, 
jakie ponieśli, niezwyciężeni dotychczas, „tercios" Filipa IV7. 

W II połowie XVII wieku już tylko dwaj posłowie polscy znaleźli się w Hiszpanii. 
Jednym z nich był właśnie Jędrzej Załuski, który udał się do Madrytu z wieścią o śmierci 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, drugim zaś Piotr Koryciński8. Jeżeli Hiszpania pro-
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wadziła jeszcze jakieś akcje polityczne w Polsce to tylko za pośrednictwem Wiednia, jak 
np. w kwestii poparcia dla królowej Eleonory, po śmierci Michała Korybuta Wiśnio wiec-
kiego (misja don Pedro Ronquillo). 

W I połowie XVIII stulecia te związki rozluźniły się jeszcze bardziej. W wyniku woj-
ny o sukcesję hiszpańską oraz traktatu utrechckiego (1713 r.) na tronie w Madrycie za-
siadł Filip V z dynastii Burbonów. Z tym faktem nie chciał się pogodzić cesarz Karol VI. 
Pretensje jego popierał król polski August II Mocny, z tego powodu, aż do jego śmierci, 
dyplomatyczne stosunki polsko-hiszpańskie praktycznie nie istniały. Później sytuacja się 
zmieniła, a trwalsze kontakty miały nawiązać oba kraje, gdy na tronie hiszpańskim zasiadł 
Karol III. Od roku 1738 był on mężem Marii Amalii, córki króla polskiego Augusta III9. 
Z jej poparciem ustanowiona została w Warszawie w roku 1764 stała ambasada hiszpań-
ska, którą kierował hrabia Pedro de Aranda. Niestety w cztery lata później solidaryzując 
się z Francuzami Hiszpanie opuścili Polskę1". Dopiero w okresie Sejmu Wielkiego doszło 
do wznowienia stosunków dyplomatycznych na szczeblu ambasad, ale tym razem z obu 
stron. Polską placówką w Madrycie kierował od roku 1790 Tadeusz Morski, a po nim 
Kajetan Zbyszewski". Hiszpanie bardzo żywo reagowali wówczas na wydarzenia dziejące 
się w Rzeczypospolitej. Prasa pełna była informacji o bohaterskiej walce Polaków przeciw-
ko zaborczym sąsiadom.12 

Święci i pielgrzymi 

Hiszpanie mają swoich świętych patronów narodowych, z których najważniejszym jest 
Santiago, Polacy szczególną czcią darzą św. Wojciecha i św. Stanisława. Mamy wszakże 
wspólnego świętego który mimo, że pochodził z naszej ziemi, odbierał cześć nieporówna-
nie większą w dalekiej Hiszpanii. Jest nim oczywiście św. Jacek Odrowąż (1185-1257)13. 
Podczas swych studiów w Bolonii poznał on późniejszego św. Dominika de Guzman zało-
życiela zgromadzenia Ordo Predicatorum. Pod wpływem Hiszpana Jacek wstąpił do zakonu 
dominikanów, ufundował w Krakowie pierwszy dom polski i rozpoczął działalność mi-
syjną. Jego gorliwość religijna zjednała mu wielką sympatię w Hiszpanii, a uroczystości 
kanonizacyjne, 17 kwietnia 1594 roku, stały się okazją do wielkich uroczystości. Cervantes 
z tej okazji napisał specjalny wiersz na cześć polskiego świętego14. San Jacinto miał szcze-
gólne poważanie wśród prostego ludu, który uważał go za wielkiego cudotwórcę i uzdro-
wiciela. Potwierdzali to, jak później zobaczymy, nasi podróżnicy. 

Miejscem, szczególnie przyciągającym pielgrzymów z całej Europy było miasto święte-
go Jakuba Apostoła - Santiego de Compostela. Nie zabrakło wśród nich i Polaków. Wie-
le konkretnych nazwisk notują kroniki już w XIV wieku. Przebywali tam między innymi 
Klemens z Moskorzewa, Jakub Cztan z Rogowa, Franciszek z Szubina, Stanisław Vederke-
re i inni15. S. Ciesielska-Borkowska przypuszcza, że w tym czasie około 20 Polaków dotar-
ło do Hiszpanii16. Te pobożne i jakże dalekie przecież pielgrzymki nie ustały i później. 
Bardzo wielu mieszkańców Rzeczypospolitej odwiedzało Rzym, gdzie zorganizowano dla 
nich specjalne hospicjum. Niektórzy szli potem jeszcze dalej, do św. Jakuba. I tak np. w roku 
1579 przybyli do Composteli bracia Jerzy i Stanisław Radziwiłłowie17. Był też Szymon 
Białogórski, który „u Grobu Ś. Jakóba Apostoła modły swe Bogu oddawał"18. Z piel-
grzymów XVII wiecznych wskazać można choćby Jakuba Sobieskiego, a jeszcze i w cza-
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sach Augusta III Sasa pielgrzymowanie z Polski do Composteli nie było rzadkością. Za-
świadcza o tym w swym pamiętniku Adam Moszczyński, pisze on: Można było spostrze-
gać pielgrzymów, idących do Komposteli, Jerozolimy, Rzymu, a wracając się przynoszących 
ze sobą dostatek relikwiarzy, agnus Dei, paciorków i medalików. Znałem pana Wolskie-
go, pielgrzyma, któren wstępował do ojca mego: ubrany był z tupanie aksamitnym czarnym, 
krzyż na lewym boku czerwony, podszyty lamą srebrną, na botach krzyże haftowane, przy 
płaszczu na srebrnym łańcuszku koncha morska zawieszona, za tym paciorki i w ręku 
laska pielgrzymska wysoka (typowe atrybuty kompostelańskiego pielgrzyma: przyp. aut.) 
i ten w ubiorze takim prezentował się królestwuHiszpania, jako kolebka wielu zako-
nów (dominikanie, mercedariusze, jezuici) była też miejscem licznych spotkań władz 
zakonnych, kapituł. Pojawiali się na nich także delegaci z ziem Rzeczypospolitej, jak choć-
by ksiądz Juwenalis Charkiewicz w roku 1768. Do Polski natomiast przybywali hiszpań-
scy zakonnicy, zwłaszcza jezuici, aby wykładać w kolegiach bądź służyć jako spowiednicy 
i doradcy na dworach magnackich2". 

Kultura i turystyka 

Związki kulturowe polsko-hiszpańskie rozpoczynają się mocnym akcentem pod ko-
niec XV wieku. W roku 1490 pojawił się w Sewilii drukarz Stanisław Polak, który pochodził 
prawdopodobnie ze Śląska, a nauki pobierał w Krakowie21. Przybył on tu wraz z Niem-
cem Ungutem na zaproszenie Izabelii i Ferdynanda. W ciągu kilkunastu lat pracy Stanisław 
wydał 111 druków, o łącznej objętości 12 tysięcy kart. Odznaczały się one znakomitą 
jakością techniczną, piękną ornamentyką. Wśród wydawanych autorów byli najlepsi współ-
cześni hiszpańscy pisarze: Jorge Manrique, Antonio de Nebrija, Hernando de Pulgar, rozpra-
wy religijne, teksty prawnicze, podróżnicze oraz jedyna w XV wieku hiszpańska edycja 
Dekameronu. 

Wśród XV-wiecznych przejawów obecności polskiej kultury w Hiszpanii wskazać 
warto dwa przykłady. W roku 1588 ambasador polski w Madrycie Mikołaj Prawdzie Sę-
kowski przetłumaczył na hiszpański i opublikował dzieło Marcina Kromera pt. Una bre-
ve i sumaria descripción del Reyno de Polonia de Martini Cromero por Nicolo Secovio 
cavallero polaco. Traducida de latin en lengua castellana 158822. Natomiast inny z naszych 
dyplomatów, Piotr Dunin Wolski przywiózł sobie pokaźną ilość książek hiszpańskich, 
które znajdują się obecnie w Bibliotece UJ w Krakowie23. Przywozili Polacy z Hiszpanii 
także dzieła sztuki, klejnoty i inne cenne przedmioty, jak świadczy o tym ksiądz Załuski24. 
Niektóre zlecenia realizowane były na zamówienie królewskie. Hiszpańskim malarstwem 
interesowali się nasi dyplomaci pod koniec XVIII wieku zwiedzając kolekcje malarstwa. 
Zdarzało się, że przywozili coś cennego do kraju. I tak na przykład w papierach Kajetana 
Zbyszewskiego (Ossolineum) odnalazłem następującą, sporządzoną przez niego, zapiskę: 
Recivi de don Feli Velasco el retrato del Rey guarnecido de brillantes, destinado al Exo 
Señor Conde de Morski Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de Polonia25. 

Przykłady Antonima czy Jakuba Sobieskiego świadczą o tym, że niektórzy Polacy 
przybywali do Hiszpanii w celach, które dziś określa się w kwestionariuszach paszporto-
wych mianem turystycznym. Przywiodła ich tu ciekawość, chęć poznania świata, ludzi 
ich obyczajów i kultury. 
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Kończąc te krótkie rozważania chciałbym nawiązać do słów Gabrieli Makowieckiej, 
tak zasłużonej dla rozwoju przyjaźni polsko-hiszpańskiej. „Historia stosunków polsko-
hiszpańskich... to typowy „cuento de nunca acabar" czyli „nigdy nie kończąca się opo-
wieść". Oba kraje żyją i dalej tkają wstęgę swoich stosunków, może nawet z większą niż 
dawniej energią".26 
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Lidia Pokrzycka 

Tatarzy Krymscy w Lublinie 

W 1944 roku Tatarzy Krymscy zostali deportowani z Półwyspu Krymskiego do Azji 
Centralnej i aż do 1989 roku żadnemu z nich nie wolno było powrócić w rodzinne strony. 
Na przełomie lat 60 i 70-tych to właśnie oni stworzyli największy ruch oporu, domagając 
się prawa powrotu, działając przy tym tylko metodami pokojowymi. Aktualnie do swojej 
ojczyzny powróciło już około 260 tysięcy Tatarów Krymskich. Jednakże żyją w skrajnej 
nędzy. Tylko 10 % osad tatarskich ma elektryczność, 8 % - wodociąg, a większość by-
łych zesłańców mieszka w niedokończonych domach. Co ciekawe - pomimo tych trud-
ności Tatarzy Krymscy mają dobrze wykształconą elitę intelektualną (800 lekarzy, 600 
nauczycieli), a także własny samorząd, pochodzący z wyboru i działający przy każdej 
osadzie. Posiadają też duże doświadczenie w działalności społecznej i organizacyjnej. 
Pomimo bardzo trudnej sytuacji społeczno-politycznej na Krymie - to właśnie oni - Ta-
tarzy Krymscy sprzyjają zachowaniu spokoju i stabilności na tym obszarze. Po niedaw-
nym powrocie z deportacji stoi przed nimi zadanie odbudowania od podstaw instytucji 
życia kulturalnego i społecznego. 

Dziś Tatarzy żyjący na Półwyspie Krymskim, nie mogą liczyć na niczyją pomoc, na-
wet Ukrainy, która sama ma problemy natury ekonomiczno-politycznej. 

Przez długie lata nauczanie języka krymskotatarskiego było zakazane. Obecnie, przy 
braku podręczników, książek, zagrożeniu rusyfikacją ,Tatarzy Krymscy sami muszą odrodzić 
język i zagwarantować nauczanie na szczeblu podstawowym oraz ponadpodstawowym. Trze-
ba wziąć pod uwagę fakt, że programy szkół na Krymie są bardzo przestarzałe, co jest skut-
kiem pozostałości starego systemu sowieckiego. Niezbędne dla normalnego funkcjonowania 
tych placówek dydaktycznych są środki na pomoce naukowe i podręczniki, a także fundusze 
uzyskiwane od samych rodziców dzieci chcących uczyć się krymskotatarskiego. 

W dniach 19-25 stycznia 1996 roku na zaproszenie Teatru NN przebywała w Lublinie 
grupa Tatarów Krymskich, w skład której wchodziły osoby organizujące życie kulturalne 
swojego narodu. Celem ich pobytu było zapoznanie się z działalnością szkół w Polsce, 
organizacją szkolnictwa prywatnego i społecznego, sposobami jego finansowania oraz me-
todami prowadzenia zajęć. Delegacja zapoznała się także z funkcjonowaniem Teatru NN 
jako fundacji. Goście mieli okazję zobaczyć, jak bez pomocy państwa teatr może prowa-
dzić szeroką działalność kulturalną. Wizyta stała się okazją do nawiązania współpracy 
pomiędzy placówkami kulturalnymi Krymu i Lublina. 

Inicjatywa tego typu spotkań narodziła się dzięki fundacji IDEE, której cele jest wspieranie 
organizacji pozarządowych i wolnej prasy w Europie Środkowo-Wschodniej. Umożliwia 
ona kontakty pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Europy Środkowej i Wschodniej 
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a partnerami zachodnimi. Fundacja preferuje działalność opartą na bezpośrednich kontak-
tach, czego dowód mieliśmy niedawno w Lublinie. Współpraca Fundacji IDEE z Tatarami 
Krymskimi trwa już od ponad trzech lat, kiedy to Urszula Doroszewska, dziennikarka 
podróżująca po byłym Związku Radzieckim, pracownik Instytutu na rzecz Demokracji 
w Europie Wschodniej nawiązała z nimi kontakty. 

Po kilkudziesięciu latach łagrów, zsyłek i niszczenia kultury powrócił do Europy mały 
naród. Lublin może posłużyć mu za świetny przykład organizowania ciekawych inicja-
tyw bez wielkich pieniędzy. 

Magdalena Pokrzycka 

Świat w Tilburgu 
W dniach 23-27 października 1995 roku w Tilburgu (Holandia) - partnerskim mieście 

Lublina, odbyło się międzynarodowe spotkanie: „Tilburg w świecie, świat w Tilburgu", orga-
nizowane przez tamtejsze instytucje, zajmujące się współpracą z zagranicą. Oprócz delega-
cji lubelskiej, w skład której weszli przedstawiciele Teatru NN i Biura Ekologicznego, w 
Tilburgu spotkali się reprezentanci innych miast partnerskich: Matagalpy (Nikaragua), 
Dubrownika (Chorwacja), Miszkolca (Węgry), Same (Tanzania), Suboticy (Serbia), Tuzli 
(Bośnia) oraz De Vail (Afryka Południowa). 

Spotkanie to odbyło się dla uczczenia 50. rocznicy powołania ONZ. Jego celem było 
wzajemne poznanie, wymiana doświadczeń na polu edukacji, omówienie problemów 
związanych z młodzieżą, mniejszościami narodowymi oraz obecną sytuacją państw post-
komunistycznych. 

Organizatorzy zapewnili gościom możliwość częstych kontaktów w czasie wspólnych dys-
kusji poruszających wymienione wyżej kwestie, jak i peregrynacji po mieście. I tak na przyk-
ład zainteresowani problematyką ekologiczną przebywali na terenie wysypiska śmieci oraz 
w farmie ekologicznej. Zainteresowani działalnością domów kultury i ich rolą w procesie 
kształtowania demokracji lokalnej mogli naocznie przyjrzeć się ich pracy. Polska delegacja 
miała możliwość uczestniczenia w dyskusji poświęconej problemom edukacji na przykła-
dzie sytuacji w RPA. Libby Hamman - nauczycielka, a jednocześnie psycholog w jednej ze 
szkół w De Vail (RPA) podzieliła się z zebranymi swymi doświadczeniami nabytymi w pracy 
z młodzieżą tak „kolorową", jak i „białą". Libby opowiadała, że zarówno młodzież, jak 
i małe dzieci wolą zarabiać pieniądze na ulicy: żebrząc, kradnąc lub uprawiając prostytucję, 
niż chodzić do szkoły. Rodzice, nie ułatwiając w ten sposób pracy z „trudną" młodzieżą, po-



Świat w Tilburgu 105 

zwalają „zarabiać" pieniądze, usprawiedliwiając się jednocześnie słowami: „w domu się nie 
przelewa". Libby Hamman jest obecnie w trakcie opracowywania projektu, który po za-
akceptowaniu władz miejskich miałby szansę w 50 % ograniczyć to niepokojące zjawisko. 

Również Kinga Rivasz-Toth, nauczycielka, przedstawicielka Węgier, prezentując stan 
węgierskiej oświaty, podkreśliła niewystarczające nakłady finansowe z budżetu państwa 
przeznaczane na oświatę. Jej zdaniem, ta trudna sytuacja w szkolnictwie, jest efektem 
nawarstwiających się błędów popełnianych w minionych latach przez władze oświatowe. 
Kinga wraz ze swoimi koleżankami i kolegami zdecydowała się zaradzić tej trudnej sytua-
cji poprzez samodzielne opracowanie projektów, mających nie tylko pomóc w sfinansowaniu 
zawartych w nich przedsięwzięć edukacyjnych, ale jednocześnie zapewnić podniesienie 
poziomu nauczania w szkołach. 

Wymienione osoby były bardzo zainteresowane nawiązaniem kontaktów z polską mło-
dzieżą i ich nauczycielami. Współpraca mogłaby zaowocować nie tylko wymianą mło-
dzieży, ale również informacjami na temat możliwości uzyskania funduszy na organizację 
różnych przedsięwzięć w zakresie szeroko rozumianej edukacji. 

Niezwykle ciekawe okazało się spotkanie z przedstawicielem ONZ na terenach byłej 
Jugosławii - Mirko Mandrino. Za sprawą Mirko zebrani, wśród których znaleźli się 
przedstawiciele delegacji Bośni, Serbii i Chorwacji, mogli zapoznać się z aktualną sytu-
acją panującą na terenach Jugosławii. Mogli również sami decydować o poczynaniach 
ONZ wobec zwaśnionych stron, uczestnicząc w spotkaniach wybranych grup operacyj-
nych, zajmujących się różnymi aspektami konfliktu. Była to oczywiście forma zabawy, ale 
nikt nie myślał o rozrywce. Wszyscy z powagą starali się rozwikłać problem, z którym 
już od wielu miesięcy boryka się ONZ. 

O tym jak w praktyce wyglądają wzajemne stosunki mieszkańców Bośni, Chorwacji i Ser-
bii można się było naocznie przekonać. W czasie dyskusji, warsztatów i spotkań delega-
cje tych republik zajmowały miejsca możliwie najbardziej odległe. Dopiero przypadkowe 
kłopoty ze zrozumieniem angielskiego tekstu, w czasie rozmów z przedstawicielami Amne-
sty International sprowokowały wymianę zdań w rodzimym języku. Bośniacy, Serbowie 
i Chorwaci wyrazili wspólne życzenie, aby ta bezsensowna wojna wreszcie się skończy-
ła. Wszyscy opuszczaliśmy Tilburg z nadzieją, że spotkamy się wkrótce, aby porównać 
efekty rozpoczętej współpracy. 

„Bóg Koranu, obdarzony zostaje najpiękniejszymi imionami, jakie zna ludzki ję-
zyk, ale ostatecznie jest to Bóg poza-światowy, Bóg, który pozostaje tylko Majesta-
tem, a nie jest nigdy emanuelem, Bogiem-z-nami. Islam nie jest religią odkupienia." 

• 

„Obraz wyznawcy Allaha, który bez względu na czas i miejsce pada na kolana i po-
grąża się w modlitwie, pozostaje wzorem dla wyznawców prawdziwego Boga, zwłaszcza 
dla tych chrześcijan, którzy mało się modlą lub nie modlą się wcale, opuszczając 
swe prawdziwe wspaniałe katedry." 

Jan Paweł II 
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Ks. Henryk Niemiec 

Uwagi etyka o istocie wychowania 

Jeśli chcielibyśmy w sposób możliwie prosty powiedzieć, czym jest wychowanie, co 
należy do jego istoty, to moglibyśmy powiedzieć, że jest ono kształtowaniem konkretne-
go człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia. Kształtowanie to zmierza w kierun-
ku doskonalenia działania człowieka oraz samego człowieka jako człowieka, czyli jako 
osoby ludzkiej. Wychowanie jest pewnym procesem i realizuje się poprzez przyzwycza-
janie się do czynienia dobra wobec innych osób oraz wobec siebie samego. O. Jacek Wo-
roniecki mówi nawet w tym kontekście o „nawykaniu do dobrego". Na tym stopniu 
uogólnienia można również powiedzieć, że wychowanie jest pewnym procesem zacho-
dzącym między naturą człowieka a kulturą, którą człowiek zastaje w chwili swoich naro-
dzin. Proces ten ma jednak specyficzny charakter. Z jednej strony kultura wpływa na 
rozwój i dojrzewanie człowieka, z drugiej jednak strony sam człowiek, w miarę swego 
dojrzewania, tworzy i rozwija kulturę. 

Podane wyżej określenia tego, czym jest wychowanie, stwarzają jednak niebezpieczeń-
stwo interpretacji, w myśl której społeczeństwo i kultura byłyby jedynymi i decydujący-
mi podmiotami procesu wychowania, a samo wychowanie byłoby dziełem społeczeństwa. 
Jednocześnie cele wychowania i wartości realizowane w tym procesie mogłyby być bądź 
wcześniej dokładnie wyznaczone przez odpowiednie czynniki społeczne - jest to typowa 
sytuacja manipulacji i w konsekwencji tresury - bądź też wartości te byłyby wypadkową 
panującej w społeczeństwie sytuacji moralnej. Nie ulega wątpliwości, że kultura w której 
żyjemy, zastane struktury społeczne, stan i system szkolnictwa, moda, sytuacja politycz-
na, mass media, Kościół, mentalność panująca w domu rodzinnym są nosicielami warto-
ści i uczestniczą w procesie wychowawczym. Działają one na każdą osobę ludzką żyjącą 
w danej społeczności, zostawiając pewien ślad w sposobie myślenia i postawie poszcze-
gólnego członka społeczności. Nie pomniejszając roli czynników społecznych w procesie 
wychowania należy jednak mocno podkreślać ich odpowiedzialność za każdego człowie-
ka będącego w polu ich oddziaływania. Struktury społeczne mogą sprzyjać osobie w pro-
cesie doskonalenia siebie lub też mogą zakłócać rozwój, ku któremu osoba w swej istocie 
jest odniesiona. Nikt z pewnością nie będzie negował tego, iż zadaniem wszelkich insty-
tucji społecznych jest wspomaganie osoby w jej dążeniu do prawidłowego rozwoju 
tkwiących w niej możliwości. Winny one stwarzać odpowiednie warunki tego rozwoju, a tak-
że chronić osobę przed wszelkimi pseudo wartościami. Celem wychowania jest bowiem 
osoba ludzka, a jej rozwój staje się dobrem całego społeczeństwa. 

Określiliśmy wychowanie jako kształtowanie, doskonalenie osoby ludzkiej, ona jest 
celem i podmiotem wychowania. Powstaje pytanie o kierunek tegoż doskonalenia. Wy-
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chowanie nie jest bowiem procesem przebiegającym w jakiejś aksjologicznej próżni, nie 
jest również chaotycznym modelowaniem kogoś lub siebie samego. Wychowanie powin-
no przebiegać w atmosferze pewnego ładu, porządku, który trzeba odkryć. Porządek ten 
wyznaczony jest tym, kim człowiek jest w swej istocie. 

Kształtowanie się, doskonalenie się jest procesem przebiegającym na płaszczyźnie mo-
ralnej. Wychowanie człowieka realizuje się tylko poprzez moralność, poprzez działania 
moralnie dobre. Kształcenie charakteru, intelektu, nabywanie wiedzy nieodłącznie związa-
ne jest właśnie z moralnością. W związku z tym wydaje się, iż ład, w którym powinien 
przebiegać proces wychowania, jest porządkiem miłości. Człowiek bowiem z natury swej 
dąży do miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie samego dla drugiego. Człowiek 
chce kochać i być kochanym, a to realizuje się wówczas, kiedy żyje on prawdą i dobrem, 
kiedy dostrzega wartość osobową każdego człowieka i w sposób bezinteresowny każ-
dym swym czynem wartość tę afirmuje. Całe zmaganie ludzkiego życia jest nieustannym 
dążeniem do spełnienia siebie poprzez miłość. Bardzo często przebiega ono po krętych 
ścieżkach. Dzieje się to wówczas gdy miłość utożsamiana jest tylko z uczuciem, z przy-
jemnością, z realizacją swoich pragnień. Miłość nie jest uczuciem. Uczucia tylko jej to-
warzyszą. Miłość wiąże się z wolą człowieka, jest ona czynieniem dobra prawdziwego 
ze względu na nie samo. Jest ona trudnym dobrem ponieważ z istoty swej domaga się 
pewnego rodzaju zapomnienia o sobie samym, wymaga ona bezinteresowności ze wzglę-
du na prawdę i związane z nią dobro, które człowiek w swoim działaniu odkrywa i które-
mu winien się podporządkować, jeśli chce być prawym człowiekiem. Bezinteresowność, 
miłość wpisana jest w naturę człowieka. Instytucje społeczne uczestniczące w procesie 
wychowania winny swoimi działaniami stwarzać takie warunki, aby każdy człowiek -
niezależnie od swego wieku - miłość tę mógł w sobie odkrywać, wspomagać ją i ją pie-
lęgnować. 

Przejdźmy na moment na płaszczyznę antropologii filozoficznej, aby zobaczyć, jak 
głęboko bezinteresowność i umiłowanie dobra dla niego samego wpisane jest w struktu-
rę człowieka. Skoro człowiek podlega rozwojowi, procesowi doskonalenia się, to oczy-
wistym jest, że w początkach swego istnienia nie ma on w sobie pełnej, proporcjonalnej 
dla siebie doskonałości. Musi ją dopiero osiągnąć, wypracować. Od początku swego ist-
nienia człowiek posiada jednak odpowiednie do tego władze, odpowiednie uzdolnienia: 
rozum oraz wolę i jest jakby w pewnej potencjalności, którą przy pomocy swych władz 
może zaktualizować. Akty rozumu i woli mają charakter duchowy, a nie materialny. Głęb-
sza analiza tych aktów rozumu i woli doprowadziłaby nas do stwierdzenia istnienia du-
szy ludzkiej, będącej racją życia i zarazem pierwiastkiem ożywiającym ciało konkretnego 
człowieka. Należy jednak w tym momencie podkreślić z jednej strony zasadniczą różnicę 
zachodzącą między duszą a ciałem - dusza ludzka ma charakter niematerialny - z dru-
giej zaś strony jedność substancjalną człowieka, organiczny, a ściślej substancjalny zwią-
zek duszy z ciałem. Człowiek nie jest duszą wcieloną w ciało, lecz jest świadomą siebie 
konkretną jednostkową jednością duchowo-cielesną, jest osobą. Osoba ludzka poprzez 
zmysły wchodzi w kontakt z otaczającą ją rzeczywistością i odkrywa w niej niematerial-
ne pierwiastki, których samymi zmysłami nie mogłaby ująć. Poznając, człowiek może 
poznać własną duchową naturę i jej właściwości, może dojść do poznania zasady wszel-
kiego istnienia - Boga, będącego pełnią doskonałości, dobra i prawdy. Rozum w swej 
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istocie nakierowany jest na prawdę, ona jest jego przedmiotem formalnym. Wola nato-
miast odniesiona jest do dobra. Rozum, uczestnicząc w aktach poznania, poznaje przedmiot 
w aspekcie prawdy, dąży do jej odkrycia, wola natomiast poznaje tenże przedmiot w aspek-
cie dobra. Dzięki tym naturalnym władzom człowiek może w swoim działaniu rozpoznać 
czy to, co chce czynić odpowiada godności osoby ludzkiej - drugiego człowieka, bądź 
siebie samego - czy też jest sprzeczne z tą godnością. Rozum bada niejako poznany 
przedmiot pod kątem prawdy. W konsekwencji poznania prawdy rodzi się w człowieku 
pewne nastawienie skierowane do tego, co zostało poznane, i które przybiera postać 
upodobania (bądź nieupodobania). Poznana prawda jawi się więc jednocześnie jako pew-
ne dobro, ku któremu wola może zwrócić się kolejnymi aktami chcenia i pragnąć go. Jest 
to dobro prawdziwe, uchwycone przez władze umysłowe nie pod kątem jego użyteczności 
- bądź bezużyteczności - lecz właśnie jako „coś" co jest dobre samo w sobie i dlatego 
jest też dobre dla osoby. Pożądanie tego dobra jest dopiero następnym etapem działania 
woli. O. J. Woroniecki analizując czyn moralny, szczególną uwagę zwraca na wspomnia-
ny moment upodobania, będący pierwszym elementem w strukturze aktu woli. Stwierdza on: 
„Zrozumienie odrębności upodobania od pożądania jest dla życia moralnego pierwszo-
rzędnej doniosłości, dzięki niej to bowiem mamy możność przezwyciężyć egoizm i wy-
kazać, że w sferze ducha nie interesowne pożądanie dobra dla naszego zadowolenia, ale 
umiłowanie go dla niego samego jest pierwsze. Dla całej nauki o wartościowaniu dóbr 
jest to kapitalne. Ten pierwszy akt woli, jakim jest upodobanie, abstrahując od tego, czy 
przedmiot jest obecny czy też nie, nie ma bynajmniej na względzie, jako motywu decy-
dującego, zadowolenia, jaki nam dać może jego zdobycie, ale własną jego wartość jako 
dobra, które nam się podoba dla siebie samego. [...] Dla tego podstawowego upodobania 
woli winna być zarezerwowana nazwa miłości i jej pochodne jak miłować...". W naj-
głębszych pokładach swej natury człowiek jest zorientowany ku miłości i ona jest zara-
zem jego podstawowym pragnieniem. W gruncie rzeczy ta fundamentalna orientacja 
człowieka jest rozwijana w żmudnym procesie samowychowania, jej też towarzyszy nie-
ustannie groźny przeciwnik, jakim jest egoizm. W istniejącym napięciu między dawa-
niem (miłość) a braniem (egoizm) osoba dojrzewa, kształtuje się. 

Przedstawiając ogólne określenia wychowania zaznaczyliśmy, że wychowanie jest 
kształtowaniem siebie i realizuje się poprzez usprawnianie swoich naturalnych uzdolnień 
do realizowania dobra. Zgodnie z tradycją filozoficzną proces ten możemy nazwać pro-
cesem nabywania cnót. Cnota jest właśnie sprawnością uzdalniającą człowieka do czy-
nienia dobra. Cnota nie jest czymś wrodzonym. Trzeba ją nabyć poprzez powtarzanie 
pewnych czynności. Spełnienie dobrego czynu nie czyni człowieka automatycznie dobrym. 
Może się zdarzyć, że ktoś przez przypadek uczyni coś dobrego, nie oznacza to jeszcze, 
że jest on dobrym człowiekiem. Ktoś może działać przeżywając nieustannie, w momen-
cie podejmowania decyzji, poważne rozterki, wątpliwości i zmusza się do działania do-
brego tylko ze względu na opinię zewnętrzną, lub ze strachu. Dobrze wychowanym 
człowiekiem nazwiemy kogoś kto stale, bez wewnętrznych zmagań i moralnych wahań, 
postępuje dobrze. Możemy nawet przewidzieć jak on się zachowa w pewnych sytuacjach. 
Jesteśmy gotowi mu zaufać. Człowiek dobrze wychowany posiada wewnętrzną spraw-
ność, skłonność do czynienia dobra, żyje dobrem. Co nie znaczy, że nie mogą mu się 
zdarzyć jakieś potknięcia. Głównym zadaniem wychowania będzie przyzwyczajenie się 
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do postępowania zgodnego z wymaganiami moralności we wszystkich dziedzinach ludz-
kiego życia. Nauka o cnotach została w obecnych koncepcjach wychowania zapomniana. 
W wydanej w ubiegłym roku Encyklopedii Pedagogicznej nie znajdziemy hasła „cnota". 
Wydaje się, iż warto wrócić do teorii cnót i wykorzystać zawarte w niej bogactwo treści. 
Nie można utożsamiać cnoty z nawykiem. Nawyk jest bowiem jakimś działaniem auto-
matycznym, nie angażuje on świadomości człowieka, działa niezależnie od woli i ma 
charakter zmechanizowanej działalności, będącej owocem powtarzania pewnej czynno-
ści. Dzięki sprawności pewne działania są wykonywane szybciej, łatwiej, bez wahań, lecz 
nie bez udziału rozumu i woli. Sprawności mogą dotyczyć bądź sfery poznawczej, bądź 
wolitywnej. W pierwszym przypadku mówimy o umiejętnościach teoretycznych, np. wie-
dza, bądź praktycznych, np. rzemiosło. W drugim przypadku, gdy sprawności dotyczą 
sfery dążeniowej, mówimy o cnotach (lub wadach) moralnych. 

Podstawowe duchowe władze człowieka: rozum i wola, zawierają w sobie ogromną 
potencjalność, dążą do swej aktualizacji. W gruncie rzeczy proces wychowania przebie-
ga właśnie w przestrzeni tej potencjalności. Proces ten bowiem zmierza do takiego for-
mowania człowieka aby mógł on samodzielnie rozpoznać dobro prawdziwe i aktem swej 
wolności determinować się ku temu dobru. Potencjalność rozumu i woli człowieka domaga 
się usprawnienia czyli cnoty, aby władze te mogły łatwiej i szybciej rozwijać swą dzia-
łalność. Cnota nie przekreśla świadomości działania. Podmiot działając zgodnie z naby-
tymi sprawnościami jest, w pełnym tego słowa znaczeniu, odpowiedzialnym sprawcą 
działania. Cnota nie przekreśla również wolności człowieka. Wręcz przeciwnie, wolność 
jest zaangażowana i potwierdzana w każdym działaniu wykonywanym ze współudziałem 
odpowiedniej sprawności. Zgodnie z tradycją filozofii klasycznej wyróżniamy następują-
ce podstawowe cnoty etyczne: roztropność, sprawiedliwość, opanowanie samego siebie, 
męstwo oraz miłość. Między wymienionymi cnotami istnieje ścisły związek sprawiający 
to, iż rozwijając w sobie jedną cnotę doprowadzam zarazem do wzrostu innych cnót. 
Miłość, będąca chceniem dobra dla niego samego, wyznacza generalny kierunek procesu 
wychowania oraz jest jednocześnie cnotą zespalającą wszystkie sprawności moralne w je-
den organizm i zarazem motoryczną siłą ich ciągłego rozwoju. 

Proces wychowania przebiega zawsze w przestrzeni moralności, poprzez realizowanie 
wartości moralnych i jest jednocześnie wychowaniem moralnym. W rezultacie sam czło-
wiek staje się moralnie dobry lub zły. Nie można formowania człowieka oddzielać od 
moralności. Nie ma wychowania neutralnego. Każda teoria wychowania implikuje w sobie 
określoną wizję świata, człowieka i jednocześnie jakąś teorię moralności. Jak zaznaczyli-
śmy, wychowanie ma zawsze charakter moralny. Nierozdzielnie z procesem wychowania 
związane jest kształtowanie intelektu, zdobywanie odpowiedniej wiedzy. Formacja inte-
lektualna, którą ma zapewnić między innymi szkoła, oraz rozwój moralny człowieka są 
bardzo mocno związane ze sobą i wzajemnie się przenikają. Aby działać moralnie do-
brze trzeba wpierw poznać czym jest dobro moralne, należy rozpoznać godność człowie-
ka, będącą u podstaw norm moralności. Choć nasze władze umysłowe z istoty swej 
odniesione są do dobra i prawdy, to nie mamy wrodzonej idei dobra. Jesteśmy natomiast, 
przy pomocy swych naturalnych władz, zdolni do rozpoznania dobra od prawdy, do 
odróżnienia dobra od zła, prawdy od fałszu. Aby „coś" chcieć, trzeba wpierw to „coś" 
poznać. Podobna prawidłowość zachodzi w życiu moralnym. Trzeba wpierw poznać do-
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bro, aby móc go pragnąć. Oczywiście sama wiedza nie zastępuje moralności. Nie wystar-
czy bowiem wiedzieć czym jest cnota, aby być cnotliwym człowiekiem. Niemniej wiedza 
jest konieczna, aby mógł zaistnieć proces kształtowania moralnego, jest ona warunkiem 
cnoty oraz sprawia, że człowiek działa świadomie i rozumnie, i jest w stanie uzasadnić 
swoje postępowanie. Człowiek posiadający odpowiednią wiedzę jest w stanie skłonić samego 
siebie do podjęcia działań, które mogą być niepopularne, które wymagają od niego wy-
siłku, a nawet poświęcenia z jego strony, lecz ponieważ prowadzą one do dobra, to człowiek 
świadomie jest gotów ponieść ów trud. W procesie wychowania nie można bagatelizować 
formacji intelektualnej. Pierwszorzędną rolę na tej płaszczyźnie odgiywa szkoła. Ona ponosi 
główną odpowiedzialność za rozwój intelektualny uczniów. Szkoła ma nauczyć uczniów 
myślenia, powinna rozbudzać potencjalność ludzkiego umysłu. To jest jej główne zadanie i 
realizując go uczestniczy w procesie wychowania. Rola szkoły w wychowaniu moral-
nym ma charakter pośredni, główną odpowiedzialność za rozwój moralny ponosi bowiem 
rodzina oraz wspólnoty religijne. Lecz rola szkoły choć ma charakter pośredni, jest jednak 
niezbędna. Swój udział w wychowaniu szkoła może realizować na trzech płaszczyznach: 

1. Pierwsza płaszczyzna związana jest z nauczaniem różnych dyscyplin wyznaczonych 
programem szkolnym. W ramach tych dyscyplin można uczyć rzetelnego myślenia, ko-
niecznego do samodzielnego poszukiwania prawdy i odkrywania dobra. Z pewnością ta-
kie przedmioty jak matematyka, fizyka są doskonałą szkołą myślenia, pozwalają ponadto 
odkrywać prawdę i piękno świata w którym żyjemy. Ogromną rolę w nauczaniu moral-
nym odgrywają przedmioty humanistyczne, np. historia czy nauka o literaturze. Stwa-
rzają one okazję ukazania wzorów życia moralnego, bohaterstwa, potęgę dobroci, ułudę 
zła. Niestety młodzież dzisiejsza wychowywana jest przez mass media oraz modę w atmosfe-
rze przemocy, walki, siły fizycznej i jednocześnie w atmosferze moralnego liberalizmu. 
Zło bardzo często jest atrakcyjne, a niekrytyczny umysł może nieświadomie przejmować 
szereg proponowanych treści. Przed szkołą stoi poważne zadanie budzenia zmysłu mo-
ralnego u młodzieży, ukazywania piękna, dobra i prawdy. Tylko taka atmosfera może 
sprzyjać rozwojowi duchowych energii dobroci, ukrytych w naturze ludzkiej. Miłość poj-
mowana jako bezinteresowny dar siebie, w której człowiek ma kształtować swoją osobo-
wość, rozwijać siebie, domaga się stworzenia warunków umożliwiających jej wzrost. 

2. Drugą płaszczyzną, na której szkoła realizuje swą funkcję wychowawczą jest oso-
biste świadectwo nauczycieli. Nauczyciel nie tylko przekazuje wiedzę, lecz jest również 
wychowawcą, co stawia przed nim poważne wymagania moralne, dotyczące jego osobiste-
go życia. Swoim przykładem, sprawiedliwością w traktowaniu uczniów, solidnością i rze-
telnością w przekazywaniu wiedzy nauczyciel może przekazać swym podopiecznym 
autentyczny przykład życia opartego na prawdzie i dobru. 

3. Trzecia płaszczyzna związana jest z bezpośrednim nauczaniem etyki - filozofii moral-
ności - w szkole. Można opracować program nauczania dostosowany do wieku uczniów 
i winny w nim się znaleźć zagadnienia związane np. z teorią cnót, sumienia, prawa natu-
ralnego, godności człowieka. Tego rodzaju zajęcia mogłyby pogłębiać humanistyczne 
spojrzenie uczniów na otaczającą ich rzeczywistość i wspomagać ich proces samowy-
chowania. W układaniu programu nauczania etyki należy się jednak strzec etycznego 
pozytywizmu i socjologizmu, które prowadząc do relatywizmu etycznego nie pomogą 
młodemu człowiekowi rozwinąć tkwiących w nim duchowych możliwości. 
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Szczególną rolę w procesie wychowania odgrywa nauczanie religii i sama religia. 
Oczywiście nie można utożsamiać religii z moralnością, choć dzisiaj wiele środowisk 
usiłuje sprowadzić rolę Kościoła tylko do nauczania moralności, pomijając jego wymiar 
nadprzyrodzony i ukazując pewne naturalne prawdy moralne jako tylko i wyłącznie praw-
dy wiary. Słusznie uważa J. Maritain: „Nauczanie moralne - po latach wczesnej fonnacji 
- powinno pozostać jako przedmiot wyodrębnione z nauczania religijnego, które obej-
muje wiele innych zagadnień poza moralnością, mianowicie dotyczy Boga i człowieka. 
Może różnić się od konwencji współczesnego wychowania, ale osobiście sądzę, że wy-
chowanie religijne nie powinno realizować się wyłącznie w rodzinie i wspólnocie ko-
ścielnej, ale powinno stanowić integralną część życia szkoły. Nie widzę możliwości 
pozorowania tego, iż Bóg ma mniejsze prawo do swego miejsca w szkole aniżeli Eukli-
des lub profesor Dewey. Dlatego jest prawem dziecka umożliwienie mu, w ramach jego 
edukacji, nauczania religijnego, odgrywającego istotną rolę w życiu człowieka analogicz-
nie do każdego innego nauczania". 

Przypisy: 
1 Por., O. Jacek Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, Kraków 1961, s. 33. 
2 O. Jacek Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1 Etyka ogólna, Kraków 1948, s. 121. 
ł Por. Wychowanie człowieka, dz. cyt., s. 34. 
4 Por. J. Maritain, Wychowanie moralne, w: Ks. Stanisław Kowalczyk, Wprowadzenie do filozofii J. Maritai-
na, Lublin 1992, s. 127-138. 
5 Tamże, s. 136. 

Modlitwa księdza 

zbuduję zamek średniowieczny 
na skale twoich słów 
milczenie i 
modlitwa 
zagram psalm nadziei 
na harfie moich rąk 
z bólem uśmiechu 
otworzę okna szeroko 
byś mógł wlać 
płomień tańczący 
ognia miłości 
ja zmartwychwstanę 

Natalia Mirosława Brovko 



• środki społecznego przekazu 
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Zabawa w zabijanie 

Jest rzeczą oczywistą, że od wychowania dzieci i młodzieży zależy jakich obywateli 
będzie miała Polska w przyszłości. Wychowanie dokonuje się w bezpośrednich kontaktach 
wychowawców (rodzice, nauczyciele itd.) z wychowankami, a także przez wpływy po-
średnie - oddziaływanie środków masowego przekazu. Wśród nich szczególne znaczenie ma 
oddziały wanie mediów posługujących się obrazem: telewizji, video i gier komputerowych. 

Oddziaływanie telewizji na psychikę dzieci jest ostatnio przedmiotem licznych konferen-
cji, wypowiedzi specjalistów i publikacji prasowych. Pewne próby działania w tej sprawie 
podejmuje też Rada Programowa Telewizji Publicznej i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

Jednocześnie problem oddziaływania gier komputerowych jest jeszcze prawie niezna-
ny, a ich treść, rozpowszechnianie, reklamowanie i tym podobne zagadnienia, stanowią 
„ziemię niczyją". Jak się wydaje, żadna instytucja nie czuje się kompetentna do kierowa-
nia tymi sprawami, ani odpowiedzialna za to, co się w tym zakresie dzieje, a w każdym 
razie żadne takie działanie nie jest widoczne. 

Tymczasem, wobec rozwoju technik audiowizualnych, rozpowszechnienie kompute-
rów wzrasta lawinowo, a w niedługim czasie komputer będzie stanowił z telewizorem 
jedno urządzenie. Już obecnie liczba dzieci korzystających z gier komputerowych jest 
bardzo duża, a czas poświęcany na gry stale rośnie. Warto od razu dodać, że korzystanie 
z gier nie jest zazwyczaj przez nikogo kontrolowane, gdyż rodzice na ogół nie umieją się 
nimi posługiwać. Dorośli (także nauczyciele) najczęściej nie znają zupełnie tego zaga-
dnienia i nie wiedzą nawet na czym te gry polegają. 

Problem wpływu korzystania z gier komputerowych na psychikę dziecka jest proble-
mem ważnym społecznie i ktoś powinien się nim jak najprędzej zająć. Komputery stanowią 
wielką zdobycz cywilizacyjną i ogromnie ułatwiają pracę, jednakże ich oddziaływanie na 
dzieci może też budzić niepokój. Chodzi tu przede wszystkim o wpływ gier komputero-
wych o dużej zawartości agresji, co dotyczy zdecydowanej większości gier. Jak wynika z 
badań nad treścią gier komputerowych - większość z nich przesycona jest agresją, prze-
mocą i zniszczeniem (Bowman i Rotter 1983; Loftus i Loftus 1983; Dominick 1984; Pro-
venzo 1991 za: Griffiths 1995). 

Niebezpieczeństwo gier „agresywnych" 

Gry „agresywne" polegają na walce osoby grającej z różnymi istotami (ludzie, zwie-
rzęta, stworzenia fantastyczne). Do walki używane jest rozmaitego typu uzbrojenie: dzi-
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dy, rewolwery, piły tarczowe, maczugi, broń laserowa i inne. Gry są tak skonstruowane, 
że w polu widzenia gracza znajdują się przeciwnicy, a także jego ręka z bronią, np. re-
wolwerem, widłami. W zależności od możliwości technicznych sprzętu animacja jest bar-
dzo różnorodna, od prostej, jak w filmach rysunkowych, do realistycznej gry aktorów 
włącznie. W takim wypadku możliwe jest włączenie różnorodnych dodatkowych opcji, 
na przykład pozwalających na ponowne obejrzenie zabitego przeciwnika z różnych punk-
tów widzenia, spojrzenie mu w oczy, podeptanie zwłok nogami i zostawianie krwawych 
śladów przy odchodzeniu od ofiary. Gry uzupełniane są odpowiednio dobranym dźwię-
kiem: muzyka, krzyki, jęki, odgłosy wybuchów itp. 

Młodzi gracze doskonale orientują się w rozmaitych grach i możliwościach sprzętu, a po-
magają im w tym specjalne czasopisma np. „Gry komputerowe", „Gambler" i inne, zawiera-
jące informacje o grach i reklamujące je. Przykładem tych opisów może być informacja 
o grze Magie Carpet 2 - „wspaniałym następcy gry z roku 1995 - akcja jest szybsza, a walka 
bardziej zacięta i krwawa!". Gdzie indziej opisywana jest ścieżka dźwiękowa: „Odgłosy 
- co tu mówić, trzeba to po prostu usłyszeć. Warkot karabinów maszynowych, odgłosy 
ginących żołnierzy, syk miotaczy płomieni, nawet chrzest gniecionych kości piechura pod 
gąsienicami czołgu - fascinating!". W każdym numerze można znaleźć podobne opisy. 

Kolejnym przykładem jest fragment recenzji gry „Diablo": „Ujrzenie komnaty, w której 
Butcher torturuje ludzi, musi być szokiem. Zakrwawione ściany i podłogi, zwłoki rozpię-
te na ścianach i klamrach, ciała powbijane na pale, powyginane i poskręcane w przed-
śmiertnych męczarniach. To, co na początku gry jest ewenementem, pod koniec staje się 
regułą. Na zakrwawionych podłogach poniewierają się okaleczone, często bezgłowe, na-
gie ciała. Atmosferę gry podkreśla jeszcze muzyka. Wyraźnie słyszymy jęki, westchnie-
nia i szepty. Głos czasami jest tak sugestywny, że aż ciarki przechodzą". 

Recenzje pozwalają na zapoznanie się z charakterem gry: „Cała grafika stworzona jest 
w wysokiej rozdzielczości i wszystko cieniowane jest metodą Gouarauda - przykuwa 
wzrok niczym super panienka. W Toshinden' jedną z zalet była możliwość walki różno-
rakiego rodzaju kijami, włóczniami czy pejczami. Producenci 'Soul Blade" również zao-
patrzyli każdego zawodnika w charakterystyczną dla niego broń. Zapewniam was, że 
postacie sterowane przez komputer robią znakomity użytek z tych śmiercionośnych na-
rzędzi. Jeden delikwent próbuje rozpruć ci brzuch mieczem lub toporem, a inny jeszcze 
zaatakuje dwoma półtalerzami." 

Pisma podają też opisy przeżyć graczy, na przykład: „Mama z tatą oraz młodsza siostra 
leżą już dawno w wyrkach i nikt nie wie, że ja tu sobie wciągnąłem na głowę słucha-
weczki, podkręciłem głośność w 300-watowym wzmacniaczu do połowy, zgasiłem świa-
tło i zasiadłem do gry. Grafika w grach jest już tak realistyczna, że po 20 minutach 
granica między akcją gry a rzeczywistością zaczyna się zacierać". 

W „Grach Komputerowych" można także znaleźć przykłady twórczości własnej czy-
telników: „Kto ty jesteś? Polak mały. /Jaki sprzęt twój? pecet biały. / / Kto idolem? raj-
den elektryczny. / Twoje hobby? śmierć i gwałt fizyczny"; albo: „Wychodzę z domu, na 
dworze leje / A we mnie zew łowcy szaleje. / Chyba już wiecie co chcę dziś zrobić? / 
Nauczycielską krwią ściany ozdobić!". 

Ciągłe udoskonalenia sprzętu dają grom coraz większe możliwości, a zarazem zwiększają 
nacisk dzieci na rodziców by kupowali coraz to nowsze urządzenia. Sprzęt komputerowy 
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i gry stanowią wielki rynek dający niewątpliwie ogromne zyski. Nie można więc spodziewać 
się by producenci zastosowali samoograniczenie jeśli chodzi o charakter gier, mimo że w pra-
sie pojawiają się już ostrzeżenia, a osoby znające problem są bardzo zaniepokojone. 

Obszerna literatura na temat oddziaływania telewizyjnych obrazów przemocy ukazała, 
w oparciu o bardzo liczne badania, wpływ oglądania scen agresji na wzrost agresywno-
ści u dzieci. Wyjaśnia się to przez zjawisko desensytyzacji, czyli znieczulenia. Bodźce 
często powtarzane przestają być stymulujące i znika reakcja fizjologiczna normalnie im 
towarzysząca. Następuje zobojętnienie na tego typu sceny, które muszą być coraz bar-
dziej wstrząsające żeby wywołać reakcję. Widzowie pod wpływem częstego oglądania 
scen przemocy stają się przekonani o jej normalności i reagują na nią obojętnie. Jedno-
cześnie liczne badania eksperymentalne pokazały, że dzieci naśladują zachowania agre-
sywne widziane na ekranie. Badania wykazały też wysoką korelację między oglądaniem 
scen przemocy w wieku lat ośmiu, a późniejszym posługiwaniem się przemocą w życiu 
realnym (por. Braun-Gałkowska 1995, Izdebska 1994, Kirwil 1995). 

Oba omówione zjawiska psychiczne, a więc zobojętnienie na skutek częstego ogląda-
nia scen przemocy i naśladowanie ich, mają na pewno miejsce nie tylko przy korzystaniu 
z telewizji, ale także przy grach komputerowych. Jest jednak między tymi mediami także 
zasadnicza różnica. 

W kształtowaniu zachowań dziecka, prócz podawania wzorów i naśladowania ich, 
duże znaczenie ma trening, czyli powtarzanie zachowań samodzielnie wykonywanych. 
Pod wpływem wielokrotnego powtarzania jakiejś czynności, staje się ona łatwiejsza, jest 
wykonywana bardziej sprawnie, niemal automatycznie. Przy korzystaniu z telewizji, trening 
ogranicza się do wielokrotnego oglądania podobnych obrazów. W grach komputerowych 
gracz sam dokonuje czynów agresji. Mimo, że jest to agresja symulowana, nie zaś dokony-
wana w rzeczywistości, gracz oswaja się z nią i nabiera w niej wprawy. Żeby grać i wy-
grywać musi identyfikować się z agresorem, czyli osobą dokonującą czynów przemocy. 

Przemoc dokonywana w grach nie jest karana, a przeciwnie, nagradzana poczuciem 
sukcesu. Często jest także usprawiedliwiana tym, że walka toczy się w „słusznej sprawie", 
chociaż są także gry w których gracz możne wybierać czy będzie walczyć po stronie do-
bra czy zła. W tym ostatnim wypadku dochodzić musi do identyfikacji ze „złymi mocami". 

Jeżeli, jak podaje literatura przedmiotu, dziecko do wieku dorastania ogląda w telewi-
zji kilka tysięcy morderstw, to - przy korzystaniu z gier - samo kilku tysięcy morderstw 
dokonuje. Jest nie tylko obserwatorem przemocy, ale jej egzekutorem. Można więc spodzie-
wać się, że jeżeli oglądanie scen przemocy w telewizji wpływa na agresywność dzieci, to 
korzystanie z gier o takiejże treści ma wpływ jeszcze silniejszy. 

Oddziaływanie gier komputerowych na dzieci 
w świetle literatury 

Gry komputerowe pojawiły się na rynku ponad dwadzieścia lat temu i od tego czasu 
zyskały ogromną popularność wśród szerokich rzesz użytkowników komputerów. Ten 
rozkwit rynku gier komputerowych zwrócił uwagę badaczy różnych dyscyplin nauko-
wych i skłonił do zastanowienia się nad medycznymi, socjologicznymi, pedagogicznymi 
i psychologicznymi aspektami tego zjawiska. 
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Literatura przedmiotu jest jednak jeszcze dosyć skąpa, a wyniki przeprowadzonych 
dotychczas badań są na razie niejednoznaczne. Dyskusja toczy się głównie wokół uspraw-
niających możliwości posługiwania się komputerem, a także szkodliwego wpływu gier 
komputerowych na rozwój osobowości gracza (Griffiths 1995). 

Na podstawie przeglądu literatury psychologicznej, dotyczącej skutków używania kom-
putera, można wskazać trzy główne kierunki badań: 

1) koncentrujące się na specyfice używania komputera, 
2) skoncentrowane na możliwościach formalnych, charakterze gier komputerowych i graty-

fikowanych podczas gry potrzebach, 
3) zajmujące się treścią gier. 
Ad 1) Podkreślanie edukacyjnych i terapeutycznych walorów gier komputerowych 

(por. Loftus i Loftus za: Griffiths 1995) związane jest z akcentowaniem specyfiki używa-
nia komputera, która wymaga znacznej sprawności (koordynacja: wzrok - ręka, procesy 
myślowe i decyzyjne, ćwiczenie refleksu itp.). Komputer stanowić może więc użyteczne 
narzędzie terapii różnych zaburzeń (Leerhsen i in. za: Griffiths 1995) i może być wyko-
rzystywany w celu usprawnienia koordynacji wzrokowo-ruchowej, na przykład: 

- u chorych po wylewach (Lynch 1981, 1983 za: Griffiths 1995), 
- u dzieci z rozwojową niezdolnością dotykową - próbuje się tu określić bliżej me-

chanizm obronności dotykowej (Baranek, Berkson 1994), 
- w rozwijaniu słabych zdolności przestrzennych (Subrahmanyam, Greenfield 1994), 
- przy uczeniu dzieci różnicowania dźwięków (Ravachew 1994). 
Podkreśla się również dość zgodnie, iż kontakt dziecka z komputerem pozwala na 

ćwiczenie koncentracji (Butterfield 1993 za: Griffiths 1995) i sprzyja rozwojowi zdolno-
ści poznawczych (Greenfield 1983 za: Griffiths 1995). 

Ad. 2) Większość gier umożliwia dowolny wybór poziomu trudności, a dostosowanie 
go. do swoich wymagań pozwala manipulować tempem, daje więc możliwości regulacji 
poziomu pobudzenia. Wygrane wzmacniają poczucie własnej wartości, a porażki ujmo-
wane są w kategorii błędu i przedstawiane w sposób nieraniący, z jednoczesną możliwo-
ścią ich poprawiania (dążenie do „mistrzostwa"). Wszystko to powodować może redukcję 
lęku, wzrost poczucia sukcesu, sprawczości i kontroli (Anderson i Ford 1986 za: Griffi-
ths 1995), zwłaszcza w przypadku gier strategicznych, gdzie grający zarządza całymi 
systemami. Wiele gier sprzyja również uruchamianiu i pobudzaniu wyobraźni (Brown 
1989). Niewykluczone, że wszystko to przenoszone jest na inne doświadczenia życiowe. 

Z drugiej strony - obserwacje dzieci przy grach komputerowych dostarczają psycho-
logicznych informacji o przebiegu procesów myślowych, motywacji, strategiach osiąga-
nia i wyznaczania celów, podejmowania decyzji, reakcjach na błędy i sukcesy (Strommen 
1993; Crowley, Siegler 1993; Lugt-Tappeser, Schafer, Scheiblechner, Franzen 1994; Chan-
dler, Chaille 1993). 

Łatwość, z jaką gry komputerowe mogą zaspokoić skomplikowane potrzeby oraz ilość 
czasu poświęcana grom znajduje się w centrum zainteresowania psychologów-klinicy-
stów, porównujących niektóre sposoby używania komputera do uzależnień. Dziecko przy-
zwyczaja się do tego sposobu spędzania czasu i niczym innym się nie interesuje. Również 
charakterystyczne dla wielu gier pozostawanie w nierealnym świecie stanowić może pro-
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błem kliniczny, gdyż gracz odrywa się od świata realnego, w którym żyje w rzeczywisto-
ści, przenosząc się w wyobraźni w świat fikcji, a granice między życiem realnym a fik-
cyjnym zacierają się. (Shotton 1989 za: Griffiths 1995; Zyss, Boroń 1996). 

W tym nurcie umieścić też można badania nad związkami między zaangażowaniem w gry 
komputerowe a uspołecznieniem dzieci. Zainteresowanie grami video może ograniczać 
czas przeznaczany na kontakty społeczne, przy tym kontakt z komputerem ma charakter 
relacji apersonalnej (Zyss i Boroń 1996). Jak jednak podkreślają Anderson i Ford (1986 
za: Griffiths 1995) intensywne granie może także łagodzić inne problemy. Rezultaty ba-
dań dotyczących tego zagadnienia są często rozbieżne. 

Kestenbaum i Weistein (1985) piszą, że często grające dzieci w porównaniu do grają-
cych rzadko, mają skłonność do bardziej otwartej ekspresji współzawodnictwa, ujawniają 
agresję niedestrukcyjnie, obniża się u nich napięcie - relaksują się. Częste granie nie było 
według tych autorów związane z wyższym neurotyzmem, ani z wycofaniem społecznym, 
czy ucieczką w świat fantazji. Zyss i Boroń (1996) sugerują jednak, iż gry komputerowe 
mogą być szczególnie pociągające dla osób sfrustrowanych, potrzebujących dowartościo-
wania, osobowości histerycznych, lub narcystycznych. 

Furst (1993), na podstawie badań, uważa, że w wielu przypadkach zainteresowanie 
telewizją, grami video i komputerowymi wiąże się z kompensacją braków w środowisku 
rodzinnym. Również badania Selnowa (1984) wskazują, iż gry komputerowe dostarczają 
dziecku elektronicznego przyjaciela, jednocześnie jednak zarówno gry komputerowe, jak 
i oglądanie telewizji sprzyjają, według niego, przyjmowaniu pasywnych ról życiowych. 
Częstotliwość grania w badaniach Sakamoto (1994) nie korelowała z popularnością dziecka 
wśród rówieśników. Zaobserwował on natomiast niewielką negatywną korelację między 
zdolnościami socjokognitywnymi dzieci, czyli umiejętnością zrozumienia i wczuwania 
się w punkt widzenia innych, a częstotliwością grania. Niewykluczone jest jednak, że niski 
poziom tych zdolności spowodował zajęcie się grami. Z kolei Shimai, Masuda i Kishi-
moto (1990) zanotowali dużo wyższe zdolności społeczne u dzieci przedszkolnych grają-
cych w gry komputerowe w porównaniu do dzieci nie mających takiego doświadczenia. 
Być może jest to spowodowane tym, iż dzieci, które w wieku przedszkolnym potrafią już 
korzystać z komputerów wykazują ogólnie wyższy poziom rozwoju (w tym także i spo-
łecznego). 

Również Linn i Lepper (1987) badając dzieci z klas 4-6 stwierdzili pozytywny, choć 
niezbyt silny, związek używania gier video ze zdolnościami społecznymi dzieci, w tym 
także ze społeczną aktywnością oraz użyciem komputerów w celach nie związanych z grą. 
Jednocześnie jednak granie korelowało znacząco negatywnie z osiągnięciami szkolnymi 
i znacząco pozytywnie z impulsywnością dziecka w ocenie nauczycieli. Dzieci korzystające z 
gier miały więc gorsze wyniki szkolne i były bardziej impulsywne, niż dzieci nie grające. 

Podobne rezultaty uzyskali Liebermann, Chaffe i Roberts (1988) w wyniku badania 
ósmoklasistów używających komputera „rekreacyjnie" bądź „intelektualnie": ci, którzy 
grali systematycznie uzyskiwali jednocześnie najgorsze wyniki w szkole i bardzo często 
spędzali czas oglądając telewizję. Komputer nie konkuruje więc z telewizją, przeciwnie 
- wysokiemu nasileniu grania zdaje się towarzyszyć częste oglądanie programów telewi-
zyjnych (Dominick 1984; Selnow 1984; Lieberman, Chaffe, Roberts 1988). W takim 
wypadku oddziaływanie obu mediów może się kumulować. 
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Ad. 3/ Treść gier komputerowych stosunkowo rzadko była przedmiotem refleksji psy-
chologicznej, a badań empirycznych wyjątkowo rzadko (na 85 badań podejmujących 
kwestie użycia komputera - tylko 5). Wśród gier najpopularniejszych znajdują się także 
takie, które są zupełnie pozbawione przemocy, lecz zdecydowana większość ma charak-
ter agresywny. Około 85% analizowanych gier angażuje użytkownika w akty symulowa-
nego niszczenia i przemocy (por. Griffiths 1995). Braun i Giroux (1989) obserwowali 
młodzież grającą w salonach gier video i skonstatowali w większości gier treści antyspo-
łeczne i brutalną przemoc. Chłopcy, generalnie bardziej aktywni użytkownicy gier, nie 
wykazywali silniejszej, niż dziewczęta, preferencji gier brutalnych. 

Cooper i Mackie (1986) obserwowali zachowanie dzieci następujące bezpośrednio po 
zaangażowaniu (ja^o grający lub jako obserwator grającego kolegi) w agresywną grę 
komputerową. Grupę kontrolną stanowili gracze i obserwatorzy nieagresywnej gry typu 
labirynt. I dzieci grające i obserwujące grę miały po grze „agresywnej" podwyższony 
poziom agresywności. Odnosiło się to zwłaszcza do dziewcząt, które ujawniały, oprócz 
zachowań agresywnych, także więcej aktywności ogólnej. Po grze „nieagresywnej" za-
bawa dzieci rozwijała się spokojniej. 

Kestenbaum i Weistein (1985) stwierdzili natomiast, że granie przyczynia się do roz-
ładowania agresji w sposób niedestrukcyjny, choć potwierdzili też hipotezę o niższej to-
lerancji frustracji u „graczy" w porównaniu do osób sporadycznie tylko grających, co 
znaczy, że dzieci grające łatwiej ulegają rozdrażnieniu w sytuacjach trudnych. Graybill, 
Kirch, Esselman (1985) badali dzieci bezpośrednio po 8-minutowej grze z dużą zawartością 
przemocy oraz po grze bez przemocy. Dzieci były wcześniej oceniane przez rówieśni-
ków jako agresywne, bądź nieagresywne. Autorzy na podstawie uzyskanych rezultatów 
sugerują, że przemoc w treści gier video rozładowuje impulsy agresywne w sposób ak-
ceptowalny społecznie, i powoduje, że dzieci stają się bardziej asertywne, to znaczy umie-
jące bronić swego zdania. Powyższe badania dotyczyły jednak krótkotrwałego efektu po 
krótkiej grze, trudno więc je uogólniać. 

Rezultaty badań Dominicka (1984) wskazują natomiast, że ci, którzy grają w gry z prze-
mocą, są też osobami intensywnie oglądającymi brutalne programy w telewizji i ujaw-
niają wyższy poziom agresji fizycznej. U chłopców stwierdzono też związek między 
nasileniem grania, a obniżoną samooceną. U dziewcząt nie zaobserowano takiego związku. 

Dotychczasowe badania nie pozwalają jeszcze na jednoznaczne i całościowe ocenienie 
wpływu gier komputerowych na psychikę dzieci. Jak się wydaje dają one duże możliwo-
ści w zakresie powiększania sprawności psychomotorycznych, być może także rozwoju 
myślenia strategicznego. Jednocześnie jednak, mimo że niektórzy badacze sugerują po-
zytywne skutki także w dziedzinie rozumienia sytuacji społecznych u graczy, istnieją ba-
dania wskazujące na wzrost agresywności dzieci korzystających z gier o charakterze 
agresywnym. 

Zważywszy na nieomal jednoznaczne wyniki badań nad oddziaływaniem obrazów 
przemocy w telewizji, stwierdzające wzrost realnej agresywności u dzieci oglądających 
je, a także niektóre (jeszcze niepełne) wyniki badań nad grami komputerowymi, to oba-
wy, co do skutków używania agresywnych gier komputerowych przez dzieci, są najzu-
pełniej uzasadnione. Szczególne znaczenie ma to, że w przypadku gry komputerowej 
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angażowana jest również sfera behawioralna gracza, który jest w pewnym sensie sprawcą 
aktów przemocy. 

Oddziaływanie gier komputerowych na dzieci 
w świetle badań własnych 

Ponieważ, jak dotąd, nie było w Polsce badań nad skutkami oddziaływania gier kom-
puterowych na psychikę dzieci, ich przeprowadzenie było szczególnie ważne. Poniżej 
przedstawię pokrótce wyniki badań jakie przeprowadziłam na ten temat wraz z zespołem 
współpracowników. Badania te nie odpowiadają oczywiście na wszystkie nasuwające się 
- w związku z omawianym problemem - pytania, jednak ich rezultaty potwierdzają zna-
czenie problemu. 

Celem badań było stwierdzenie czy dzieci korzystające z „agresywnych" gier kompu-
terowych, różnią się - w stosunku do dzieci takich gier nie używających - pod wzglę-
dem agresywności i wrażliwości moralnej. 

Przypuszczaliśmy, że ponieważ stwierdzony już został wpływ oglądania w telewizji 
obrazów agresji na wzrost agresywności dzieci, to podobny będzie wpływ takich scen 
oglądanych w grze komputerowej. Ponieważ jednak korzystające z gier komputerowych 
dziecko jest nie tylko widzem ale i sprawcą oglądanej przemocy, więc częste powtarza-
nie tego zachowania będzie wpływać również na wzrost agresywności, a także obniżać 
jego wrażliwość moralną, czyli uwrażliwienie na dobro i zło. 

Badaniami objęci byli chłopcy (ponieważ oni częściej niż dziewczynki zajmują się ta 
kimi grami) w wieku 12-15 lat. Zbadano dwie grupy: pierwsza - „komputerowa" - skła-
dała się z chłopców zajmujących się grami komputerowymi z zawartością agresji co 
najmniej przez 10 godzin w tygodniu, druga - „niekomputerowa" obejmowała chłopców 
nie posiadających komputera w domu i nie grających w gry. 

Grupy do badań zostały wyodrębnione przy pomocy specjalnie skonstruowanego wywia-
du, a badania zostały przeprowadzone przy użyciu 3 testów (Inwentarz A. Buss i A. Dur-
kee, Test Rysunku, Test wrażliwości moralnej T. Witkowskiego). Wyniki badań pokazały, 
że rezultaty uzyskane przez chłopców z porównywanych grup we wszystkich użytych 
metodach różniły się między sobą w sposób statystycznie istotny. 

Chłopcy „komputerowi" okazali się bardziej agresywni i dotyczyło to zarówno wyniku 
ogólnego jak i wszystkich wskaźników testu kwestionariuszowego, a mianowicie: napastli-
wości fizycznej, napastliwości słownej, napastliwości pośredniej, negatywizmu, podejrz-
liwości, uraźliwości i drażliwości. Także w metodzie projekcyjnej (Test Rysunku) dzieci 
„komputerowe" cechowały się większym napięciem emocjonalnym i wyższą agresywnością. 

Można więc powiedzieć, że dzieci poświęcające dużo czasu na „agresywne" gry kom-
puterowe cechują się większą agresywnością, natomiast ich wrażliwość moralna jest niższa. 

Agresja jest to zachowanie zmierzające do uczynienia komuś krzywdy, zaś agresyw-
ność jest względnie stałą tendencją do takich zachowań. Agresywność uwarunkowana 
jest przez wiele czynników, wśród nich znaczące jest tzw. uczenie się społeczne, czyli 
naśladowanie zachowań agersywnych obserwowanych w świecie realnym lub na ekranie. 

Przez wrażliwość moralną rozumie się zdolność do reagowania na przejawy dobra i zła 
w konkretnych sytuacjach, dostrzeganiu dobra i zła i umiejętności oceniania zachowań z punk-
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tu widzenia moralnego. Istnieją różne stopnie wrażliwości moralnej. Jej obniżenie można 
opisać jako niewrażliwość na bodźce moralne, nie reagowanie na przejawy dobra i zła. 

Na wrażliwość moralną składa się zasób pojęć moralnych, przeżycia emocjonalne i na-
byte przyzwyczajenia (Witkowski 1994). Wielokrotne stykanie się z doświadczeniami silnie 
pobudzającymi może ją osłabić, a częste postępowanie niezgodne z normami moralnymi, 
osłabia reagowanie na nie skruchą. Prawdopodobnie wielokrotne dokonywanie czynów 
agresywnych bez poczucia winy za nie - gdyż wykonywane są „na niby" - powoduje 
zatarcie granic między dobrem i złem, i przez to zmniejszenie wrażliwości moralnej. 

Niewrażliwość moralną w połączeniu z podwyższoną agresywnością, można określić jako 
tendencję do psychopatii, a osobowość o takich cechach jako osobowość aspołeczną. Tak 
więc wyniki badań wskazały wyraźnie, że korzystanie z gier o treściach agresywnych może 
kształtować w dzieciach tendencje aspołeczne, które prowadzić mogą do przestępczości. 

Oczywiście jedne badania nie odpowiadają na wszystkie pytania i są ograniczone za-
stosowaną strategią badawczą. Pozostaje jeszcze wiele zagadnień niejasnych, na przy-
kład: w jakiej mierze oddziaływanie gier jest modyfikowane przez wiek, płeć, cechy 
osobowości i sytuację rodzinną dzieci, w jakiej mierze zależy od czasu poświęcanego na 
granie, i inne. (Zespół nasz prowadzi badania nad tymi zagadnieniami.) Jednak istnienie 
związku między korzystaniem z gier nasyconych destrukcją i przemocą a wzrostem agre-
sywności i obniżeniem wrażliwości moralnej jest już stwierdzone. 

Podsumowanie 

Podsumowując to, co powiedziano wyżej, można stwierdzić, że choć ogólnie posługi-
wanie się komputerami przez dzieci i młodzież może przynosić wiele korzyści, to jednak 
gry komputerowe nasycone obrazami destrukcji i przemocy stanowią poważne zagroże-
nie społeczne. Stwierdzono już odnośnie telewizji, że oglądanie scen agresji ma wpływ 
na wzrost agresywności dzieci. Przy grach komputerowych dzieci nie tylko oglądają prze-
moc, ale same ją realizują, a przez to oswajają się z nią i obojętnieją na nią. 

Badania naukowe na ten temat nie są jeszcze wystarczające, ale wyniki badań dotych-
czasowych każą poważnie zastanowić się nad problemem, a pierwsze badania polskie 
wskazują jednoznacznie na to, że „agresywne" gry komputerowe mają związek z większą 
agresywnością i mniejszą wrażliwością moralną korzystających z nich dzieci. Problem 
wpływu gier komputerowych z zawartością agresji ma więc duże znaczenie społeczne. 

Oddziaływanie gier komputerowych, a nawet charakter tych gier jest na ogół osobom 
dorosłym zupełnie nieznany. Przedstawione wyżej pierwsze w Polsce badania empirycz-
ne są zaledwie początkiem naukowego rozeznania problemu, ale już to, co udało się nam 
zbadać jest bardzo niepokojące. Zapewne ukażą się badania następne, zostaną zorganizo-
wane na ten temat konferencje i zjazdy, sprawa stanie się tematem modnym w prasie. 
Tymczasem jednak tysiące dzieci i młodych ludzi godzinami bawi się w zabijanie, rozry-
wanie i deptanie przeciwników, słucha jęków ofiar i huku wybuchów, przyzwyczaja się 
do myślenia w kategoriach nie współdziałania, ale walki. 

Żadna czynność (czy będzie to uprawianie sportu, gra na instrumencie muzycznym, 
uczenie się matematyki, czy modlitwa) wykonywana przez kilkanaście, lub kilkadziesiąt 
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godzin w tygodniu nie może zostać bez następstw. Warto zastanowić się nad skutkami 
wielogodzinnej zabawy w mordowanie. 
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Sławomir J. Żurek 

Młodzi i media (katolickie) 

„Szczególnie w dziedzinie polityki informacyjnej przejawia się poziom etyczny dzien-
nikarza. Trudno przecenić wagę jego odpowiedzialności. Dziennikarz nie będzie traktował 
tej odpowiedzialności poważnie, jeśli nie przyjmie fundamentalnych zasad etycznych i jeśli 
nie będzie miał poczucia ogromnego znaczenia, jakie mają publiczne środki przekazu w wol-
nym społeczeństwie. (...) Publicyści, wespół z rodzinami i wychowawcami, wezwani są 
do poważnego traktowania młodzieży." 

Jan Paweł II, Istota, wielkość i odpowiedzialność sztuki i publicystyki, 
„L'Osservatore Romano" 1981, nr 2, s. 18-19. 

Co najmniej od kilku lat, a dokładniej od roku 1989 trwa w środowisku katolickim 
ożywiona dyskusja na temat środków społecznego przekazu. Stała się ona tym bardziej 
gorąca, gdy okazało się, że większość polskich mediów poszła w kierunku komercyj-
nym, bądź przyjęła mniej lub bardziej krytyczny kurs wobec instytucji Kościoła. Poziom 
prasy katolickiej, utrzymanej w duchu religijności tradycyjnej i nie zawsze pogłębionej 
(„Niedziela"), czy też z zasady uległej wobec wszelkiej zwierzchności, a w dodatku nie-
profesjonalnie redagowanej („Słowo - Dziennik Katolicki"), zmusza do refleksji nad potrzebą 
powstawania mediów, które wcale w swej nazwie nie muszą zawierać konfesyjnego ter-
minu „katolickie", a mogą być bliskie posoborowej nauce Kościoła i czytelne dla wszyst-
kich jego członków. Dzisiaj powoli do głosu dochodzi nowe pokolenie, które już nawet 
nie pamięta stanu wojennego, i dla którego zatargi w katolickim środowisku dziennikarskim 
są po prostu niezrozumiałe. W tak zwanych „mediach katolickich" (szczególnie w prasie) 
najsmutniejsza jest, a młodzi spostrzegają to doskonale, często tam obecna agresja i wza-
jemne opluwanie się środowiska, jakby nie było, katolickiego. (Młodzi katolicy, często nie 
rozumiejąc różnic ideologicznych między katolickim „Tygodnikiem Powszechnym" i kato-
lickim tygodnikiem „Niedziela", nazywają ten stan „grą na jedną bramkę"! I mają w tym 
sporo racji, o czym świadczą chociażby wyniki ostatniej kampanii prezydenckiej i sto-
pień zaangażowania w nią niektórych mediów katolickich na przykład Radia Maryja.) 

W Polsce jest ogromna potrzeba formowania dojrzałych katolików w duchu Vatica-
num II, czego media katolickie (może z wyjątkiem „Gościa Niedzielnego" i „Tygodnika 
Powszechnego") raczej nie czynią, a i te wymienione czasopisma, skierowane w dużej 
mierze do inteligencji, są z różnych względów przez niektóre środowiska kościelne igno-
rowane. Na temat lokalnych rozgłośni radiowych, działających na terenach różnych diecezji 
właściwie trudno cokolwiek powiedzieć, bo na ogół media te jeszcze raczkują i są z re-
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guły bardzo nierówne. Dziennikarze pracujący w nich to przeważnie amatorzy, bez prak-
tyki, dla których radio jest polem manewrowym w realizacji własnych pomysłów lub nie 
spełnionych ambicji. Co do Radia Maryja, jedynej ogólnopolskiej rozgłośni katolickiej, 
nie sposób wypowiadać się bez emocji. Tym bardziej, gdy ktoś próbował będzie na ante-
nie tej znaleźć „Serce katolicyzmu" — Kerygmat, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie 
Zmartwychwstałym, który przebacza i kocha każdego człowieka, również ateistę czy 
agnostyka... Dopuszczane tam wypowiedzi radiosłuchaczy, często przepełnione antysemi-
tyzmem, oraz generalnie niechęcią do wszystkiego, co niepolskie i niekatolickie, są z re-
guły pozostawiane bez komentarza redakcyjnego. (Szczególnie szokująca była dla mnie 
wypowiedź duszpasterza, „speca od grzechów lekkich i ciężkich", który obwiniał swoją 
rozmówczynię o to, że ta w okresie okupacji kradła chleb i przerzucała go przez drut 
kolczasty Żydom. „To był grzech ciężki!" - grzmiał rekolekcjonista.) Przykłady tego typu 
można by mnożyć bez końca... Obraz Kościoła, prezentowany w tej rozgłośni, jest z gruntu 
daleki od posoborowej wizji Kościoła-Wspólnoty, Sakramentu Zbawienia (Lumen gentium). 
Słuchaczem Radia Maryja może zostać jedynie dojrzały, uformowany chrześcijanin, po-
siadający dar rozróżniania złotych ziaren od plewy, a w dodatku nastawiony tolerancyj-
nie wobec zmieniających się humorów i sympatii redaktora naczelnego Ojca Tadeusza 
Rydzyka. Bo cóż młody, a i często zagubiony człowiek może znaleźć w Radio Maryja, 
skoro większość czasu trawi się tam na demaskowaniu członków lóż masońskich, niż na 
rozważanie Społecznej Nauki Kościoła? Cóż mogą usłyszeć tam rodzice, którzy mają ze 
swoimi pociechami problemy i szukają możliwości ich rozwiązania, gdy więcej tam wal-
ki ideologicznej niż rzetelnej informacji? Radio Maryja to na szczęście również modli-
twa - różaniec, transmisja Liturgii Eucharystii, codzienna Liturgia Godzin. (Chociaż 
nieporozumieniem jest nazywanie przez redakcję wiecu politycznego, przepełnione-
go zjadliwym językiem nienawiści - „festynem ewangelicznym".) Lecz czy młodych 
pociąga dziś niczym nie ugruntowana modlitwa? 

Telewizyjne programy katolickie są ostatnio dużo lepsze (Credo, Ludzki świat, Roz-
mowy o końcu wieku, Tischner czyta Katechizm). Gorzej z audycjami dla dzieci, szcze-
gólnie w -wakacje. Bo jak inaczej tłumaczyć fakt, że w sobotnie lipcowe i sierpniowe 
poranki maluchy odchodzą od telewizora na sygnał ,Ziarna" (świetnego programu za 
czasów ks. Drozdowicza), bo występujący tam ksiądz-redaktor znowu będzie „raczył" 
naszych milusińskich kolejną wycieczką do kolejnego Sanktuarium Maryjnego, aby przez 
pół godziny pielęgnować chyba jedynie swą własną religijność. 

Naprawdę nie wiem, czy młodzi ludzie sięgają dziś w Polsce po media katolickie. 
Wiem natomiast na pewno, że media te robią wszystko, aby tego nie czynili, kształtując 
anachroniczny obraz Kościoła. Katolickie środki społecznego przekazu w Polsce mówią do 
ludzi młodych najczęściej językiem archaicznym i niezrozumiałym (chociaż chlubnym 
wyjątkiem jest w tej kwestii magazyn „Raj" i ostatnio „Fronda"!). Pod wpływem mediów 
katolickich młodzi postrzegają najczęściej Kościół jako sztywną instytucję, która w żaden 
sposób nie wychodzi na zewnątrz ku współczesnemu, zlaicyzowanemu człowiekowi. By 
parafia i rodzina mogły kształtować młodzież potrzebują pomocy nowoczesnych środ-
ków przekazu, tak by formacja ta był rzeczywiście dojrzała, posoborowa i otwarta. 

Najbardziej cenna dla polskiego Kościoła winna więc być młodzież, bo ona wyznaczy 
przyszły kurs naszej ojczyzny, a młodzież w Polsce jest dziś bardzo trudna... Po doświad-
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czeniach komunizmu, które wciąż obciążają to pokolenie poprzez totalitarną formację ich 
rodziców, a także po ostatnich latach preferowanej konsumpcyjnej, uproszczonej wizji 
świata, zaistniał kompletny chaos aksjologiczny w generacji wchodzącej w dorosłe życie 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wiedzą to najlepiej rodzice i nauczyciele. 
Młodzież dzisiaj w naszym kraju nie jest wcale zła, łecz po prostu zagubiona! Wielu z nich 
szuka odpowiedzi na dręczące ich pytania w sektach i świadczy to nie tylko o demonicz-
nym charakterze tych organizacji, ale również o silnej potrzebie życia religijnego jaka 
tkwi w każdym człowieku. Sekty w naszym kraju są dziś zagrożeniem dla młodych, ale 
także są one wyzwaniem dla współczesnego Kościoła, w stronę którego mimo wszystko 
młodzież patrzy jeszcze z nadzieją! 

Istnieje w Polsce realna potrzeba powołania ogólnopolskiego dziennika, reprezentują-
cego rzeczywiste stanowisko Episkopatu Polski i pokazującego bezstronnie wszystkie 
obszary współczesnego życia (nie tylko religijnego!), a także różne, pluralistyczne stano-
wiska i nurty istniejące wewnątrz samego Kościoła - począwszy od formacji inteligenc-
kiej (dziś skupionej wokół „Tygodnika Powszechnego"), poprzez katolicyzm tradycyjny, 
aż po wspólnoty religijne (oaza, charyzmatycy, neokatechumenat), które de facto nie mają 
swojej reprezentacji w mediach, a są współcześnie chyba najbardziej autentyczną, bo 
praktykującą na co dzień zasady Ewangelii rzeczywistością eklezjalną. Jest również ogrom-
ne zapotrzebowanie na powstawanie lokalnych czasopism (parafialnych, środowisko-
wych, czy też formacyjnych), stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, skierowanych 
przede wszystkim do adresata, który choć przeważnie ochrzczony, ma zazwyczaj nikłe 
pojęcie na temat aktualnej, posoborowej nauki Kościoła. Lecz jeszcze bardziej widoczna 
jest potrzeba, by publicyści katoliccy dawali naprawdę świadectwo żywego chrześcijań-
stwa w swoim miejscu pracy, „nie oddając złem za zło", nawet w tekstach polemicznych! 
Być może środowisko dziennikarskie potrzebuje tych kilku autentycznie „katolickich 
publicystów", którzy zamiast ostrzyć swe pióra na przeciwnikach ideologicznych, będą 
im przypominać o obecności Boga w naszym współczesnym, tak pogmatwanym świecie. 

W Polsce czekamy dzisiaj na dojrzałych, dobrych dziennikarzy katolickich, uformo-
wanych w duchu Vaticanum II, którzy postrzegaliby Kościół katolicki bardziej w kategoriach 
jego powszechności niż polskości (nie znaczy zapominający o tradycji narodowej), którzy 
w swych programach i artykułach formowaliby odbiorcę, stawiając na rzetelność i obiek-
tywizm, a nie na emocje i skrajnie prawicową retorykę, którzy przybliżaliby szczególnie 
ludziom młodym naukę Papieża, a nie kwitowali poważne problemy sentymentalnymi 
opowiastkami o patriotyzmie Ojca Świętego, którzy współpracowaliby także z domem i szkołą 
oraz innymi instytucjami życia publicznego. 



Filozofia w szkole 



Dominika Jakubiak 

Próba opisu szkoły za pomocą pojęć filozoficznych 

Aby zacząć się nad czymś zastanawiać, trzeba udowodnić, że to „coś" jest. Owo sło-
wo „Być" można rozpatrywać w różnych aspektach. Można stwierdzić tożsamość szkoły 
uznając, iż szkoła jest szkołą. Chcąc zaliczyć szkołę do jakiegoś rodzaju można stwierdzić, 
iż Społeczne Liceum Ogólnokształcące (SLO) jest instytucją społeczną. Można określić jej 
własności - jako budynku (mała, beżowa) lub jako placówki oświatowej (kameralna, 
społeczna). Dlatego niewątpliwie możemy powiedzieć, iż SLO „jest" w sensie istnienia, gdyż 
w przeciwnym razie chodziłabym do innej szkoły, a wg św. Tomasza z Akwinu, skoro 
istnienie jest doskonałością, więc też SLO na swój sposób jest doskonałe - co mnie cieszy. 
Akt istnienia jest czynnikiem ostatecznie decydującym o tym, że dany byt (SLO) jest. 
Nie znaczy to, że jest istnieniem koniecznym - wręcz przeciwnie. Szkoła jako byt skończony 
jest równocześnie bytem przygodnym i dopuszczalna jest możliwość jej nieistnienia, ale 
jakież by to było straszne dla społeczeństwa Bychawy! Szkoła jest zależna od człowieka, 
gdyż jest także odpowiednikiem pewnych aktów świadomości tworzącego ją człowieka 
(np. Lucjan Paszkiewicz). Dlatego pod pewym względem jest bytem intencjonalnym. 

Wg Platona, świat realny jest odwzorowaniem świata idei, dlatego naturalne jest pragnie-
nie poszukiwania i budowania coraz lepszej szkoły. Pragnienie tego, co absolutne, a zarazem 
doskonałe, spowodowało m.in. cykl spotkań mających na celu ułożenie nowego, idealnego 
programu SLO (Platon pewnie się cieszy). Arystoteles zakładał, że SLO jako byt, z hylemorfi-
stycznego punktu widzenia, jest jednością materii i formy, która to organizuje wszelki byt. 
Jako że szkoła jest bytem indywidualnym, konkretnym, będącym jednością - więc jest 
substancją, którą można określić wskazując jej przypadłości. Szkoła - jako instytucja 
oświatowa - ma swoje miejsce w filozofii Kartezjusza, gdyż uczy myśleć. A że powszechnie 
wiadomo, iż „cogito ergo sum", więc dzięki SLO mogę napisać tę pracę (w sentencji nie ma 
jednakże wzmianki o tym, że myślenie musi być poprawne!). Zdanie Kartezjusza jest prawdą 
absolutnie pewną, co daje jakieś poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszym świecie... 

SLO jako byt może czuć się dumne ze swojej natury, którą uświadamia sobie dzięki Heglo-
wi. Mianowicie: ten byt jest rozumny, gdyż niezaprzeczalnie szkołę da się objąć rozumem, 
ma logiczny charakter - więc można mówić o ogólności SLO. Uznając, iż wszystkie elementy 
rzeczywistości tworzące szkołę są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływują, 
musimy powiedzieć o SLO jako o całości. A że szkoła ma to do siebie, iż ciągle się staje, można 
mówić ojej zmienności. Niewątpliwie wiąże się to z prawem dialektycznym, które jest naczel-
nym prawem logicznym wg Hegla. Szkoła była, jest i będzie syntezą twórczych przeciwieństw 
jak uczniowie (teza) i nauczyciele (antyteza), chociaż... 



• lekcje filozofii 

Piotr Mazur 

Filozofia w szkole średniej 
(program) 

Klasa I (wszystkie profile - 1 godz. tygodniowo, ok. 30 godz. rocznie) 
1. Co to jest filozofia? 
2. Początki filozofii greckiej (wykład) 
3. Co to jest arche bytu? Heraklit - Parmenides (wykład), praca domowa: komentarz do wykładu lub 

analiza wybranej myśli jednego z autorów. 
4. Czy człowiek jest miarą wszechrzeczy? Sokrates - Sofiści (wykład), praca domowa: komentarz 

do tematu lekcji. 
5. Rzeczywista rzeczywistość w filozofii Platona. (Lektura „metafory jaskini" wraz z komentarzami 

i dyskusją). 
6. Platońska wizja człowieka i społeczeństwa, (wykład) 
7. Arystoteles jako twórca nauki (wykład), praca domowa: Co to jest nauka? 
8. Arystoteles Zachęta do filozofii. (Lektura tekstu, komentarz i dyskusja). Praca domowa: Czy Ary-

stoteles zachęcił mnie do zajmowania się filozofią? Dlaczego? 
9. Czy filozofia daje człowiekowi szczęście? (lektura i dyskusja). 
10. Co to jest przyjaźń? (Dyskusja z wyraźnym naciskiem na próbę samodzielnego zbudowania defi-

nicji: aspekt metodologiczny). 
11. Arystoteles - różne rodzaje przyjaźni. (Lektura tekstu, komentarz, dyskusja ze zwróceniem uwagi 

na podobieństwa i różnice własnych poglądów z poglądami Arystotelesa). 
12. „Złoty środek" jako zasada postępowania. (Lektura i dyskusja ze zwróceniem uwagi na samą 

dyskusję jako metodę dochodzenia prawdy). Praca domowa: Czy złoty środek jest zasadą postępowania? 
13. Szkoły etyczne starożytności (wykład), praca domowa: która ze szkół jest ci najbliższa? Dlaczego? 
14. Kim jest człowiek? (Dyskusja bez wstępnej lektury, ze szczególnym naciskiem na ukazanie podo-

bieństw i różnic, jakie istnieją między zwierzętami a człowiekiem; problem instynktu i rozumu). 
15. Filozoficzna interpretacja „faktu człowieka", (wykład) 
16. Władze umysłowe człowieka: rozum i wola. (wykład) 
17. Czy człowiek jest wolny? (Dyskusja bez lektury ze szczególnym naciskiem na argumentację, 

zarówno pozytywną jak i negatywną). 
18. Wolność człowieka a prawda. (Wykład połączony z ustosunkowaniem się prowadzącego do prac 

domowych). 
19. Władze umysłowe człowieka. Uczucia. (Krótka dyskusja i wykład). 
20. Temperament; rodzaje i jego rola w życiu człowieka. (Wykład oraz praktyczne ćwiczenia po-

przez określenie własnego temperamentu przez uczniów). 
21. Człowiek w perspektywie śmierci (dyskusja oparta na lekturze tekstu danego do samodzielnego 

opracowania w domu). 
22. Buddyzm i jego konsekwencje antropologiczne. (Wykład ze zwróceniem uwagi na podobieństwa 

i różnice buddyzmu i chrześcijaństwa). 
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23. Chrześcijaństwo a filozofia. (Wykład; czynniki tworzące cywilizację Zachodu). 
24. Człowiek w filozofii św. Augustyna. (Wykład oraz lektura tekstu wraz z komentarzem i dys-

kusją). 
25. Unde malum (skąd zło?)? (Dyskusja oparta na lekturze tekstu św. Augustyna), praca domowa: 

czy przekonuje cię argumentacja św. Augustyna? 
26. Dlaczego filozofia? Dlaczego św. Tomasz? (Wykład, praca domowa: Odpowiedź na pytanie za-

warte w temacie ze sprawdzeniem sprawności metodologicznej ucznia, co do założeń zawartych w py-
taniu, na lekcji następnej). 

27. Bóg - dowód ontologiczny oraz „drogi" św. Tomasza, (wykład) 
28. Istota Boga i jej poznawalność. (Wykład poprzedzony głośną lekturą prac domowych uczniów). 
29. Stosunek wiary do rozumu w filozofii średniowiecza, (wykład) 
30. Filozofie i filozofowie odrodzenia, (wykład) 
31. Humanizm teocentryczny i humanizm antropocentryczny. (Lektura tekstu i dyskusja). 
32. Co to jest tolerancja? (Dyskusja poprzedzona lekturą domową). 
33. Człowiek i świat w New Age. (Dyskusja poprzedzona lekturą domową). 
Podstawą do zaliczenia jest: 1. oddanie pracy rocznej; 2. ustna odpowiedź; 3. aktywność na lekcji!!! 
Celem zajęć z filozofii na tym etapie jest: 
1. Pomoc w realizacji programu nauczania j. polskiego, historii itd. 
2. Wprowadzenie ucznia w problematykę filozofii od starożytności do odrodzenia i pomoc w rozumieniu 

problemów, którymi żyje kultura. 
3. Lepsze poznanie siebie przez ucznia. 
4. Kształcenie sprawności: dyskusji i argumentacji, logicznego myślenia oraz wypowiadania się w 

formie pisemnej i ustnej. 
Proponowany model nauczania jest połączeniem historii filozofii z elementami antropologii filozoficznej 

i jako taki może być uprawiany jedynie na gruncie filozofii realistycznej. 
Klasa II (wszystkie profile - 1 godz. tygodniowo, ok. 30 godz. rocznie) 
1. Początki filozofii nowożytnej 
2. Kartezjańska metoda uniwersalis. Kartezjański dualizm duszy i ciała. 
3. Wpływ Kartezjusza na filozofię nowożytną. 
4. Empiryści angielscy. Krytyka pojęcia substancji i przyczynowości. 
5. Krytyka rozumu teoretycznego i praktycznego Kanta. 
6. Realizm - idealizm. Typy ideał izmów. 
7. Rosseau - człowiek natury. 
8. Poznanie potoczne, naukowe, filozoficzne - podobieństwa i różnice. 
10. Filozofia - światopogląd - ideologia. 
11. Główne koncepcje filozofii: klasyczna, pozytywistyczna, lingwistyczna, egzystencjalizm i feno-

menologia. 
12. Co to jest metafizyka. Antropologia, etyka, estetyka. 
13. Filozoficzne źródła romantyzmu. 
14. Rozwój Ducha Absolutnego w filozofii Hegla. 
15. Człowiek i państwo w ujęciu Hegla. 
16. Naród i jego rola w filozofii mesjanistycznej. 
17. A. Comte'a filozofia pozytywna - pozytywizm. 
18. Marksizm: materializm dialektyczny i historyczny. 
19. Neotomizm - pozytywizm. (Współczesne kierunki filozoficzne). 
20. Fenomenologia, egzystencjalizm, filozofia analityczna. 
21. Co to jest logika i teoria poznania? 
22. Co to jest abstrakcja? Proces tworzenia pojęć. 
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23. Sądy a definicje. 
24. Teoria zdań. 
25. Sylogistyka. 
26. Kara śmirci. 
27. Samobójstwo. 
Klasa III (profil humanistyczny, profil społeczny - 1 godz. tygodniowo, ok. 30 godz. rocznie) 
1. Platońska i arystotelesowska koncepcja człowieka. 
2. Kartezjańska koncepcja człowieka. 
3. Obraz człowieka w ewolucjonizmie przyrodniczym. 
4. Człowiek a marksizm i psychoanaliza. 
5. Egzystencjalistyczna wizja człowieka. 
6. Realistyczna wizja człowieka. 
7. Osobowy i społeczny aspekt życia człowieka. 
8. Człowiek a fenomen istnienia kultury. Co to jest kultura? 
9. Poznanie teoretyczne i jego rola w kulturze. 
10. Natura a kultura - wzajemne relacje. 
11. Nauka jako wytwór rozumności człowieka. 
12. Na czym polega intencjonalność kultury? 
13. Co to jest poznanie praktyczne? 
14. Człowiek i jego działanie. (Co to jest moralność?) 
15. Dobro jako motyw ludzkiego działania. 
16. Czy decyzja jest realnym źródłem działania? 
17. Wolność jako podstawa moralności. 
18. Jakie jest miejsce cnót w życiu moralnym człowieka? 
19. Na czym polega zło moralne? 
20. Etyka - ekonomika - polityka. Czy istnieje związek etyki z polityką? 
21. Co to jest społeczeństwo? (Rodzina - naród - państwo). 
22. Co to jest patriotyzm? Współczesne rozumienie patriotyzmu. 
23. Co to jest dobro wspólne? 
24. Prawo naturalne a prawo stanowione. 
25. Poznanie twórcze. Ogólna koncepcja ludzkiej wytwórczości. 
26. Czy piękno może być kryterium twórczości? 
27. Prawda - dobro - piękno jako wartości humanistyczne. 
28. Fakt religii a formy religii. 
29. Człowiek jako byt otwarty. 
30. Czy religia jest ogniskową kultury? 
31. Bóg religii - Bóg filozofii. 
Powyższa propozycja jest połączeniem elementów antropologii filozoficznej (spojrzenie na człowie-

ka od strony różnych koncepcji filozoficznych) z filozofią kultury ze szczególnym zaakcentowaniem 
problematyki związanej z etyką. 

Zaliczenie na podstawie: 1. pracy rocznej; 2. odpowiedzi ustnej i aktywności na lekcji!!!; 3. zalicze-
nia ze sprawdzianów pisemnych. 

Klasa IV (profil humanistyczny, profil społeczny - 1 godz. tygodniowo, I semestr, ok. 15 godz. rocznie) 
1. Powtórzenie materiału z historii filozofii (jako pomoc w przygotowaniu do matury z języka pol-

skiego i historii). 
2. Wybrane trudniejsze zagadnienia filozoficzne. 



Irena Rupik 

Testament Sokratesa 
Konspekt lekcji z filozofii w szkole średniej 

Cel lekcji: 
a. wychowawczy - uwrażliwienie ucznia na współczesne problemy etyczno-moralne 
- doprowadzenie do zrozumienia potrzeby absolutnych norm moralnych, wyrastają-

cych z szacunku dla godności człowieka (w konfrontacji ze współczesnym permisywi-
zmem i relatywizmem). 

b. dydaktyczny - kształcenie umiejętności poprawnego stawiania problemów, rozu-
mowania i argumentacji; 

- troska o kulturę dyskusji - rzeczowość, dyscyplinę, szacunek dla rozmówcy; 
- kształcenie krytycyzmu w ocenie poglądów; 
- budzenie wrażliwości estetycznej poprzez cfostrzeżenie artystycznych walorów te-

kstów platońskich (język' symbolika, kompozycja, dramatyzm) mistrzowsko przedstawia-
jących skomplikowane problemy filozoficzne. 

Metoda - elementy dyskusji, inscenizacji, wykładu. 
Literatura: Platon, Kriton, przekł. Wł. Witwickiego, Warszawa 1988; Ryszard Legut-

ko, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Wyd. Arcana, Kraków 1994; Natasza Streh-
lau, Sokrates przed sądem współczesnego demokraty, rec., „Ethos" 1995, s. 313-318. 

Przebieg lekcji: 
I. Powtórzenie zasadniczych cech filozofii sokratejskiej - absolutyzm moralny i dąże-

nie do dobra, intelektualizm etyczny, daimonion, metody dochodzenia do wiedzy praw-
dziwej (elenktyczna i maieutyczna), proces tworzenia definicji pojęć ogólnych (analogia 
i indukcja), etyka oparta na zasadach logicznych - przeciw relatywizmowi sofistów. 

II. Odczytanie przez dwóch uczniów odgrywających rolę Sokratesa i Kritona skróco-
nej wersji dialogu Kriton (wybrane najważniejsze fragmenty). 

III. Analiza dialogu Kriton (wyłonienie zasadniczych problemów drogą dyskusji kie-
rowanej przez nauczyciela). 

1. Argumenty Kritona - dotyczące jego osoby (utrata przyjaciela, obawa przed potę-
pieniem ze strony „szerokich kół"; dotyczące Sokratesa (obowiązek ratowania życia, per-
spektywa osierocenia dzieci). 

2. Odpowiedź Sokratesa - obowiązek rozważenia racjonalnych argumentów w obli-
czu ostatecznego wyboru. 

a. Wobec lęku przed opinią: 
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- gdy chodzi o to co sprawiedliwe, dobre i piękne - ważna jest prawda i racjonalne 
uzasadnienie a nie przypadkowe opinie „szerokich kół" (Kriton VIII 48 E; III 44 D) 

b. Wobec lęku przed śmiercią i pokusy łatwizny: 
- „nie: żyć za każdą cenę potrzeba, ale dobrze żyć" (VIII 48 B), por. także „do czło-

wieka dobrego nie ma przystępu żadne zło ani za życia, ani po śmierci, a bogowie nie 
spuszczają z oka jego sprawy" (Obrona Sokratesa XXXIII 41 D). 

c. Wobec pokusy złamania prawa przemocą: 
- o słuszności trzeba przekonać racją argumentu a nie przemocą (XII 51 C, XIII 52 E), 
- zbrodnia jest zawsze złem, złem za zło odpłacać nie wolno (X 49 C-D), gdzie podob-

ne sformułowania? 
d. Potrzeba konsekwencji i wierności głoszonym ideom: 
- niepodporządkowanie się wyrokowi i tchórzliwa ucieczka zostałyby odczytane jako 

łamanie prawa także w miejscach azylu (XV B-C), 
- ucieczka równoznaczna z zaprzeczeniem sensu dotychczasowej i przyszłej działal-

ności (niemożliwe rozmowy o dzielności, prawach i życiu według praw - XV 53 C-D-E), 
- ucieczka równoznaczna ze zniewoleniem duchowym i obrazą własnej godności (XV 53 

D-E), 
- ponad wierność prawdzie i absolutnemu prawu moralnemu nie wolno cenić wyżej 

ani dzieci ani życia (XVI 54 B-C), 
- krzywda spotyka Sokratesa nie od prawa, lecz od ludzi źle interpretujących prawo 

(XVI 54 C), 
- nakaz postępowania zgodnie z głosem sumienia (Boga), zgodność słów i czynów, 

obowiązek dania świadectwa (XVII 54 D-E). 
3. Chrześcijańskie analogie heroizmu Sokratesa. 
IV. Sokrates skazany w demokracji ateńskiej. 
1. Platońska krytyka demokracji - podstawową wadą ustroju demokratycznego - brak 

prawdy, gdzie nie ma prawdy, tam rządzi siła (por. R. Legutko, Etyka absolutna... s. 77-78). 
2. Konieczność odwołania do absolutnego prawa moralnego - (potrzeba szacunku dla 

filozofii jako bezinteresownej refleksji nad wartościami i kryteriami selekcjonującymi 
opinie - R. Legutko, Etyka absolutna... s. 78, 93-94) 

- „demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totali-
taryzm" - Centesimus annus 46, Veritatis splendor 101. 

V. Proces Sokratesa a dylematy naszych czasów. 
!. Absurdalna próba dyskredytacji Sokratesa - męczennika za prawdę i próba przed-

stawienia go jako wroga demokracji - Izzy F. Stone, The Trial of Sokrates. Cape, Lon-
don 1988. 

2. Prawo stanowione a prawo moralne. 
Zadanie domowe - tematy do wyboru. 
1. Moja ocena ostatecznej decyzji Sokratesa. 
2. Czy świadectwo Sokratesa jest nam dziś potrzebne? 



Bożena Wosk 

System filozoficzny Arystotelesa 
Konspekty do zajęć - (szkoła średnia licealna) 

1. Cele lekcji: 
1- poznawczy - zapoznanie uczniów z podstawowymi założeniami filozofii Arystote-

lesa, jego życiorysem, dokonaniami na niwie filozoficznej, istotą arystotelizmu. 
2. kształcący - wprowadzenie pojęć związanych z systemem filozoficznym Arystote-

lesa, kształtowanie umiejętności porównań (np. systemów filozoficznych); kształtowanie 
umiejętności pracy w grupie, zasad logicznego myślenia. 

3. wychowawczy - ukazanie znaczenia rzetelnej pracy - premiowanej dobrymi ocena-
mi; ukazanie ponadczasowych cech arystotelizmu np. w etyce). 

II. Metoda lekcji - rozmowa nauczająca. 
III. Forma lekcji - praca w grupach, praca całym zespołem uczniowskim. 
IV. Literatura dla nauczyciela -
a) merytoryczna - A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1971; 
J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej, Warszawa 1979; W. Tatarkiewicz, Historia 

filozofii, t.l (różne wydania); Słownik filozofii - pr. zb., Warszawa 1992 
b) dydaktyczna - Dylematy filozofii w szkole średniej lwi 
Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1993 z.3 
V. Literatura dla młodzieży: 
1. Z. Markowska, Teksty filozoficzne w szkole średniej, Warszawa 1979; 
2. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1 (różne wydania) 
VI. Tok lekcji: Czynności nauczyciela i ucznia 
1. Czynności wstępne (sprawdzenie listy obecności) 
2. Rekapitulacja wstępna, dotycząca poprzedniej lekcji o systemie platońskim 
Platon - pytania zadawane przez nauczyciela: 
1. Za pomocą sokratycznej metody pytań prostych wyjaśnij na czym polegała platoń-

ska koncepcja idei? 
2. Dlaczego wg Platona: 
a) poeci są zbędni 
b) właściwym celem człowieka są dobra idealne a nie realne 
3. Co oznacza powiedzenie: miłość platoniczna, jak wiąże się z systemem platońskim? 
4. Pytanie dla osoby chętnej (wyższy stopień trudności) - porównaj platońską koncep-

cję państwa z ustrojem starożytnych Aten: IX-V w p.Chr. (na ocenę celującą) 
3. Sprawdzenie pracy domowej 
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4. Podanie nowego tematu lekcji 
5. Realizacja tematu 
I grupa: 
a) dlaczego Arystoteles podzielił filozofię na dwa rodzaje? 
b) na jakie działy podzielił filozofię teoretyczną? 
c) jak wyjaśnił Arystoteles pojęcie substancji? 
d) co rozumiał Arystoteles pod pojęciem formy i materii? 
e) w czym tkwi istota rzeczy wg Arystotelesa? 
f) jakie są podstawowe założenia teorii przyrody? 
g) jak rozumiał Arystoteles pojęcie duszy? 
II grupa: 
a) jak rozumiał Arystoteles pojęcie dobra? 
b) jaką rolę w systemie Arystotelesa pełniły cnoty? 
c) czym była dla Arystotelesa cnota? 
ed) czym różnił się w systemie twierdzenia od Platona? 
e) czym była eudajmonia? 
f) jaką rolę pełniła w koncepcji Arystotelesa? 
II grupa: 
a) na czym polegał dualizm bytu Platona, a na czym Arystotelesa? 
b) na czym polega arystotelesowska koncepcja teorii pojęć i sądów? 
c) jakie są relacje między logiką a psychologią poznania? 
d) czym różnił się Arystoteles od Platona w tym względzie? 
e) w czym wyrażało się przekonanie Arystotelesa o roli rozumu i doświadczenia w 

poznaniu? 
6. Podsumowanie lekcji - krzyżówka, zdanie prawda - fałsz 
Pytania rekapitulacyjne (na koniec lekcji) 
1. Jak rozumiesz twierdzenie Arystotelesa, że byt jest jednostkowy a wiedza ogólna? 
2. W jakiej zależności pozostawał u Arystotelesa porządek logiczny i psychologiczny? 
3. Jak rozumiesz, stwierdzenie, że filozofia Arystotelesa opierała się o prawdy bez 

dowodu? 
4. Podaj, które zdania są prawdziwe: 
1) Najwyższym dobrem jest nie cnota, lecz szczęście rozumiane jako działalność god-

na człowieka. 
2) Pochodzenie poznania jest empiryczne, a wyniki irracjonalne. 
3) Nie ma innych substancji, tylko materialne, a ich osnową jest istota materialna. 
4) Substancje są jednostkowe, a ich istota też jest jednostkowa. 
7. Praca domowa - 2 rodzaje: 
1) dla wszystkich uczniów: 
Napisz w punktach - w czym Twoim zdaniem przejawia się nowatorstwo teorii Ary-

stotelesa? 
2) dla chętnych - dlaczego fizycy nie studiują Fizyki Arystotelesa, a filozofowie cią-

gle analizują jego prace? (rozprawka) 



Monika Majewska 

Postawy wobec śmierci 
Konspekt lekcji filozofii (do zrealizowania w wybranej klasie 

VII, VIII szkoły podstawowej lub I, II LO) 

Cele: 
- zwrócenie uwagi uczniów na problem śmierci jako problem każdego człowieka; 
- jaką postawę przyjąć wobec umierających lub przeżywających żałobę? 
- rozważenie reakcji zakłopotania, ucieczki i bezradności wobec dramatu śmierci; 
Metody: słowna (dyskusja); 
Formy: grupowa, indywidualna; 
Środki: 
tekst Doris Stickney Larwy i wazki lub Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu; 
Przebieg lekcji: 
1. Powitanie (ok. 3 min.) 
Zwrócenie uwagi na to, że niektóre sprawy, choć bardzo ważne, są objęte tabu, czyli 

że istnieje niepisana umowa społeczna, by o nich nie mówić, wskutek czego, gdy czło-
wiek się z nimi zetknie, pozostaje bezradny. 

2. Wprowadzenie (ok. 5 min.) 
Nauczyciel prosi uczniów o wymienianie tematów tabu, w razie potrzeby pomaga py-

taniami. Niektóre tabu występują tylko w określonych grupach, na przykład w rodzinie, 
inne są powszechne. 

Obecnie najbardziej powszechne tabu stanowi śmierć. Dziś odważymy się mówić o śmierci. 
3. Rozwinięcie (ok. 10 min.) 
Podział klasy na grupy około 5-osobowe. 
Wybór przewodniczących grup. 
Dyskusja w grupach nad pytaniem: 
- Jak okazujemy pamięć o zmarłych? 
Relacjonujący mówią, do czego grupy doszły. (Przykłady wypowiedzi: Święto Zmar-

łych, znicze na grobach, pomniki, pogrzeby, nekrologi, modlitwa) 
Nauczyciel podsumowuje i jednocześnie akcentuje fakt, że można mówić o zmarłych 

ale nie o umieraniu. 
4. Postawienie problemu (ok. 10 min.): 
Dlaczego tak jest? 
Praca w grupach na ten temat. Relacjonujący mówią, do czego grupy doszły. 
Przykłady możliwych wypowiedzi: 
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- żeby kogoś nie urazić, 
- staramy się nie myśleć o własnej śmierci. 
Nauczyciel podsumowuje, podkreślając, że najważniejszą przyczyną jest lęk. 
5. Próba uzasadnienia problemu (10 min.). 
Nauczyciel prosi o wyciszenie. 
Wygodna pozycja, przymknięte oczy. 
Odczytanie głośne tekstu Doris Stickney Larwy i ważki. 
W nawiązaniu do tekstu nauczyciel prosi o przypomnienie sobie swojego pierwszego 

zetknięcia ze śmiercią i przypomnienie sobie uczuć temu towarzyszących. Relacjonujący 
przekazują je klasie bez wymieniania, czyja to była wypowiedź. 

Przykłady wypowiedzi: rozpacz, zdziwienie, złość, strach, cierpienie, bezradność. 
Nauczyciel zwraca uwagę na to, że są to uczucia przykre i że te same, (ale mocniej) 

uczucia przeżywają umierający. 
Jak można im pomóc? (5 min.) 
6. Podsumowanie 
Rozmowa w grupach: Jak możemy pomagać umierającym? 
Jakie w tym są trudności? 
Bez podsumowania ogólnego. 
7. Zadanie do domu (2 min.): 
Zastanowienie się nad tematem i ewentualne przygotowanie się do następnej lekcji: 

Jak pomagać umierającym. 
Uwagi końcowe: 
Konspekt jest napisany tak, jakby sprawa była łatwa, Jak pomagać umierającym? 

brzmi podobnie do pytania: Jak pomagać mamie w sprzątaniu? Ciężar emocjonalny spraw 
jest jednak zupełnie inny. Rolą nauczyciela jest takie poprowadzenie lekcji, aby uczniów 
nie przestraszyć, nie indukować im własnych lęków, zachować delikatność, bo może 
któryś z uczniów przeżył żałobę. Nauczyciel powinien sam przemyśleć wcześniej własne 
problemy i brać pod uwagę uczucia uczniów. 

Świat dziecka jest pełen przyjaciół, zarówno ludzi jak i zwierząt. Gdy nagle któregoś 
z nich zabraknie, dziecko nieustannie pyta: „co się z nim stało?". 

Minione pokolenia mogły udzielać dość tajemniczych, ale trochę i banalnych odpowiedzi, 
np. „Tatuś poszedł do nieba", albo „Poszedł do Boga". Obecnie dzieci żyją w epoce penetracji 
kosmosu, oglądanego na ekranach telewizorów i „niebo" nie jest już dla nich tym samym co 
„niebo" ich rodziców. Dawne odpowiedzi nie zadowalają zatem współczesnych dzieci. Potrzeba 
więc takich słów, które przemówią do wyobraźni dziecka, pokażą istotę śmierci w sposób przy-
swajalny i zrozumiały. Świat wyobraźni jest dla dziecka bardziej rzeczywisty niż ten, który wi-
dzimy. I dlatego dzieci często zaskakują dorosłych swym prostym pojmowaniem tego, co 
uchodzi za bardzo skomplikowane. Potrafią z nieomylną szczerością przejść do porządku 
dziennego nad małostkowymi pretensjami dorosłych. Powiedzieć dziecku: „Nie wiem" jest je-
dynie szczerym przyznaniem się do własnych ograniczeń, za to odpowiedź: „Wierzę" daje dziec-
ku ufność w przyszłość, jaka się przed nim otwiera, i w Boga, którego planom trzeba zawierzyć. 

Małe dzieci nie są w stanie pojąć, że śmierć jest nieodwracalna, mogą to zrozumieć na 
przykład za pomocą analogii do zepsutej zabawki: zmarłej osoby nie można naprawić i choć 
bardzo tego pragniemy, nie sposób przywrócić jej sprawności. 
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Larwy i ważki 

Poniżej lustra wody przytulnego stawu mieszkała sobie kolonia larw. Była to szczęśliwa kolo-
nia, choć żyła z dala od słońca. Przez wiele miesięcy larwy były bardzo zajęte nieustanną gonitwą 
w miękkim mule na dnie stawu. 

Zaobserwowały, że co jakiś czas jedna z nich jakby traciła chęć do dalszego przebywania w gronie 
przyjaciół i, czepiając się łodygi wodnej lilii, stopniowo znikała z pola widzenia i już nigdy jej nie 
spotykano. 

- Zobacz! - powiedziała jedna larwa do drugiej. - Ktoś z naszej kolonii wspina się po łodydze. 
Jak ci się wydaje, gdzie ona idzie? 

Tymczasem larwa powoli wspinała się w górę, i choć ją pilnie obserwowano, zniknęła reszcie z 
oczu. Jej przyjaciele czekali na nią bardzo długo, ale ona już nie wróciła. 

- To dziwne! - stwierdziła jedna larwa. 
- Nie była tu szczęśliwa? - spytała inna. 
- Jak wam się wydaje, dokąd poszła? - zastanawiała się trzecia. 
Żadna jednak nie umiała znaleźć odpowiedzi i były bardzo zakłopotane. W końcu jedna z larw, 

przywódczyni kolonii, zwołała swoje przyjaciółki i przemówiła. 
- Mam pomysł. Następna z nas, która zacznie się wspinać po łodydze wodnej lilii, musi obie-

cać, że powróci i opowie nam, gdzie podziały się nasze przyjaciółki i dlaczego od nas odeszły. 
Przyrzekacie? 

- Przyrzekamy! - zawołały uroczyście pozostałe larwy. 
Niebawem, pewnego wiosennego dnia, właśnie ta larwa, która ułożyła plan, odkryła że wspina 

się po liliowej łodydze! Nim się spostrzegła, co się dzieje, przebiła lustro wody i opadła na duży, 
pływający zielony liść. 

Po przebudzeniu rozejrzała się z niedowierzaniem. Nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Jej stare 
ciało zaczęło się zmieniać. Wykonując odpowiednie ruchy udało je j się wyswobodzić cztery sre-
brzyste skrzydełka i długachny tułów. Poczuła jakiś impuls w skrzydłach, a promienie słońca osuszyły 
jej wilgotne nowe ciało. Gdy ponownie ruszyła skrzydłami, nagle uniosła się trochę nad powierzchnię 
wody. Zamieniła się w ważkę. 

Śmigając, zataczając szerokie koła, unosiła się w powietrzu. Poczuła się jak nowo narodzona w tej 
nowej atmosferze. Po chwili młoda ważka przysiadła uszczęśliwiona na pływającym liściu lilii, żeby 
trochę odsapnąć. I właśnie wtedy zdarzyło się, że spojrzała w dół na dno stawu! Cóż to?! Dlaczego 
znajduje się prosto nad swymi dawnymi przyjaciółkami - larwami, które biegały tam jak zwykle, 
jak wtedy, gdy ona sama była jeszcze larwą? 

Ważka przypomniała sobie wtedy obietnicę: „Następna z nas, która zacznie wspinać się po łody-
dze wodnej lilii, powróci i opowie, gdzie podziały się wszystkie przyjaciółki i dlaczego od nas 
odeszły". 

Bez namysłu ważka rzuciła się w dół. Nagle zderzyła się z lustrem wody i odskoczyła. Była 
teraz ważką i nie mogła już wejść do wody. 

- Nie mogę wrócić! - rzekła z przerażeniem. - Choć nie zdołam spełnić obietnicy, to przynaj-
mniej próbowałam. Zresztą, gdybym nawet mogła wrócić, to żadna z larw i tak by mnie nie pozna-
ła w tym nowym ciele. Sądzę, że muszą tylko poczekać, aż i one zamienią się w ważki. Wtedy 
zrozumieją, co mi się przytrafiło i gdzie jestem. 

Po tych słowach szczęśliwa ważka poszybowała w swój nowy cudowny świat słońca i powietrza. 

Doris Stickney 



• warsztaty filozoficzne: dydaktyka filozofii - inaczej 

„Intermezzo tauromachiczne" 

Wstęp 

Na czym polega metaforyczność rzeczywistości? 
Przedstawiony poniżej cykl materiałów powstał w ramach założonego przez Instytut 

Filozofii i Socjologii PAN w 1993 roku Studium dla Nauczycieli „Filozofia w Szkole", 
zajmującego się rozwijaniem i upowszechnianiem programu edukacyjnego, opracowane-
go przed 20 laty przez prof. Matthew Lipmana z Institute for the Advancement of Philo-
sophy for Children (IAPC) przy Montclair State College w USA. 

Program, przełożony na 15 języków i stosowany w tysiącach szkół na całym świecie, 
wychodzi z założenia, że filozofia jest nie tylko zbiorem idei i teorii dotyczących świata 
i człowieka, ale przede wszystkim sztuką myślenia i dialogu. Adresowany jest do nau-
czycieli bez formalnego filozoficznego wykształcenia i realizowany być może zarówno 
w postaci osobnych stałych zajęć, jak też uzupełnienia lekcji przedmiotowych. Z dotych-
czasowych doświadczeń wynika, że najchętniej stosowany jest przez polonistów, history-
ków, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i wychowawców klas. Pomocą w realizacji 
programu służą im kursy organizowane w ramach Studium, które od lipca 1995 roku 
zmieniło swój status łącząc się z Fundacją „Edukacja dla Demokracji" w nową instytu-
cję: Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Fundacji „Edukacja dla Demokracji". 

Intermezzo tauromachiczne jest efektem pracy zmierzającej do stwarzania polskiej 
adaptacji programu M. Lipmana. Materiały dydaktyczne służące jego realizacji mają cha-
rakter praktyczny i zawierają pomysły przeznaczone do wykorzystania na zajęciach filo-
zofowania z dziećmi i młodzieżą. 

Są wśród nich projekty lekcji (tzw. konspekty czy też scenariusze), relacje z lekcji 
przeprowadzonych w szkołach w oparciu o te projekty oraz komentarze filozoficzne, 
które mają ułatwić nauczycielowi samodzielne opracowanie poruszanych zagadnień. 

Zamieszczone przez nas - być może kontrowersyjne - teksty pochodzą z wydanego 
przez Fundację „Edukacja dla Demokracji" zbioru konspektów i stanowią jeden z przy-
kładów tak opracowanych propozycji zajęć, których istotą jest wspólne dociekanie filo-
zoficzne. Zapraszamy do dyskusji nad nimi. 
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Analogia i metafora 

Przebieg zajęć 

I. Prowadzący zajęcia czyta tekst pt. Intermezzo Tauromachiczne z książki O spra-
wach ostatecznych Paula Landsberga. 

II. Dzieli uczestników zajęć na grupy trzyosobowe. Zadaniem każdej grupy jest zin-
terpretowanie odczytanego tekstu jako metafory. 

III. Prosi przedstawicieli wszystkich grup o przedstawienie interpretacji wysłuchane-
go fragmentu. Podczas lub na zakończenie dyskusji na temat zaproponowanych interpre-
tacji, prowadzący czyta interpretację autora tekstu. 

Fragment tekstu Landsberga przeznaczony do odczytania na początku lekcji oznaczo-
ny jest cyfrą I. 

Fragment, w którym Landsberg interpretuje opis corridy, oznaczony jest cyfrą II. 

Uwagi 
Podczas zajęć wykorzystano fragment książki Paula Louisa Landsberga pt. O spra-

wach ostatecznych. Autor był filozofem niemieckim, antynazistą. W latach trzydziestych 
wyemigrował do Hiszpanii, później działał we Francji, w środowisku „Espirit". Zmarł w 
obozie w Oranienburgu w 1944. 

Rozdział Intermezzo Tauromachiczne jest opisem corridy, w której pobrzmiewają echa 
pogańskich misteriów. Poprzez ów opis Landsberg stara się ukazać tragizm ludzkiej egzys-
tencji. Przełamaniem pesymizmu misteriów może być zdaniem autora jedynie nadzieja 
zbawienia jaką daje chrześcijaństwo. 

Termin metafora funkcjonuje współcześnie w teorii literatury i zwykło się nim okre-
ślać wyrażenie, w którego obrębie następuje zamierzona zmiana znaczeń składających 
się na nie słów. Zmienione znaczenie, zwane metaforycznym, kształtuje się poprzez zmia-
nę kontekstu znaczeń dotychczasowych. Metafory występują głównie w języku poetyc-
kim. Chociaż mowa potoczna ma również charakter metaforyczny, jej metaforyczność 
polega na wielokrotnym powtarzaniu utartych zestawień słownych. Ale metaforyczny jest 
nie tylko język. Już Vico wyraził sprzeciw wobec twierdzenia, że metafora jest obecna 
wyłącznie w języku, podkreślając jej fundamentalną obecność w kulturze. 

Współczesne jednowymiarowe spojrzenie na kulturę bierze się z dominacji paradygmatu 
kartezjańskiego. Sprowadza się ona do jedynie ilościowych interpretacji wszelkich zjawisk. 
Cały ten nurt intelektualny zakończył się pozytywistycznym spłaszczeniem, w którym 
wszyscy tkwimy. Podczas gdy jeszcze średniowiecze posługiwało się analogią - podsta-
wową kategorią opisową i interpretacyjną - nie mówiąc o starożytności, która niemal 
całkowicie zanurzona jest w sferze mitu - wystarczy zajrzeć do Platona. 

Sferę mitu przywołuje w swoim tekście Landsberg. Ponieważ nie sposób opisać wprost 
dramatu ludziej egzystencji jako bytu skierowanego ku śmierci, posługuje się Landsberg ana-
logią. Metaforycznym obrazem życia i śmierci ma być corrida, ostatni żywy relikt greckich 
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misteriów. Kiedy zaczynamy myśleć o sprawach ostatecznych, nasza wyobraźnia zaczyna 
funkcjonować tak, iż eufemizuje zjawisko śmierci. Eufemizacja nie jest tylko maską, którą 
wyobraźnia nakłada na odrażającą postać umierania. Ujawnia się w niej pewien dynamizm, 
który poprzez wszystkie struktury wyobrażeniowe projektu, usiłuje poprawić sytuację człowie-
ka na świecie. Jak powiedział Marcel Griaule, „cała sztuka, od maski sakralnej do opery ko-
micznej, jest przede wszystkim przedsięwzięciem eufemicznym, które ma zaprotestować 
przeciw rozkładowi śmierci" (cyt. za Gilbertem Durandem, Wyobraźnia symboliczna, s. 127). 

Mit jest wieloznaczny. U jego podłoża, zdaniem M. Eliade, leżą ryty przejścia, prakty-
ki inicjacyjne występujące niemal w każdej kulturze. Wydaje się, że greckie misteria taką 
właśnie funkcję inicjacyjną pełniły. Miały oswoić człowieka z dojrzałością i odpowiedzialno-
ścią wobec ludzi i bogów, i wreszcie ze śmiercią. Później rolę misteriów inicjacyjnych 
przejęły mity. Taka rolę pełnią do dziś baśnie, na co zwraca uwagę Bruno Bettelheim w książ-
ce Cudowne i pożyteczne. Dziecko, słuchając opowieści o walce rycerzy ze smokami, 
zdobywa niezależność duchową, odwagę, pozwalającą mu żyć w monstrualnym świecie 
dorosłych, pozwalającą mu dojrzewać. Najważniejszym mitem tauromachicznym naszej 
kultury jest przypowieść o Tezeuszu i jego zwycięskiej walce z Minotaurem, antyczna 
corrida w labiryncie Knossos. Psychoanalityczną interpretację tego mitu możemy odnaleźć 
w pracy K. Kowalskiego i Z. Krzaka Tezeusz w labiryncie (Ossolineum 1989). Autorzy 
posługują się tu jungowskim pojęciem indywiduacji. Indywiduacja to droga do pełni czło-
wieczeństwa, podzielona na etapy. Etapy te wyznaczają spotkania z archetypami. Pierw-
szy archetyp, cień, jest przez autorów omawianej publikacji utożsamiany z Minotaurem. 

Po tych spekulacjach teoretyków tauromachii oddajmy głos praktykowi. Oto co w roz-
mowie z Christianem Chabanis mówi największy matador Hiszpanii, Louis Miguel Do-
minquin (Ch. Chabanis, Śmierć, kres czy początek, Warszawa 1987, s. 96): 

Ch. Chabanis: „Kiedy młody toreador staje wobec byka, czy nie jest on jak gdyby tym 
bogiem, który nad zwierzęciem ma władzę życia i śmierci?" 

L. M. Dominquin: „Sądzę, że młody torreador nie myśli o śmierci. Jeśli o niej myśli, 
nie może być torreadorem". 

Jan Chojnacki 

Intermezzo Tauromachiczne 

I. Wybiegające na arenę zwierzę nie wie nic o losie, jaki ma je spotkać. Radośnie 
wymyka się z ciemności więzienia i poczuwa pełnię swych życiowych sił. Oślepione 
nagłym światłem, czuje się panem areny, która stała się jego światem i wydaje mu się 
jeszcze nie mającą kresu równiną. Energicznie uderza ogonem o ziemię, przemierza tam 
i z powrotem arenę, posiadając jedynie świadomość własnej siły. 

Przybywają pierwsi przeciwnicy. To ciągle jeszcze zabawa. Dla byka walka jest czymś 
naturalnym. Wzmaga poczucie pełni życia i siły. Małe przeszkody na początku jedynie 
go podniecają; jest to wściekłość silnego, którego miarą jest to podniecenie. Walka wy-
zwala w nim „zwierzę agresywne", które ukrywała codzienna powszedniość. Każde do-
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znanie mieści się jeszcze w granicach zabawy. Ale powoli zaczyna pojawiać się coś przy-
krego. Gra staje się nieuczciwa. Przeciwnik jest przebiegły, prowokuje, a potem ucieka. 
Słabszy od zwierzęcia, stopniowo staje sie coraz silniejszy, ponieważ jest złośliwy. Czer-
wona płachta zaczyna byka drażnić, przestaje być dobrą okazją do walki. 

Dla byka rzecz przestaje być zabawą w momencie wkroczenia nieprzyjaciół - centaurów. 
Pikadorzy kłują go długimi pikami z wysokości koni. Byk atakuje i jego wściekłość zmienia 
charakter; zwierzę przestaje nad nią panować. Jest to wściekłość, która przeistoczyła się 
w uczucie bolesne, wspaniałe, oślepiające, w której moment szaleństwa wynika w tajemniczy 
sposób z uczucia beznadziejności; jest to wściekłość, którą podsyca nieustanne przezwy-
ciężanie tej beznadziejności. A w efekcie owego zacietrzewienia cierpi przede wszystkim 
ten, któiy nic nie zawinił - nieszczęsny koń. Chytry pikador zawsze umknie po zadaniu rany. 

Byk jest jeszcze dość silny. Ale od tej chwili zaczynają się wyczerpywać zapasy jego 
energii; w gruncie rzeczy zwierzę jest słabsze, niż się wydaje. Zycie zaczęło w nim o sobie 
wątpić. Rany zadane pikami są ciężkie, byk krwawi obficie. Właśnie teraz rodzaj intermez-
za opóźni zakończenie akcji. Nie przestając go ranić, prześladowca składa hołd walecz-
nemu zwierzęciu, drwiąc sobie zarazem z niego na potęgę; zakłada banderillas. I waleczne 
zwierzę staje się prawie śmiesznym pretekstem dla pełnego elegancji tańca człowieka, 
który przystraja go tak boleśnie. To przezwyciężający własny strach banderillo, któremu 
udaje się zadanie dzięki ociężałości i wielkiej masie ociężałego zwierzęcia. 

II. Tak dziecko opuszcza łono matki i wkrótce zaczyna swe igraszki w pełnym blasku 
świecie w nieświadomości przyszłego losu i zasadzek, które ten mu zgotuje. Tak dziecko 
w wieku szkolnym odkrywa świat pełen zasadzek przeciwko którym jego naiwność i sła-
be siły mogą tak niewiele. Tak człowiek dojrzały osiąga sukces i sławę w momencie, 
kiedy życie zdążyło już zadać mu poważne i bolesne rany. Zaś sława ziemska jest też 
raną, tylko głębszą, tradycyjnie i nieledwie śmieszną ozdobą, odwrotną stroną zwycię-
stwa. Człowiek nie zwyciężył. Nikt nie jest na tym świecie zwycięzcą. Stwarza się słabe 
pozory, postępuje się tak, jakby zdobycie prawdziwej sławy leżało w ludzkiej mocy. 

Tak oto los drwi sobie z człowieka. Byk przynajmniej nie wierzy w świeżo nabytą god-
ność. Czyżby przeczuwał, że świat tylko tych glotyfikuje, którzy niebawem zostaną zabici? 

Tak człowiek wkracza w epokę poważnej walki życiowej. Nigdy nie odniesie nad złem 
zwycięstwa. Jeżeli unicestwi któregoś z przeciwników, zawsze będzie to nie ten, który 
zawinił. Nie ma winnych; nasi przeciwnicy to maski zła, którego nie możemy zabić. 

I. Wraz z matadorem', wielkim kapłanem misterium, śmierć wkracza na arenę. Oto 
ona: pod postacią pięknej, smukłej, nie chybiającej celu szpady, ukrytej w niepokojącej 
czerwieni kawałka materii, schowana jedynie przed tym, dla którego jest przeznaczona. 
Inni widzą tę śmierć, zaś byk, osłabiony, wpada w trwogę, i przezwyciężywszy ją, wkracza 
w akt drugi autentycznej walki, tragikomiczne intermezzo nie zakończyło się w sposób 
ostateczny. Oto początek tragedii, a raczej odsłonięcie tragicznego charakteru całej tej historii. 
Rasowy byk zachowuje się godnie i walczy do końca. Nie myślę, żeby zachował jeszcze 
nadzieję zwycięstwa. Jego żywotność, pozbawioną niemal inteligencji, charakteryzuje 

1 Wyraz matador pochodzi od czasownika matur - zabijać. W dosłownym tłumaczeniu: „ten, który zabija, zabójca." 
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niejasne poczucie fatalnego zakończenia, przeczucie zrodzone nagle w ciągu tych dwudziestu 
minut, obejmujących jedno życie. Wałka, atak, ucieczka, napad z obu stron, sukcesy i poraż-
ki. Walka toczy się nie tylko w płaszczyźnie fizycznej. Wysiłkiem woli matador usiłuje 
prowadzić zwierzę, ujarzmić je, ustawić w pozycji, która umożliwi zadanie śmiertelnego cio-
su. Czerwona płachta śmierci, którą manipuluje, staje się panem zwierzęcia, zmuszonego po-
dążyć jej śladem, jak zakochany, omdlewający pod wzrokiem władczej kochanki. I nagle byk 
wali się na ziemię. Szpada ugodziła go śmiertelnie, masywne ciało nosi w sobie jej ostrze jak 
ostatni krzyk dumy i rozpaczy. Przez kilka chwil zdaje się jeszcze opierać. Ale oto śmierć 
dokonuje swego dzieła, śmierć od dawna obecna, wcielona w ostrze szpady, przybierająca 
postać matadora, który nią włada. Martwe zwierzę, jak wielki przedmiot, wynoszą z areny. 

II. Tak kończy się życie każdego z nas. Wszelka walka ze śmiercią jest daremna i z góry 
przegrana. Piękno jej nie polega na wyniku, lecz na pełnym godności wyjściu naprzeciw 
śmierci. Nie można uniknąć rzeczy ostatecznych. 

W corridzie zwierzę gra rolę człowieka, człowiek zaś rolę bóstwa, rolę demona. Człowiek 
mści się na zwierzęciu za jarzmo swego nieuchronnego losu, czyniąc z siebie fatum dla innej 
istoty. Tym razem to on wie i przewiduje, co nastąpi: w ten sposób na przeciąg dwóch godzin 
ukrywa przed sobą własną śmierć, której nie może uniknąć i czyni się panem losu innego stwo-
rzenia. W granicach koncepcji właściwej ludzkiemu życiu i śmierci trudno o bardziej symbo-
liczne misterium. Raz jeden w życiu człowiek uważa się za zwycięzcę, stając po stronie wroga, 
którego nie może pokonać. Ale w głębi duszy wie dobrze, że to on sam jest owym zwierzęciem, 
że stoickie nadczłowieczeństwo matadora pozorem i że owa walka, której tragiczny koniec 
z góry jest przesądzony - to jego własne życie. A jednak człowiek nie poddaje się rozpaczy 
w obliczu prawdy. Jedynie wówczas, kiedy mimo wszystko zwycięstwo nad śmiercią jest 
możliwe, może on zachować nadzieję. Człowiek, póki żyje, nigdy nie poddaje się osta-
tecznej rozpaczy, ale pewność możliwego zwycięstwa daje mu tylko życie chrześcijańskie. 

Paul Louis Landsberg 

Relacja z zajęć 

Relacja z zajęć przeprowadzonych w SLO im. A. Stanowskiego w Lublinie z 10-oso-
bową grupą uczniów (z klas I, II, III) zainteresowanych filozofowaniem. 

Rozpoczęłam od pytania: Czego metaforą może być tekst, który za chwilę odczytam? 
Oto spontaniczne odpowiedzi udzielone przez uczniów po zapoznaniu się z treścią Inter-
mezza tauromachiczne go. Rozpoczął Łukasz, mówiąc o metaforze „okrutnej bezmyślno-
ści człowieka". Inne, wiernie przytoczone wypowiedzi uczniów: 

„Kojarzy mi się to z życiem człowieka, dosłownie, bo najpierw się rodzimy, później 
zaczynają się problemy, porażki i wzloty". 

„Z życiem człowieka słabego, który zaczyna być gnębiony przez otoczenie, nie wy-
trzymuje, załamuje się. Może niekoniecznie kończy się to śmiercią, ale samotnością". 

„Dlaczego śmiercią, skoro walczy? Walczy ze świadomością, że przegra, ale walczy". 
„Dla mnie to los człowieka, który żył sobie spokojnie i w pewnym momencie zaczyna 

być koło niego coraz więcej ludzi. Zaczynają się powoli trudne sytuacje, na razie poko-
nywane, ale sprawiające coraz większy ból. Dochodzi do jakiegoś załamania, z którego 
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człowiek może się wydostać albo nie. Jeżeli z nim walczy, zaczyna się jakby drugi akt 
corridy. Ludzie, którzy dawniej mu pomogli, teraz go wykorzystują. Te sytuacje mogą 
się powtarzać wiele razy. Mogą nawet doprowadzić do śmierci." 

„Może zastanówmy się, czego metaforą może być koń? W tekście było powiedziane, 
że koń jest niewinny, a najbardziej cierpi." 

„Według mnie to najbliższe otoczenie, które w całej tej sytuacji ponosi największe 
szkody, najbardziej cierpi. Kojarzy mi się to z rodzicami..." 

„Zainteresowała mnie czerwona płachta porównana do kobiety. Skojarzyło mi się to 
z miłością". 

„No tak, groźny wróg... (śmiech). Tak... i za kobietą ukryta jest śmierć, która jak szpa-
da, jest bardzo twarda, błyszcząco biała", 

„Cały ten tekst to metafora życia, są w nim prawie wszystkie jego elementy, na przy-
kład opuszczenie łona matki to wejście na arenę". 

„Wypuszczenie byka na arenę z ciemnego korytarza skojarzyło mi się z takim mo-
mentem w życiu człowieka, kiedy wydostaje się z zagubienia, zaczyna coś znaczyć. 
Później wszystko sie rozkręca i... zaczynają się trudności". 

„Wiąże mi się to w całości z życiem człowieka, jego osobą, relacjami z otoczeniem. 
Wszystkie elementy tworzą znaczącą całość". 

„Nasuwa mi się w związku z tym tekstem pytanie, czy to, co widzimy, to jest już wszy-
stko. Byk widział tylko arenę, a jemu się zdawało, że to już cały świat. Ten tekst może 
być o tym, jak wszystko widzimy oddzielnie". 

„To tekst o człowieku, który uważał, że życie jest całkiem inne i o tym, jak kształtuje 
się przez kolejne doświadczenia." 

Po wyczerpaniu wypowiedzi wróciliśmy na chwilę do pierwszej, spontanicznej reak-
cji Łukasza, który mówił o bezmyślnym okrucieństwie człowieka. Zapytałam, co spra-
wia, że corrida do dziś cieszy sie powodzeniem. Oto (w skrócie) odpowiedzi uczniów: 

- chęć pokazania wyższości nad zwierzęciem 
- wpływ kultury i wychowania 
- traktowanie jej jako atrakcji turystycznej 
- ciekawość 
- chęć niszczenia 
- demonstracja siły, mocy człowieka, chęć udowodnienia jej samemu sobie 
- zazdrość 

Wymienione tu motywy uprawiania corridy wyłonione zostały podczas dyskusji, w której 
Irena przypomniała także znane jej utwory E. Hemingwaya. Dyskusja ujawniła, że ucznio-
wie nadal pozostają pod wpływem sformułowanego wcześniej sensu metaforycznego. Oto 
wypowiedzi kończące dyskusję: 

„Los byka od samego początku był przesądzony. On nie wie o tym, ale później, kiedy 
się dowiaduje, to jest zabójcze. Jakby odgania od siebie myśl o śmierci, nie poddaje się, 
bo walczy, ale nie ma nadziei. Kojarzy mi się to z umieraniem za życia." 

„Wyjście na arenę nie musi kojarzyć się ze śmiercią. To jakby namiastka wolności, bo 
wolnością tego nazwać nie można. To wolność, która doprowadza do śmierci." 
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„W tym sensie może to być tekst o losie człowieka. Kogoś', kto udowadnia, że można 
walczyć do końca." 

W tym momencie dyskusji odczytałam interpretację corridy dokonaną przez samego 
Landsberga, zwracając uwagę na jej widoczną zbieżność z wypowiedziami uczniów. 

Następną część zajęć rozpoczęłam od pytania o to, czy metafora wiąże się tylko z te-
kstami literackimi i językiem, czy też może pojawiać się gdzie indziej. 

W odpowiedzi uczniowie powoływali się na obrazy i inne (głównie wizualne) formy 
metafor (film, rzeźba). 

„Każda rzecz, przedmiot, który przyciągnie naszą uwagę, może stać się metaforą. 
Może nią być samo życie." 

Po tej wypowiedzi moje następne pytanie brzmiało: Na ile rzeczywistość jest lub może 
być metaforą? 

„To zależy tylko od nas..." 
„Człowiek tworzy ją sam. Najpierw musimy odnieść jakąś rzecz lub przedmiot, jakąś rze-

czywistość do czegoś innego, tak, żeby się to z czymś kojarzyło i to jest dla nas metaforą." 
„Każde wydarzenie na ulicy może stać się metaforą, kiedy człowiek się zastanawia..." 
„Może być człowiek, który nie chce sobie niczego wyobrażać. Na przykład chmury 

mogą dla kogoś stać się metaforą a dla kogoś innego nie." 
„Nie zgadzam się z tym, żeby wybrażenie było metaforą. Pamiętam, że jak byłam 

mała, często wyobrażałam sobie, co przedstawia jakaś chmura, ale to nie jest metafora, 
tylko wyobrażenie, skojarzenie. Ja nie widzę metafory w chmurach". 

„Ale jeśli ktoś dostrzeże w nich metaforę życia?" 
„Trzeba coś odnieść do czegoś innego i wtedy praktycznie wszystko może stać się 

metaforą." 

W odpowiedzi na pytanie, czemu służą metafory, jeśli już pojawią się w naszym życiu, 
usłyszałam: 

„Porozumiewaniu sie z innymi" 
„Powracaniu do przeszłości..." 
„Robieniu z czarno-białego filmu kolorowego. Życie bez żadnej refleksji, bez zasta-

nowienia, byłoby po prostu nużąco szare..." 
„Upiększaniu" 
„Uświadamianiu sobie pewnych rzeczy. Na przykład gdy widzimy chmury, tego, że 

czas płynie." 
„Streszczaniu człowieka" 
„Metafora wiąże się z myślą. Służy wyrażaniu naszych myśli i sądów, z którymi inni 

mogą się zgadzać albo nie." 
„Wszyscy mogą zobaczyć jakiś przedmiot, o jego istnieniu wie ogół ludzi, ale o my-

ślach wiemy tylko my i przedmiot potrzebny nam jest, aby je przekazać." 
„Czasami próbujemy przez metaforę przekazać prościej trudne i niejasne myśli". 
„Czasem prawda, którą chcemy przekazać jest tak skomplikowana, że może ją oddać 

tylko metafora." 
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„Ale metaforę każdy może różnie odczytać..." 
„Czasem wręcz chcemy coś zawikłać. Ludzie nie lubią mówić wprost o swoich uczu-

ciach. Żeby coś powiedzieć, czasami muszą się przełamać. Za pomocą metafor jest im 
łatwiej, są one bardziej zawikłane." 

„Co to znaczy, że metafory służą skomplikowaniu i niezrozumieniu życia?" 
„Jednak po usłyszeniu tego tekstu wszyscy odebraliśmy go podobnie..." 
„Metafory mogą nam pomóc, kiedy brakuje nam takich normalnych, codziennych słów, 

by wyrazić to, co czujemy. Po prostu nie mamy ich w języku. Najlepiej oddaje je metafora." 

Przypomniałam, że nie wszyscy w chmurach widzą metaforę. Na corridę patrzą tysią-
ce ludzi, lecz nie każdy dostrzega w niej to, co wyraził Landsberg. Zapytałam: Jak więc 
powstaje metafora? 

W trakcie dyskusji pojawiły się następujące spostrzeżenia: 
„Przez skojarzenia" 
„Ważny jest nasz stan, samopoczucie", „klimat, nastrój", „nasze uczucia" 
„Do obrazu musi się dołączyć wrażliwość człowieka", „jego spojrzenie na świat", „re-

fleksja", „zastanowienie" 
„Chciałbym na koniec przekazać taką krótką refleksję. Jak spojrzeć z boku, to to jest 

zwykła ławka. To, jak ją widzimy, to jest kwestia naszych zmysłów. Za chwilę może stać 
się czymś więcej." 

Po przytoczonej tu „krótkiej refleksji" zakończyłam zajęcia odczytaniem zdania z filozoficz-
nego komentarza, mówiącego o przynależności metafory do świata typowo ludzkiego. Moje do-
świadczenia z zajęć wcześniej przeprowadzonych wskazują na wiele możliwości rozwijania 
tematu, w zależności od przebiegu dyskusji w grupie. Nie uznałabym za niepowodzenie sytua-
cji, w której odczytanie metaforycznego sensu tauromachii odbiegać będzie od interpre-
tacji Landsberga. Przeciwnie, rozbieżność ta może stać się przedmiotem ciekawych refleksji. 

Danuta Kurczab 

Metafora i metaforyczność, czyli o metaforze metaforycznie 

Komentarz filozoficzny 
Czym są metafory? Zazwyczaj mówiąc o metaforach odwołujemy się do poezji a więc 

do języka. Lecz czy występują one tylko w języku? 
Czy obrazy, utwory muzyczne, rzeźby, architektura, filmy, mity, obrazy, literatura nar-

racyjna również są metaforami? 
Czy sama rzeczywistość jest lub może być metaforą? 
Na czym polega rola metafory w języku? Czyżby była ona tylko elementem nieko-

niecznym, figurą retoryczną, ozdobnikiem, ekspresją emocjonalności? 
Wielu współczesnych autorów odkrywa metaforę jako istotny składnik języka i nasze-

go odnoszenia się do rzeczywistości poprzez język, rolę metafory w myśleniu abstrak-
cyjnym i rozumieniu doświadczenia. Można tu wymienić C. S. Lewisa, J. A. Richardsa, 
E. Cassiera, P. Ricoeura, G. Lakoffa i M. Jonsona, J. Brunera, H. Arendt. 
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„Metafora - pisze H. Arendt - wyposaża myśl abstrakcyjną, pozbawioną danych na-
ocznych, w intuicje pochodzące ze świata zjawisk, których funkcją jest zapewnienie real-
ności naszym pojęciom". Jako istoty myślące mamy potrzebę rozumienia rzeczywistości. 
Nadawanie sensu światu, w którym żyjemy, którego doświadczamy i o którym myślimy, 
jest ludzkim sposobem przebywania w świecie. Jest przyswajaniem sobie zastanego i two-
rzonego przez nas świata, które dokonuje się przede wszystkim w procesie nazywania 
przedmiotów doświadczenia, w używaniu języka. Przy pomocy pojęć ogólnych, katego-
rii języka, ujmujemy wielość zjawisk doznawanych zmysłowo. O tyle, o ile jest pozna-
niem, niesie określony sens, doświadczenie zmysłowe nie funkcjonuje jako izolowana 
sfera poznania, lecz w swym powiązaniu z tym, co nie jest bezpośrednio i aktualnie dane, 
z pojęciami ogólnymi. 

Żyjemy niejako w dwóch światach jednocześnie. W świecie zmiennych zjawisk, bezpo-
średniego doświadczania tego, co widzialne - i w świecie tego, co niewidzialne, w świe-
cie naszych myśli. Drugi z wymienionych światów to zarówno myślenie o rzeczywistości 
zewnętrznej jak i uświadomienie sobie samego siebie. Istnienie w języku, a zatem i w myśle-
niu metafor i możliwość ich tworzenia, łączy oba te światy w jedność. Metafory, których 
używanie opiera się na funkcjonowaniu wyobraźni, pozwalają na przenoszenie (gr. metaphe-
rein) naszego doświadczenia wewnętrznego, myślowego, w rzeczywistość zjawisk, a prze-
żywanie świata zjawisk pozwala nam rozumiejąco odnieść się do świata myśli. 

W strukturze metafory istotne jest odnoszenie do siebie i jednocześnie ze sobą dwu 
rzeczy różnych, wielość i jedność. Dzięki metaforyczności języka rozumienie i nazywanie 
rzeczywistości przy pomocy abstrakcyjnych pojęć nie jest radykalnie oddzielone od zmysło-
wego jej przeżywania. Pewne sfery ludzkiego doświadczenia, takie jak narodziny, miłość 
i śmierć, wręcz domagają się ujęcia ich w postaci metafor. Według Brunera, autora z kręgu 
tzw. cognitive science, tak powstaje poezja, muzyka, malarstwo, rzeźba, mit, opowieść 
narracyjna. Tworzenie oraz przeżywanie uzewnętrzniających się w nich metafor jest procesem 
poznawania. Osiągane w nim poznanie polega na jednoczeniu ze sobą różnych sfer do-
świadczenia oraz poszczególnych odmian doświadczenia. Jest nadawaniem doświadcze-
niom wspólnego sensu przeżyciowo-emocjonalnego przybierającego postać rozumienia. 
Rozumienie to jest efektem swego rodzaju „metaforycznej kombinatoryki" umysłu i po-
zwala nam sytuować rzeczywistość w perspektywie nowych znaczeń, niekiedy nawet bez 
dopływu nowych informacji, na mocy samego przetworzenia dotychczasowego poznania. 

Podstawą tej twórczej pracy umysłu jest intuicyjne wyszukiwanie trafnych połączeń między 
poszczególnymi sferami doświadczenia i różnego typu poznaniami. Wyrazem owej trafności 
jest pojawienie się odkrycia czy rozumienia. Dokonuje się ono zawsze w kontekście posia-
danej przez podmiot wiedzy i subiektywnego doświadczenia, osobistego modelu świata. 

Idąc po tej linii, za szczególnego rodzaju metafory można uznać obrzędy - złożone struktury 
o charakterze świadomie kreowanych zdarzeń, mające swój wymiar zewnętrzny, zjawiskowy, 
oraz wewnętrzny, przejściowy. W obrzędy włączone są przeróżne symbole: przedmioty mate-
rialne, dźwięki i ruchy oraz semantyczno-syntaktyczny system języka. Obrzęd, rozpatrywany 
jako system metafor tj. pod kątem jego znaczenia, byłby przykładem poznawczej funkcji takiej 
metafory, która nie zawiera się wyłącznie w języku. Uczestniczenie w obrzędzie to jednocze-
nie różnych doświadczeń z przeżywaniem sacrum i intuicyjno-uczuciowe kreowanie ich 
wspólnego sensu. 
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Nawet jeśli uznamy metaforyczność wielu różnych elementów rzeczywistości, króle-
stwem metafory pozostaje oczywiście język, w szczególności język poezji. Jest jednak 
coś, co cechuje wszystkie wspomniane typy metafor: gdy metafory zostają w jakiś spo-
sób wyrażone, są częścią naszego wspólnego świata. Przestają być wyłącznie subiektyw-
ne, ponieważ ich metaforyczność może być metaforycznością dla innych. 

Opisywane ze względu na poznający podmiot, posługiwanie się metaforą jest więc 
integrowaniem racjonalności i intuicji, działania intelektu, uczuć i zmysłów. 

Ze względu na poznawane przedmioty, jest jednoczeniem rozumienia tego co zewnę-
trzne i wewnętrzne, widzialne i niewidzialne, myślane i doznawane, rozumiane i odczu-
wane lub zaledwie przeczuwane, nazwane i nienazwane, tego co na wskroś subiektywne 
z tym co intersubiektywne. 

Niezależnie od różnych teorii metafory, trudno byłoby zakwestionować twierdzenie, że 
metafory są obecne w naszym życiu duchowym: w wyrażeniach języka, ekspresji arty-
stycznej, przeżyciach poznawczych. Jest faktem, że nie posługujemy się wyłącznie pojęcia-
mi ogólnymi oraz ich konkretnymi egzemplifikacjami. Zwłaszcza wtedy, gdy próbujemy 
zrozumieć i wyrazić samych siebie i sens ludzkiego bycia w świecie. 

Czyżbyśmy w metaforach próbowali wyrazić to, co niewyrażalne? 
Wiele metafor znaleźć można w tekstach filozoficznych. Wystarczy przypomnieć znaną pla-

tońską metaforę jaskini czy myśl Pascala: „Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przy-
rodzie, ale trzciną myślącą". (Blaise Pascal, Myśli). Filozofem, który zasłynął z języka 
metaforycznego, był M. Heidegger. W pewnym sensie wszystkie pojęcia filozoficzne uznać 
można za metafory. Po pierwsze dlatego, że pochodzą one z języka potocznego, a ich sens 
ogólny jako terminów filozoficznych, jest wynikiem przeniesienia w drodze analogii sensów 
języka potocznego. W ten sposób tworzy się jeden ze składników metaforyczności języka 
filozofii. Drugi wiąże się ze wspomnianym przenoszeniem rozumienia rzeczywistości 
wyrażonego w pojęciach, w sferę tego co H. Arendt nazywa zmysłową obecnością w świecie. 

Dlaczego metafory są aż tak wszechobecne? 
Na czym polega metaforyczność rzeczywistości? 
Wszelka rzeczywistość może inspirować powstawanie metafor - przyroda, w swym istnie-

niu względnie niezależna od człowieka (możemy usunąć z powierzchni ziemi górę, ale nie 
możemy pozbawić kosmosu gwiazd), twory kultury, indywidualne myśli i uczucia. Cza-
sem uzewnętrzniają się one jako wiersz, opowieść, obraz. Lecz świat nie tyle jest meta-
forą, ile staje się nią w chwili, gdy jest przeżywany i wyrażany (np. opisywany, pomyślany). 
Na tym polega źródłowa, pierwotna subiektywność metafory, jej powiązanie z konkret-
nym twórcą lub odbiorcą i jej wartość poznawcza. 

Bowiem metafora wprowadzona do rzeczywistości, domaga się odczytania. 
Metaforyczność rzeczywistości należy do dziedziny sensu i rozumienia, do świata spe-

cyficznie ludzkiego. 

Anna Łagodzka, Beata Elwich 
Literatura: 
1. H. Arendt, O myśleniu, Warszawa 1992. 
2. J. S. Bruner, O poznawaniu, Warszawa 1971. 
3. P. Ricoeur, Metafora i symbol, Warszawa 1988, „Literatura na Świecie", Nr 8-9. 
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O cnotach i grzechach teatralnych 
„Scriptores Scholarum" 

(ustna recenzja zeszytu „Dramat w szkole'') 

Mam wrażenie, że w ostatnim (1996, nr 11/12) teatralnym zeszycie „Scriptores Scho-
larum" każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. I ten, który będzie chciał przeczytać ca-
łość i również ten, który będzie zainteresowany jednym lub dwoma artykułami. Sądzę, 
że każdemu czytelnikowi ten numer sprawić powinien przyjemność i satysfakcję. I to 
zarówno przyjemność estetetyczną (problemy natury estetycznej, szata graficzna), jak 
i intelektualną. Przyszło mi więc się zmierzyć z zawartością, treścią tego numeru jako 
jego pierwszemu czytelnikowi i recenzentowi jednocześnie. Pozwólcie Państwo, że teraz 
uzasadnię jakoś, o jakiej to przyjemności mówię jako czytelnik. 

Cnoty 
Co bym postawił na pierwszym miejscu, chwaląc ten numer? Na pierwszym miejscu 

postawiłbym autentyczną wszechstronność w ujęciu zagadnień, bo przecież nie jednego 
zagadnienia. Ja bym tego numeru nie nazwał różnorodnym, ja bym go nazwał właśnie 
wszechstronnym. To nie jest różnorodność typu jakiegoś „wszystkoizmu", że może by po 
kwiatuszku do tego bukieciku dorzucić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Raczej nie cho-
dzi o to. Rozumiem, że jest tam ambicja pewnej wszechstronności, swobody w poruszaniu 
zagadnień, które się podjęło. Ja sądzę, że ta wszechstronność jest podbudowana najzwyklejszą 
ciekawością redaktorów tego pisma wobec świata. Oni po prostu drążą to, co ich ciekawi. 
Oni szukają tam, gdzie domyślają się może lub są pewni, że coś ciekawego się znajdzie. I to 
w numerze widać. Tematy czasami bardzo różnorodne, ale one się w zasadzie wszystkie 
układają w pewną całość. Oni dają przegląd wszechstronności zjawisk teatralnych we 
współczesnej kulturze, teatru we współczesnej szkole. Dalej podkreśliłbym skłonność do 
zgłębiania pewnych kwestii. Chociaż szerokość spojrzenia imponuje, co przyznaję, to dla 
mnie cnotą największą tego numeru jest to, że czasami, w niektórych oczywiście materiałach, 
nie we wszystkich, jest taka dążność do pogłębienia problemów, do zadania jeszcze jednego 
lub drugiego pytania, do dopisania kolejnego akapitu do tego, co się już tak ładnie ułożyło. 
To jeszcze, jeszcze tamto, aby tylko dotrzeć do sedna sprawy. To mi, przyznam, imponuje. 
I jak w wielu przedsięwzięciach tego rodzaju, kiedy materiały są dosyć zróżnicowane 
i wszechstronne, może się zdarzyć bałagan, tu go nie ma. Ja to na swój użytek mówię. 
Nadmiar jest takim tanim usprawiedliwieniem różorodności, nad którą nie jest się w sta-
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nie zapanować. Tutaj wszystko ma charakter pewnej cnoty, umiaru, mądrości, panowania 
nad materiałem, który się prezentuje. To jest pierwszy mój argument na rzecz przyjemności 
lektury tego numeru. Co bym postawił na drugim miejscu? Na drugim miejscu wymieniłbym 
dyskretny profesjonalizm tego, o czym się mówi, tyle tylko, że nie jest on taki narzuca-
jący się. I redaktorzy, i ci którzy swoje materiały zawarli w numerze, nie epatują specjal-
nie uczonością. W zasadzie jest to wszystko właśnie strawne, ale też mocno rzeczowe, 
wręcz fachowe, profesjonalne. Czasami gdzieś tam nutka jakiejś naiwności się pojawia, 
ale to wszystko, sądzę, dobre. Trzecia cecha, nazwałem to sobie szlachetną bezstronno-
ścią. W piśmie są głosy „od Sasa do łasa", ale redaktorzy nie boją się tego i nie próbują 
wpływać na swoich rozmówców, bądź autorów artykułów. Kolejną cnotą jest poszukiwa-
nie problemów u źródeł. To mi bardzo imponuje, że wolą redaktorzy dotrzeć, pojechać do 
tego Krakowa z tymi plecakami, żeby jednak z Grabowskim i ze Stuhrem porozmawiać, 
żeby jednak zobaczyć ten spektakl naprawdę, a nie ze słyszenia, żeby z kolegami z „Di-
daskaliów" się spotkać, a nie tylko wymienić korespondencję i powiedzieć: „Kochani, 
przefaksujcie, o co wam chodzi mniej więcej, a my to wydrukujemy!" Imponuje mi to, 
że szukają jednak spraw u źródeł. Zawsze spotkać się, podać rękę, porozmawiać. Cnota 
to dzisiaj niezbyt często spotykana. Kolejną wartością, która sprawia mi przyjemność, 
gdy czytam ten numer, to jest ujawnianie zjawisk mniej znanych normalnemu czytel-
nikowi. Bo oto ja nie jestem teatrologiem, z teatrem miałem jednak wiele do czynienia, 
ale na przykład nie wiedziałem, że istnieje w Krakowie bardzo interesujące przedsięwzięcie 
pt. „Didaskalia". I oto z tego numeru się o tym dowiedziałem. Poza tym na przykład nie 
bardzo byłem zorientowany, jak jest naprawdę, gdy chodzi o funkcjonowanie naszych 
teatrów szkolnych. To znaczy, ile tego jest, czy w ogóle cokolwiek jest. Pewne materiały, 
że coś się dzieje, co bardzo mnie buduje, tutaj po prostu znalazłem. Dalej, za walor bardzo 
pozytywny uznałbym samą kompozycję tego numeru. Jest ona czytelna, nie sprawia trudno-
ści w lekturze, dobry jest pomysł, żeby podzielić to morfologicznie, układ jest rzeczywi-
ście czytelny, tyle tylko, że nie wiem, czy wam się nie myli stasimon z epejsodionem. 
(Antrakty by się zgadzały). Teraz jeszcze chwaląc i mówiąc o radości czytania tego nume-
ru, na końcu tej części mojej oceny, chciałbym powiedzieć, co jest dla mnie taką perełką 
numeru, zastrzegam się, co mnie sprawiło wielką satysfakcję, co się szczególnie podoba-
ło. Albo inaczej bym jeszcze powiedział, co utrzymuje ten numer, jest jego szkieletem, 
osnową, decyduje o jego zdecydowanie wysokim poziomie. Jest tutaj kilka tych punk-
tów. Oczywiście cieszę się bardzo, że udało się wam pozyskać Profesor Irenę Sławińską. 
Subtelne i delikatne wspomnienia o sytuacji szkolnych teatrzyków w Wilnie przed wojną 
są znakomitym punktem odniesienia dla naszej wyobraźni współczesnej. Profesor Sławińska 
jest tutaj doskonałą przeciwwagą, dla pewnych współczesnych działań, które akurat mają 
miejsce w dzisiejszym teatrze szkolnym. To po pierwsze. Po drugie, bardzo podobały mi się 
uwagi mojego przyjaciela Wojciecha Kaczmarka o tym, czym jest recenzja teatralna. 
Szczególnie podobało mi się, że nie poszedł on w tym kierunku, żeby zrobić wam uczony 
wywód, co to jest recenzja w sensie teatrologicznym. On zrobił znakomite pociągnięcie, 
on wam pokazał spektakl, on wam pokazał dwóch ludzi, którzy ten spektakl opisują i recen-
zują. Działo się to przed wojną, akurat bardzo dobrze, że przedmiotem analizy jest tekst 
nieznany. Bo to jest jednak Claudel i Spoczynek dnia siódmego. Przed wojną nie było to 
zjawisko znane specjalnie. I oto dwóch znakomitych krytyków: Wiłam Horzyca i Antoni 
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Słonimski opisuje ten sam spektakl. Mnie się wydaje, że każdy z was młodych ludzi, 
którzy zamierzają pisać o teatrze, jak zestawi sobie te dwa punkty widzenia, te dwie 
możliwości, naprawdę bez łopatologii może się dowiedzieć, czym jest recenzja, stąd ten 
pomysł podoba mi się bardzo. Podoba mi się wywiad z Mikołajem Grabowskim. Dlaczego 
z nim akurat? (Powiem w dalszej części króciótko, dlaczego z innymi mi się nie bardzo 
podobało.) Z Grabowskim podobało mi się dlatego, że po prostu Grabowski potraktował 
was serio i w którymś momencie otworzył się na tyle, że powiedział wam rzeczy bardzo 
świeże, bardzo ciekawe i bardzo żywe. I czytelnikowi akurat tego wywiadu (jest on moim 
zdaniem zdecydowanie najlepszy w całym numerze), naprawdę daje to olbrzymią satysfak-
cję. Bardzo zainteresowały mnie wynurzenia kolegów z teatrów alternatywnych. Tak się 
składa, że prawie wszystkich bez wyjątku znam również na stopie koleżeńskiej i mogłem 
sobie prześledzić uporządkowaną rozmowę według pewnych zgadnień, o co im chodzi, 
jakich mają mistrzów, jakie idee chcą przekazać. Sądzę, że był to bardzo dobry materiał, 
tyle tylko, że odniosłem wrażenie, że istnieją bardzo duże różnice w poetyce tych wypo-
wiedzi. Podejrzewam, że niektóre były na żywo, a niektóre z materiałów. Więc niektóre 
są blade, chociaż ludzie, którzy je wypowiadali, nie są bladzi. To było trochę niedograne. 
Podejrzewam, że nie jest to wina redaktorów. Jeszcze trzy rzeczy mi się podobały. Jeden 
materiał, który w zasadzie nie pasował do tego numeru, bo podejmował zupełnie podsta-
wowe, elementarne kwestie polskiej, naszej edukacji. Mianowicie znakomity artykuł 
Moje niepokoje Michała Bobrzyńskiego. To jest punkt wyjścia do jakiejś otwartej, po-
ważnej dyskusji młodych ludzi, doświadczonych ludzi, urzędników i tak dalej. Ten artykuł 
powinien się pojawić gdzie indziej, w innym numerze. Nie wiem, czy nie będzie przy-
padkiem tak, że on troszeczkę został przyćmiony. Jest to wielkie szczęście, że ten artykuł 
jest i małe nieszczęście, że akurat w tym kontekście, ale myślę, że innego wyjścia nie było. 
Bardzo podobał mi się materiał Scriptores w Krakowie. Z tego, co dotychczas powie-
działem, wynika, że jest to numer strasznie nadęty: autorytety uniwersyteckie, a proszę 
bardzo: „podstawowe kategorie badawcze" pojawiają się, wywody o istocie sztuki tea-
tralnej, itd. Natomiast Scriptores w Krakowie to po prostu artkuł prześmiewczy, artykuł 
autoironiczny. Oto chłopcy pokazali jak zdobywali niektóre materiały, i że to się mieści 
w tym numerze, i że w tej poetyce akurat jest to znakomity walor. Jest ważne, że wy macie 
dystans do tego, co robicie, bo gdyby to wszystko było nadęte takie i tylko „piana była-
by bita" wokół tego, to podejrzewam, że całość nie miałaby takiej wartości. Natomiast 
ten numer świetnie równoważy tak nadętą powagę poruszanych kwestii... I wreszcie na 
koniec sądzę, że filarem tego numeru są wszystkie materiały młodych. Jestem o tym 
przekonany po odbiorze dzisiejszej nagrody bardzo młodych (nagodę otrzymała Karolina 
Rozwód - uczennica drugiej klasy II LO w Lublinie - przyp. red.), którzy zawarli swoje 
recenzyjki, zapisy spektakli, pokazali swoją umysłowość, swoją wrażliwość, swoją in-
teligencję, to zawsze jest miło spotkać się z kimś, z tego pokolenia, kto ma coś sensownego 
do powiedzenia. Ja nie mam wątpliwości, że te wszystkie materiały, bardzo mnie cieszą, 
bo one pokazują, że jest jeszcze pokolenie, które bawi się w teatr pojmowany serio. 
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Grzechy 
Teraz chciałbym powiedzieć o tym, co niekoniecznie bardzo mi się podoba w tym 

numerze. To jest taki przywilej recenzenta, i chciałbym też zaproponować kolegom, moż-
liwość jakiejś dyskusji, żeby następne numery, nie powtórzyły nie tyle błędów, co niedo-
ciągnięć. Najważniejsze uwagi mam do wywiadów, że pewne kwestie, nie zostały ujęte 
w numerze. Moim zdaniem w ogóle „Scriptores" ma taki sens, że dopóki będzie pewien 
autentyzm waszych chęci, autentyzm pewnych poruszanych kwestii, o czym wy tam pisze-
cie, dopóty numery „Scriptores" będą żywe, dobre i będą sprawiały satysfakcję. W mo-
mencie, gdy przekroczycie granicę taką, że „słuchajcie to byśmy napisali, ale wiecie, nie 
wypada jednak tak", jeśli w numerze będzie więcej tekstów: „wypada tak napisać, niż -
my chcemy tak napisać", to wtedy nastąpi koniec „Scriptores". Dlatego ja sądzę, musicie 
iść na pewne kompromisy, ale co jest najlepsze, najlepsze jest to, że to, co ja wyczuwam 
w redaktorach, autorach, żywość zainteresowania kwestiami, o których się mówi, i tak 
sądzę być powinno. Teraz właśnie o tym, co niestety specjalnie mnie nie usatysfakcjono-
wało - wywiady. Podoba mi się Grabowski, natomiast wywiad ze Stuhrem jest dla mnie 
nie najwyższego lotu. Myślę, że daliście się obuć troszeczkę w tę taką oficjalną atmosfe-
rę. Zrozumiałem po tym z tych wypowiedzi metaliterackich, że to u niego było w gabi-
necie, on tam za rektorskim biurkiem, i to w tym wywiadzie dokładnie widać, wyczuwa 
się: „A może reżyseria?", a „czym jest aktorstwo dla Pana?" i on tak sobie opowiada... 
Wywiad z aktorem o teatrze - nie ma nic nudniejszego... Z aktorem można o wszystkim 
rozmawiać, tylko nie o teatrze, takie jest moje zdanie. Słuchajcie, ja bym bardzo chciał, 
żebyście go poprosili o to: „Panie Stuhr, my tak nie będziemy o teatrze, co ma Pan do 
powiedzenia, bo co Pan ma do powiedzienia, to Pan pokazuje, jako aktor, jako reżyser. 
Niech Pan nam pozwoli wejść na.zajęcia z pierwszym rokiem w szkole teatralnej, my 
sobie popatrzymy, a potem napiszemy o tym." Sądzę, że to byłoby to, o co mi chodzi, to byłby 
prawdziwy Stuhr, a nie ktoś, kto opowiada wam jakieś banały. Tutaj daliście się w pewnej 
mierze w tę poetykę wpuścić. I to stało się mniej ciekawe. Tak samo, jak rozmowa 
z prof. Bożeną Chrząstowską. Ona jest znakomita, ale prof. Chrząstowską o szkołę py-
tać? Oto wszyscy ją pytają, więc z kolei powinniście poetykę inną jej zaproponować! 
Zapytać ją o coś zupełnie innego, wtedy, myślę, powiedziałaby wam rzeczy ciekawe. 
Podobnie rozmowa z naszym lubelskim aktorem - Henrykiem Sobiechartem, też nie 
wyszła najlepiej. Bo to takie rocznicowe laurki, to trzydziestolecie. Mnie się zdaje, że to 
gazeta codzienna powinna zamieścić podobny artykuł. Natomiast chyba z tego, co ja 
wiem, podjął on konkretne działania, żeby prowadzić teatr studencki na KUL-u. To jest 
kwestia. Dlaczego się tego podjął, co on chce zrobić, jak on tam widzi swoje miejsce. 
Wydaje mi się, że rozmawianie o tym byłoby ciekawsze, niż o tak zwanym „całym do-
robku Sobiecharta", który zresztą jest bardzo interesujący. Natomiast czego tu zabrakło: 
jakiejś części materiałów zawartych w tym ostatnim numerze poświęconych kondycji, 
ale w miarę wszechstronnie, tak jak wy potraficie to robić. O teatrze szkolnym piszecie, 
ale tylko trochę, że ja pośrednio się dowiaduję, że odbył się jakiś festiwal, wiem mniej 
więcej, jakie nazwy są, jakie grupy, w jakich szkołach, ale na przykład, porozmawianie, czy 
jeszcze młodych ludzi bawi robienie teatrów szkolnych, dlaczego oni to robią w czasach 
tak rozbujanej sztuki wizualnej, jak obecnie, to jest dopiero jak sądzę pewne zagadnienie. 
Więc raczej nie pokazywać tych zespołów, ile ich jest, tylko pogadanie z młodymi, dlaczego 
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to robią, a już najbardziej boleśnie odebrałem brak rozważań, jakichś refleksji na temat 
kompletnego moim zdaniem, poprawcie mnie, „uwiądu teatru studenckiego" w Lublinie. 
Nie mówcie mi o „Scenie Plastycznej KUL" to nie jest teatr studencki, ani „Proviso-
rium", ani „Scena 6". Zauważcie, że Lublin był kiedyś znany, wszystkie wymienione 
przeze mnie teatry były studenckie, ale kiedyś - w latach siedemdziesiątych! Wtedy 
Lublin nie wstydził się obok Łodzi, Wrocławia, Warszawy! Tu było centrum teatru stu-
denckiego. Teraz przynajmniej nie widzę tego, może działają jakieś grupy na KUL-u, 
UMCS-ie. Pytanie, dlaczego mamy te lata chude? Tu można próbować drążyć! Spróbo-
wać się dowiedzieć! Tego niestety w tym numerze zabrakło. 

Na koniec chciałbym powiedzieć tak: pomimo tych kąśliwych uwag na końcu, ten 
ostami numer „Scriptores Scholarum" jest u mnie w takim miejscu, na biurku, że w każ-
dym momencie będę sięgał, bo przedtem przymuszony byłem do przeczytania jednym 
tchem, a teraz pewne rzeczy będę jeszcze raz czytał, powracał na pewno! 

• 
Proponujemy Wam comiesięczny biuletyn poświęcony kulturze 
Żydów polskich. Znajdziecie w nim relacje z dialogu polsko-żydowskiego, informacje 
o wydarzeniach kulturalnych, teksty o naszej trudnej, żydowskiej tożsamości, o życiu 
innych mniejszości narodowych i religijnych w Polsce. W ciągu roku otrzymacie 10 
biuletynów oraz dwa grube (ponad 100 stron) monograficzne wydania „Jidełe". 
Z okazji Święta Purium planujemy także wydanie specjalnego numeru świątecznego 
dla dzieci. 

Zapraszamy do prenumeraty. 

prenumerata roczna biuletynu 10 numerów 11 zł 
prenumerata półroczna biuletynu 5 numerów 5,5 zł 
cena numeru „Żydzi a komunizm" 5 zł (plus koszty wysyłki) 
cena numeru świątecznego 0,5 (plus koszty wysyłki) 

Najnowsze, a także archiwalne numery „Jidełe" można nabyć w redakcji oraz 
w Żydowskim Instytucie Historycznym - Warszawa, ul. Tłomackie 3/5. 

Nasze konto: 
PKO S.A. XI oddział w Warszawie 12401138-3600095-1-2750-401112-504-0000 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego z dopiskiem 

„Prenumerata Jidełe", prosimy o zaznaczenie ilości zamawianych biuletynów lub 
numerów. 

Redakcja „Jidełe" - ul. Twarda 6, 00-104 Warszawa, teł. (0-22) 562-21-22 



• wiersze 

Nadzieja Artymowicz* 

rdza twój cień 
jak muzyka 
w białych palcach 
ten niepowszedni wiersz 
rdza muzyka cień 
ten niepowszedni wiersz 
jak milczenie matki 

rodzinny próg 

wiersz jak czas 

Ty 
na horyzoncie 
płynie 
twoja biel 
w biały dzień 
myślę 
że jest w życiu 
tylko jedna 
wybielała rzeka 

* Nadzieja Artymowicz ur. 18 lutego 1946 r. w Augustowie koło Bielska Podlaskiego. Jest absolwentką Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Debiutowała w „Niwie" w 1970 r., od lat siedemdziesiątych związana z grupą literacką 
„Białowieża". Członek ZLP. Swoje utwory drukowała w prasie białoruskojęzycznej w Polsce, między inny-
mi w białostockich „Almanachach Literackich" i „Kalendarzach Białoruskich", oraz na Białorusi, w USA, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech. Wiersze poetki były przekładane na język polski (Wiktor Woroszylski, Jan 
Leończuk, Tadeusz Karabowicz), rosyjski, serbski, ukraiński, niemiecki. Nadzieja Artymowicz jest autorką 
pięciu tomików wierszy: We śnie i bólu słowa, Białystok 1979; Rozjdumy (Rozmyślania), Białystok 1981; 
Siezon u biełych piejzMŻjuch (Sezon w białych pejzażach), Białystok 1990; Z niespokojnych daroh (Z niespo-
kojnych dróg), Mińsk 1993; Dźwiery (Drzwi), Białystok 1994; Krytycy literatury zaliczają jej twórczość do 
najwybitniejszych osiągnięć w kulturze białoruskiej. Niekonwencjonalny styl, s{miałe nowatorstwo a jedno-
cześnie głęboka refleksja filozoficzna, nadają twórczości Nadziei Artymowicz indywidualnego wymiaru. 

Tadeusz Karabowicz 
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twój biały śmiech 
moim ogniem 
twoja postać biała 
złączona z każdym moim dniem 

w żółtym liściu 
drży 
wybielały błękit 

J 

czasem w milczeniu 
żyje biała wiosna 
*** 

z niebezpieczną lekkością letniej pory 
stukam w zbolały korzeń jesieni 
głęboko 
jak we śnie 

wrócić tam 
gdzie żyły jeszcze nie przerwane 
dopóki w kropli życia 
nie zachichocze śmierć 

nieruchomo stoją 
moje dni 
szczeliny czsu 
coraz większe 
mój kalendarz potrzaskany 
nieruchomo stoją 
moje dni 

jak zalękniony cień 
człowieka 

w Bielsku stara muzyka 
łagodny czas - lato 
zapomniana cerkiew 

dojść do pierwszego słowa modlitwy 

Przekład z j. białoruskiego Tadeusz Karabowicz 



Wojciech Czeronko 

Inwestycja 

i 

Zobaczyłem Gucia jadąc autobusem we wtorek. Wyglądał na przygnębionego. Zgarbiony 
wodził oczami po plątaninie zakamarków płytek chodnikowych. Nogi niechętnie i leni-
wie podążały za nim. Wydłużony ze „smuty niepomiernej" nos rysował na trotuarach 
żałobne reliefy. Torba skórzana, zwisając jak sztandar pogrzebowy z pleców Gucia, snuła 
się, szurając o ulicę i badając głębokość i przestronność kałuż, za swym zbolałym wła-
ścicielem. 

n 

Poszedłem do Gucia w środę. Wyglądał na głęboko załamanego. Zapadnięty głęboko 
w nie posłane łóżko oddychał ciężko wpatrując się w żółć spękanego tynku na suficie. 

- Gucio, co ci? - rzuciłem badawczo. 
- Załamany jestem - odpowiedział mrużąc oczy. Chyba szkliły się w nich łzy. Istot-

nie. Wyglądał na załamanego od jakiegoś czasu, z małymi przerwami na wypitkę. Dokła-
dniej - od kiedy go znam, czyli od jakichś siedmiu lat, ale nigdy nie zachowywał się w 
ten sposób. Dotąd był normalny - pił, palił, jadł, chodził z dziewuchami; a teraz? Co za 
pasztet, myślę sobie i pytam dalej: 

- Co ci jest? 
- Tatul przyjeżdża. 
Rozjaśniło się, ale nie do końca. Osobnik zwany „tatulem" odgrywał istotną rolę w życiu 

Gucia. Był to mianowicie jego rodzony ojciec, a co za tym idzie Gucio był jego synem, 
pierworodnym, nota bene i jedynym. Ojciec był wziętym chirurgiem plastycznym w dale-
kim wielkim mieście, który posłał swego jedynaka do naszego nieco mniejszego miasta 
na nauki felczerskie z nadzieją wyhodowania latorośli na „superskiego konowała". Gu-
cio bezwiednie przyjął ten plan byle by być dalej od domu rodzicielskiego. Na plecach 
kolegów i po portfelach wykładowców prześlizgnął się przez studia, w terminie wykupił 
dom i przejrzał na oczy w momencie gdy musiał rozpocząć staż. Okazało się, że nie cierpi 
medycyny, na widok strzykawki oblewa go zimny pot, a patrząc na krew formalnie traci 
świadomość. Rzucił staż „w pieruny" i zatrudnił się w mordowni,figo Fago" jako pomocnik 
barmana, by po kilku tygodniach odkryć w sobie talent „szarpidruta". Odtąd wszystkie 
wieczory spędzał na małej scence w świetle zadymionych reflektorów. Tam go poznałem. 
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W dekadenckiej atmosferze, chrypiący do sitka mikrofonu, przy akompaniamencie własnym 
- własne kompozycje (swego czasu cała dzielnica nuciła jego Figo Fago laski nago). Co 
rano pełzł do domu o trzeciej albo czwartej, zmordowany, ale szczęśliwy. No tak, i teraz 
czuje się nieszczęśliwy, bo na przyjazd ojca nie ma przygotowanego nic nowego. Ból 
tworzenia, wypalona pustka duszy artystycznej. Oczywiście potrafiłem to zrozumieć. 

- Nie martw się, zagrasz mu kilka swoich starych kawałków, wiesz... Koci, łapci w łóżku 
babci. Andtelyna też była niczegowata... - urwałem, bo oczy tak mu się powiększyły, że się 
wystraszyłem, że zaraz wysypią się na podłogę, a twarz przybrała kolor świetlistej zieleni. 

- Aa... grhhh... uu... - wychrypiał w poduszkę łykając łzy. 
To nic, że to stare. Stare, ale jare. Na pewno mu się spodoba. Albo Prywatka pod 

serwetką, to naprawdę światowe brzmienie, zobaczysz... 
- Ghrhauuuuóu - przerwał mi spontanicznie, a wszystkie czterdzieści dziewięć mięśni 

jego twarzy zadbało o zmontowanie tak dramatycznego wyrazu, że kamień pękłby ze 
współczucia. 

- Więc o co chodzi, powiedz w końcu - nie wytrzymałem tym bardziej ja, bo do ka-
mieniopodobnych się nie zaliczam. 

- On... on myśli - mówił dławiąc się gorzkimi kroplami - że ja... że mam swoją... 
uaa... przychodnię... że przyjmuję... ueee... że gabinet... 

Cóż ty Guciu pierniczysz chciałem rzucić, ale powstrzymałem się. Jaka przychodnia, 
jaki gabinet? Przecież to stara historia, Gucio od lat niepamiętnych jest najlepszym wiośla-
rzem podziemnych spelun w ogólności a „Figo Fago" w szczególności. Przygoda z me-
dycyną była miłością platoniczną, przelotną i zakończoną rozstaniem bez łez. Poza tym 
wszyscy, prócz - jak widać - Gucia i jego tatula, o niej już dawno zapomnieli. 

- Gucio, uspokój się - potrząsnąłem nim lekko. Tak, trzeba użyć mocniejszych środ-
ków, gotów jeszcze tak zdepresjonowany skuczeć do końca świata a jutro kto zagra? 

Przyniosłem szklankę wody i wylałem niczego nie spodziewającemu się beksie na czu-
prynę, większość jednakże spłynęła za kołnierz. Gucio zerwał się jak oparzony, choć 
woda była lodowata, twarz mu się nagle zaczerwieniła, czyli przybrała wygląd „w nor-
mie". Zrzucił z siebie koszulę, wytarł się nią na szyi, pod pachami i na plecach, następnie 
zwinął ją w kłębek i kopnął z całej siły. 

- On tego nie przeżyje - powiedział w przestrzeń nieco zadumany - ja tego nie przeżyję. 
- Poczekaj Gucio, powoli. On myśli, że ty masz swój gabinet, tak? 
- Tak. Myśli. To znaczy wie o tym. 
- Jak to: wie, przecież nie ma żadnego gabinetu! 
- Nie ma? A zdjęcia? Wysyłałem mu, dwa albo trzy lata temu... 
- Jakie zdjęcia? Te z odlewni?! 
Swego czasu w formie pracy dorywczej malowałem nowiutkie miejskie szalety. Nie-

źle wtedy popiliśmy, ktoś zrobił jakieś fotki, ktoś mówił, że będzie tam teraz tak bialutko 
jak w przychodni. No i Gucio wysłał kilka zdjęć jako fragmenty swojej przychodni. Wąt-
pię czy był wtedy trzeźwy. 

- Więc nie pisałeś nic o klubie? Dlaczego? 
- Kiedy Tatul - w jego głosie wyraźnie było słychać duże „t" - wyjechał do Stanów 

na szesnastoletni kontrakt myślałem, że jakoś się ułoży, że zapomni, że się wyprowadzę, że... 
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Zaplątał się we własne „że". W oczach mu zwilgotniało na nowo. 
- On nienawidzi rocka, gitar, linoleum, nieumytych wanien, spalonych czajników, po-

giętych widelcy, wyszczerbionych kubków - wiedziałem, że może tę wyliczankę ciągnąć 
jeszcze długo, trzeba więc było przerwać. 

- Słuchaj, Gutek, pogadajmy poważnie. Chcesz być lekarzem? 
- Co? Ja? Skąd! Ale on... 
- Poczekaj. On się dowie, że nie jesteś lekarzem i nie będzie tragedii. 
- Cos' ty! Będzie koniec s'wiata! Od dwudziestu siedmiu lat byłem kształcony na ko-

nowała - wziąwszy pod uwagę, że obecnie Gucio miał dwadzieścia osiem, można po-
wiedzieć, że tempo rodzinka miała niezłe. 

- Nie bój się, ojciec zrozumie i pojedzie do domu. 
- Nie, on tego nie zniesie. On oszaleje. Ja oszaleję. Ludzie!!! - wrzasnął w kierunku 

bliżej nie określonej społeczności zaciskając pięści, aż mu knykcie zbielały. 
- Izy, bejbi - uspokoiłem go lekkim szarpnięciem w kierunku krzesła - dobra, skoro wie, 

że masz ten gabinet, to go będziesz miał. Wynajmiemy dla ciebie dywan, przyniesie się kilka 
całych kubków... - Guciowi zaświeciły się latarnie nadziei, ale po chwili, po sekundzie zgasły. 

- Podrobić gabinet? On się nie da nabrać. To się nie uda. 
- Czekaj. Gabinetu nie będzie. Dowie się o wypadku. Pożar, gradobicie, huragan i te 

sprawy. Na szczęście wszystko ubezpieczone i te de, więc na razie nie można go obej-
rzeć, ale reszta - cacy! Pokażesz mu wpisy wdzięcznych pacjentów, opowiesz o ciekaw-
szych przypadkach... - powoli roztoczyłem przed Guciem tak spójną i różową wizję, że 
dusza jego z ramienia wróciła na swe normalne miejsce pobytu, a w oczodołach miejsce 
strachu wytrzeszczonego zajęły niebieskie źrenice. 

Zasnął wyczerpany, ale odprężony. 

III 

Na drugi dzień wzięliśmy się do pracy. Od wszystkich znajomych napożyczaliśmy sztuć-
ce, szklanki, kubki, kieliszki, kilka wytwornych mebli, w tym barek zaopatrzony w imponu-
jący zestaw butelek po wytwornych trunkach - wiesz, Tatulu, nic juz nie zostało, bo dużo 
znajomych lekarzy często do mnie przychodzi i wszystko już powoli się skończyło, ale jeśli 
chcesz wyskoczę, tu niedaleko jest sklep, kupię coś... - Ach, synku, nie, po co ten trud, nie 
trzeba... - wannę i zlew przez trzy dni odkażaliśmy sodą oczyszczoną i drapaliśmy stalową 
szczotką. W końcu zatwardziałe kolonie kwitnących w najlepsze bakterii dały za wygraną. Dzię-
ki uprzejmości przyjaciół zainscenizowalismy kącik komputerowy - Tatulu, piszę nowy podręcz-
nik chirurgii plastycznej, gdy będzie gotów przyślę ci do zrecenzowania, na razie nie mogę ci 
pokaz.ać, dałem profesorowi K do przejrzenia - Ach, synku, to wspaniałe, profesor K. 
Taka sława! 

Rozpatrywaliśmy także projekt zrobienia wystawy preparatów formalinowych, znajo-
my grabarz ofiarował nam swoją pomoc w dostarczeniu materiałów, lecz zrezygnowali-
śmy - nikt z nas nie cierpiał widoku krwi i lepkich narządów. 

W tym czasie Gucio z narażeniem życia wykradł z uczelnianej biblioteki kilkanaście 
egzemplarzy „New Medicine", „Chirurgy Weekly", „Kirurgiska mandbladett", „Het onze 
scalpeltje", następnie pracowicie, z językiem wyciągniętym na brodę wygumował sygna-
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tury, pieczątki biblioteczne zalepił specjalnie zamówionymi nalepkami dr med. Gustaw... 
Pisma porozrzucał w artystycznie i matematycznie opracowanym nieładzie po pokoju. 
No tak, Tatulu, czytam sobie wieczorami, zobacz, tu jest bardzo ciekawy artykuł... Profe-
sor R. pisze... - Ach, synku, profesor R.f To wspaniale. Języki to przyszłość. 

Przy okazji pozbyliśmy się oczywiście kilku zbędnych szczegółów. Odrapany, chwie-
jący się stół i dwa góralskie taborety znalazły chwilowe pomieszkanie u mnie, a gitara 
została w Figo Fago. Kremowy kredens, wyparty przez barek powędrował do piwnicznej 
ciemnicy. Obgryzione w korony kubki także. 

Po tygodniu intensywnych działań kawalerka była ze wszech miar przystosowana do 
imitowania mieszkania lekarza lokującego się dzięki swym dochodom w średnich sta-
nach klasy średniej. Oprawiony w mahoniowe ramki dyplom przyprószyliśmy lekką, na 
oko - trzyletnią warstwą kurzu, a szkło popalcowaliśmy nieco otłuszczonymi paluchami 
- Ach, Tatulu, wszyscy tu przychodzą i oglądają, chyba zdejmę to ze ściany... - Ach, syn-
ku, nie zdejmuj, dyplom z wyróżnieniem. To twoja najlepsza wizytówka. Wisi tu już tak 
długo... tak się cieszę... Zrobiliśmy też zrzutkę i kupiliśmy nowy ręcznik, nalepkę „dla 
gości" i opakowanie papieru toaletowego. 

Ojciec miał przyjechać w piątek. 

IV 

We czwartek wieczorem udałem się z roboczą wizytą sprawdzić stan ducha młodego, 
obiecującego lekarza. Już na schodach usłyszałem łoskot przesterowanej gitary i rytmicz-
ne zawodzenie znajomego głosu. Radio? Niemożliwe, żadna rozgłośnia nie puściłaby te-
kstów guciowych. Przed drzwiami nie miałem już wątpliwości. Gucio postradał zmysły. 
Z nerwów, z napięcia. Wszedłem, a ściana kąśliwego brzmienia otoczyła mnie ze wszech 
stron. Na stoliku, koło barku, tańczył, grał, śpiewał i stepował Gucio. Mysz komputero-
wa zwisająca z żyrandolu służyła mu za mikrofon. W świetle nocnej lampki dostrzegłem 
wszystkie butelki - atrapy, wśród nich kilka bynajmniej nie pustych - Czar sołtysa, Krzep-
ka Baśka... Pieśniarz zdawał się mnie nie dostrzegać, wyjąc coś w nieznanym mi narzeczu 
ałołoundubibiii... Gdy oczy przywykły do półmroku dostrzegłem papierek na wypoży-
czonym tureckim dywanie. Podniosłem. Telegram. Ojciec zmarł. Zawał. Pogrzeb środa. 
Mama. Mimo duszności w pokoju zimno przebiegło mi po plecach. Gucio zdawał się nic 
nie robić sobie z tej informacji. Ryczał dalej. Oszalał, ani chybi. Jest w szoku. Może 
pójść po doktora? Myślałem gorączkowo patrząc na rozpromienioną twarz przekrzykują-
cego elektryczną gitarę aj łoz bom tubifriii!!! Ajłoz... 

No tak, musi to biedaczek jakoś odreagować pomyślałem i poszedłem do „Figo na 
piwo". 



• recenzje 

Bożena Welter 

„Warsztaty Polonistyczne" 

Współczesna metodyka, wśród zadań dydaktycznych stawianych przed nauczycielem, 
na plan pierwszy wysuwa wszechstronne kształcenie umiejętności ucznia na rzecz od-
chodzenia od encyklopedyzmu. Organizując pracę nad tekstem literackim, musimy pa-
miętać o podmiotowym traktowaniu ucznia, uczynić go partnerem rozmowy na określony 
temat. Stąd dużą wagę przywiązuje się do operacjonalizacji celów lekcyjnych, odchodzi 
się od metod podających. 

Współczesnemu poloniście potrzebna jest znajomość problematyki postaw, oparta na 
wszechstronnym rozpoznaniu psychologicznych, estetycznych i wychowawczych aspektów 
obcowania ucznia z dziełami literackimi. Potrzebna jest wreszcie obserwacja tego, jak 
lektura szkolna kształtuje system wartości młodego człowieka i jak splata się w procesie 
nauczania problematyka aksjologiczna z doborem metod nauczania. Konieczne w związku 
z powyższym staje się poszukiwanie takich rozwiązań metodycznych, które z jednej stro-
ny rozwijałyby kreatywność ucznia, z drugiej zaś umożliwiały podjęcie dialogu z dzie-
łem literackim, traktowanym jako znak kultury komunikujący określone treści i wartości. 

Naprzeciw tym wszystkim tendencjom wychodzą wrocławskie „Warsztaty Polonistycz-
ne" doskonale redagowane przez Gertrudę Wichary. W pierwszym numerze pisma (1/92) 
w słowie od redakcji czytamy: 

„Znaczenie tytułu (...) ma bowiem eksponować właściwości dydaktyki zorientowanej 
nie tyle na tradycyjnie erudycyjne i encyklopedyczne wyposażanie uczniów, co na rozwi-
janie w nich umiejętności, sprawności nadawczych i odbiorczych, dyspozycji twórczych, 
wrażliwości i wyobraźni. Wymaga to w pełnym tego słowa znaczeniu wspólnej pracy 
mistrzów i uczniów, zgody na większą aktywność, swobodę i prawo do samorealizacji 
tych drugich." 

Wstępne założenie jest konsekwentnie realizowane przez redakcję, w efekcie czego 
mamy do czynienia z prawdziwie polonistycznym periodykiem. Pismo prowadzi stałe 
działy o tytułach: Kartka z podręcznika, Kartka z zeszytu, Inspiracje, pomysły, przemy-
ślenia..., Interpretacje, Ku rozwadze, Lektury, Kronika. 

Kartka z podręcznika stanowi interesującą próbę tworzenia nowego modelu podręcz-
nika, zorientowanego nie tyle na suche informacje, co na procesy myślowe i operacje 
poznawcze. Proponowany wybór tekstów uwzględnia, w moim pojęciu, potrzeby i ocze-
kiwania współczesnego odbiorcy, ale także uczy poszanowania dla tradycji i wskazuje na 
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źródła naszej kultury. Autorzy proponują w tym względzie dobrze pojętą nowoczesność. 
Prezentują lektury przez szkołę jeszcze nie przyswojone ( np. Wielbłąd na stepie J. Krzy-
sztonia) lub też odchodzą od stereotypowych odczytań utworów od lat obecnych w szkol-
nych programach (np. barokowa liryka). 

W numerze 3. kwartalnika z 1993 r. zamieszczony został artykuł A. Mackiewicza Li-
teratura i mity. Autor wychodząc od definicji mitu, wskazuje na konkretnych przykła-
dach na jego powiązania z literaturą (mit trojański i termopilski). Komentarz opatruje 
propozycjami ćwiczeń: 

Przyłóż miarę mitu maratońskiego i jego znaku sytuacyjnego (wiadomość z pola bi-
twy) do Warszawianki Stanisława Wyspiańskiego. 

To tylko jedno z wielu proponowanych ćwiczeń. Wszystkie łączą kształcenie w uczniu 
umiejętności kontekstowego czytania utworów literackich, poszukiwania kontynuacji i nawią-
zań. Uważam je za inspirujące pomysły, warte do wykorzystania na przykład na lekcjach 
syntez historycznoliterackich w klasie maturalnej. 

Od pewnego czasu redaktorzy załączają do pisma wkładki, które mają złożyć się na 
podręcznik dla kl. VIII. Zamieszczają w nich zestaw fragmentów tekstów, zestawionych 
według określonego klucza. Wkładka do zeszytu 2/1996 zawiera utwory narracyjne (m.in. 
R. Barthes, Opowiadanie jak życie; J. Szaniawski, Śnieg przeszłoroczny; A. Mickiewicz, 
fragmenty Pana Tadeusza, sonet Burza, K. Filipowicz, Gutmann ałbo przed wakacjami 
ostatnia lekcja j. niemieckiego), służące do powtórzenia i rozszerzenia wiadomości o epi-
ce. Autorski komentarz zamieszczony już w samym kwartalniku wskazuje na kierunki 
działań, wzbogacony jest o przykłady możliwych poleceń. Tego typu propozycje uznaję 
za nader cenne, przeznaczone dla nauczyciela poszukującego, twórczego, a nade wszyst-
ko nie lekceważące ucznia, jego potrzeb i możliwości. 

Dwie spośród stałych rubryk redaktorzy przeznaczyli dla uczniów. Ich umiejętności i zain-
teresowania prezentowane są w działach: Kartka z zeszytu oraz Szkolny Pegaz. W pierwszym 
z wymienionych możemy znaleźć prace uczniów, głównie nagrodzone w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych. Stanowią one świeże, nie skażone szkolną rutyną wypowiedzi, 
przyjmujące różną formę. Choć nie reprezentują szkolnej przeciętności, są bowiem dzie-
łem najzdolniejszych, niejednokrotnie kształtowanych przez rodzinną tradycję, to jednak 
napawają optymizmem. Wyraźnie wskazują, że wielu spośród młodych ludzi, nie oddzie-
la świata wartości literatury od własnej rzeczywistości, że dostrzega złożoność procesów 
literackich, wreszcie nie lekceważy struktury dzieła i wiedzy o języku. 

Omawianą rubrykę cenię sobie szczególnie, podobnie jak Szkolny Pegaz, gdzie ucznio-
wie prezentują własną twórczość poetycką. Lektura ta skłania do refleksji nad osiągnię-
ciami moich uczniów, budzi twórczy niepokój - jak pracować z pozostałymi, jak sprostać 
wymogom współczesności. 

Inspiracje, pomysły, scenariusze to najbardziej adekwatny tytuł do prezentowanych 
tam materiałów. Zawierają artykuły metodyczne, pomysły na scenariusze lekcji, tym bar-
dziej cenne, że stanowią rzeczywistość daną a nie projektowaną. Ich zaletą jest także 
dyskretne podpowiadanie nie zaś autorytatywne stwierdzanie jedynie słusznych rozwią-
zań. Autorzy najczęściej przyjmują rolę animatorów a nie arbitrów, wzbogacają czytanie 
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tekstów o dodatkowe zakresy, prezentują starannie przemyślane całości, dalekie jednak 
od sztywnego schematu. Nie sposób omówić wszystkie inspirujące propozycje, dla przykładu 
przywołam jedną autorstwa Doroty Flaczyńskiej: Dwa biblijne ogrody - Eden i Gethsemane. 
Pomysł na lekcję wykorzystuje nauczanie integracyjne, bowiem autorka łączy wiedzę o 
literaturze z malarstwem. Szereg działań analitycznych prowadzi do wysnucia wniosków, 
których istotą jest porównanie dwóch biblijnych ogrodów oraz tworzonej przez nie sym-
boliki kulturowej i religijnej. 

O wartości tak przeprowadzonej lekcji świadczą wypowiedzi uczniów Flaczyńskiej, 
zamieszczone w zakończeniu artykułu: 

Dzięki tego typu lekcjom odkryliśmy Biblię jako księgę niezwykłą, w której, oprócz tre-
ści religijnych, ukryta jest cała prawda o życiu człowieka. 

Wzajemne przenikanie się różnych dziedzin sztuki, poszerzanie kompetencji interpre-
tacyjnych nauczycieli i uczniów to zjawisko typowe dla „Warsztatów Polonistycznych". 

Idea humanistyki zintegrowanej jest wspólnym elementem wielu publikacji umieszcza-
nych w piśmie. W niektórych numerach redaktorzy wyodrębnili osobny dział pt. O sztuce. 
Znalazły się tam takie publikacje, jak: Ikonografia zmitologizowana. Wizerunki T. Koś-
ciuszki (4/1994), Matejko popularny (2/1994) Waldemara Okonia, Spotkanie z artystą 
Teresy Ankudewicz-Blukacz i Włodzimierza Blukacza (4/1995). 

Redakcja z myślą o nauczycielu chcącym skorzystać z prezentowanych pomysłów uła-
twia poszukiwanie niezbędnych materiałów. Każdy numer opatrzony jest bardzo dobry-
mi tecznicznie reprodukcjami omawianych dzieł plastycznych. 

O ogólnej wartości „Warsztatów Polonistycznych" decyduje także sposób dobierania 
materiałów do każdego numeru. Nie są one zestawione przypadkowo, kolejne wydanie ma 
wyraźny wątek tematyczny, który zawsze sygnalizuje G. Wichary we słowie wstępnym. 

Cenny materiał dla nauczycieli stanowią wszystkie publikacje dotyczące szkolnych 
egzaminów, a także Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

Poza przytaczanymi tematami i zagadnieniami egzaminacyjnymi znajdziemy tu inte-
resujące artykuły dotyczące programu „Nowa Matura", pomiaru dydaktycznego, a także 
kryteriów sprawdzania i oceniania prac pisemnych. Czwarty numer z 1994 r. zawiera intere-
sujące opracowanie B. Niemierki: Diagnoza systemu oceniania na podstawie analizy recenzji 
prac maturalnych. M. Klimińska w nr 2 z 1995 r. omawia metody sprawdzania i ocenia-
nia, podając jednocześnie model wypracowania. 

Wartość poznawcza tych materiałów jest niezaprzeczalna. W moim pojęciu jednak 
pełnią ważniejszą funkcję - pozwalają nauczycielowi krytycznie spojrzeć na swój war-
sztat pracy, są przyczynkiem do refleksji na temat rzetelności i obiektywności naszego 
oceniania. 

Cenną inicjatywą redakcji „Warsztatów Polonistycznych" są prezentacje ciekawych, 
nietuzinkowych osób związanych z oświatą, recenzje nowości pojawiających się na ryn-
ku wydawniczym, a także wydarzeń kulturalnych, zamieszczanych w dziale Kronika. 



Łukasz Turczyński 

Wierność w malej rzeczy - znaczy coś wielkiego 

Wierność w małej rzeczy - to tytuł zbiorku poezji autorstwa Wojciecha Kudyba. To 
pierwsze zdanie brzmi nieco banalnie, jakby zostało wyjęte z podręcznika szkolnego. Jed-
nak nic lepiej nie oddaje atmosfery tomiku jak sam jego tytuł. Aby zrozumieć tę swoistą 
atmosferę należy zagłębić się w toń utworów, mówiących właśnie o rzeczach małych, 
prostych, które dzięki odpowiedniemu oglądaniu stają się wielkimi. 

Wiersze zawarte w powyższym zbiorze nie są obszerne. Czasami poecie, do wyraże-
nia czegoś istotnego, wystarczają dwa wersy, w których nawet sama kompozycja jest lu-
źna. Wiersze te nie posługują się także skomplikowanymi środkami ekspresji. Jednak siła 
tych tekstów nie tkwi ani w ich rozmiarach, ani w zawiłościach zrozumiałych dla znaw-
ców. Ich kunsztowność, piękno i wyrafinowanie zawiera się w trafności czynionych przez 
autora spostrzeżeń. Owe spostrzeżenia dotyczą dnia codziennego istot ludzkich w obco-
waniu z Absolutem, z samym sobą, z innymi ludźmi, czy wreszcie z przyrodą. Są one 
proste, ale bardzo wyraziste. Nakłaniają bowiem do „wierności w małej rzeczy", w której 
nasze życie może odnaleźć oparcie i sens. 

Mimo tego, iż utwory Wojciecha Kudyba ukazują często w swej treści postacie i wydarze-
nia zawarte w Biblii, to jednak sposób ich percepcji jest nowatorski. Autor stara się zauważyć 
to co najzwyczajniejsze, ale zarazem cudowne. Wiersze mówią na przykład o natchnie-
niu, jakie czerpali Jonasz i Samuel z otaczającej ich harmonii przyrody. Wskrzeszenie 
Łazarza to opis cudu udokumentowanego w Nowym Testamencie. Opis ten w wierszu 
zyskuje nową, niezwykłą jakość. Moment wskrzeszenia został tutaj uwieczniony jako 
szereg doświadczeń zmysłowych ogarniających budzącego się na nowo do życia. Poeta 
przez swoją twórczość usiłuje uwrażliwić nas na wszystko to, co delikatne i słabo uchwytne 
a co mogło w znacznym stopniu przyczynić się do wspaniałości Biblijnych znaków i prze-

myśleń. Ale Wierność w małej rzeczy to jeszcze coś innego, bardziej uniwersalnego. Wier-
sze z powyższego tomiku ukazują zmaganie się człowieka z życiem. To zmaganie, według 
autora, znajduje ukojenie w uporządkowanym, spokojnym systemie egzystencji. Ten spo-
sób, mimo iż z pozoru statyczny, wymaga wysiłku w chęci spełnienia się, chęci poświę-
cenia się drugiemu człowiekowi. Poeta nawołuje do aktywnej postawy, do zastanawiania się, 
do wyciszenia. Zwraca zarazem uwagę na magiczność naszego bytowania, ukrytą w pro-
zaicznych czynnościach takich jak oddech, ruch ciała czy mowa. Ta magiczność polega 
na symbolicznej, a czasem nawet dosłownej sile naszych zachowań. Autor na przykład 
próbuje mową oddalić grzech niecierpliwości, czy w innym wierszu udziela rady: 



Wierność w małej rzeczy - znaczy coś wielkiego 1 6 3 

Modlić się i zaufać 
Najprostszym czynnościom: uważnie 
Uprawiać ogród, pochylać się 
Nad dzieckiem, 

Pisać. 

Nota bene mowa, czyli także słowo pisane, w wierszach Wojciecha Kudyba ma szcze-
gólną misję do spełnienia. Element mowy pojawia się w kilku utworach i staje się w nich 
wyrazicielem wnętrza człowieka. Dlatego mowa musi zachowywać szczególną roztrop-
ność i być podporządkowana intencjom mówcy. Koncentracja akurat na takim sposobie 
wyrażania nas samych i wpływania na innych, nie może chyba nikogo dziwić. Przecież 
mamy do czynienia z poetą, którego narzędziem pracy jest właśnie słowo. A słowo pióra 
Wojciecha Kudyba zawarte w Wierności małej rzeczy jest, przynajmniej w moim odczu-
ciu, rzeczywistością szczególną i roztropną, rzeczywistością oddziaływującą, ale deli-
katną. 

Myślę, że tych kilka uwag, którymi pragnąłem się podzielić, zachęci Was do sięgnię-
cia po ten „magiczny" tomik. Wierzcie mi, że po jego lekturze odkryjecie coś ciekawego, 
głębokiego, mimo jego prostoty i niewielkich rozmiarów. 

Wojciech Kudyba, Wierność w małej rzeczy, Polichymnia, Lublin 1995. 
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Corrado Augias 

Polak na sposób włoski" 

Ritratto veneziano (Portret wenecki) - pod takim tytułem Gustaw Herling-Grudziński 
opublikował nowy wybór opowiadań. Czwarta strona okładki definiuje je jako „opowia-
dania włoskie pisane po polsku"; otrzymaliśmy je bowiem po włosku dzięki tłumaczeniu 
(Mauro Martiniego i Donatelli Tozzetti, znakomite), jednak prawdziwe źródło ich uroku 
jest bardziej subtelne. 

Ożeniony z córką Crocego Herling od prawie półwiecza żyje we Włoszech, nawet 
więcej: w tej „Italii do kwadratu", jaką jest Neapol. W niedawnym wywiadzie udzielo-
nym pewnemu tygodnikowi francuskiemu określił się mniej więcej jako Polak „zitaliani-
zowany" (polacco italianato), Polak „na sposób włoski" i to jest prawdą. Mniej więcej. 
Stąd też czytając te piękne opowiadania przekonałem się, że ich przedziwny urok oraz 
sens udręki i sens odkrycia, jakie w sobie niosą, pochodzi z filtru, który Herling wstawia 
między siebie a bohaterów i fakty. Chociaż „zitalianizowany", Herling ciągle patrzy na 
Włochy i na ich Południe (tam też zachodzi większa część opisywanych wydarzeń) wzro-
kiem lekko oddalonym, z dystansu. Jest to zresztą spojrzenie, które narrator powinien 
zawsze zachowywać względem swego przedmiotu. Ta lekka i nieuchwytna zasłona nie 
wynika z faktu, że niektóre z opowiadań pochodzą sprzed czterdziestu lat (na przykład 
Wieża z 1958 roku), kiedy to wiedza, jaką miał Herling o naszym kraju, była jeszcze 
niepełna. Takie samo wrażenie wywołują również opowiadania sprzed niedawna, choćby 
to niezwykłe opowiadanie noszące tytuł Święta, błogosławiona (1994), które zaczyna się 
i kończy w Macera (Potenza), ale mówi w rzeczywistości o tragedii w byłej Jugosławii. 
Herling posiada dar zbierania i nadawania znaczenia rzeczom małym, także tam, gdzie 
odtwarza pozorną dziennikarską oziębłość, a także wzburzenie i ból, które kryją się pod 
„wytwornym pięknem świata". 

Przekład: Krzysztof Dorosz, SJ 

* Tekst recenzji ukazał się w II Venerdi - cotygodniowym dodatku do dziennika „La Republicca", z 22.12.1995 r. 
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Fenomen istnienia* 

Jest wiele punktów łączących biografię i twórczość obu pisarzy. 
Nie po raz pierwszy zeszły się ich drogi, choć niewątpliwie dzisiejsze nasze spotkanie 

ma miejsce po raz pierwszy w Lublinie i chyba po raz pierwszy odbywa się w Bramie, a więc 
w miejscu „najbardziej realnym", bo ze swej natury przeznaczonym do dialogu. 

Włodzimierz Odojewski i Kazimierz Orłoś należą do tego samego pokolenia, obaj uro-
dzili się przed wojną, w epoce II Rzeczpospolitej. Obaj studiowali na powojennym polskim 
uniwersytecie, choć pierwszy w Poznaniu, a drugi w Warszawie. Dalekie od literatury 
były również profesje, które wybrali jako zawody u początku swej kariery. Odojewski 
ukończył studia socjologiczne, Orłoś został prawnikiem. Debiutowali w różnym czasie. 
Włodzimierz Odojewski jako poeta w roku 1947 (czego ślady do dzisiejszego dnia są 
wciąż obecne w jego chwilami bardzo poetyckiej prozie). Kazimierz Orłoś opublikował 
pierwsze opowiadanie (Dziewczyna z łódki) w 1958 roku w jednym z zeszytów „Twórczo-
ści". Obaj, w pewnym okresie swojego życia, związani byli z radiem. Tutaj w roku 1951 
prezentował swoją powieść Wyspa ocalenia Włodzimierz Odojewski, aby później zostać 
kierownikem Studia Współczesnego Teatru Polskiego Radia, skąd był usunięty po wypad-
kach marcowych 1968 roku. Kazimierz Orłoś zyskał rozgłos właśnie jako redaktor radiowy, 
autor wielu wyśmienitych słuchowisk. Później owo zamiłowanie do radia poprowadziło obu 
do Monachium, gdzie Włodzimierz Odojewski prowadził dział kulturalno-literacki w Radiu 
Wolna Europa. Obaj również związani byli w latach siedemdziesiątych z życiem na 
uchodźstwie, publikując w pismach emigracyjnych, między innymi w paryskiej „Kulturze" 
oraz londyńskim „Pulsie". Kazimierz Orłoś był jednocześnie w okresie komunizmu legen-
darnym redaktorem z drugiego obiegu, członkiem redakcji kwartalnika literackiego „Zapis". 

Zarówno Orłoś, jak i Odojewski to pisarze uznani przez krytykę światową, laureaci 
wielu nagród. W. Odojewski: Młodych im. Tadeusza Borowskiego (1951), Jurzykowskie-
go (1966), Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i „Wiadomości" (1973), a także 
Szwedzkiego Komitetu Katyńskiego (1976). K. Orłoś: im. Stanisława Piętaka (1966), 
Pisarzy Niezależnych (1974) oraz Komisji Kultury Solidarności (1988). Obaj literaci są 
również laureatami prestiżowej nagrody Kościelskich: Orłoś w roku 1971, Odojewski w 1974. 

Włodzimierz Odojewski i Kazimierz Orłoś to przede wszystkim świetni prozaicy. 
Pierwszy z nich był niezwykle aktywny w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (wy-

* Tekst ten wygłoszony 12 marca 1997 roku w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN" jest ustną recenzją dwóch 
tomów prozy wydanych w serii Współczesne Opowiadania Polskie nakładem oficyny UMCS: Włodzimierz Odo-
jewski, Bóg z tobą, synu..., Lublin 19%, ss. 34; oraz Kazimierz Orłoś, Święci tańczą na łąkach, Lublin 1996, ss. 35. 
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danych 11 tytułów), między innymi: Opowieści leskie (1954), Dobrej drogi, Mario! Kre-
towisko (1955), Kwarantanna (1960), Czas odwrócony (1965) Wyspa ocalenia (1966). 
Kazimierz Orłoś w okresie PRL-u opublikował jedynie trzy tomy opowiadań: Między 
brzegami (1961), Koniec zabawy (1965) oraz Ciemne drzewa (1970), może również z tego 
powodu, iż początkowo dzielił swój czas pomiędzy pracę zawodową, a warsztat literacki 
(był prawnikiem zatrudnionym jako radca w wielu przedsiębiorstwach epoki inwestycji 
gomółkowskiej: Turoszowie, Solinie, Kozienicach). Niewątpliwie doświadczenia zdobyte 
na „wielkiej budowie" stały się materiałem literackim, wykorzystanym później w wielu 
tekstach prozatorskich. Znamienny jest dla obu pisarzy rok 1973, kiedy to w Paryżu wy-
dane zostały dwie najważniejsze ich książki: Cudowna melina Orłosia i Zasypie wszystko 
zawieje Odojewskiego. Obie przyjęte tak samo gorąco przez krytykę literacką, co w tym 
czasie w przypadku Orłosia, pozostającego w kraju, oznaczało utratę pracy i objęcie jego 
twórczości całkowitym „zapisem" cenzury na terenie PRL. W latach osiemdziesiątych na 
europejskim, a później krajowym rynku księgarskim pojawiły się również ich następne 
doskonałe powieści. Odojewskiego: Zabezpieczenie śladów, Paryż 1984; Orłosia Pusty-
nia Gobiy Warszawa - drugi obieg NOW-a i Londyn „Puls" 1983; Trzecie kłamstwo, 
Paryż 1980; Przechowalnia, Warszawa - drugi obieg „Przedświt" oraz Londyn „Puls" 
1985; Historia cudownej meliny, Paryż 1987 i Warszawa - drugi obieg NOW-a 1988. 

Podstawowym celem dla Kazimierza Orłosia jest opis życia ludzkiego, jest to temat 
główny jego twórczości. Najchętniej więc pokazuje swoich bohaterów w działaniu, poddając 
ich codzienne życie, często bezlitosnej obserwacji. Początkowo w utworach swoich wyrażał 
protest przeciwko różnym formom przemocy, głównie ze strony państwa totalitarnego, 
w którym to przyszło mu żyć i tworzyć. Pisał oczywiście również o przemocy pojawiają-
cej się w zwykłych relacjach międzyludzkich. Dlatego też najczęściej podejmowana przez 
autora tematyka związana jest z problematyką egzystencjalną i aksjologiczną. Interesuje 
go zło i dobro (ciemna i jasna strona człowieczeństwa) oraz rzeczywistość, która warun-
kuje człowieka w kierunku takiego, a nie innego postępowania. Orłoś chyba najlepiej zdał 
sobie sprawę w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jak daleko sięga kontrola apa-
ratu bezpieczeństwa: misterna i szczelna sieć inwigilacji, podsłuchów i donosów. Być 
może z tej to przyczyny za najskuteczniejsze narzędzie opisu systemu totalitarnego uznał 
„realizm antysocjalistyczny", dzięki któremu mógł krytykować system, po prostu go opi-
sując. Miał doświadczenie bycia od wewnątrz w jego strukturze: często zmieniał zawo-
dy, był wśród różnych ludzi, będąc niezwykle aktywnym na wielu płaszczyznach. 

Proza Włodzimierza Odojewskiego, wykorzystująca odkrycia formalne Faulknera, Joyce'a 
i nowej powieści francuskiej, naznaczona jest obsesją czasu. Tematem wszystkich jego 
opowiadań jest przemijanie, nieodwracalność biegu historii. Drugi krąg tematyczny podej-
mowany przez pisarza to sprawa Kresów polsko-ukraińskich, problem wzajemnych relacji 
dwóch sąsiadujących ze sobą narodów. Trzeci krąg to problematyka egzystencjalna. Pi-
sarz zainteresowany jest losem Polaków wywiezionych do obozów koncentracyjnych na tere-
nie Rosji Sowieckiej. Krytyka zachodnioeuropejska chętnie porównuje Odojewskiego z Lwem 
Tołstojem, Borysem Pasternakiem, czy Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, a książki przez 
niego pisane uznawane są za arcydzieła literatury słowiańskiej. Odojewski nie zataja niczego, 
jest sugestywnym narratorem, epikiem, który apokaliptyczną rzeczywistość walącego się świa-
ta, epoki przenikniętej i naznaczonej tragizmem stara się ukazać przez zachowania ludzi. 
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W swoich książkach w sposób bardzo ludzki przedstawia często nieludzkie wydarzenia, 
pokazując człowieka w rozdarciu między dobrem a złem, w jego bezradności wobec siły 
i mocy, na których pastwę jest wydany, nad którymi po prostu nie ma kontroli... 

Dzisiaj sytuacja społeczno-polityczna w Polsce znów budzi ogromne obawy i niepokoje. 
Najwięcej lęków wywołuje, szczególnie wśród inteligencji i tych, którzy mają doświad-
czenie życia w państwie totalitarnym, powrót obyczajów rodem z PRL-u: „cwaniactwa", 
„chamstwa", „kombinowania", „przedmiotowego traktowania jednostki". Człowiek jest 
dziś pozostawiony sam sobie, często zafascynowany tandetnym, konsumpcyjnym mode-
lem życia. Dlatego dobrze się stało, iż światło dzienne ujrzały za sprawą Wydawnictwa 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej dwa opowiadania: Kazimierza Orłosia, Święci 
tańczą na łąkach i Włodzimierza Odojewskiego, Bóg z tobąf synu..., gdyż oba utwory są 
jakby nie z tego świata, nie z tej rzeczywistości... Pokazują bowiem zupełnie inną wizję 
człowieka, niż ta powszechnie obowiązująca. Antropologia Orłosia i Odojewskiego jest 
tradycyjna. Człowiek w niej to istota grzeszna i słaba, tak jak Święty Stach Lazurowicz z opo-
wiadania Święci tańczą na łąkach, lecz jednocześnie mimo to, a może właśnie dlatego 
fenomenalna i niepowtarzalna. Człowiek w świecie Orłosia jest targany namiętnościami. 
W seksie, alkoholu, czy nawet pracy szuka zapomnienia. Narrator w tej prozie, obserwu-
jąc swoich bohaterów, niczym Sędzia Sprawiedliwy, nie sądzi nikogo - ani matki, która 
porzuca niemowlę i prostytuuje się z żołnierzami za butelkę taniego wina, ani ojca, który 
pijany skazuje swoje dzieci na wielogodzinne oczekiwanie pod drzwiami gospody. Ludzie 
w opowiadaniu Orłosia pragną kochać i pragną jakoś sobie w tym pomagać, nawet w tak 
okrutny sposób, jak czyni to Lazurowicz przytwierdzając swoją żonę łańcuchem do sto-
łu, by nie odchodziła z domu. Najbardziej smutna w opowiadaniu o Świętym jest pustka 
aksjologiczna, która wypełnia mikrokosmos bohaterów, słyszących niczym głos szatana 
zalecenie: „Już lepiej wziąłby i pomier". Ostatecznie Święci tańczą na łące, wykonując 
pełne zachwytu, quasi modlitewne gesty: „S tac ho zaczął obracać się w kółko - zakołysał 
rękami. Może ptaka naśladował? Stopami sczerniałymi od kurzu, deptał trawę. Uniósł ręce.". 

Istota ludzka w opowiadaniu Włodzimierza Odojewskiego naznaczona jest cierpieniem. 
Bohater nie widzi w nim Boga. Pobyt w sowieckim obozie koncentracyjnym, osamotnienie, 
codzienne doświadczenie „piekła na ziemi" powodują kryzys egzystencjalny i religijny: 
„(...) wtedy przestał kochać Boga. (...) nie opuszczało go przekonanie, że jest sprawiedli-
wy", ale „(...) już więcej nie chciał o nim myśleć". Dopiero postawa starego księdza („bia-
łoruskiego Polaka, Białorusina i Polaka, polskiego Białorusina"), który odstępuje mu 
własne, lepsze miejsce w baraku, wspiera dobrym słowem przed torturami, a później 
inodli się p< »dczas egzekucji za swoich nieprzyjaciół, przywraca mu wiarę. Zbigniew zo-
staje uieczony, bowiem spotyka się z autentyczną postawą chrześcijańską, deklarującą 
się nie w słowach, ale w konkretnym postępowaniu. Bohater odnajduje wiarę w cierpie-
niu, schodząc w najgłębsze otchłanie swojego człowieczeństwa, w rewiry zapomniane 
przez Boga i ludzi..., gdzie ukryta jest jego „najistotniejsza cząstka". 

Co jeszcze łączy obu twórców i ich dzieła? Chyba wewnętrzny dyskurs obecny w obu pre-
zentowanych opowiadaniach, wytyczający najszersze pole semantyczne odczytywania tekstów 
- pytanie o istotę świętości, i odpowiedź zawa'la z jednej strony w ostatnim zdaniu Lazurowi-
cza: „To jest ziemia (...). To jest świat.", a z drugiej w przedśmiertnym pozdrowieniu polsko-
białoruskiego kapłana: „Bóg z tobą, synu...". Świętość człowieka wyznacza fenomen istnienia. 
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Drugie życie dzieła literackiego 

Niemal każda filmowa adaptacja znanego utworu literackiego powoduje u nas lawinę 
ostrych dyskusji, sprzecznych sądów, czasem zażartych bojów o własną wizję „przekła-
du" zarówno wśród krytyków profesjonalnych jak przeciętnych widzów. Zjawisko tak 
żywej reakcji na dzieło (właściwie na dwa dzieła) sztuki powinno tylko cieszyć. Iluż 
emocji dostarczały filmy: Lalka, Potop, Noce i dnie, Faraon. W ogniu polemik stawały 
najczęściej takie elementy, jak szeroko pojęta koncepcja reżysera, dokonań scenarzysty i do-
boru aktorów. Zawsze pojawiał się też problem „przylegliwości" filmu do dzieła literac-
kiego. Książka daje wyobraźni odbiorcy znacznie większe niż film pole do popisu, daje 
szanse dookreślania na własny sposób postaci, tła, wydarzeń, „idei", kolorytu. Czytelnik 
w swoim umyśle pisze niejako drugą powieść lub choćby ją tylko dopisuje. Dzieło lite-
rackie dopuszcza pewną elastyczność percepcji. Film jest bardziej jednoznaczny, tworzy 
konkretną wizję faktów i postaci, jest realizacją koncepcji reżysera, który coś musi defi-
nitywnie wybrać, coś odrzucić. Dobrze zrobiony film koduje się w wyobraźni odbiorcy 
i często zaciera ślad odciśnięty uprzednio przez literacki pierwowzór. Są też przypadki 
zawodu po obejrzeniu filmu, stąd zdania typu: „Zrobiłbym to lepiej, całkiem inaczej", 
„Braunek jako Izabela Łęcka? Nigdy", „Omal nie przysnąłem, takie żółwie tempo" (uczeń 
o Wiernej rzece Chmielewskiego). Może jednak problem polega po prostu na tym, że 
wciąż za mało wiemy o „przekładaniu" literatury na język filmu, może naukę trzeba za-
czynać wcześnie, jeszcze w szkole? Jest po temu znakomita okazja. Ukazała się właśnie 
książka Anny Marzec, krytyka i historyka literatury przez wiele lat praktycznie i teore-
tycznie związanego ze szkolnictwem. Praca Ze słowa na obraz. Lektury szkolne na ekranie 
adresowana jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich jako pomoc w nauczaniu (w 1990 
roku czytelnik otrzymał inną, pokrewną pracę tej autorki: Edukacja filmowa w szkole śre-
dniej), jednak każdy zainteresowany literaturą i filmem znajdzie w niej wiele istotnych 
spostrzeżeń. Zaręczam, że nie ma tu suchej, belferskiej dydaktyki, pouczania z pozycji 
osoby wszechwiedzącej. Książka napisana jest z pasją, żywo, inteligentnie. Wciąga, zmu-
sza do myślenia i co najważniejsze - budzi zaufanie. Może dlatego, że autorka wielu 
kwestii nie zamyka ostatecznie, że sama sobie stawia pytania, że dokonała wyboru pozycji 
na zasadzie formalnych i tematycznych różnic między lekturami, kierując się też własny-
mi upodobaniami. Skupiła uwagę na dziełach filmowych rzadziej omawianych przez kry-
tykę, co nie znaczy, że mniej wartościowych. Nie znajdziemy tu rozważań o adaptacji 
Lalki, Wesela, czy Nocy i dni, o nich pisano przecież najobficiej. Omówione zostały nato-
miast adaptacje dzieł literackich trudniejszych dla młodzieży w odbiorze, jak Austeria, Cu-
dzoziemka, Dolina Issy, także filmy, które mogą sprawiać kłopoty w zrozumieniu ze 
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względu ua sposób realizacji, bądź stosunek reżysera do literackiego pierwowzoru. Osta-
tecznie uwzględniła autorka czternaście pozycji. Oprócz trzech wymienionych wyżej są 
to: Dwa księżyce, Faraon, Ferdydurke, Nad Niemnem, Opowieść o Dziadach Adama 
Mickiewcza, Lawa, Panny z Wilka, Pożegnanie z Marią, Sanatorium pod Klepsydrą, Tań-
czący jastrząb, Wierna rzeka, Kamień na kamieniu. Wystarczająco dużo, żeby, jak pod-
kreślono we Wstępie „ukazać szeroki wachlarz sposobów podejścia twórców filmowych 
do dzieła literackiego. I rezultaty tych poczynań".We Wstępie wyjaśnia autorka podstawowe 
problemy związane z filmową adaptacją literatury (nawet w krótkim zarysie historyczno-
teoretycznym), zwraca uwagę na specyficzne dla filmu środki i sposoby przedstawiania, 
takie jak na przykład „widzenie" kamery, rodzaj planu, kolor, światło, typ ujęcia, układ 
kompozycyjny kadru, muzyka i dźwięki pozamuzyczne, ruch, rodzaj dialogu. Podkreśla 
także zagadnienie wierności twórcy filmu wobec dzieła literackiego i rozmaite tej wier-
ności aspekty, co okaże się bardzo ważne przy analizie konkretnych już filmów. Ich dobór 
w pracy Anny Marzec daje przykład szerokiej skali możliwości transformacji: od stosunkowo 
„przylegliwego" przekładu słowa na obraz do skrajnego wykorzystania utworu macierzy-
stego jako pretekstu jedynie czy zamysłu do stworzenia samodzielnego dzieła filmowe-
go. Według autorki niektóre powieści (nie mówiąc już o utworach poetyckich) są niemal 
nieprzekładalne na język filmu. Do takich zalicza choćby Dolinę Issy Miłosza (adaptacja 
Konwickiego) czy Ferdydurke Gombrowicza (reż. Skolimowskiego). Adaptacja - może 
to jeszcze trudniejsze niż np. przekład poezji na język obcy? Bo, pyta autorka, jak wyra-
zić środkami filmu , jak pokazać, że ktoś «siedzi staro», siedzi «w sposób absolutny» lub 
że «robi się komuś gębę» lub ktoś «myśli ubogo»?" (Ferdydurke). Anna Marzec zawsze 
stara się najpierw uchwycić i omówić jakiś istotny rys dzieła literackiego i dopiero później 
na tej podstawie podkreślić relację: literatura - film (np. w Cudzoziemce będą to cechy 
charakteru Róży, w Pannach z Wilka, - rola czasu w Nad Niemnem - etos walki i pracy). 
Jak poradzili sobie z tymi problemami reżyser i scenarzysta, jakich użyli chwytów specy-
ficznych dla filmu, by „hasło wiodące" uwierzytelnić, wzmocnić lub przesunąć punkt 
ciężkości? Czy zawsze się to udaje? Odpowiedzi na te pytania szukajmy w omawianej 
książce. Wiele się z niej można nauczyć, autorka bowiem urozmaica sposoby przepro-
wadzania analizy zagadnienia. Raz kładzie nacisk na znaczenie pracy reżysera, na jego wi-
zję całości przyszłego filmu, na umiejętność dobrania odpowiednich aktorów, operatora, 
wybrania odpowiedniej muzyki. Innym razem skupia się na aktorze i jego umiejętności 
zagrania roli (często bez słów, mimiką, gestem). To znowu obserwuje, jak operator prowa-
dzi kamerę. Podkreśla znaczenie muzyki, która bywa nie tylko podkładem, tłem, ale zyskuje 
w filmie rolę autonomiczną, pełni niejako rolę „aktora", podobnie zresztą jak barwa i światło. 
Na uwagę zasługuje inteligentne uchwycenie przez autorkę roli dźwięków niemuzycz-
nych: trzasków, szmerów, oddechów, czy po prostu... ciszy. Wreszcie sprawa podstawo-
wa, najczęściej uwypuklana w pracy: scenariusz, od którego zaczyna się życie filmu, czyli 
drugie życie dzieła literackiego w formie dowolnie przetworzonej. 

Na zakończenie warto dodać, że książka została zaopatrzona w filmografię, sylwetki 
reżyserów omawianych filmów oraz wybór literatury dotyczącej adaptacji filmowej. Au-
torka wprowadza tez czasem ciekawostki łączące się np. z historią powstania scenariu-
sza, błyskiem reżyserskiej koncepcji, czy specyfiką roli aktora lub pracy operatora, co 
bardzo ożywia tekst. Książka Anny Marzec jest niezwykle pożyteczna, jak pożyteczne 
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były jej wcześniej wydane prace (przypomnijmy choćby Co jest w człowieku. Interpreta-
cje prozy współczesnej 1993 r. czy Od Schulza do Myśliwskiego 1988, 1994). Autorka 
uczy, ale przede wszystkim budzi wrażliwość na piękno. Sztukę traktuje jako jedność, 
wskazując na przenikanie się różnych jej dziedzin. I co najważniejsze stara się przekonać 
czytelnika, że gdzie jest piękno - tam wyzwala się dobro i prawda. 

Anna Marzec, Ze słowa na obraz. Lektury szkolne na ekranie, Wyd. Impuls. Text, Kra-
ków 1996, ss. 179. 

Może się wstydzisz z powodu żydowskiego pochodzenia? Może się boisz? Czy zdarza ci się je ukrywać? 
Może nie wiesz, co powiedzieć żonie lub mężowi? Czy też kolegom ze szkoły i chłopakowi lub dziewczynie? 
A co należy powiedzieć dzieciom? Albo ¡ák mówić o tym ze znajomymi z pracy? I kiedy? 
A może po cichu odczuwasz dumę albo poczucie więzi z innymi Żydami, ale nie wiesz jak ło wyrazić? Może 
żałujesz, że tak mało Ci powiedziano o twoich żydowskich przodkach? Może chcesz się poznać z innymi 
Żydami, ale nie masz okazji? Może coż Cię razi, czujesz obcość? Może myślisz, że antysemici majq nieco racji? 
Może nie wiesz, jak reagować na antysemityzm? Może uznajesz, że ważne sq problemy uniwersalne, a nie 
partykularne sprawy Żydów? Może uważasz, że żydostwo nie ma dla Ciebie znaczenia i irytuje Cię, że 
czasami inni widzą je w Tobie? Może synagoga wydaje Ci się obca, a może kościół jest czymś bliskim? 
Może boisz się, że uznając ważność swojego żydostwa, utracisz swoją polskość? 
Wobec tych problemów nie musisz stać samotnie. 

Jesteśmy gronem osób w średnim wieku, które chciałyby ułatwić refleksję lub spotkanie się ludziom o nie-
jednoznacznym stosunku do swoich żydowskich korzeni. W Forum Żydowskim sq Żydzi , którzy poczuwają 
się do świeckiej tożsamości. Zarazem - jesteśmy podobni do Ciebie. Mając własne doświadczenia 
długotrwałego dojrzewania do zdecydowane! żydowskiej identyfikacji - c z o s e m pomimo wychowania w całkowicie 
spolszczonych rodzinach - pragniemy pomóc wszystkim tym, którzy chcą dokonać świadomych decyzji 
dotyczących swojej żydowskości - wszystko jedno, czy ma to być decyzja na tak, czy na nie. Oferujemy 
możliwość rozmowy, również anonimowej, na zasadzie telefonu zaufania, a także spotkania z kimś 
doświadczonym. Proponujemy wreszcie nieformalne spotkania w kręgu osób mających podobne problemy, 
bez żadnych zobowiązań, w trakcie których można podzielić się doświadczeniami i dać wyraz wszystkim 
swoim uczuciom w grupie osób rozumiejących te problemy. To dodaje sil! 
Jeśli chcesz porozmawiać o swojej żydowskości, poradzić się, zapytać o coś, czy po prostu pomyśleć sobie 
na głos, zadzwoń: 

Tel. zaufania: 6 5 2 - 2 1 4 4 , w czwartki w godz. 1 7 . 3 0 - 2 0 . 
Możesz też napisać: Forum Żydowskie, Warszowa, skr. poczt. 1 2 9 . 
Kontaktując się z nami, nie zobowiązujesz się do niczego. Zapewniamy dyskrecję. 

Masz żydowskie korzenie? 
Czy to twój problem? Albo tajemnica? 
A m o ż e pasja, d u m a , nadzieja? 

C i u p a Unbuc /a «Vs l c l c f c m i ZJ I I fonia 
S l a n h U w Kr , i j c "»Vi ( | n z n « K l n CŁ^cy). 
Grupa Unbuc /a <Vs I c l c f o u u Z j i i f o n i a 
S lan l sUw K f . y c . » l i ( p n c u u i f n C£|Cy). 
Helena D a m « . Konstanty C i i h r i . K > w f d : i Zach-jnas 



Karolina Rozwód 

Das Auge 

Redakcja „Scriptores Scholarum" została zaproszona do redagowania „Das Auge" 
(„Oka") - gazety VI Festiwalu Młodego Filmu Europy Wschodniej. Festiwal odbył się w 
Cottbus (niektórym miasto to znane jest pod polską nazwą Chociebuż) w dniach od 23 do 
27 października 1996 roku. Ze względu na ograniczenia pojemnościowe samochodu, fi-
nansowe organizatorów festiwalu i noclegowe, do Niemiec pojechało pięć osób (w kolej-
ności alfabetycznej): Kamila Chwesiuk (redaktor i tłumacz niemieckojęzyczny), Adrian 
Lesiakowski (rysownik i projektant graficzny gazety), Grzegorz Linkowski (kierowca, 
szeroko rozumiana pomoc redakcyjna i wydawca), Karolina Rozwód (wykorzystywana 
do prac najróżniejszych - od kserowania do pisania) oraz Grzegorz Żuk (szef wyprawy i re- ' 
daktor naczelny gazety). Do Cottbus dotarliśmy, po ponad 10-godzinnej podróży, we wto-
rek 22 października. Czekał tam na nas zaprzyjaźniony z redakcją „Scriptores" Herbert 
Urlich - inicjator całej wyprawy i nadzorca późniejszej pracy. Namówił nas do pracy już 
kilka godzin po przyjeździe. Na dobrą sprawę nie wiedzieliśmy co powinniśmy umieścić 
w pierwszym numerze gazety. - Zróbcie wywiad z Ladislavem Galetą - przekonywał nas 
Nadzorca. Okazało się, że Galeta jest chorwackim reżyserem i członkiem festiwalowego 
jury. Nic więcej o nim nie wiedząc, Kamila Chwesiuk, przy ogólnej uciesze pozostałej 
części redakcji porozmawiała z naszym bohaterem. Po przetłumaczeniu tekstu na język 
niemiecki przez samą autorkę i doklejeniu kilku obrazków powstały już dwie strony. 
(Pierwszą przygotował jeszcze przed naszym przyjazdem sam Herbert). Humorystyczny 
opis początków kariery Juliusza Machulskiego przetłumaczony na niemiecki i angielski, 
zdjęcie Cezarego Pazury oraz rysunek Adriana wraz z podpisami, stworzyły stronę czwartą. 
Następnego dnia pozostała nam już tylko praca z komputerem i ksero. Trójjęzyczna gaze-
ta ukazała się na żółtym papierze w nakładzie 150 egzemplarzy. 

Później czekały nas już tylko przyjemności - otwierający festiwal pokaz niemieckiego 
filmu „Engelschen" ( „Aniołeczek" ) z Cezarym Pazurą w roli głównej i uroczysty ban-
kiet (tak bardzo oczekiwany przez obu Grzegorzów!). Film, mimo że pokazany w języku 
dla większości z nas trudnym do zrozumienia, dało się oglądać. Bankiet, pełny najróżniej-
szych potraw, win i muzyki rumuńskich Cyganów okazał się jednym z najciekawszych 
punktów festiwalowego programu. Jak się później zorientowaliśmy naszą specjalnością 
okazały się imprezy towarzyskie - byliśmy chyba na wszystkich organizowanych w ra-
mach festiwalu. Jednocześnie nie zapominaliśmy o naszej gazecie. 

W czwartek, 24 października wydaliśmy drugi numer gazety. Znów złożyło się na nią 
wiele zdjęć i rysunków. Pojawiły się cytaty z krytyków filmowych oraz infomacje o chor-



172 Karolina Rozwód 

wackim filmie „Isprani", wyświetlanym tego dnia, a opartym na... opowiadaniach Marka 
Hłaski. Właśnie ten numer najbardziej spośród wszystkich spodobał się szefowi festiwalu -
Rolandowi Rustowi. Jemu zadedykowaliśy plakat jaki zamieściliśmy w naszej gazecie 
zapowiadający występy „Circus Rolandos". Ponieważ pewne ilości pierwszego numeru 
pozostały na półkach i w maszynie kserującej brakowało tonera (farby drukarskiej) zmniej-
szyliśmy nakład. Ukazało się 100 niebieskich gazet. 

Tego dnia obejrzeliśmy (nie wszyscy - do kina nie poszedł tego i następnego dnia 
Grzegorz Ż.) „Łagodną" Trelińskiego - film, którego nie można było zobaczyć w pol-
skich kinach. A szkoda. Wspaniałe aktorstwo Gajosa i Ostałowskiej, piękne zdjęcia... nie 
było czasu się nudzić. Po tym filmie, mimo wcześniejszych planów nie poszliśmy na 
rosyjską „Shirly - Mirly", film, o którym dużo się mówiło w festiwalowych kuluarach. 
A wieczorem znów bankiet. Tym razem organizowany przez Czeski Klub Filmowy. Na 
nim... czeskie piwo, wino, soki... 

Piątek, 25 października był dla nas dniem bardzo pracowitym. Chcieliśmy jak najwię-
cej napisać. Na pierwszej stronie pojawiły się informacje o filmie uważanym za faworyta 
części konkursowej festiwalu, węgierskiej „Bolshe vita". Ukazał się wywiad z ukraiń-
skim reżyserem Dmitrijem Tomaschpolskim. Rozmawialiśmy z nim o prezentowanym 
podczas festiwalu jego filmie - „Budjem żit" („Będziemy żyć"). Jedną stronę poświęcili-
śmy również pamięci Krzysztofa Kieślowskiego i jego wspomnieniom o „kinie moralne-
go niepokoju". Ostatnia strona tradycyjnie już wzbogacona została fotografią. Nakład taki 
jak dnia poprzedniego. Tym razem w kolorze zielonym. 

Tego dnia wybraliśmy się również do kina. Ciekawi byliśmy filmu rosyjskiego „Kaw-
kaskij plennik". W naszej ocenie nie był to film najbardziej udany (choć przyznać trzeba, 
że widoczki gór nam się podobały). Nie najlepsze (według mnie) było również symulta-
niczne tłumaczenie, psujące odbiór. Później była w programie francusko-rumuńska ko-
media - „Asphalt tango". Niestety obejrzenie dwóch filmów jeden za drugim okazało się 
dla nas zadaniem zbyt trudnym i kino opuściliśmy przed zakończeniem projekcji. 

W sobotę, 26 października, na tzw. Hitliście znalazły się „Młode wilki" Jarosława 
Żamojdy. Z tej okazji na czytelników „Das Auge" spoglądał z pierwszej strony sam 
Żamojda (mimo, że zwracaliśmy uwagę, by nie pisać zbyt dużo o Polakach i polskich 
filmach - chcieliśmy pozostać obiektywni - nie odmówiliśmy sobie tej przyjemności). 
Zamieściliśmy również informację o początkach jego kariery. Znalazła się też krótka re-
cenzja filmu „Kawkaskij plennik". Nie zabrakło zdjęć z festiwalu i rysunków Adriana. 
Tak jak dwa dni wcześniej gazetę wydrukowaliśmy na niebieskim papierze w nakładzie 
od dwóch dni niezmiennym. W kinie, w części konkursowej poświęconej produkcjom 
dla dzieci znów pojawił się polski film. „Ptaszka" w reżyserii Krystyny Krupskiej-Wysockiej 
z Wojtkiem Siemionem i Joasią Sokołowską. Filmu nie widzieliśmy, ale rozmawialiśmy 
z reżyserką i młodą aktorką. Tym razem nie wszyscy dotarliśmy do kina. Prezentowano 
„Budjem żit" i „Młode wilki". Na polski film było się trudno dostać i kilka osób zrezy-
gnowało. Zamiast filmu był bankiet Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych. Po 
projekcji „Młodych wilków" pojawili się na nim również państwo Żamojdowie. Niestety 
nie byli w najlepszych humorach - nie podobało im się tłumaczenie filmu. Niedziela, 27 
października, była ostatnim dniem festiwalu i naszej pracy. Długo musieliśmy się starać, 
by zdobyć wyniki obrad jury. Udało się i na pierwszej stronie pojawiły się tytuły. Ponad-
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to zamieściliśmy rozmowę z Joasią Sokołowską i Krystyną Krupską-Wysocką oraz opi-
nię dr Mykołaja Slobodjana, zastępcy prezesa Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii na 
Ukrainie o młodym kinie Europy Wschodniej. Po czterech dniach milczenia przyznaliśmy 
się również do redagowania tej gazety, zamieszczając informacje o „Scriptores" i nasze 
podobizny. Mimo późnej pory wydania (tuż przed ceremonią zamknięcia festiwalu) i opo-
ru maszyny kserującej ukazało się 180 różowych gazet. 

O 18.00 rozdane zostały nagrody i festiwal został uroczyście zamknięty. Jury festiwa-
lu nagrodziło węgierski film „Bołshe vita", czeskiego „Mariana" i chorwackie „Vidmo 
se" („Do zobaczenia"). Ten ostatni film zauważyło również jury studenckie. „Bołshe vita" 
zdobyła uznanie Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych. O „Łagodnej" ku na-
szemu rozczarowaniu nikt się nawet nie zająknął. Także „Ptaszka" nie zdobyła nagrody 
jury dziecięcego, choć najmłodsi przyznali, że rozważali również możliwość nagrodzenia 
polskiego filmu. Ostatecznie zwyciężyło łotewskie „Ziemassvetku jampadracis". Oczywi-
ście był też bankiet kończący festiwal. A na nim twórcy filmowi, tatar, butelka wina na 
stolik i dyskoteka, na którą złożyły się filmowe przeboje. 

Z Cottbus wyjechaliśmy po południu w poniedziałek, 28 października. Do Lublina 
dotarliśmy około 1 w nocy. Zmęczeni, obładowani zakupami, szczęśliwi... 

Tej, której już nie ma 

weszła w śmierć jak w obraz 
ledwie ukończony 
jeszcze drżący od dotyku pędzla 

jak w obraz 
w śmierć weszła 
i drąży miejsce 
dla siebie 

tak by się zmieściły 
dłonie 
co się wieczności chwyciły 
gdy zabrakło rąbka chustki 
włosy co w końcu odrosną młode 
biodra marzące o pełni 
nogi spękane stopy 
które przemyciły pod paznokciami 
grudkę ziemi 

pierś jak puste miejsce 
bo serce 
wyfrunęło 
na gałęzi jabłoni 
śpiewa 

Katarzyna Jarosińska 
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Kalendarium wspólnych działań edukacyjnych 
Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN" 

oraz Redakcji Kwartalnika „Scriptores Scholarum" 

1995 
styczeń 

• Spotkanie z Moniką Adamczyk-Garbowską, promocja jej książki Polska Issaca Bashevisa Singera. 
Rozstanie i powrót. 

• Wigilia cerkiewna. Spotkanie ekumeniczne z duchownymi Kościoła Prawosławnego, Greko-Kato-
lickiego i Rzymsko-Katolickiego oraz członkami i sympatykami Fundacji „Muzyka Kresów". 

• Wystawa grafik i akwarel „Białoruskie pejzaże" Aleksandra Parchimowicza (Białoruś) 
• Projekcja filmów o tematyce żydowskiej: „Shalom Uvracha" M. Siemieńskiego i M. Leszczyńskie-

go, „W każdej garstce popiołu..." M. Siemieńskiego i M. Leszczyńskiego, „Pomodlić się już nie moż-
na" A. Mathiaszaluty. 

• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

luty 
• Ukazuje się Zeszyt edukacyjny (nr 5/6, jesień-zima 1994) „Scriptores Scholarum". 
• wystawa „Nasz mały świat" - I Regionalny Konkurs Fotografii Reportażowej. 
• Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie „Środki społecznego przekazu w „Małej Ojczyźnie": 

„Środki przekazu w społeczności lokalnej"- Agnieszka Kloskowska i Agnieszka Rybczyńska; „Prawo 
prasowe"- Violetta Krasnowska; „Sztuka informacji prasowej" - Sylwester Strzałkowski; „Gazeta co-
dzienna w regionie"- Alojzy Leszek Gzella; „Redagowanie kwartalnika" - Waldemar Michalski; „Lęki i 
rozterki recenzenta"- Mirosław Haponiuk; „Specyfika i organizacja pracy w regionalnej gazecie co-
dziennej"- Grzegorz Józefczuk; „Esej jako forma wypowiedzi krytycznej" - Arkadiusz Bagłajewski; 
„Czy jest potrzebna telewizja lokalna?"- Jacek Dąbała; „Reportaż"- Franciszek Piątkowski; „Wywiad -
sztuka łatwa czy trudna?" - Jerzy Mościbrodzki; „Specyfika reportażu radiowego"- Anna Kaczkowska; 
„Mass media lokalne w Stanach Zjednoczonych" - Ewa Dziadosz; „Praca redaktora technicznego w 
gazecie codziennej"- Teresa Dras; „Wydawnictwo - szansa dla aktywnych i twórczych"- Norbert Woj-
ciechowski i Jerzy Bojarski; spotkanie z redakcją kwartalnika „Scriptores Scholarum". 

• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

marzec 
• Spektakle Teatru NN: „Inwokacja" i „Ziemskie Pokarmy" w Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej 

oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Komarówce Podlaskiej. 
• „Dzień w Teatrze NN" - spotkanie z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Komarówce Podlaskiej 
• Wystawa Grażyny Bednarz (rysunek) 
• Wystawa Katarzyny Marciniak (rysunek) i Anny Rachoń (grafika) 
• Promocja Zeszytu edukacyjnego (nr 5/6 - jesień/zima 1995)„Scriptores Scholarum" 
• Szkolenie „Rozwój szkolenia i samorządów. Innowacje lokalne w gminach" (Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej w Warszawie). 
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• Szkolenie „Organizacje pozarządowe i ludzie w nich pracujący" (Europejskie Centrum Współpracy 
Młodzieży w Toruniu) 

• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

kwiecień 
• Spotkanie z prof. Krzysztofem Pomianem. 
• Seminarium polsko-niemieckie „Niemcy w oczach Polaków" (współpraca): projekcja filmu „Na 

zawsze wrogowie?" - reżyser Waldemar Maluga; „Charakterystyczne cechy obrazu Niemca i ich histo-
ryczne źródła" - dyskusja panelowa; zwiedzanie Muzeum na Majdanku - prezentacja form działalności 
oświatowej Muzeum oraz roli wystaw artystycznych w działaniach edukacyjnych; „Polityczna wizja 
stosunków polsko-niemieckich" - dyskusja; „Stereotyp Niemca w kulturze" - dyskusja; „Jaki obraz Niemca 
przekazuje nam szkoła?" - dyskusja panelowa z udziałem młodzieży; „Zmiany obrazu Niemca i Niem-
ców w ostatnich latach. Wyniki badań" - spotkanie z prof. Jerzym Bartmińskim. 

• Szkolenie „Projekt - elementy planowania strategicznego, planowanie, gromadzenie funduszy" (Eu-
ropejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu). 

• Spotkanie z redakcją kwartalnika „Kresy". 
• Spotkanie z redakcją kwartalnika „Akcent". 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum": wykład dr. Krzysztofa Stępnika na temat 

felietonu. 

maj 
• Spektakl „Towarzysze złych dni" wg poezji Jacques'a Preverta w wykonaniu aktorów Stowarzy-

szenia Teatralnego „Puławy". 
• Warsztaty scenariuszowe i teatralne dla młodzieży wybranych szkół średnich Lublina. 
• Koncert pieśni żydowskich w języku jidysz (ks. Ulrich George) 
• II Spotkania z Prawosławiem: wystawa „Prawosławie w fotografii" Andrzeja Polakowskiego 

i Ryszarda Zięckowskiego; „Kościoły siostrzane" ks. prof. Wacław Hryniewicz; filmy o prawosławiu: 
„Święty Onufry", Święta Góra Grabarka", „Liturgia wschodnia z komentarzem"; liturgia eucharystyczna 
inaugurująca „Spotkania z Prawosławiem II" celebrowana przez jego Ekselencję Biskupa Abla w lubel-
skiej Cerkwi Przemienienia Pańskiego; zwiedzanie cerkwi; referaty i dyskusje: „Rola duchowości hezy-
chastycznej we współczesnym chrześcijaństwie (Modlitwa Jezusowa) - o. Grzegorz (Charkiewicz) 
ihumen Monasteru w Supraślu; „Liturgia w Aspekcie Monastycznym"- o. Nikodem (Makara) archiman-
dryta Monasteru w Ujkowicach; „Cykl dobowy i roczny w życiu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej"; 
ks. Prot. Sławomir Chwojko - „Symbole charakterystyczne dla chrześcijaństwa wschodniego"; ks. An-
drzej Łoś - „Święty czas i przestrzeń w kontekście cerkwi prawosławnej"; dr Krzysztof Leśniewski -
koncert chóru parafialnego w cerkwi Św. Antoniego w Holi z udziałem J. Eks. Bpa Abla; „Misterium Krzyża 
- aspekt teologiczno-filozoficzny"- ks. dr Henryk Paprocki; ustawienie krzyża wraz z częścią liturgiczną 
i komentarzem ks. dr H. Paprockiego; zwiedzanie skansenu w Holi - wystawa ikon Jerzego Nowosiel-
skiego; montaż poetycki „Modlimy się z Kościołem Wschodnim" w wykonaniu aktorów Teatru NN. 

• Szkolenie „Projekt - minimarketing, public relations, ewaluacja"(Europejskie Centrum Współpra-
cy Młodzieży w Toruniu). 

• Warsztaty „Spotkania Europejskie" (Fundacja im. Roberta Schumana w Warszawie). 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" oraz wykład dr. Wojciecha Kaczmarka 

(KUL) na temat recenzji teatralnej. 

czerwiec 
• Wystawa Ramiza Nietowkina (Tatar Krymski) „Lublin-Bachczysaraj w rysunku" (rysunek) 
• Wystawa Anny Marii Mirosław (rysunek) 
• Wystawa Tomasza Wiszniewskiego (batik) 
• Wydanie Zeszytu dziennikarskiego. Środki społecznego przekazu w małej ojczyźnie (nr 7, wiosna 

1995) „Scriptores Scholarum". 
• Spotkanie z Andrzejem Sewerynem i warsztaty teatralne. 
• Premiera spektaklu Teatru NN: „Moby Dick" wg Hermana Melville'a (8.06.). 
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• Promocja Zeszytu dziennikarskiego „Scriptores Scholarom". 
• Spotkanie „Niemiecko-Francusko-Polskie Forum Pedagogiczne" (Toruń-Warszawa). 
• Seminarium polsko-niemieckie „Wielokulturowe tradycje Lublina i Regionu" (26-30.06) 
• Obóz redakcyjny w Rabce (Szkoła dla dzieci Niewidomych i Niedowidzących, prowadzona przez 

Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża). 

lipiec 
• Udział w festiwalu „Tydzień Polski" w Münster. Odczyt redaktora naczelnego S. J. Żurka w ośrod-

ku uniwersyteckim Brücke (Most) pt,.Scriptores Scholarum oder das fünfte Rad am Wagen". 

wrzesień 
• Spotkanie z Joanną Kantor - poetką (promocja tomiku „Otwarte do środka"). 
• Seminarium polsko-niemieckie „Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami". 
• Seminarium polsko-niemieckie „Między przeszłością a przyszłością" (współpraca) (21-22.09): spo-

tkanie z udziałem środowisk młodzieży, władz miejskich i oświatowych („Sytuacja i perspektywy dla 
młodego pokolenia w regionie lubelskim"); polityczna dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli 
lubelskiego środowiska politycznego („Region lubelski - polityczna i gospodarcza perspektywa"). 

• Sesja „Pamięć-Miejsce-Obecność" - „Współczesna refleksja nad kulturą i j e j implikacje pe-
dagogiczne" (24-27.09): otwarcie sesji (prezentacja Miejsca: Władysław Panas - „Brama"; Stefan Mo-
rawski „Rozpad wartości New Age inne wybory") - referaty i dyskusje (Zbyszko Melosik, Tomasz 
Szkudlarek, Ewa Rewers, Anna Zuk, Marek Chojnacki, Anna Jamroziakowa, Grzegorz Dziamski, Oleg 
Marczenko, Igor Uglik); spotkanie z Janiną Bauman, pisarką; spotkanie z prof. Zygmuntem Baumanem; 
prezentacja wybranych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Akademii Małych Ojczyzn 
(Zbigniew Czarnuch (Witnica), Emil Kowalczyk (Lipnica), Piotr Mitzner (Podkowa Leśna), Antoni Pilch 
(Dwór na Wysokiej), Witold Chmielewski (Lucim) - referaty i dyskusje (Anna Wyka, Marian Filipiak, 
Andrzej Szahaj, Piotr Kawiecki, Sabina Magierska, Paweł Bytniewski, Ewa Mikina, Roman Pukar); pre-
zentacja wybranych lubelskich przedsięwzięć kulturalnych. 

• Festiwal Spotkania Kultur (28.09.-1.10): Wielka Brytania - wystawa Lidii Bauman (malarstwo); 
Czechy - wystawa „Vaclav Havel" (fotografia) - projekcja filmu „Dzięki za każdy nowy ranek", reż. 
Milan Steindler - spotkanie z Peterem Mikesem - poetą (spotkanie prowadził Leszek Engelking - tłu-
macz literatury czeskiej); Białoruś - spotkanie z Aliesjem Paszkiewiczem - poetą, dziennikarzem; spot-
kanie prowadził Wiaczesław Rakickij - spektakl teatralny „Zapiski wariata" w wykonaniu Walerija 
Głazkowa; Ukraina - projekcja filmu „Podróż po ocalałych żydowskich miasteczkach Ukrainy", reż. 
Luicio Giambacorta; Rosja - spotkanie z Asarem Eppelem - pisarzem rosyjskim, tłumaczem literatury 
polskiej; Niemcy - recital Dietera Kalki - poety (śpiew, gitara, akordeon). 

• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

październik 
• Seminarium polsko-niemieckie „Kultura niemiecka i język niemiecki w Lublinie i w Regionie Lu-

belskim" (9-13.10) W programie m.in.: - udział w zajęciach akademickich z metodyki nauczania języka 
niemieckiego - spotkanie z pracownikami naukowymi germanistyki KUL*Zakładu Filologii Germańskiej 
UMCS; spotkania z nauczycielami i uczniami w wybranych szkołach - spotkanie w Szkole Języka Nie-
mieckiego Dethloff Deutschchule (Literatura w nauczaniu języka niemieckiego"); z nauczycielami i studentami 
Kolegium Nauczycielskiego („Nauczanie języków obcych w Polsce i Niemczech - marzenia i rzeczy-
wistość"). 

v* Wystawa Edwarda Hartwiga (fotografia). 
• Udział przedstawiciela Ośrodka w seminarium „Tilburg w świecie, świat w Tilburgu" w Tilburgu 

(Holandia). 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

listopad 
• Wydanie Zeszytu Ekologicznego (nr 8/9, lato-jesień 1995) „Scriptores Scholarum". 
• Spotkanie z Henrykiem Sobiechartem (30-lecie pracy artystycznej). 
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• Spotkanie z Tadeuszem Nyczkiem - kierownikiem literackim Teatru im. Juliusza Słowackiego i Je-
rzym Koenigiem - dyrektorem Teatru Telewizji. 

• Spotkanie z poetką Edą Ostrowską, 
• Wystawa Macieja Gądora (rysunek). 
• Projekcja spektaklu Teatru Telewizji „Do piachu" w reżyserii Kazimierza Kutza. 
• Udział w Festiwalu Młodego Filmu Wschodnio-Europejskiego, Cottbus (Niemcy). 
• Szkolenie „Zagadnienia psychospołeczne w funkcjonowaniu organizacji" (Fundacja Środkowoeu-

ropejska Centrum Ekonomii Działania Społecznego w Lublinie). 
• Szkolenie „Jak współpracować ze sponsorem" (Fundacja OIC Poland w Lublinie). 
• Szkolenie „Projekt Sieci Demokratycznej" (Academy for Educational Development w Warszawie). 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" 

grudzień 
• Wystawa przeglądowa członków klubu fotograficznego « L X » . 
• Promocja Zeszytu ekologicznego „Scriptores Scholarum". 
• Udział w. sympozjum „Teatr u schyłku XX w."(Mińsk na Białorusi). 
• Szkolenie „Zarządzanie zespołem ludzi i organizacją" (Małopolski Instytut Samorządu Terytorial-

nego i Administracji w Krakowie). 
• Szkolenie „Pozyskiwanie środków finansowych" (Biuro Obsługi Stowarzyszeń i Fundacji w War-

szawie). 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" 

1996 
styczeń 

• Powstanie Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN" 
• Nagroda specjalna Ministra Edukacji Narodowej dla kwartalnika „Scriptores Scholarum" za 

„wysoki poziom merytoryczny, walory edukacyjne pisma i jego oryginalność". 
• Wystawa „Madonny" Marka Leszczyńskiego (malarstwo na szkle) 
• Wystawa „Wielkie drobiazgi" Macieja Sowy-Perczyńskiego 
• Spotkanie z Andrzejem Niewiadomskim - poetą, krytykiem literackim 
• Spotkanie z delegacją Tatarów Krymskich - spotkanie ze studentami z Ukrainy (pochodzenia pol-

skiego) roku zerowego UMCS. 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" 
• Szkolenie „Partnerstwo, negocjacje, lobbying"w ramach projektu Sieci Demokratycznej (Kraków). 
• Szkolenie „Współpraca z samorządem terytorialnym" (Małopolski Instytut Samorządu Terytorial-

nego i Adminstracji w Krakowie). 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

luty 
• Wystawa Wolsa - Alfred Otto Wolfgang Schultze (fotografia). 
• Wystawa „Tydzień polski w Munster" Marcina Kowalika (fotografia). 
• Spotkanie z pisarzem Bogdanem Madejem. 
• Sesja edukacyjna „Dramat w szkole" (Kraków, 13-15.02.): zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kantora; 

spotkanie z Bożeną Gierat-Bieroń (teatrolog) i Łukaszem Drewniakiem (gazeta teatralna „Didaskalia"); 
z aktorami Teatru Cricot 2; Jerzym Stuhrem (rektor PWST); Mikołajem Grabowskim (reżyser w Tearze 
im. J. Słowackiego); uczestnictwo w spektaklach: „Jak wam się podoba" Wiliama Shakespeare'a w re-
żyserii Tadeusza Bradeckiego (Teatr Stary), „Kuku na muniu" w reżyserii Jasińskiego (Teatr Stu), „Dzia-
dy - dwanaście improwizacji" Adama Mickiewicza w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego (Teatr Stary), 
„Opis obyczajów" Jędrzeja Kitowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego (Teatr im. J. Słowackiego) 

• Szkolenie „Innowacje lokalne w gminie", „Partnerstwo, negocjacje, lobbying", „Promocja" - Ma-
łopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (Kraków) 
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• Szkolenie „Rozwój szkolenia i samorządów - innowacje lokalne w gminach" (Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Lublinie). 

• Szkolenie w zakresie zarządzania projektami dla grup pozarządowych i samorządowych w Lubli-
nie prowadzone przez pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej w Tilburgu (Holandia). 

marzec 
• Wystawa Miloty Havrankovej z Bratysławy (fotografia) - wystawa „Rozkojarzenia" Anny Han-

kowskiej (malarstwo) 
• Wystawa Piotra Tymochowicza (rysunek) 
• Seminarium edukacyjne „Emigracja - Młodzi": Katarzyna Grzybowska, Krzysztof Dybciak -

badacz polskiej literatury emigracyjnej; Spotkanie z profesorem Krzysztofem Dybciakiem pt. Kilka 
przypomnień z historii Polski; Łukasz Turczyński, „Niezłomni, nieprzejednani" - ustna recenzja książ-
ki; Spotkanie z Rafałem Habielskim pt. Emigracja niezłomna (Środowisko londyńskie); Łukasz Garbal, 
Polacy i Francja; Spotkanie z ks. prof. Romanem Dzwonkowskim pŁ Polski Paryż; Stanisław K. Żebrow-
ski, Z „Archiwum „Kultury"; Spotkanie ze Zdzisławem Kudelskim pt. W kręgu „Kultury"; Przemysław 
Więczkowski i Adrian Lesiakowski, Emigracja w Niemczech; Spotkanie z Leszkiem Szarugą pt. Pola-
cy w Niemczech. 

• Spotkanie z przedstawicielami Związku Miast Polskich - prezentacja programu edukacyjnego. 
• Spotkanie przedstawiciela Teatru w Fundacji Kultury w Warszawie. 
• Udział przedstawiciela Teatru w spotkaniu dotyczącym utworzenia Sieci organizowanym przez 

Creative Projects International (Nowy Jork) w Bytomiu 
• Wydanie Zeszyt „Spotkania kultur" (nr 10, zima 1996) „Scriptores Scholarum". . 
• Spotkanie z dokumentem filmowym (17-19.03): dokumenty filmowe Marcela Łozińskiego - pro-

jekcje filmów: „Ćwiczenia warsztatowe", „Próba mikrofonu", „89 mm od Europy", „Wszystko może 
się przytafić", „Po zwycięstwie 1989-95"; prezentacje filmów z cyklu „Małe ojczyzny": „Osada na 
surowym korzeniu", „Dom", „Każda dolina będzie podniesiona", „Trwanie", „Półtora miasta", „Miasto 
cieni", „Wyrok"; analiza warsztatowa wybranego dokumentu - prowadzenie prof. Michał Bogusławski. 

• Dyskusyjny Klub Teatru Telewizji - projekcja filmów: „Antygona" Sofoklesa w reż. J. Gruzy 
i „Antygona" J- Anouilh'a w reż. A. Łapickiego 

• Spotkanie z pisarzem Maciejem Niemcem. 
• Spotkanie z poezją Joanny Pąk („Kwiaty z Getsemani"). 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" 
• Szkolenie w zakresie administrowania projektami zorganizowane przez Creative Projects Interna-

tional z Nowego Jorku. 

kwiecień 
• Wystawa Piotra Dziuriana (malarstwo) - wystawa „Lwów w fotografii" Wasyla Pyłypiuka (foto-

grafia). 
• Wystawa „Pobocza herezji" Kazimierza Antoniego Drapiewskiego (rysunek). 
• Spotkanie z poetką Julią Hartwig. 
• Spotkanie z Kate Peila, dyrektorem Creative Projects International. 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" 
• Promocja Zeszytu „Spotkania Kultur" „Scriptores Scholarum". 
• Spektakl gościnny „Mrakavy" - Teatr „Continuo"(Czechy). 
• Spektakl „Płonąca świeca życia" w wykonaniu Związku Ukraińców w Polsce 
• Dyskusyjny Klub Teatru Telewizji - projekcja filmu „Antygona w Nowym Jorku" Kazimierza Kutza 

maj 
• Koncert poświęcony pamięci Tarasa Szewczenki - występ zespołu dziecięcego z Łucka, zespołu 

bandurzystów oraz wykład prof. Michała Lesiów o twórczości Szewczenki. 
• Spotkanie z Wydawnictwem „Norbertinum" w pięćdziesiątą drugą rocznicę zdobycia Monte Cassi-

no, promocja dwóch książek wspomnieniowych żołnierzy 2-go Korpusu (Armia Andersa) - Bronisława 
Sandejko-Kwaśnicka (Nowy Jork), „Zapomniane dziewczęta" oraz Marek Jelita Czerkawski (Chicago) 
„Wspomnienia Ramzesa". 



180 Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" — Scriptores Scholarum 

• Spotkanie z Navą Zuckerman, reżyserem (Izrael). 
• Spotkanie „Lublin jako mała ojczyzna - odradzanie się lokalnej toższamości" w ramach Seminarium 

polsko-niemieckiego pod hasłem „Lubelszczyzna - historia, teraźniejszość, współczesność" organizo-
wanego przez Państwowe Muzeum na Majdanku i Krajową Centralę Kształcenia Politycznego w Turyngii. 

• Seminarium polsko-niemieckie „Język niemiecki jako język obcy w nauczaniu uczniów i studen-
tów" (19-24.05): spotkanie z pracownikami i studentami Zakładu Filologii Germańskiej UMCS („Zaga-
dnienia kształcenia nauczycieli języka niemieckiego w Polsce", 'Studium języka niemieckiego jako 
języka obcego na Uniwersytecie w Poczdamie"; spotkanie w Sekcji Filologii Germańskiej KUL („Zmia-
na szyku wyrazów w języku nauczania"); lekcja w Szkole Języka Niemieckiego Dethloff Deutschchule. 

• Wycieczka edukacyjna „Szlakiem historii Żydów Lublina". 
• Wycieczka edukacyjna „Prawosławie w dziejach miasta". 
• III Spotkania z Prawosławiem „W stronę ikony" (29-31.05.): słowo inauguracyjne Jego Ekse-

lencji Prawosławnego Biskupa Abla; wystawa Andrzeja Suskiego „Pejzaże chrześcijaństwa wschodnie-
go" (fotografia); ekspozycja XIX wiecznych krzyży kowalskich z Podlasia i Chełmszczyzny (zbiory 
skansenu w Holi); „Cela pisania ikon" - aranżacja scenograficzna warsztatu ikonograficznego; praktyki 
malarskie prezentują uczniowie szkoły z Bielska z komentarzem teologicznym ks. Leoncjusza Tofiluka 
(dyrektora Szkoły Ikonograficznej w Bielsku Podlaskim); projekcja filmu Andrieja Tarkowskiego „An-
driej Rublow"; „Tradycja i kult izografii ruskiej" - Aleksander DobroJer; „Ikonostas i jego prawidła" -
o. Włodzimierz (Irkuck); „Odczytać ikonę" - wykład Władysława Panasa (KUL); Akatyst do Krzyża 
Świętego z akcentem ekumenicznym - prowadzenie Jego Ekselencja Biskup Abel - poświęcenie krzyża 
z ikonami dziecięcymi; pierwszego i drugiego dnia Spotkań z Prawosławiem prowadzone były w Holi 
działania malarskie pod kierunkiem Ixona Tarasewicza - pisanie ikon na krzyżu (happening ekume-
niczny); „Rozmyślania o Krzyżu Świętym" - ks. Kanonik Tadeusz Kawała (duchowny kościoła rzym-
sko-katolickiego z Turowca); koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru Kameralnego pod dyrekcją 
Pawła Lubowicza; wystawa ikon w wiatraku „Styk chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego w XIX-
wiecznych ikonach ukraińskich"; występ zespołu „Bandura" z Przemyśla. 

• Spotkanie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 
-• Prezentacja działalności Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej „Koło Podkowy". 
• Wycieczka edukacyjna „Dzieje Kościoła Ewangelickiego". 
• Wystawa „Strach przed lataniem" Urszuli Słoniny-Święcickiej (rysunek, grafika, rzeźba). 
• Wystawa „Fotoreportaż z Ługańska" Wadima Iwanowicza Liesnoja (fotografia). 
• Spotkanie z Piotrem Mitznerem, poetą, dyrektorem Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. 
• Spotkanie z Symcha Nornbergiem, malarzem. 
• Seminarium polsko-niemieckie „Intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych". 
• Spektakl „Tabu" w reżyserii studentki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS Marzeny Maleszyk. 
• Spektakl „Pigmalion" w reżyserii Katarzyny Baitmińskiej i wykonaniu uczniów VII LO w Lublinie. 
• Spektakl „Czekając na Godota" w ramach Lubelskich Spotkań Młodych Teatrów „Pierydy'96". 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

wrzesień 
• Seminarium polsko-niemieckie „Lublin-miasto o wielokulturowych tradycjach". 
• Wydanie Zeszytu Teatralnego „Dramat w szkole" (nr 11/12, wiosna-lato 1996) „Scriptores Scholarum". 
• Wystawa „Lublin-Munster, Munster-Lublin, dwa miasta" - kurator Tomasz Samek 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" 

październik 
• Uczestnictwo w Lubelskich Konfrontacjach Teatralnych. 
• Koncert pieśni żydowskich w wykonaniu Katheriny Muther i Ulricha George (Niemcy). 
• Udział w Festiwalu Młodego Filmu Wschodnioeuropejskiego w Cottbus (Niemcy), redagowanie 

gazety festiwalowej „Das Auge". 
• Dyskusja panelowa pt. „Autorytet nauczyciela?" - nad artykułem prof. Ireny Sławińskiej. W dyskusji 

udział wzięli: Dorota Chabrajska, Wojciech Chudy, Jerzy Cieszkowski, Józef Fert, Jan Gałkowski, Anna 
Kawalec, Danuta Kurczab, Adrian Lesiakowski, Jarosław Merecki, Alicja Rebeta, Sławomir J. Żurek. 
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• Spotkanie z Michałem Ajwazem z Pragi - poetą, prozaikiem i krytykiem czeskim, Ołeksandrem 
Irwancem - poetą, prozaikiem, dramaturgiem i krytykiem z Równego oraz Leszkiem Engelkingiem -
pisarzem i tłumaczem 

• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" - promocja Zeszytu teatralnego „Scripto-
res Scholarum". 

listopad 
• Wieczór literatury ukraińskiej - koncert zespołu „Mertwyj Piweń" z udziałem poety Jurija Pokal-

czuka. 
• Sesja „Brama Pamięci - Miasto Żydowskie" (27-29.11.): wystawa Marka Leszczyńskiego „Mia-

steczka żydowskie"; wystawa Karla Richarda Henkera „Lublin-Sztetł" (rysunek-reprodukcje); „Szaga-
lewa ostatni spadkobierca - żydowskie miasteczko w poezji Arnolda Słuckiego" - Sławomir J. Żurek 
(Uniwersytet Jagielloński); projekcja filmu „W każdej garstce popiołu" - reż. Maciej Leszczyński i Mie-
czysław Siemieński; „Żydzi lubelscy" (promocja książki Wydawnictwa DABAR oraz Teatru NN), spo-
tkanie z autorami: Moniką Adamczyk-Garbowską, Renatą Bartnik, Robertem Kuwałkiem, Tadeuszem 
Radzikiem, Andrzejem Trzcińskim, Symcha Wajsem. Prowadzenie - Sławomir J. Żurek; projekcje fil-
mów: „Shalom Uvracha", reż Maciej Leszczyński i Mieczysław Siemieński oraz Die Letzten Juden von 
Lublin, reż Elizabeth Pfister; „Pismo i rana" Władysława Panasa (promocja książki Wydawnictwa DA-
BAR). Prowadzenie Monika Adamczyk-Garbowska; projekcja filmu „Mój izzkor". 

• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum" 

grudzień 
• Udział przedstawiciela Ośrodka w otwarciu wystawy fotograficznej „Lublin-Munster, Munster-Lu-

blin - dwa miasta partnerskie w zestawieniu". 
• Wystawa członków Klubu Fotograficznego « L X » w Lublinie (fotografia). 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 
• Koniec remontu części siedziby Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN". 

1997 
styczeń 

• Wydanie Zeszytu o przedsiębiorczości (nr 13 jesień 1996) „Scriptores Scholarum". 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

luty 
• Promocja Zeszytu o przedsiębiorczości (nr 13 jesień 1996) „Scriptores Scholarum" oraz wykład 

Cezarego Rittera (KUL) „Etyka a przedsiębiorczość". 
• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 

marzec 
• Promocja dwóch tomów prozy wydanych w serii Współczesne Opowiadania Polskie nakładem ofi-

cyny UMCS: Włodzimierz Odojewski, Bóg z tobą, synu... oraz Kazimierz Orłoś, Święci tańczą na 
łąkach. 

• Zebranie kolegium redakcyjnego „Scriptores Scholarum". 
• Nagroda australijskiej fundacji POLCUL za redagowanie i wydawanie kwartalnika „Scriptores 

Scholarum" przyznana: Sławomirowi J. Żurkowi, Grzegorzowi Żukowi oraz Witoldowi Dąbrowskiemu. 

Opracowali: Magdalena Pokrzycka i Sławomir J . Żurek. 



Scriptores Scholarum": noty, artykuły, recenzje.. 

Wojciech Kudyba, Ambitne „Scriptores...", „Niedziela" 1994, nr 41 (54). 
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(LID), Oryginalność doceniona. Nagroda ministra edukacji narodowej dla „Scriptores Scholarum ", 

„Dziennik Wschodni" 17.01.1996, s. 9. 
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pad/grudzień), s. 9-10. 

Sławomir Żurek, Jak pracować z uczniem zdolnym? Czyli o metodyce pracy w czasopiśmie uczniów-
sko-nauczycielskim, „Wiadomości - Opinie - Myśli" 1996, nr 4, s. 8-12. 

Czesław Mirosław Szczepaniak, Małe ojczyzny. „Słowo - Dziennik Katolicki", 1996, nr 223, s. 3. 
Andrzej Zieliński, „Scriptores Scholarum", „Przegląd Powszechny" 1997, nr 1, s. 87-90. 
Mieczysław Inglot, Rzecz, o spotkaniu, dialogu i otwarciu, „Warsztaty Polonistyczne" 1996, nr 3, s. 

93-97. 
(m), „Scriptores Scholarum", „Tygodnik Powszechny" 1997, nr 1, s. 12. 

- TT" ą--T-f~wnr ttiitrr"- ' 

Na tyle znam swoją duszę 
by krzyknąć gdy zbyt daleko 
odleci 
i choć to niezmiernie trudne 
sprowadzam ją na ziemię 
obiecując 
że jutro znów ją oswobodzę 

Dariusz Pachocki 



Alfabetyczny indeks 
nazwisk rozmówców i autorów 

publikujących w „Scriptores Scholarum" 
1993-1996 (nr 1-13) 

A 
Monika Adamczyk-Garbowska 
„Akcent" naprawdę - „Akcent" na prawdę. Spotkanie Redakcji „Akcentu", 1995, nr 7, s. 36-39. 

(oprać. A. Lesiakowski) 

B 
Arkadiusz Bagłajewski 
„Kresy" inteligentów. Spotkanie z redakcją kwartalnika „Kresy", 1995, nr 7, s. 48-58. (oprać. 

Ł. Garbal) 
Esej jako forma wypowiedzi krytycznej, 1995, nr 7, s. 59-61. 
Jacek Banaś 
Dziwna relacja z dziwnego zdarzenia, które zostało poprzedzone wybuchem dziwnej bomby zwanej 

epistemologiczną - niszczącej wszystkie i tylko świadomości ludzkie, 1994, nr 3/4, s. 119-120. 
Michał Baranowski 
„Idźcie i sprzątajcie...". Refleksje uczniów klas I SLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w akcji 

„Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 70-71. 
Anna Barć 
Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny - debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuaro-

wych, 1996, nr 11/12, s. 70-79. (oprać. Anna Barć i Gerard Staniecki) 
Budowanie społeczeństw otwartych, 1996, nr 13, s. 125-128. 
Agnieszka Bartler 
„Idźcie i sprzątajcie...". Refleksje uczniów klas I SLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w akcji 

„Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 71. 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 130-131. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 150. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 177-178. 
Ewa Baszak 
Ekologiczne i skuteczne - o metodach naturalnego planowania rodziny. Rozmowa z lek. med. Ewą 

, Baszak, 1995, nr 8/9„s. 99-105. (oprać. E. Żurek) 
Jarosław Bat 
Przedsiębiorczość w szkole - obserwacje nauczyciela, 1996, nr 13, s. 91-92. 
Janina Bauman 
Powroty Janiny Bauman (spotkanie), 1996, nr 10, s. 208-212. (oprać. K. Grzybowska) 
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Zygmunt Bauman 
Kultura jest w nieustannym stanie kryzysu - rozmowa z prof. Zygmuntem Baumanem (University of 

Leeds), 1996, nr 10, s. 16-23. (oprać. J. Wojtysiak) 
Wacław Biały 
„Dziennikarstwo to przede wszystkim rzemiosło". Konferencja prasowa Wacława Białego - redakto-

ra naczelnego „Gazety w Lublinie", 1995, nr 7, s. 113-117. (oprać. G. Staniecki) 
Marcin Biegaj 
„Cóż po teatrze w czasie marnym...", 1996, nr 11/12, s. 65-69. 
Andrzej Bieganowski 
Ekologia a wychowanie w szkole, 1994, nr 5/6, s. 56-61. 
Adam Biela 
„Ukryte talenty" - rozmowa z prof. Adamem Bielą (KUL), 1996, nr 13, s. 15-22 (oprać. P. Furmanek 

i S. J. Żurek) 
Anna Bielecka 
Co robimy z papierem? (ankieta), 1995, nr 8/9, s. 179-181. (współautorzy: A. Kantor, Ł. F. Zawiślak) 
Bożena Bieroń 
(patrz Bożena Gierat-Bieroń) 
Paweł Bobołowicz 
Polsko - Ukraińskie Forum Młodych - sąsiedzi i przyjaciele, 1996, nr 10, s. 178-180. 
Michał Bobrzyński 
Sapere aude, czyli refleksje na dzień Edukacji Narodowej, 1993, nr 1, s. 16-21. 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. 
Moje niepokoje, czyli czegoś tu nie rozumiem, 1996, nr 11/12, s. 158-163. 
Łukasz Borys 
Mój sen o niebie (wiersz), 1996, nr 11/12, s. 176. 
Maria Braun-Gałkowska 
„Odpowiedzialność kluczem do dojrzałości" - rozmowa z prof. Marią Braun-Gałkowską, 1994, nr 5/6, 

s. 11-20. 
Mechanizmy działania reklamy telewizyjnej, 1996, nr 13, s. 160-166. 
Bertolt Brecht 
Terziner iiber die Liebe (wiersz), 1994, nr 5/6, s. 127. 
Trzy wiersze o miłości (tłum. wiersza Terziner iiber die Liebe - Kamila Chwesiuk), 1994, nr 5/6, s. 127. 
Anita Brus 
Jakie wartości stanowią podstawę demokracji?, 1994, nr 3/4, s. 82-85. 
Paweł Bryłowski 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1996, nr 11/12, s. 194. 
Danuta Buczek 
Rions un peu!!! Les lycéens ont la parole!, 1993, nr I, s. 114-115. 
Ewa Busse 
Człowiek standard; Na łące złom; Flora i fauna o 12.30; Okaleczona; Przynaglić wszystko; Wiejski 

kawałek; Pan (wiersze), 1994, nr 5/6, s. 177-179. 

c 
Zbigniew Charytanowicz 
O koncepcji człowieka w erotykach Norwida, 1994, nr 2, s. 41-54. 
Pochwała prowincjonalizmu, 1996, nr 10, s. 146-149. 
Bożena Chrząstowska 
„Dramat w szkole" po trzykroć - rozmowa z prof. Bożeną Chrząstowską (UAM), 1996, nr 11/12, s. 

25-31. (oprać. S. J. Żurek) 
Wojciech Chudy 

„Istotą manipulacji jest kłamstwo" - rozmowa z zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos" 
dr. hab. Wojciechem Chudym, 1995, nr 7, s. 28-32. (oprać. P. Więczkowski) 
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„Między Filozofią a Milczeniem" - druga część rozmowy z zastępcą redaktora naczelnego kwartal-
nika „Ethos" dr. hab. Wojciechem Chudym, 1995, nr 8/9, s. 185-190. (oprać. P. Więczkowski) 

Dominika Cieniuch 
Los człowieka w myśli buddyjskiej, 1994, nr 3/4, s. 99-100. 
Emilia Cieplińska 
„Idźcie i sprzątajcie...". Refleksje uczniów klas ISLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w akcji 

„Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 70. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 153. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 178. 
Mar ta Cieślak 
Ciemność (recenzja), 1995, nr 7, s. 225-226. 
Ignacy Chwesiuk 
Ignacy Loyola i Jezuici, 1993, nr 1, s. 37-38. 
Trzy lata w szkole Michała Bobrzyńskiego, 1994, nr 5/6, s. 169-170. 
Ksiądz Gostyński wczoraj i dziś, 1996, nr 10, s. 69-70. (współautor: G. Staniecki) 
Munster (dwie wersje językowe - polska i niemiecka), 1996, nr 10, s. 189-194. (współautor: K. Chwesiuk) 
„Niechaj bogacz pozostanie bogaczem, a biedak biedakiem..." Czy warto być człowiekiem boga-

tym?, 1996, nr 13, s. 155-157. 
Kamila Chwesiuk 
Rainer Maria Rilke, *** Źródła te rwą się do góry... (tłum. wiersza *** Quellen, sie münden he-

rauf...), 1994, nr 5/6, s. 125. 
Rainer Maria Rilke, *** Wiesz Boże, mój sąsiedzie... (tłum. wiersza *** Du, Nachbar Gott...), 1994, 

nr 5/6, s. 125. 
.Rainer Maria Rilke, *** Wyczytuję to z twojego Słowa... (tłum. wiersza *** Ich lese es heraus aus 

deinem Wort...), 1994, nr 5/6, s. 126. 
Bertolt Brecht, Trzy wiersze o miłości (tłum. wiersza Terziner über die Liebe), 1994, nr 5/6, s. 127. 
Münster (dwie wersje językowe-polska i niemiecka), 1996, nr 10, s. 189-194. (współautor: I. Chwesiuk) 
Cyprian Norwid, Fachgebiete (tłum. wiersza Specjalności), 1996, nr 10, s. 203-204. 
Cyprian Norwid, Waisenstand (tłum. wiersza Sieroctwo), 1996, nr 10, s. 204-205. 
Cyprian Norwid, Herrschaft (tłum. wiersza Królestwo), 1996, nr 10, s. 206-207. 
Grażyna Chlebowska 
Matematyczna analiza nieskończoności, 1993, nr 1, s. 95-100. 
Piotr Chlebowski 
O Norwida sztuce głośnego czytania, czyli o deklamacji w ogólności, 1994, nr 2, s. 17-25. 
Poeta prawdy o człowieku, 1994, nr 2, s. 55-58. 
Jerzy Ciechowicz 
List do redaktora naczelnego „Scriptores Scholarum", 1996, nr 13, s. 198. 
Emilia Cieplińska 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 135. 
Teresa Cieślak 
(patrz Teresa Kosyra-Cieślak) 
Łukasz Czapski 
sine dolore; Na schodach katedry (wiersze), 1996, nr 11/12, s. 177-178. 

D 
Michał Daca 
Living in Australia - Education and Culture. Łukasz Michałkiewicz is speaking about schools in 

Australia, 1995, nr 7, s. 178-179. (the interview was carried by M. Daca, P. Pastwa and A. Szewczyk). 
Patryk Dąbrowski 
Stąd do nikąd (opowiadanie), 1994, nr 5/6, s. 193-194. 
Karl Dedecius 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1994, nr 3/4, s. 182. 
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Józef Dębowski 
.filozofia w szkole średniej jest niezbędna!" - rozmowa z dr. Józefem Dębowskim, 1994, nr 3/4, s. 17-22. 
Łukasz Downar-Zapołski 
Piramida i słup, 1995, nr 7, s. 91-92. 
Ewelina Drabik 
„Idźcie i sprzątajcie...". Refleksje uczniów klas ISLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w akcji 

„Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 71. 
Andrzej Drawicz 
„Filozofia Fiodora Dostojewskiego". Kilka zdań zamienionych z Profesorem Andrzejem Drawiczem, 

1994, nr 3/4, s. 15-16. 
Łukasz Drewniak 
Sumienie środowiska teatralnego - spotkanie z Łukaszem Drewniakiem i Bożeną Gierat-Bieroń, re-

daktorami „Didaskalii", 1996, nr 11/12, s. 91-94. (oprać. K. Grzybowska i A. Walko) 
Maria Dudek 
Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, 1996, nr 13, s. 98-100. 
Lucyna Duma 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. 
Leon Dyczewski (OFM Conv) 
„Służyć prawdzie" - rozmowa z ks. prof. Leonem Dyczewskim w Studium Komunikowania Spo-

łecznego i Dziennikarstwa KUL, 1995, nr 7, s. 13-19. (oprać. J. Malarczyk) 

E 
Thomas Stearns Eliot 
The Heliów Men (wiersz), 1994, nr 5/6, s. 128-130. 
Ludzie wypróżnieni (tłum. wiersza The Heliów Men - L. Garbal), 1994, nr 5/6, s. 128-130. 
Portret kobiecy (tłum. wiersza Portrait of a Lady - Ł. Garbal), 1995, nr 7, s. 207-208. 
Portrait of a Lady (wiersz), 1995, nr 7, s. 208-209. 
Kuzynka Nancy (tłum. wiersza Cousin Nancy - Ł. Garbal), 1995, nr 7, s. 210. 
Cousin Nancy (wiersz), 1995, nr 7, s. 210. 
Leszek Engełking 
Między wiarą a zwątpieniem, słów kilka o poezji Petera MikeSa, 1996, nr 10, s. 181-182. 
Spotkanie z Petrem Mikeśem, poetą czeskim, prowadzone przez tłumacza polskiego Leszka Engel-

kinga, czyli monologi dublowane, 1996, nr 10, s. 183-186. 
Peter Mikes, Domu, Do domu; Jediná veta, Jedno zdanie; *** To zrcadlo, *** To lustro (tłum.), 

1996, nr 10, s. 187-188. 

F 
Michał Falenta 
Paweł („Wyrwane z kontekstu"); Wszystko, co najpiękniejsze („Wyrwane z kontekstu") (opowiada-

nia), 1993, nr 1, s. 82-87. 
Józef Fert 
„To niezwykłe, przegrywać przez całe życie i się nie poddać!" - rozmowa z dr. hab. Józefem Fertem 

z Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (KUL), 1994, nr 2, s. 10-16. (oprać. P. Ziemba) 
Rolf Fieguth 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1994, nr 3/4, s. 183. 
Włodzimierz Fiałkowski 
Płeć i ekologia, 1995, nr 8/9, s. 94-98. 
Listy do redakcji „Scriptores Scholarum", 1996, nr 11/12, s. 195. 
Grzegorz Filip 
„Kresy w szkoie", 1995, nr 7, s. 45-47. 
Paweł Filipczak 
*** jak pijacy na ulicy; Kłamstewka (wiersze), 1996, nr 11/12, s. 176-177. 
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Stanisław Fita 
„Gromadki gońców z pochodniami" - rozmowa z prof. Stanisławem Fitą (KUL) o przedsiębiorczym 

pokoleniu polskich pozytywistów, 1996, nr 13, s. 8-14. (oprać. S. J. Żurek) 
Franciszek z Asyżu 
Pieśń słoneczna, 1995, nr 8/9, s. 9. (tłum. L. Staff) 
Christoph Frilling 
Kapitalismus und Moral - Kapitalizm i moralność (dwie wersje językowe: niemiecka i polska), 1996, 

nr 13, s. 181-189. (tłum. A. Sawczuk) 
Paweł Furmanek 
„Szalom!". Spotkanie z Michaelem Schudrichem rabinem w Synagodze Nożyków w Warszawie, 

1996, nr 10, s. 37-42. (oprać. P. Furmanek i K. Szczęsnowicz) 
„Ukryte talenty" - rozmowa z prof. Adamem Bielą (KUL), 1996, nr 13, s. 15-22 (oprac.P. Furmanek 

i S.J. Żurek) 
„Młode wino i stare bukłaki" - rozmowa pokolenia X z prof. Zytą Gilowską (KUL), 1996, nr 13, 

s. 23-30. (oprać. P. Furmanek i S. J. Żurek) 

G 
Maria Gałkowska 
(patrz Maria Braun-Gałkowska) 
Jan Gałkowski 
„Jestem Żydem od Jezusa" - rozmowa z ks. dr. Romualdem Jakubem Weksler-Waszkinelem, 1996, 

nr 10, s. 51-60. (oprać.) 
Prawda o reklamie, 1996, nr 13, s. 167-169. 
Tomasz Gap 
Trzynaście pytań do Jerzego Mościbrodzkiego, 1995, nr 7, s. 101-102. (oprać.) 
Łukasz Garbal 
Mieszkał przy ulicy „Bakakaj". Próba szkicu o Gombrowiczu, 1993, nr 1, s. 42-51. 
Nie-sonety, nie-krymskie, a białoruskie (wiersze: Jezioro Jendrino; Niebo białoruskie; Niemen; Flagi 

nad obozem (figlik); Wspomnienie grodzieńskie (i niemeńskie); Obłoki, moje obłoki), 1993, nr 1, 
s. 75-77. 

Pociąg; Krótkie życie urzędnika miejskiego; Prorocy (opowiadania), 1993, nr 1, s. 88-92. 
Czytelniku wybredny!!! Recenzja pierwszego numeru „Scriptores", 1994, nr 2, s. 5. 
Norwida walka z formą (szkic), 1994, nr 2, s. 26-29. 
Filozofia Fiodora Dostojewskiego. Kilka zdań zamienionych z Profesorem Andrzejem Drawiczem, 

1994, nr 3/4, s. 15-16. (oprać.) 
Jakie są granice obywatelskiego posłuszeństwa? - szkic o wolności, 1994, nr 3/4, s. 79-81. 
Erotyki inspirowane Freudem (Freud; Jedna z wielu lekcji matematyki; Całka; Pożądanie; Portret 

z drugiej połowy XX wieku), 1994, nr 3/4, s. 104-105. 
Wiersze metafizyczne (Cokolwiek (przesłanie); Bycie; Adeista; Prozelita; Adonai; Immanentne pożegna-

nie; Coś (Something); Obłuda; Zbiór pusty; Nicość; Duma; Sokrates; Philosophia), 1994, nr 3/4, s. 128-131. 
Sejmik przedsejmowy województwa krakowskiego w roku 1600, 1994, nr 3/4, s. 164-167. 
Opowieści nie całkiem bez sensu (Oświadczyny; Zwykły szary dzień drapiący się za uszami; „Here 

There and Everywhere"; List do świętego Pawła), 1994, nr 3/4, s. 171-174. 
Szkoły rzymskie, 1994, nr 5/6, s.73-79. 
Thomas Stearns Eliot, Ludzie wypróżnieni (tłum. wiersza The Heliów Men), 1994, nr 5/6, s. 128-130. 
Zakony rycerskie - joanici, 1994, nr 5/6, s. 145-150. (współautor M. Knap) 
Andrzeja Szczypiorskiego Autoportret z kobietą (recenzja), 1994, nr 5/6, s. 163-165. 
Nienaturalna alteracja antynihilisty na temat wioski i kosmosu (list napisany w odpowiedzi drogiemu 

Eligiuszowi Knapowi), 1994, nr 5/6, s. 171-174. 
*** Myślicie, że Bóg nie ma poczucia humoru?...; thagasta; Błaganie; Jesteś - do cholery!; Zapraw-

dę (wiersze), 1994, nr 5/6, s. 182-183. 
Ktoś ma wszelkie wyobrażenie (fragment powieści), 1994, nr 5/6, s. 195-197. 
„Akcent" (informacja o kwartalniku), 1995, nr 7, s. 33-35. (oprać.) 



Indeks nazwisk rozmówców i autorów 189 

Jedność literatury i sztuki. Spotkanie z Waldemarem Michalskim, sekretarzem redakcji kwartalnika 
„Akcent", 1995, nr 7, s. 40-44. 

„Kresy" inteligentów. Spotkanie z redakcją kwartalnika „Kresy", 1995, nr 7, s. 48-58. (oprać.) 
Mosad, 1995, nr 7, s. 87-90. 
Thomas Stearns Eliot, Portret kobiecy (tłum. wiersza Portrait of a Lady), 1995, nr 7, s. 207-208. 
Thomas Stearns Eliot, Kuzynka Nancy (tłum. wiersza Cousin Nancy), 1995, nr 7, s. 210. 
Dziennik sezologiczny, 1995, nr 8/9, s. 113-126. (współautorzy: W. Gombrowicz, P. Więczkowski, 

S. Żurek) 
Z dziennikiem w gębie (posłowie), 1995, nr 8/9, s. 127-131. 
Wróbel Witolda (alegoreza), 1995, nr 8/9, s. 213-217. 
Dzieje Żydów w Polsce - zupełnie koszerne (recenzja), 1996, nr 10, s. 220-221. 
Giełda zmienną jest, 1996, nr 13, s. 194-197. 
Monika Garbowska 
(patrz Monika Adamczyk-Garbowska) 
Jarosław Gawlik 
Exhibitziorum teatru „Nicht consensus". Zapis działań artystycznych, 1996, nr 11/12, s.132-133. 
Cmentarzysko. Zapis próby generalnej, 1996, nr 11/12, s. 134-135. 
Bożena Gierat-Bieroń 
Sumienie środowiska teatralnego - spotkanie z Łukaszem Drewniakiem i Bożeną Gierat-Bieroń, re-

daktorami „Didaskalii", 1996, nr 11/12, s. 91-94. (oprać. K. Grzybowska i A. Walko) 
Zyta Gilowska 
Młode wino i stare bukłaki - rozmowa pokolenia X z prof. Zytą Gilowską (KUL), 1996, nr 13, s. 

23-30. (oprać. P. Furmanek i S. J. Żurek) 
Klaudia Giordano 
Człowiek - technika. 1995, nr 8/9, s. 156-159. 
Ewa Grela 
Może Wenus załagodzi mój jałowy smutek, czyli o sztuce uczenia się, 1995, nr 7, s. 175-177. 
Grzegorz Grela 
Sprawozdanie z sesji polonistycznej poświęconej twórczości Cypriana Kamila Norwida, 1994, nr 2, 

s. 73-75. (współautor F. Leszczyński) 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. (prowadzenie debaty) 
Witold Gombrowicz 
Dziennik sezologiczny, 1995, nr 8/9, s. 113-126. (współautorzy: L. Garbal, P. Więczkowski, S. Żurek) 
Krzysztof Gorczyca 
Filozoficzne aspekty wegeterianizmu, 1994, nr 3/4, s. 101-103. 
Barbara Góra 
Białorutenica w lubelskich pismach kulturalno-literackich lat 1990-1994, 1996, nr 10, s. 150-158. 
Tomasz Górniak 
Projekt działalności wydawnictwa „Koszałek", 1996, nr 13, s. 74-85. (współautorzy: M. Kycia, 

A. Pietrasiewicz, K. Warowny, M. Wieczorek, M. Zajączkowski) 
Mikołaj Grabowski 
„Aktor, reżyser, profesor..." - rozmowa z prof. Mikołajem Grabowskim (PWST), 1996, nr 11/12, 

s. 46-50. (oprać. G. Staniecki) 
Katarzyna Grzybowska 
Wychowanie do życia wśród ludzi i solidarności z nimi, 1994, nr 5/6, s. 88-91. 
Tatarzy Krymscy, 1994, nr 5/6, s. 131-134. 
Więcej ale za mało, 1995, nr 7, s. 81-82. 
„Największy teatr świata...". Wywiad z redaktorem naczelnym Radia Lublin Januszem Winiarskim, 

1995, nr 7, s. 127-130. (oprać.) 
Sabataj Cwi - Mesjasz Żydowski?, 1995, nr 7, s. 183-187. 
Zbyt głośna samotność (recenzja), 1995, nr 8/9, s. 218-221. 
„Batik" - rozmowa Katarzyny Grzybowskiej z Tomaszem Wiszniewskim, 1995, nr 8/9, s. 222-224. 
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Spotkanie w synagodze, 1996, nr 10, s. 138-144. (współautor: A. Walko) 
Powroty Janiny Bauman (spotkanie), 1996, nr 10, s. 208-212. (oprać.) 
Podwójna wilgoć (recenzja), 1996, nr U/12, s. 101-104. 
Tak trudno żyć (wiersz), 1996, nr 11/12, s. 179. 
„Sumienie środowiska teatralnego" - spotkanie z Łukaszem Drewniakiem i Bożeną Gierat-Bieroń, 

redaktorami „Didaskalii", 1996, nr 11/12, s. 91-94. (oprać. K. Grzybowska i A. Walko) 
W teatr na prowincji - spotkanie z Henrykiem Sobiechartem w Teatrze NN. Jubileusz 30-lecia pracy 

zawodowej, 1996, nr 11/12, s. 52-56. (oprać.) 
Czy ekonomista może być zbawiony?, 1996, nr 13, s. 36-39. 
Antonina Gutowska 
Prasa młodzieżowa a wychowanie. Kilka uwag o możliwym wpływie prasy na kształtowanie postaw 

młodzieży, 1995, nr 7, s. 69-78. 
Alojzy Leszek Gzella 
Z historii „Dziennika", 1995, nr 7, s. 103-104. 

H 
Agnieszka Hałas 
Astronáutica (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 74. 
Symfonia (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 76. 
Z Zapisków Mutanta, 1996, nr 11/12, s. 57-60. 
Speaking of Spring, 1996, nr 11/12, s. 136-137. 
Zbigniew Herber t 
Pan Cogito czyta gazetę (wiersz), 1995, nr 7, s. 9. 
Adam Horodecki 
Cyprian Norwid, The Cross and the Child (tłum. angielskie wiersza Krzyż i dziecko), 1994, nr 5/6, s. 122. 
Jacek Horszczaruk 
Ekologia w Tanach (Stary Testament). Stosunek człowieka do roślin i zwierząt w Tanach, 1995, nr 8/9, 

s. 176-178. 
Wacław Hryniewicz 
„Ekumenizm musi się zacząć w każdym z nas!" - rozmowa z ks. prof. Wacławem Hryniewiczem 

(KUL), 1996, nr 10, s. 8-15. (oprać. Ł. Turczyński) 
Michał Hucał 
Protestanccy przemysłowcy Lublina, 1996, nr 13, s. 50-56. 
Wiktor Hugo 
Kontemplacje, (tłum. wiersza Un poéme De Víctor Hugo - M. Kuszewska) 1995, nr 7, s. 211. 
Un poéme De Víctor Hugo (wiersz), 1995, nr 7, s. 211. 

I 
Mieczysław Inglot 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1994, nr 3/4, s. 182. 
Paweł Irga 
Adfontes: Sola Scriptura - rozmowa z Romanem Prackim - Sługą Słowa Bożego w parafii przy 

kościele św. Trójcy Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego w Lublinie oraz Pawłem Irgą - członkiem 
tej parafii, 1996, nr 10, s. 116-121. (oprać. M. Kokoszka i J. Wojtysiak) 

Lilianna Iwińska 
Listy do redakcji „Scriptores Scholarum", 1996, nr 11/12, s. 194-195. 

J 
Katarzyna Jacyńska 
Ciągle pada, 1995, nr 8/9, s. 174-175. 
Katarzyna Janiak 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 

13, s. 134-135. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 152-153. 
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Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 179. 
Józef Japola 
Teoria literatury w szkole - po co?, 1994, nr 3/4, s. 135-139. 
Jolanta Jaroszek 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, 1995, nr 8/9, s. 53-57. (współautor Z. Semplińska) 
Alert ekologiczny, 1995, nr 8/9, s. 72. 
Agata Jarzmik 
Wyją i straszą, 1995, nr 7, s. 93-94. 
4th European Youth Theatre Encoutent, 1996, nr 11/12, s. 125-126. 
Sylwia Jaworska 
Przedsiębiorczość. Atrybut człowieka i podmiotu gospodarczego, 1996, nr 13, s. 138-141. 
Maria Dorota Jastrzębska 
*** ruszyli... (wiersz), 1996, nr JO, s. 95. 
Marta Jedliczko 
Przy murze. Esej artystyczno-literacki o podwójnym obliczu rzeczywistości w twórczości Isaaka 

Bashewisa Singera, 1993, nr 1, s. 52-61. 
Erotyki kobiece (I) (*** cieszą mnie twe ręce...; *** wymyśliłam ciebie...; Żebyś mi sobą; Cię nie 

ma...; To znaczy: zawsze; Jeżeli chcesz...; Ona; Król i żebrak), 1994, nr 3/4, s. 63-65. 
Erotyki kobiece (II) (*** kochać dwóch w jednej chwili nie...; Gdzie leży Orlean?; Dobrze wiem; 

*** nie wytopię ci studni w skale...; Może powoli...), 1994, nr 3/4, s. 122-123. 
Pomyłka; *** mówił masz oczy pełne snu...; tapczan; Nie bój się; Słów szukam...; *** przez chwilę 

stała...; *** ciągle czekam... (wiersze), 1995, nr 7, s. 212-214. 
Bajka (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 16. 
Przekleństwo (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 74. 
*** mówiła... (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 155. 
*** ten oto czas; *** tylko Bóg...; *** przyjacielu; Bez żalu; Wiersz ostatni (wiersze), 1996, nr 11/12, 

s. 107-109. 
Powrót bezbolesny (recenzja), 1996, nr 11/12, s. 188-189. 
Grzegorz Józefczuk 
Kilka uwag o specyfice pracy w gazecie codziennej, 1995, nr 7, s. 118-120. 

K 
Anna Kaczkowska 
„Zabawa w radio" - z Anną Kaczkowską, dziennikarką Radia Lublin, rozmawia Renata Lis, 1995, 

nr 7, s. 131-134. 
Wojciech Kaczmarek 
Powtórzyć gest Boga - rozmowa z dr. Wojciechem Kaczmarkiem z Katedry Dramatu i Teatru (KUL), 

1996, nr 11/12, s. 17-24. (oprać. S. Żurek) 
Recenzja teatralna jako dokument przedstawienia teatralnego, 1996, nr 11/12, s. 82-86. 
Irena Kadulska 
List do redaktora naczelnego „Scriptores Scholarum", 1996, nr 13, s. 199. 
Adam Kalbarczyk 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. 
Dieter Kalka 
Das Treffen. Spotkanie z pisarzami niemieckimi w PKLO im. ks. Kazimierza Gostyńskiego, 1994, 

nr 5/6, s. 81-87. (wersja polska i niemiecka) 
Agnieszka Kantor 
absolutnie wszystko, 1995, nr 7, s. 123. 
Co robimy z papierem? (ankieta), 1995, nr 8/9, s. 179-181. (współautorzy: A. Bielecka, Ł. F. Zawiślak) 
Joanna Kantor 
Z-martwienie; *** ludzie mają czas...; *** bierze garść wodnych traw...; *** płonie dom... (wier-

sze), 1995, nr 8/9, s. 209-210. 
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pod szczęśliwą gwiazdą, 1996, nr 13, s. 190-191. 
Zbigniew Kaznowski 
Jestem po to, by służyć innym - 45 minut z Kuratorem Oświaty i Wychowania w Lublinie Zbignie-

wem Kaznowskim, 1994, nr 4/5, s. 21-28. (oprać. E. Żurek) 
Symcha Keller-Skowroński 
„Nie ma jednej drogi do Boga". Rozmowa z kantorem Synagogi Łódzkiej Symchą Kellerem-Skow-

rońskim po spotkaniu z „Pieśnią chasydzką", 1994, nr 5/6, s. 115-116. (oprać. S. K. Żebrowski i M. Ko-
koszka) 

Zenobia Kitówna 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. 
Karol Klauza 
„Jesteśmy znakiem sprzeciwu". Sobota z „Niedzielą", czyli spotkanie redakcji „Scriptores Schola-

rum" z Karolem Klauzą, redaktorem katolickiego tygodnika „Niedziela", 1996, nr 10, s. 79-85. (oprać. 
S. J. Żurek) 

Michał Klemcnłowski 
O samowychowaniu, 1994, nr 5/6, s. 95-96. 
Agnieszka Kloskowska 
Środki przekazu w społeczności lokalnej - podsumowanie dyskusji, 1995, nr 7, s. 20-24. (współau-

tor; J. A. Rybczyńska) 
Krzysztof Klusek 
Chaotyczna wypowiedź sprawcy wybuchu, 1994, nr 3/4, s. 121. 
Marcin Knap 
Swobodna medytacja panteisty na temat miasta i wszechświata, 1994, nr 3/4, s. 58-59. 
Zakony rycerskie - templariusze, 1994, nr 3/4, s. 159-163. 
Szkoła Brunona Schulza, 1994, nr 5/6, s. 110-112. 
Zakony rycerskie - joanici, 1994, nr 5/6, s. 145-150. (współautor Ł. Garbal) 
Natalia Kobylarz 
„Materialista żyje, aby umrzeć, a wielbiciel Boga umiera, aby żyć" - rozmowa z Ravagardanem das 

- członkiem Ruchu Hare Kryszna, osobistym sługą mistrza duchowego Inndradyumny Swamiego, 1996, 
nr 10, s. 124-125. (oprać.) 

Jerzy Koenig 
Cień teatru - zapisane fragmenty spotkania redakcji „Scriptores Scholarum" z Tadeuszem Nyczkiem 

i Jerzym Koenigiem na temat Teatru Telewizji, 1996, nr 11/12, s. 87-90. (oprać. M. Tarasińska) 
Mateusz Kokoszka 
Cyprian Kamil Norwid, Epitaphie (Epitafium); [Recepta moich dzieł sztuki] (wiersze francuskie i tłuma-

czenie na język polski: M. Kokoszka i Ś. K. Żebrowski), 1994, nr 2, s. 71. 
„Nie ma jednej drogi do Boga". Rozmowa z kantorem Synagogi Łódzkiej Symchą Kellerem-Skow-

rońskim po spotkaniu z „Pieśnią chasydzką", 1994, nr 5/6, s. 115-116. (oprać.) 
Cyprian Norwid, Le croix et l'enfant (tłumaczenie francuskie Krzyż i dziecko Mateusz Kokoszka i Sta-

nisław K. Żebrowski), 1994, nr 5/6, s. 122. 
Wydawnictwo szansą dla aktywnych i twórczych, 1995, nr 7, s. 153-156. 
Ad fontes: Sola Scriptura - rozmowa z Romanem Prackim - Sługą Słowa Bożego w parafii przy 

kościele św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie oraz Pawłem Irgą - członkiem tej 
parafii, 1996, nr 10, s. 116-121. (oprać. M. Kokoszka i J. Wojtysiak) 

Joanna Koleff-Pracka 
Chleba powszedniego daj nam dzisiaj..., 1996, nr 13, s. 46-49. (współautor: R. Pracki) 
Katarzyna Kontck 
„Idźcie i sprzątajcie...". Refleksje uczniów klas I SLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w akcji 

„Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 69. 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 130. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 147-148. 
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Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 
s. 175-176. 

Urszula Korona 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1994, nr 3/4, s. 183-184. 
Szkoła to nie mercedes, 1995, nr 7, s. 171-174. 
A może lepiej wydawać afisz? Recenzja drugiego zeszytu środowiskowego magazynu kulturalno-

publicystycznego „pismo-O", 1995, nr 8/9, s. 225-226. 
Piotr Kosiewski 
„Kresy" inteligentów. Spotkanie z redakcją kwartalnika „Kresy", 1995, nr 7, s. 48-58. (oprać. Ł. Garbal) 
Agata Koss 
„Kresy" inteligentów. Spotkanie z redakcją kwartalnika „Kresy", 1995, nr 7, s. 48-58. (oprać. Ł. Garbal) 
Teresa Kosyra-Cieślak 
Program autorski klasy twórczej dziennikarsko-regionalnej, 1995, nr 7, s. 162-166. 
Nie tylko o przedsiębiorczych archeologach, 1996, nr 13, s. 86-90. 
Waldemar Kotowski 
„Młodzi przedsiębiorcy", 1996, nr 13, s. 65-69. (współautor: T. Nawrocki) 
Henryk Kowalczyk 
Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny - debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuaro-

wych, 1996, nr 11/12, s. 70-79. (oprać. A. Barć i G. Staniecki) 
Janusz Kowalczyk 
Karpaccy potomkowie Białych Chorwatów, 1996, nr 10, s. 162-169. 
Joanna Kowalczyk 
Jasność (recenzja), 1995, nr 7, s. 223-224. 
Stanisław Krajewski 
Problem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, 1996, nr 10, s. 43-50. 
Teresa Krasnowska 
Szkoła promująca zdrowie - chwila refleksji, 1996, nr 11/12, s. 164-168. 
Violetta Krasnowska 
Być dziennikarzem. Ale - po co?, 1995, nr 7, s. 144-146. 
O prawie prasowym - relacja ze spotkania z Violettą Krasnowską, 1995, nr 7, s. 147-148. 
Rafał Krenz 
Ezoteryczny szept Brunona Schulza - próba szkicu, 1993, nr 1, s. 62-72. 
Marcin Krukowski 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 136. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 153. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 179-180. 
I rmina Łucja Kruszona 
O prawie prasowym - relacja ze spotkania z Violettą Krasnowską, 1995, nr 7, s. 147-148. 
Katarzyna Kudela 
„Idźcie i sprzątajcie...". Refleksje uczniów klas ISLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w akcji 

„Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 70. 
Wojciech Kudyba 
Modlitwa Marty (opowiadanie), 1996, nr 13, s. 4 0 ^ 2 . 
Marek Kunkiewicz 
Autorski program klasy o profilu ekologicznym w liceum ogólnokształcącym, 1995, nr 8/9, s. 27-46. 

(współautor B. Smoczyńska) 
Danuta Kurczab 
„Starszy anioł" (szkic), 1994, nr 3/4, s. 51-54. 
„Sny o potędze" Nietzschego i Staffa,, 1994, nr 5/6, s. 137-141. 
Otwarte do środka (recenzja), 1995, nr 8/9, s. 211-212. 
Kwiaty z Ogrodu Getsemani (recenzja), 1996, nr 11/12, s. 186-189. 
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Jak mówić sobą? O nauce dykcji zgodnej z naturą, 1996, nr 11/12, s. 117-120. 
Katarzyna Kus 
absolutnie wszystko, 1995, nr 7, s. 122. 
Marta Kuszewska 
List; Zazdrość; Dar (wiersze), 1994, nr 3/4, s. 175-176. 
Wiktor Hugo, Kontemplacje, (tłum. wiersza Un poeme De Victor Hugo) 1995, nr 7, s. 211. 
Spirala; *** nocne miasto...; Wabienie; Ogłoszenie (wiersze), 1995, /ir 7, s. 216-217. 
Zioła (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 162. 
Janusz Kuśmierczyk 
•Wszystko rodzi się w bólach, 1995, nr 8/9, s. 165-168. 
Przemysław Kuśmierczyk 
Chaos i ekologia, a myślenie poprzez naukę, 1996, nr 11/12, s. 169-172. 
Jacek Kuterek 
Własna firma, 1996, nr 13, s. 112-120. 
Ewa Kwiatek 
Prawda to istota życia, 1994, nr 3/4, s. 69-73. 
„Filozofować to znaczy uczyć się umierać", 1995, nr 8/9, s.* 196-200. 
Sztuka sublimacją „id"?, 1995, nr 8/9, s. 204-206. 
Homo economicus - homo sapiens?, 1996, nr 13, s. 122-124. 
Marcin Kycia 
Projekt działalności wydawnictwa „Koszałek", 1996, nr 13, s. 74-85. (współautorzy: T.Górniak, 

A. Pietrasiewicz, K. Warowny, M. Wieczorek, M. Zajączkowski) 

L 
Jadwiga Lechowska 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1994, nr 5/6, s. 198. 
Adrian Lesiakowski 
Dzielenie włosa na czworo; Las na skraju; *** W zasadzie to...; Angielscy pisarze (wiersze), 1994, 

nr 3/4, s. 180-181. 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. (prowadzenie debaty) 
,,Akcent" naprawdę - „Akcent" na prawdę. Spotkanie Redakcji „Akcentu", 1995, nr 7, s. 36-39. (oprać.) 
„Gazeta polityczna". Rozmowa ze Stanisławem Michalkiewiczem, redaktorem naczelnym tygodnika 

„Najwyższy Czas!", 1995, nr 7, s. 149-150. (oprać.) 
O logikę „ekologii", 1995, nr 8/9, s. 194-195. 
Stary Teatr - rzut oka, 1996, nr 11/12, s. 61-64. 
Projekt okładki 1995-96, nr 5-13 
Filip Leszczyński 
Sprawozdanie z sesji polonistycznej poświęconej twórczości Cypriana Kamila Norwida, 1994, nr 2, 

s. 73-75. (Współautor: G. Grela) 
Grzegorz Linkowski 
„Spotkania z prawosławiem" w Teatrze NN, 1996, nr 10, s. 112-114. 
Renata Lis 
„Zabawa w radio" - z Anną Kaczkowską, dziennikarką Radia Lublin, rozmawia Renata Lis, 1995, 

nr 7, s. 131-134. 

Ł 
Katarzyna Łętowska 
Ekologiczna zabawa, 1995, nr 8/9, s. 73. 
Agnieszka A. Łobejko 
„Idźcie i sprzątajcie...". Refleksje uczniów klas ISLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w akcji 

„Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 71. 
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Magdalena Łodygowska 
O prasie amerykańskiej, 1995, nr 7, s. 108-109. 
Michał Łuszczuk 
absolutnie wszystko (recenzja), 1995, nr 7, s. 121. 
Cogitationum poenam nemo luit (dramat), 1996, nr 11/12, s. 138-143. 

M 
Jacek M a j 
Tabulatora loannis de Lyublyn, 1996, nr 10, s. 24-31. 
Andrzej Majewski 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1995, nr 7, s. 230. 
Joanna Malarczyk 
Etyka społeczna Edwarda Abramowskiego i Stefana Żeromskiego - dzisiaj, 1994, nr 3/4, s. 86-89. 
Wychowanie do wolności i odpowiedzialności, 1994, nr 5/6, s. 92-94. 
„Służyć prawdzie" - rozmowa z ks. prof. Leonem Dyczewskim w Studium Komunikowania Spo-

łecznego i Dziennikarstwa KUL, 1995, nr 7, s. 13-19. (oprać.) 
Śmierć w wierzeniach i obyczajowości Żydów, 1995, nr 7, s. 188-199. 
Sebastian Malczarski 
Bluźnierstwo; *** Z daleka piszę do Ciebie...; Płyńmy przez czas (wiersze), 1993, nr 1, s. 78-79. 
Nocny motyl; Świętość (wiersze), 1994, nr 3/4, s. 77. 
„Sztuka to najwyższy wyraz samouświadomienia ludzkości (...). Dzieło sztuki - mikrokosmos odbi-

jający epokę", 1994, nr 3/4, s. 94-96. 
„Zostałem pisarzem przez snobizm koleżeński...". Poranek autorski Włodzimierza Odojewskiego w 

Teatrze NN, 1994, nr 5/6, s. 99-102. (oprać.) 
Średniowieczna liryka religijna. Maryja: Kobieta, Matka, Pośredniczka, 1994, nr 5/6, s. 142-144. 
Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Próba sakralnego odczytania dramatu, 1994, nr 5/6, 

s. 159-162. 
Oczekiwany przyjaciel; Dalekie brzegi; Znowu pełnia; Tutaj jest cicho (wiersze), 1994, nr 5/6, 

s. 184-185. 
Marzena M. Maleszyk 
Wyprawa po ciszę, 1995, nr 8/9, s. 58-59. 

" Bezrobotny w klubie pracy, 1996, nr 13, s. 101-103. 
Wojciech Marczewski 
(VI VI); Pytania; Exodus Wojciecha Kilara; Bateria; C.K.N. (wiersze), 1993, nr 1, s. 80-81. 
Wariat; Żyd tułacz; Mury Jerycha; Viking - pieśń pożegnalna; Eurodupek (figlik) (wiersze), 1994, 

nr 3/4, s. 177-178. 
Cyprian Norwid, Die Zartlichkeit (tłum. niemieckie wiersza Czułość - W. Marczewski i P. Więcz-

kowski), 1994, nr 5/6, s. 123. 
Cyprian Norwid, Das Mitlied (tłum. niemieckie wiersza Litość - W. Marczewski i P. Więczkowski), 

1994, nr 5/6, s. 123. 
Cyprian Norwid, Der Pilger (tłum. niemieckie wiersza Pielgrzym - W. Marczewski i P. Więczkow-

ski), 1994, nr 5/6, s. 124. 
Teatr; Po stronie B; Obituary; Dedykacja; Nie-oda-do-buta (wiersze), 1994, nr 5/6, s. 180-181. 
Ja anioł; Dwie i pół nogi słonia (wiersze), 1995, nr 7, s. 220. 
Ewolucja; *** Spóźniłem się... (wiersze), 1995, nr 8/9, s. 235. 
Piotr Markiewicz 
Problem anihilacji świadomości, 1994, nr 3/4, s. 106-111. 
Agnieszka Monika Mazur 
Porwanie Mistrza, 1995, nr 7, s. 83-84. 
Leszek Mądzik 
Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny - debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuaro-

wych, 1996, nr 11/12, s. 70-79. (oprać. A. Barć i G. Staniecki) 
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Stanisław Michał kiewicz 
Gazeta polityczna. Rozmowa ze Stanisławem Michalkiewiczem, redaktorem naczelnym tygodnika 

„Najwyższy Czas!", 1995, nr 7, s. 149-150. (oprać. A. Lesiakowski) 
Waldemar Michalski 
„Akcent" naprawdę - „Akcent" na prawdę. Spotkanie z redakcją „Akcentu", 1995, nr 7, s. 36-39. 

(oprać. A. Lesiakowski) 
Łukasz Garbal, Jedność literatury i sztuki. Spotkanie z Waldemarem Michalskim, sekretarzem redak-

cji kwartalnika „Akcent", 1995, nr 7, s. 40-44. 
Łukasz Michałkiewicz 
Living in Australia - Education and Culture. Łukasz Michałkiewicz is speaking about schools in 

Australia, 1995, nr 7, s. 178-179. (the interview was carried by M. Daca, P. Pastwa and A. Szewczyk). 
Peter Mikes 
Spotkanie z Peterem Mikesem, poetą czeskim, prowadzone przez tłumacza polskiego Leszka Engel-

kinga, czyli monologi dublowane, 1996, nr 10, s. 183-186. 
Domu, Do domu; Jediná veta, Jedno zdanie; *** To zrcadlo, *** To lustro (tłum. Leszek Engelking), 

1996, nr 10, s. 187-188. 
Anna Mikołaj ko-Rozwałka 
W czystym środowisku, 1995, nr 8/9, s. 47-50. 
Jesienne wędrówki przyrodnicze w otulinie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego z Kijan do 

Zawieprzyc, 1995, nr 8/9, s. 61-64. 
Katarzyna Misztal 
„Filozofować to znaczy uczyć się umierać", 1995, nr 8/9, s. 201-203. 
Regina Móbius 
Das Treffen. Spotkanie z pisarzami niemieckimi w PKLO im. ks. Kazimierza Gostyńskiego, 1994, 

nr 5/6, s. 81-87. (wersja polska i niemiecka) 
Agnieszka Monies 
Polish and English literatures - utterly different or somewhat similar?, 1993, nr 1, s. 109-111. 
The Pros and Cons of Keeping up with the West, 1994, nr 3/4, s. 148-150. 
J akub Moskal 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 

13, s. 131-132. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 148-149. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 174-175. 
Jerzy Mościbrodzki 
Trzynaście pytań do Jerzego Mościbrodzkiego, 1995, nr 7, s. 101-102. (oprać T. Gap) 

N 
Tomasz Nawrocki 
„Młodzi przedsiębiorcy", 1996, nr 13, s. 65-69. (współautor: W. Kotowski) 
Andrzej Niewiadomski 
„Kresy" inteligentów. Spotkanie z redakcją kwartalnika „Kresy", 1995, nr 7, s. 48-58. (oprać. Ł.Garbal) 
Krystyna Neugebauer 
Ekologiczna i psychologiczna równowaga rodziny - historia i współczesność, 1995, nr 8/9, s. 79-93. 
Cyprian Kamil Norwid 
Koncept a Ewangelia (wiersz), 1994, nr 2, s. 34. 
Moralności; Modlitwa (wiersze), 1994, nr 2, s. 59-60. 
Wielogłos w sprawie liryków „Moralności" i „Modlitwa" Cypriana Kamila Norwida, 1994, nr 2, 

s. 61-68. 
Epitaphie (Epitafium); [Recepta moich dzieł sztuki] (wiersze francuskie i tłumaczenie na język pol-

ski: M. Kokoszka i S. K. Żebrowski), 1994, nr 2, s. 71. 
Jak... (wiersz), 1994, nr 5/6, s. 119. 
As... (tłum. angielskie wiersza Jak... - P. Zinkiewicz), 1994, nr 5/6, s. 120. 
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Krzyż i dziecko, I994, nr 5/6, s. 121. 
Le croix et l'enfant (tłum. francuskie Krzyż i dziecko M. Kokoszka i S. K. Żebrowski), 1994, nr 5/6, 

s. 122. 
The Cross and the Child (tłum. angielskie Krzyż i dziecko - A. Horodecki), 1994, nr 5/6, s. 122. 
Czułość (wiersz), 1994, nr 5/6, s. 123. 
Die Zärtlichkeit (tłum. niemieckie wiersza Czułość - W. Marczewski i P. Więczkowski), 1994, nr 5/6, 

s. 123. 
Litość (wiersz), 1994. nr 5/6, s. 123. 
Das Mitlied (tłumaczenie niemieckie wiersza Litość- W. Marczewski i P. Więczkowski), 1994, nr 5/6, 

s. 123. 
Pielgrzym (wiersz), 1994, nr 5/6, s. 124. 
Der Pilger (tłum. niemieckie wiersza Pielgrzym - W. Marczewski i P. Więczkowski), 1994, nr 5/6, s. 124. 
Specjalności, Fachgebiete (tłum. niemieckie - K. Chwesiuk), 1996, nr 10, s. 203-204. 
Sieroctwo, Waisenstand (tłum. niemieckie - K. Chwesiuk), 1996, nr 10, s. 204-205. 
Królestwo, Herrschaft (tłum. niemieckie - K. Chwesiuk), 1996, nr 10, s. 206-207. 
Maciej Nowacki 
„Idźcie i sprzątajcie...", refleksje uczniów klas I SLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w 

akcji „Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 71. 
Piotr B. Nowak 
Katolickie Radio Lublin w pierwszą rocznicę działalności, 1995, nr 7, s. 139-141. 
Tadeusz Nyczek 
Cień teatru - zapisane fragmenty spotkania redakcji „Scriptores Scholarum" z Tadeuszem Nyczkiem 

i Jerzym Koenigiem na temat Teatru Telewizji, 1996, nr 11/12, s. 87-90. (oprać. M. Tarasińska) 

O 
Włodzimierz Odojewski 
„Zostałem pisarzem przez snobizm koleżeński...". Poranek autorski Włodzimierza Odojewskiego 

w Teatrze NN, 1994, nr 5/6, s. 99-102. (oprać. S. Malczarski) 
Bartek Odorowicz 
Mała etiuda o istocie w rzeczy samej, 1994, nr 5/6, s. 103-109. 
Dominik Opolski 
„Akcent" naprawdę - „Akcent" na prawdę. Spotkanie Redakcji „Akcentu", 1995, nr 7, s. 36-39. 

(oprać. A. Lesiakowski) 
Janusz Opryński 
Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny - debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuaro-

wych, 1996, nr 11/12, s. 70-79. (oprać. A. Barć i G. Staniecki) 

P 
Tomasz Panek 
Polska - Ukraina. Trzy mity i stereotyp, 1996, nr 10, s. 170-177. 
Henryk Paprocki 
Patrząc na sztukę Jerzego Nowosielskiego (Esej o istocie sztuki), 1996, nr 10, s. 108-1II. 
Piotr Pastwa 
Living in Australia - Education and Culture. Łukasz Michałkiewicz is speaking about schools in 

Australia, 1995, nr 7, s. 178-179. (the interview was carried by M. Daca, P. Pastwa and A. Szewczyk) 
Bogna Pawlisz 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1996, nr 11/12, s. 197. 
Marcin Pawłowski 
Erotyki delikatne (*** Z Tobą...; Motyw 11; *** obudzony z przedświtem...; a jesień idzie..., 1994, 

nr 3/4, s. 90-91. 
*** a jesień idzie do nas taka sama...; Zmęczenie; Śmierć; Obudzony (wiersze), 1994, nr 5/6, 

s. 186-188. 
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*** Sen, ciemność, nocne koszmary...; *** Jestem człowiekiem dwulicowym...; *** W pół czwartej 
godziny (wiersze), 1995, nr 7, s. 218-219. 

Joanna P ą k 
Mój ogród Getsemani; Autobiografia; Dwa światy; Prawda; Ślimaki; Rozkład dnia (wiersze), 1996, 

nr 11/12,8.173-175. 
Wojciech Piasecki 
Dlaczego nie będzie Dnia Szóstego?, 1994, nr 3/4, s. 115-116. 
Dariusz Piernikarski 
Ekologia i liczby, 1995, nr 8/9, s. 169-173. 
Andrzej Pietrasiewicz 
Projekt działalności wydawnictwa „Koszałek", 1996, nr 13, s. 74-85. (współautorzy: T. Górniak, 

M. Kycia, K. Warowny, M. Wieczorek, M. Zajączkowski) 
Anna Pietrasiewicz 
Chcę nagrywać, 1995, nr 7, s. 227-228. 
Tomasz Pietrasiewicz 
Projekt „Pamięć - Miejsce - Obecność", 1994, nr 5/6, s. 43-55. 
Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny - debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuaro-

wych, 1996, nr 11/12, s. 70-79. (oprać. A. Barć i G. Staniecki) 
Ewelina Piętka 
Mała integracja, 1995, nr 7, s. 167-170. 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1995, nr 7, s. 231. 
Astronom dusz (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 162. 
Mariusz Pitura 
Asar Eppel — tłumacz, pisarz rosyjski, badacz kultury żydowskiej, 1996, nr 10, s. 159-161 
Opis obyczajów 2 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (recenzja), 1996, nr 11/12, 

s. 95-96. 
Magdalena Pokrzycka 
Ścieżki rowerowe w Munster i w Lublinie, 1995, nr 8/9, s. 160-161. 
Peter Pomazał 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1994, nr 5/6, s. 198. 
Jacek Pomorski 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 129-130. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 149-150. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 175. 
Anna Popielewicz 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1995, nr 7, s. 229-230. 
Abel (Popławski) 
„Drugie płuco Kościoła powszechnego" - rozmowa z Biskupem Ablem (Popławskim) Ordynariu-

szem Kościoła Prawosławnego Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, 1996, nr 10, s. 103-107. (oprać. S. K. 
Zebrowski) 

Joanna Pracka 
(patrz Joanna Koleff-Pracka) 
Roman Pracki 
Ad fontes: Sola Scriptura - rozmowa z Romanem Prackim - Sługą Słowa Bożego w parafii przy 

kościele św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie oraz Pawłem Irgą - członkiem tej 
parafii, 1996, nr 10, s. 116-121. (oprać. M. Kokoszka i J. Wojtysiak) 

Chleba powszedniego daj nam dzisiaj..., 1996, nr 13, s. 46-49. (współautor: J. Koleff-Pracka) 
Monika Przechodzka 
III (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 182. 
Bolesław Pylak 
List Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego ks. Bolesława Pylaka do Redakcji „Scriptores Scholarum", 

1994, nr 2, s. 3. 
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„Przyszłością Kościoła są ruchy religijne" - rozmowa z ks. Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim 
Bolesławem Pylakiem, 1996, nr 10, s. 62-68. (oprać. J. Wojtysiak i S. J. Żurek) 

Monika Pyła 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 19%, nr 13, 

s. 133. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 152. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 178. 
Juliusz Pyrek (OFM Cap) 
Co się stanie ze światem, gdy wybuchnie „bomba świadomościowa"?, 1994, nr 3/4, s. 112-114. 

R 
Marek Rarak 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 133-134. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 152. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 179. 
Ravagardan das 
„Materialista żyje, aby umrzeć, a wielbiciel Boga umiera, aby żyć" - rozmowa z Ravagardanem das 

- członkiem Ruchu Hare Kryszna, osobistym sługą mistrza duchowego Inndradyumny Swamiego, 1996, 
nr 10, s. 124-125. (oprać. N. Kobylarz) 

Alicja Rebeta 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. 
Sergiusz Riabinin 
Ekologiczna glosa wierzącego przyrodnika, 1995, nr 8/9, s. 17-24. (oprać. E. i S. J. Żurek) 
*** Tak ujarzmiliśmy siły przyrody, 1995, nr 8/9, s. 57. 
*** Rzecze raz środowisko..., 1995, nr 8/9, s. 64. 
Rainer Maria Rilke 
*** Quellen, sie münden herauf... (wiersz), 1994, nr 5/6, s. 125. 
*** Źródła te rwą się do góry... (tłum. wiersza *** Quellen, sie münden herauf... - K. Chwesiuk), 

1994, nr 5/6, s. 125. 
*** Du, Nachbar Gott... (wiersz), 1994, nr 5/6, s. 125. 
*** Wiesz Boże, mój sąsiedzie... (tłum. wiersza *** Du, Nachbar Gott... - K. Chwesiuk), 1994, nr 5/6, 

s. 125. 
*** Ich lese es heraus aus deinem Wort... (wiersz), 1994, nr 5/6, s. 126. 
*** Wyczytuję to z twojego Słowa... (tłum. wiersza *** Ich lese es heraus aus deinem Wort... - K. Chwe-

siuk), 1994, nr 5/6, s. 126. 
Adam Rok 
„Im więcej wiedzy, tym mniej uprzedzeń..." Spotkanie redakcji „Słowa Żydowskiego" z redakcją „Scripto-

res Scholarum" w Żydowskim Instytucie Historycznym, 1996, nr 10, s. 213-219. (oprać. S. J. Żurek) 
Anna Rozwałka 
(patrz Anna Mikołajko-Rozwałka) 
Marcin Rozwałka 
Telewizja regionalna, 1995, nr 7, s. 142-143. 
Karolina Rozwód 
Lubelska „Balladyna" (recenzja), 1996, nr 11/12, s. 97-98. 
Scena Młodych, 1996, nr 11/12, s. 127-131. 
Julita Agnieszka Rybczyńska 
Środki przekazu w społeczności lokalnej - podsumowanie dyskusji, 1995, nr 7, s. 20-24. (współau-

tor: A. Kloskowska) 
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Wiesław Rzońca 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1994, nr 5/6, s. 198. 

s 
Zofia Sapijaszka 
Moja szkoła - szkołą przedsiębiorczości, 1996, nr 13, s. 70-73. 
Józef Sarzyński 
Wprowadzenie do Mszy świętej celebrowanej w intencji ś.p. C. K. Norwida, 1994, nr 2, s. 9. 
Agnieszka Sawczuk 
Christoph Frilling, Kapitałismus und Morał - Kapitalizm i moralność (dwie wersje językowe: nie-

miecka i polska), 1996, nr 13, s. 181-189. (tłum.) 
Michael Schudrich 
„Szalom!". Spotkanie z Michaelem Schudrichem rabinem w Synagodze Nożyków w Warszawie, 

1996, nr 10, s. 37-42. (oprać. P. Furmanek i K. Szczęsnowicz) 
Zdzisława Semplińska 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, 1995, nr 8/9, s. 53-57. (współautor: J. Jaroszek) 
Monika Seroczyńska 
Zioła i ekologia, 1995, nr 8/9, s. 106-108. 
Maciej Serweta 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. (prowadzenie debaty) 
Mirosław Sielatycki 
„Przedsiębiorczość", 1996, nr 13, s. 58-64. 
Marek Skiba 
Deutsch ais Fremdsprache - das schweizerische Weiterbildungsprojekt, 1993, nr 1, s. 112-113. 
Paweł Skrzydlewski 
Jakie zadania stoją przed inteligencją katolicką? (na marginesie poglądów prof. Feliksa Koneczne-

go), 1996, nr 10, s. 86-90. 
Tomasz Skrzypek 
Eko-wakacje w Zamoju, 1995, nr 8/9, s. 75-76. 
Ksawery Skowron 
Czy istnieje moralność absolutna, odnosząca się nie tylko do człowieka?, 1994, nr 3/4, s. 55-57. 
*** Prowadzisz mnie za rękę... (wiersz), 1994, nr 3/4, s. 78. 
Symcha Skowroński 
(patrz Symcha Keller-Skowroński) 
Irena Sławińska 
Życie teatralne szkoły, 1996, nr 11/12, s. 10-16. 
Proces dydaktyczny i wychowawczy w Wileńskim Gimnazjum im. E. Orzeszkowej, 1996, nr 11/12, 

s. 152-157. 
Barbara Smoczyńska 
Autorski program klasy o profilu ekologicznym w liceum ogólnokształcącym, 1995, nr 8/9, s. 27—46. 

(współautor: M. Kunkiewicz) 
Barbara Smutek 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1995, nr 8/9, s. 229-230. 
Olimpiada Teatralna, 1996, nr 11/12, s. 121-124. 
Alicja Sobczyńska 
Jak odnaleźć sie na rynku i skutecznie szukać pracy?, 1996, nr 13, s. 104-111. 
Henryk Sobiechart 
W teatr na prowincji - spotkanie z Henrykiem Sobiechartem w Teatrze NN. Jubileusz 30-lecia pracy 

zawodowej, 1996, nr 11/12, s. 52-56. (oprać. K. Grzybowska) 
Piotr Sobolczyk 
Sen Ministra. Prawdziwa tragedia (z trupami) w 9 aktach, 1996, nr 11/12, s. 32-41. 
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Irena Socha 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1996, nr 11/12, s. 196-197. 
Agnieszka Sokołowska 
*** kiedy mówię... (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 212. 
Wiesław Sonczyk 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1996, nr 11/12, s. 196. 
Leopold Staff 
Franciszek z Asyżu, Pieśń słoneczna, 1995, nr 8/9, s. 9. (tłum.) 
Gerard Staniecki 
Noc Dziadów ze „Scriptores Scholarum" (recenzja), 1994, nr 5/6, s. 157-158. 
„Dziennikarstwo to przede wszystkim rzemiosło". Konferencja prasowa Wacława Białego - redakto-

ra naczelnego „Gazety w Lublinie", 1995, nr 7, s. 113-117. (oprać.) 
Ksiądz Gostyński wczoraj i dziś, 1996, nr 10, s. 69-70. (współautor: I. Chwesiuk) 
Zapiski wariata Mikołaja Gogola (recenzja), 1996, nr 11/12, s. 99-100. 
Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny - debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuaro-

wych, 1996, nr 11/12, s. 70-79. (oprać. A. Barć i G. Staniecki) 
Aktor, reżyser, profesor... - rozmowa z prof. Mikołajem Grabowskim (PWST), 1996, nr 11/12, 

s. 46-50. (oprać.) 
„Teatr jest jak dom"- rozmowa z prof. Jerzym Stuhrem (PWST), 1996, nr 11/12, s. 4 2 ^ 5 . (oprać.) 
Małgorzata Stanowska 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. 
Bartek Stawski 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 129. 
Katarzyna Stelmach 
Być liderem - czyli jak przewodzić innym, 1996, nr 13, s. 142-143. 
Antoni B. Stępień 
Życie udane i piękne nie jest życiem na luzie - rozmowa z prof. Antonim B. Stępniem, 1993, nr 1, 

s. 7-11. (oprać. P. Ziemba) 
Janusz Stochlak 
Czy Lublin ma szanse zostać miastem ekologicznym?, 1995, nr 8/9, s. 135-155. 
Jerzy Stuhr 
„Teatr jest jak dom" - rozmowa z prof. Jerzym Stuhrem (PWST), 1996, nr 11/12, s. 4 2 ^ 5 . (oprać. 

G. Staniecki) 
Sylwester Strzałkowski 
O informacji kilka informacji, 1995, nr 7, s. 135-138. 
Włodzimierz Susid 
„Im więcej wiedzy, tym mniej uprzedzeń..." Spotkanie redakcji „Słowa Żydowskiego" z redakcją 

„Scriptores Scholarum" w Żydowskim Instytucie Historycznym, 1996, nr 10, s. 213-219. (oprać. S. J. 
Żurek) 

Izabela Szewc 
„Kurier Lubelski", 1995, nr 7, s. 97. (oprać.) 
Kaja Szafrańska 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 132-133. 
Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 151. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 176-177. 
Andrzej Szewczyk 
Living in Australia - Education and Culture. Łukasz Michałkiewicz is speaking about schools in 

Australia, 1995. nr 7, s. 178-179. (the interview was carried by M. Daca, P. Pastwa and A. Szewczyk). 
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Krzysztof Szczęsnowicz 
„Szalom!". Spotkanie z Michaelem Schudrichem rabinem w Synagodze Nożyków w Warszawie, 

1996, nr 10, s. 37-42. (oprać. P. Furmanek i K. Szczęsnowicz) 
Tadeusz Szkołut 
„Akcent" naprawdę - „Akcent" na prawdę. Spotkanie z Redakcją „Akcentu", 1995, nr 7, s. 36-39. 

(oprać. A. Lesiakowski) 

Ś 
Marian Śliwiński 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1994, nr 3/4, s. 182. 
Michał Świdziński 
Mędrcy, nauczyciele, uczniowie, szkoły i przekaz Tory ustnej w judaizmie, 1994, nr 5/6, s. 69-72. 
W stronę wspólnoty kultur. Weddyjski hymn o kosmicznym Pra-Mężu i jego warianty w mitologii 

indoeuropejskiej, 1996, nr 10, s. 126-137. 
Katarzyna Świerszcz 
„Moja Kozłówka", 1996, nr 10, s. 222-226. 

T 
Marzena Tarasińska 
Cień teatru - zapisane fragmenty spotkania redakcji „Scriptores Scholarum" z Tadeuszem Nyczkiem 

i Jerzym Koenigiem na temat Teatru Telewizji, 1996, nr 11/12, s. 87-90. (oprać.) 
Tomasz Torój 
Modlitwa; Droga; Prawda boli (wiersze), 1994, nr 3/4, s. 179. 
Droga; Prawda boli (wiersze), 1995, nr 8/9, s. 182. 
Łukasz Turczyński 
„Ekumenizm musi się zacząć w każdym z nas!" - rozmowa z ks. prof. Wacławem Hryniewiczem 

(KUL), 1996, nr 10, s. 8-15. (oprać.) 
Jerzy T\irowicz 

„Kościół otwarcia i dialogu" - rozmowa z Jerzym Turowiczem redaktorem naczelnym „Tygodnika 
Powszechnego", 1996, nr 10, s. 71-78. (oprać. S. J. Żurek) 

•Jan Twardowski 
Taca (wiersz), 1996, nr 13, s. 39. 

U 
Ewa Ujma 
O względności prawdy, 1994, nr 3/4, s. 74-76. 

W 
Agnieszka Walko 
Spotkanie w synagodze, 1996, nr 10, s. 138-144. (współautor: K. Grzybowska) 
Sumienie środowiska teatralnego - spotkanie z Łukaszem Drewniakiem i Bożeną Gierat-Bieroń, re-

daktorami „Didaskalii", 1996, nr 11/12, s. 91-94. (oprać. K. Grzybowska i A. Walko) 
Kościół Wschodni a przedsiębiorczość (wybór), 1996, nr 13, s. 43-45. 
Grzegorz Warecki 
Erotyki intymne (Ałma ata; piersi Joanny; w twoim więzieniu; Rege; *** pamiętasz...), 1994, nr 3/4, 

s. 97-98. 
Karol Warowny 
Projekt działalności wydawnictwa „Koszałek", 1996, nr 13, s. 74-85. (współautorzy: T. Górniak, M. 

Kycia, A. Pietrasiewicz, M. Wieczorek, M. Zajączkowski) 
Romuald J akub Weksler-Waszkinel 
„Jestem Żydem od Jezusa" - rozmowa z ks. dr. Romualdem Jakubem Weksler-Waszkinelem, 1996, 

nr 10, s. 51-60. (oprać. J. Gałkowski) 
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Jacek Wesołowski 
Sprzątanie świata - Polska' 95 (relacja z akcji), 1995, nr 8/9, s. 65-68. 
Gertruda Wichary 
List do redaktora naczelnego, 1996, nr 13, s. 198. 
Michał Wieczorek 
Projekt działalności wydawnictwa „Koszałek", 1996, nr 13, s. 74-85. (współautorzy: T. Górniak, M. Ky-

cia, A. Pietrasiewicz, K. Warowny, M. Zajączkowski) 
Alfred Marek Wierzbicki 
Inna wiedza; Rzeka; Sezony Zamki (wiersze), 1996, nr 11/12, s. 105-106. 
Przemysław Więczkowski 
Średniowiecze - okres upadku czy rozwoju literatury?, 1993, nr 1, s. 39-41. 
Wielogłos w sprawie liryków „Moralności" i „Modlitwa" Cypriana Kamila Norwida, 1994, nr 2, 

s. 61-68. (oprać.) 
Czy sztuka może wpływać na doskonalenie się człowieka?, 1994, nr 3/4, s. 92-93. 
Słowo i literatura a Holocaust, 1994, nr 3/4, s. 143-147. 
Szkoła prywatna - Szkoła społeczna. Debata o szkole z dyrektorami lubelskich szkół niepublicz-

nych, 1994, nr 5/6, s. 29-39. (prowadzenie debaty) 
Cyprian Norwid, Die Zärtlichkeit (tłum. niemieckie wiersza Czułość - W. Marczewski i P. Więcz-

kowski), 1994, nr 5/6, s. 123. 
Cyprian Norwid, Das Mitlied (tłum. niemieckie wiersza Litość - W. Marczewski i P. Więczkowski), 

1994, nr 5/6, s. 123. 
Cyprian Norwid, Der Pilger (tłum. niemieckie wiersza Pielgrzym - W. Marczewski i P. Więczkow-

ski), 1994, nr 5/6, s. 124. 
„Starcy eutanazji"; *** Co powiedzieć?...; *** Co stało się z człowiekiem, którego znałem?...; *** 

Jasnym dniem... (wiersze), 1994, nr 5/6, s. 189-190. 
„Istotą manipulacji jest kłamstwo" - rozmowa z zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos" 

Wojciechem Chudym, 1995, nr 7, s. 28-32. (oprać.) 
Dziennik sezologiczny, 1995, nr 8/9, s. 113-126. (współautorzy: Ł. Garbal, W. Gombrowicz, S. J. Żurek) 
„Między Filozofią a Milczeniem" - druga część rozmowy z zastępcą redaktora naczelnego kwartal-

nika „Ethos" dr. hab. Wojciechem Chudym, 1995, nr 8/9, s. 185-190. (oprać.) 
„Scriptores" w Krakowie. Dziennik uczestników czterodniowej sesji teatrologicznej, 1996, nr 11/12, 

s. 144-147. (współautor: S. J. Żurek) 
Teatr za Władysława IV, 1996, nr 11/12, s. 114-116. 
Michał Wilczopolski 
„Idźcie i sprzątajcie...". Refleksje uczniów klas ISLO im. A. Stanowskiego w Lublinie po udziale w akcji 

„Sprzątanie świata", 1995, nr 8/9, s. 71. 
Katarzyna Wilczyńska 
Ręce bez kompleksów, 1995, nr 7, s. 85-86. 
Moja przygoda z „Gazetą w Lublinie", 1995, nr 7, s. 110-112. 
Janusz Winiarski 
„Największy teatr świata...". Wywiad z redaktorem naczelnym Radia Lublin Januszem Winiarskim, 

1995, nr 7, s. 127-130. (oprać. K.Grzybowska) 
Andrzej Włodarczyk 
Do przyjaciela; *** Znowu śniłem młodość...; *** Nie lubię gdy...; Kroki (wiersze), 1994, nr 5/6, 

s. 191-192. 
Listy (wiersz), 1995, nr 7, s. 215. 
*** Zaczynam się rodzić... (wiersz), 1995, nr 8/9, s. 24. 
Mieczysław Wojtas 
Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny — debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuaro-

wych, 1996, nr 11/12, s. 70-79. (oprać. A. Barć i G. Staniecki) 
Dominika Wojtysiak 
Szkoła nad Sekwaną, 1994, nr 5/6, s. 113-114. 
Nietzsche a muzyka rokowa, 1996, nr 10, s. 195-202. 
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Emaus, 1996, nr 13, s. 144-146. 
Jacek Woj tysiak 
O filozofii, wychowaniu i polityce, 1993, nr 1, s. 12-15. 
Dlaczego filozofia w szkole?, 1994, nr 3/4, s. 25-26. 
Projekt programu zajęć z filozofii w szkole średniej, 1994, nr 3/4, s. 27-42. 
O cudach, 1994, nr 3/4, s. 60-62. 
Knowledge: Causal Relation or Self-presenting?, 1994, nr 3/4, s. 124-127. 
Paradoksy wolności, 1994, nr 5/6, s. 151-153. 
Józef M. Bocheński, czyli finezja rozumu, 1995, nr 7-, s. 159-161. 
Ekologia a metafizyka, 1995, nr 8/9, s. 191-193. 
Kultura jest w nieustannym stanie kryzysu - rozmowa z prof. Zygmuntem Baumanem (University of 

Leeds), 1996, nr 10, s. 16-23. (oprać, na podstawie tekstu spisanego przez P. Więczkowskiego i C. Kraw-
czyka) 

„Przyszłością Kościoła są ruchy religijne" - rozmowa z ks. Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim 
Bolesławem Pylakiem, 1996, nr 10, s. 62-68. (oprać. J. Wojtysiak i S. J. Żurek) 

Katolicyzm, polskość, filosemityzm, 1996, nr 10, s. 96-101. 
Ad fotiles: Sola Scriptura - rozmowa z Romanem Prackim - Sługą Słowa Bożego w parafii przy 

kościele św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie oraz Pawłem Irgą - członkiem tej 
parafii, 1996, nr 10, s. 116-121. (oprać. M. Kokoszka i J. Wojtysiak) 

Kapitał (Prolegomena do dialektycznej ontologii papieru wartościowego), 1996, nr 13, s. 192-193. 
Kajetan Wojtysiak 
Reklama, 1996, nr 13, s. 170-171. 
Kamila Wójcik 
Leśna legenda (skrót wiersza), 1995, nr 8/9, s. 235. 
Urszula Wójcik 
Na zielono (fragment wiersza), 1995, nr 8/9, s. 235. 
Maciej Wróbel 
O odkryciu liczb zespolonych, 1993, nr 1, s. 101-105. 
Magdalena Wróblewska 
Rozmowa przed wybuchem, 1994, nr 3/4, s. 117. 
Bogusław Wróblewski 
„Akcent" naprawdę - „Akcent" na prawdę. Spotkanie z Redakcją „Akcentu", 1995, nr 7, s. 36-39. 

(oprać. A. Lesiakowski) 
Tomasz Wiszniewski 
„Batik" - rozmowa K. Grzybowskiej z Tomaszem Wiszniewskim, 1995, nr 8/9, s. 222-224. 

Z 
Michał Zajączkowski 
Projekt działalności wydawnictwa „Koszałek", 1996, nr 13, s. 74-85. (współautorzy: T. Górniak, M. Ky-

cia, A. Pietrasiewicz, K. Warowny, M. Wieczorek) 
Krzysztof Zawisza 
Nadzieja, albo o tym, że Oświęcim, Majdanek, Treblinka są dowodem Istnienia Istoty Najwyższej 

(wiersz), 1995, nr 8/9, s. 234. 
Relatywistyka; Spór o istnienie świata; Cena; Przesłanie; Non omnis vivo (wiersze), 1996, nr 11/12, 

s. 109-111. 
Łukasz F. Zawiślak 
Co robimy z papierem? (ankieta), 1995, nr 8/9, s. 179-181. (współautorzy: A. Bielecka, A. Kantor) 
Zofia Zdybicka 
Czy starczy nam życia, aby zgłębić problemy filozoficzne? - rozmowa z prof. Zofią J. Zdybicką 

(Dziekanem Wydziału Filozofii KUL), 1994, nr 3/4, s. 11-14. (oprać. P. Ziemba) 
Jakub Zgierski 
Co oznacza, moim zdaniem, określenie „człowiek przedsiębiorczy"? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 

13, s. 136-137. 
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Czy chcę być człowiekiem bogatym? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, s. 153-154. 
Czy rozwój cywilizacji stwarza dla mnie szanse czy zagrożenia? (Ankieta uczniowska), 1996, nr 13, 

s. 180. 
Andrzej Zieliński 
Nazwać wicher. Kilka uwag o współczesnej filozofii Boga, 1994, nr 3/4, s. 45-50. 
Paweł Ziemba 
Życie udane i piękne nie jest życiem na luzie - rozmowa z prof. Antonim B. Stępniem, 1993, nr 1, 

s. 7-11. (oprać.) 
Czy, i w jaki sposób moralność obejmuje świat roślin i zwierząt?, 1993, nr 1, s. 22-23. 
„To niezwykłe, przegrywać przez całe życie i się nie poddać!" - rozmowa z dr. hab. Józefem Fertem 

z Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (KUL), 1994, nr 2, s. 10-16. (oprać.) 
C. K. Norwid - filozof, 1994, nr 2, s. 30-33. 
Czy starczy nam życia, aby zgłębić problemy filozoficzne? - rozmowa z prof. J. Zofią Zdybicką 

(Dziekanem Wydziału Filozofii KUL), 1994, nr 3/4, s. 11-14. (oprać.) 
Filozofia w szkole średniej jest niezbędna! - rozmowa z dr. Józefem Dębowskim, 1994, nr 3/4, 

s. 17-22. (oprać.) 
Tylko król zna pełną prawdę, my zaś jej części, 1994, nr 3/4, s. 66-68. 
Odpowiedzialność kluczem do dojrzałości - rozmowa z prof. Marią Braun-Gałkowską, 1994, 5/6, 

s. 11-20. (oprać.) 
O warsztatach dziennikarskich i spotkaniu z Alojzym Leszkiem Gzellą słów kilka, 1995, nr 7, 

s. 105-107. 
„Czyńcie sobie ziemię poddaną..." - rozmowa z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Ziębą (KUL), 1995, 

nr 8/9, s. 13-16. (oprać.) 
Katarzyna Zieniewicz 
Zeznanie po wybuchu, 1994, nr 3/4, s. 118. 
Stanisław Ziemba 
„Czyńcie sobie ziemię poddaną..." - rozmowa z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Ziębą (KUL), 1995, 

nr 8/9, s. 13-16. (oprać. P. Ziemba) 
Ireneusz Ziemiński 
List do redakcji „Scriptores Scholarum", 1995, nr 8/9, s. 230. 
Monolog Boga (scenka), 1996, nr 10, s. 34-35. 
Narodziny rozumu (recenzja), 1996, nr 11/12, s. 182-185. 
Piotr Zinkiewicz 
Cyprian Norwid, As... (tłumaczenie wiersza Jak...), 1994, nr 5/6, s. 120. 
Kamil Zubelewicz 
Droga do władzy Oktawiana Augusta, 1994, nr 3/4, s. 153-158. 

Ż 
Stanisław K. Żebrowski 
Norwid et la France (1849-1852; 1854-1883), 1994, nr 2, s. 69-70. (współautor: M. Kokoszka) 
Norwid a Francja (1849-1852; 1854-1883), 1994, nr 2, s. 70. (współautor: M. Kokoszka) 
Cyprian Kamil Norwid, Epitaphie (Epitafium); [Recepta moich dzieł sztuki] (wiersze francuskie i 

tłumaczenie na język polski: M. Kokoszka i S. K. Żebrowski), 1994, nr 2, s. 71. 
Nie ma jednej drogi do Boga. Rozmowa z kantorem Synagogi Łódzkiej Symchą Kellerem-Skowroń-

skim po spotkaniu z „Pieśnią chasydzką", 1994, nr 5/6, s. 115-116.(oprac.) 
Cyprian Norwid, Le croix et l'enfant (tłum. francuskie Krzyż i dziecko M. Kokoszka i S. K. Żebrow-

ski), 1994, nr 5/6, s. 122. 
Notatki z wykładu Franciszka Piątkowskiego o reportażu, 1995, nr 7, s. 98-100. 
Drugie płuco Kościoła powszechnego - rozmowa z Biskupem Ablem (Popławskim) Ordynariuszem 

Kościoła Prawosławnego Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, 1996, nr 10, s. 103-107. (oprać.) 
Tadeusz K. jak Cricot 2, 1996, nr 11/12, s. 148-150. 
Grzegorz Żuk 
Marzenia Polaków (recenzja), 1995, nr 7, s. 62-64. 
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Elżbieta Żurek 
Jestem po to, by służyć innym - 45 minut z Kuratorem Oświaty i Wychowania w Lublinie Zbignie-

wem Kaznowskim, 1994, nr 4/5, s. 21-28. (oprać.) 
Ekologiczna glosa wierzącego przyrodnika, 1995, nr 8/9, s. 17-24. (oprać. E. i S. J. Żurek) 
Ekologiczne i skuteczne - o metodach naturalnego planowania rodziny. Rozmowa z lek. med. Ewą 

Baszak, 1995, nr 8/9, s. 99-105. (oprać.) 
Sławomir J. Żurek 
Świętość żydowska. Badanie sacrum w literaturze żydowskiej (analiza teoretyczna), 1993, nr 1, 

s. 27-36. 
Jest Ewangelia! Komentarze do liryku Koncept a Ewangelia C. K. Norwida, 1994, nr 2, s. 35-40. 
Wielogłos w sprawie liryków Moralności i Modlitwa Cypriana Kamila Norwida, 1994, nr 2, 

s. 61-68. (oprać.) 
Antysemityzm - zagrożenie dla świata żydowskiego w prozie Henryka Grynberga, 1994, nr 3/4, 

s. 140-142. 
Jestem po to, by służyć innym - 45 minut z Kuratorem Oświaty i Wychowania w Lublinie Zbignie-

wem Kaznowskim, 1994, nr 5/6, s. 21-28. (oprać.) 
Szkoła po drugiej stronie lustra, 1994, nr 5/6, s. 65-68. 
Kronika Henryka Grynberga jako dramat religijny. Próba odczytania, 1994, nr 5/6, s. 166-168. 
„Scriptores Scholarum", czyli piąte koło u wozu, 1995, nr 7, s. 65-68. 
„Ajin" znaczy „Nicość". O pewnym motywie kabalistycznym w poezji Aleksandra Wata, 1995, nr 7, 

s. 200-204. 
Ekologiczna glosa wierzącego przyrodnika, 1995, nr 8/9, s. 17-24. (oprać. E. i S. J. Żurek) 
Ciało człowieka w mistyce żydowskiej. Kilka uwag na marginesie książki Duchowe dziedzictwo 

Żydów polskich Byrona L. Sherwina, 1995, nr 8/9, s. 109-112. 
Dziennik sezologiczny, 1995, nr 8/9, s. 113-126. (współautorzy: Ł. Garbal, W. Gombrowicz, P. Więcz-

kowski) 
„Przyszłością Kościoła są ruchy religijne" - rozmowa z ks. Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim 

Bolesławem Pylakiem, 1996, nr 10, s. 62-68. (oprać. J. Wojtysiak i S. J. Żurek) 
„Kościół otwarcia i dialogu" - rozmowa z Jerzym Turowiczem redaktorem naczelnym „Tygodnika 

Powszechnego", 1996, nr 10, s. 71-78. (oprać.) 
Kościół polski - utrum Tridentum an Vaticanum II?, 1996, nr 10, s. 91-101. 
„Jesteśmy znakiem sprzeciwu". Sobota z „Niedzielą", czyli spotkanie redakcji „Scriptores Schola-

rum" z Karolem Klauzą, redaktorem katolickiego tygodnika „Niedziela", 1996, nr 10, s. 79-85. (oprać.) 
Włodzimierz Susid i Adam Rok „Im więcej wiedzy, tym mniej uprzedzeń..." Spotkanie redakcji „Sło-

wa Żydowskiego" z redakcją „Scriptores Scholarum" w Żydowskim Instytucie Historycznym, 1996, nr 
10, s. 213-219. (oprać.) 

Marta (recenzja), 1996, nr 11/12, s.190-193. 
„Scriptores" w Krakowie. Dziennik uczestników czterodniowej sesji teatrologicznej, 1996, nr 11/12, 

s. 144-147 (współautor: P. Więczkowski) 
Powtórzyć gest Boga - rozmowa z drem Wojciechem Kaczmarkiem z Katedry Dramatu i Teatru 

(KUL), 1996, nr 11/12, s. 17-24. (oprać.) 
„Dramat w szkole" po trzykroć - rozmowa z prof. Bożeną Chrząstowską (UAM), 1996, nr 11/12, s. 

25-31. (oprać.) 
„Gromadki gońców z pochodniami" - rozmowa z prof. Stanisławem Fitą (KUL) o przedsiębiorczym 

pokoleniu polskich pozytywistów, 1996, nr 13, s. 8-14. (oprać.) 
„Ukryte talenty" - rozmowa z prof. Adamem Bielą (KUL), 1996, nr 13, s. 15-22 (oprać. P. Furmanek 

i S. J. Żurek) 
„Młode wino i stare bukłaki" - rozmowa pokolenia X z prof. Zytą Gilowską (KUL), 1996, nr 13, s. 

23-30. (oprać. P. Furmanek i S. J. Żurek) 
Interesy z Talmudu (wybór), 1996, nr 13, s. 33-35. 
Czy polska szkoła wychowuje do obywatelskiej aktywności?, 1996, nr 13, s. 93-96. 

Opracowali: Przemysław Więczkowski i Sławomir J. Żurek 
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wydanego w ramach wyżej wymienionego programu; obecnie jest wykładowcą filozofii na Wydziale 
Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej; pracuje nad doktoratem z estetyki. 
ASAR EPPEL - tłumacz, pisarz rosyjski, badacz kultury żydowskiej. 
MICHAŁ FALENTA - uczeń czwartej klasy LO dla pracujących w Lublinie. 
KLAUS-PETER FRIEDRICH - historyk; anglista, germanista i polonista; były nauczyciel języka nie-
mieckiego w polskich wyższych uczelniach; badacz stosunków niemiecko-polsko-żydowskich. 
AGNIESZKA GAŁKOWSKA - absolwentka psychologii KUL; pracownik naukowy Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Rzeszowie; zajmuje się psychologią społeczną. 
JAN GAŁKOWSKI - uczeń drugiej klasy Pal loty ńskiego LO im. Stefana Batorego w Lublinie; uczest-
nik olimpiady filozoficznej (etap centralny) w roku szkolnym 1996/97. 
KATARZYNA GRZYBOWSKA - studentka drugiego roku prawa KUL. 
WACŁAW HRYNIEWICZ - ksiądz katolicki (oblat); prof. dr hab.; teolog, ekumenista zatrudniony w 
Instytucie Ekumenicznym Wydziału Teologicznego KUL; członek Komisji do Dialogu między Kościo-
łami katolickim i prawosławnym Episkopatu Polski. 
DOMINIKA JAKUBIAK - uczennica trzeciej klasy SLO w Bychawie; uczestniczka lekcji filozofii 
prowadzonych przez mgr. Krzysztofa Hudzika. 
ALEKSANDER JANAS - uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej przy PK LO im. ks. K. Gostyńskiego 
w Lublinie. 
KATARZYNA JAROSIŃSKA - absolwentka polonistyki KUL; studentka czwartego roku slawistyki 
KUL; nauczycielka języka polskiego w PLO im. St. Wyspiańskiego w Lublinie; prowadzi cykliczne pro-
gramy literackie w Katolickim Radiu Lublin; poetka, zadebiutowała tomem wierszy Chwile nieparzyste 
(Lublin 1995). 
ANDRZEJ KONOPKA - prezes Fundacji Kultury Indyjskiej; członek Komitetu Wykonawczego Świa-
towej Konferencji na rzecz Religii i Pokoju. 
MICHAŁ KOPACZEWSKI - uczeń czwartej klasy PK LO im. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie; poeta. 
DANUTA KURCZAB - nauczycielka języka polskiego w SLO im. Adama Stanowskiego w Lublinie. 
ANNA ŁAGODZKA - absolwentka filozofii ATK; od roku 1993 pracuje w ramach projektu „Filozofia 
dla dzieci" początkowo w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a następnie w Fundacji „Edukacja dla 
Demokracji"; współautorka i współredaktorka podręcznika Ćwiczenia filozoficzne z dziećmi i młodzieżą, 
wydanego w ramach wyżej wymienionego programu; w latach 1993-95 wprowadzała program „Filozo-
fia dla dzieci" w jednej z warszawskich szkół. 
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MONIKA MAJEWSKA - nauczycielka klas I-III oraz języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 
1 w Gostyninie; absolwentka Podyplomowego Studium Filozoficzno-Etycznego KUL. 
PIOTR MAZUR - absolwent i doktorant Wydziału Filozofii KUL; nauczyciel filozofii w Lubelskim 
Społecznym LO im. Jana III Sobieskiego. 
STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI - ksiądz katolicki (franciszkanin - OFMConv.); profe-
sor dr hab. teologii, kierownik Katedry Mariologii i kurator I Katedry Dogmatyki Wydziału Teologii 
KUL; znawca metateologii, ekumenizmu, mariologii współczesnej i teologii protestanckiej; uczestnik 
międzynarodowych teologicznych rozmów katolicko-luterańskich, autor lub redaktor ponad 300 pozycji 
naukowych, w tym ponad 20 książek. 
HENRYK NIEMIEC - ksiądz katolicki; dr filozofii, etyk, obecnie asystent przy Katedrze Etyki Szcze-
gółowej KUL; studiował w KUL, Papieskiej Akademii Teologicznej (Kraków) i Instytucie Katolickim 
w Paryżu; znawca filozofii J. de Finance'a. 
EWA OBRĘBOWSKA-PIASECKA- dziennikarka dodatku poznańskiego „Gazety Wyborczej". 
DARIUSZ PACHOCKI - student pierwszego roku polonistyki KUL. 
LIDIA POKRZYCKA — politolog; studentka pierwszego roku podyplomowych studiów dziennikar-
stwa i edytorstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
MAGDALENA POKRZYCKA - pracownik Os'rodka „Brama Grodzka -Teatr NN"; stale współpracu-
je z tygodnikiem kolejarzy „Nowe Sygnały", miesięcznikami „Panorama Lubelska" i „PKP Kurier" oraz 
„Dziennikiem Wschodnim". 
ROMAN PRACKI - ksiądz luterański; pastor parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. 
KAROLINA ROZWÓD - uczennica trzeciej klasy II LO im. J. Zamoyskiego w Lublinie. Współpracu-
je z „Gazetą Młodych Sił" lubelskiej edycji „Gazety Wyborczej". 
IRENA RUPIK - polonistka; była nauczycielka filozofii w liceach społecznych w Tychach, obecnie 
pracownik administracyjny; doktorantka na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL; absolwentka Pody-
plomowego Studium Filozoficzno-Etycznego KUL. 
MAREK STASZYC - historyk sztuki; doktorant w Polskiej Akademi Nauk; były pracownik Państwo-
wego Muzeum na Majdanku. 
CEZARY TARACHA - dr nauk humanistycznych; adiunkt; pracownik naukowy na Sekcji Historii KUL. 
ŁUKASZ TURCZYŃSKI - student pierwszego roku filologii polskiej KUL. 
IWONA ULFIK - studentka czwartego roku psychologii KUL. 
ROMUALD JAKUB WEKSLER-WASZKINEL - ksiądz katolicki; dr filozofii; pracownik naukowy 
Katedry Metafizyki KUL. 
BOŻENA WELTER - nauczycielka języka polskiego w III LO im. Unii Lubelskiej; doradca języka 
polskiego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Lublinie. 
ALFRED MAREK WIERZBICKI - ksiądz katolicki; dr filozofii; etyk, pracownik naukowy Katedry Etyki 
KUL; redaktor programów katolickich lubelskiego radia i telewizji; poeta - wydał dwa tomiki poezji. 
PRZEMYSŁAW WIĘCZKOWSKI - student pierwszego roku filologii polskiej KUL. 
JACEK WOJTYSIAK - asystent w Katedrze Teorii Poznania KUL; prowadzi zajęcia m. in. z dydak-
tyki i metodyki nauczania filozofii. Na stałe współpracuje z PK LO im. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie; 
stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 1997. 
BOŻENA WOSK - socjolog; instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie; absolwentka 
Podyplomowego Studium Filozoficzno-Etycznego KUL. 
ARTUR ZAWISZA - absolwent polonistyki i filozofii KUL; doktorant na Wydziale Filozofii KUL; 
publicysta; polityk - przewodniczący Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w Lublinie oraz rzecz-
nik prasowy Akcji Wyborczej „Solidarność" w Lublinie; pracownik Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji (doradca do spraw etyki członka rady Marka Jurka). 
ANDRZEJ ZIELIŃSKI - absolwent filozofii KUL; publicysta; znawca filozofii Boga, kultury i religii 
(zwłaszcza w nurcie tzw. filozofii procesu A. N. Whiteheada). 
SŁAWOMIR J . ŻUREK - doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UJ; na stałe współpracuje z PK 
LO im. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN"; laureat nagrody 
australijskiej fundacji „POLCUL" za rok 1997. 



Następny Zeszyt 
„Scriptores Scholarum" 
wiosna/lato 1997 - Zeszyt samorządowy: wybory i decyzje '97 

• rozmowy akademickie z ks. prof. Andrzejem Szostkiem (KUL); prof. Zygmuntem Baumanem 
(University of Leeds); prof Jerzym Strojnowskim (KUL); prof. Wiesławem Pawłem Szymańskim (UJ); 

ks. dr. Jakubem Romualdem Weksler-Waszkinelem (KUL). 
• samorząd terytorialny: rozmowa z Pawłem Bryłowskim prezydentem Lublina; debata parlamentar-

na z politykami; L. Kujawa, Wiedza czy umiejętności? Rzecz o kształceniu obywatelskim w szkole. 
• samorząd szkolny: M. Hucał, Demokracja, odpowiedzialność szkoła; L. Kujawa, Prawa 

ucznia i sposoby ich obrony, M. Spustek, Debaty w szkole; Z. Smutek, Klub debat w „Stasiu". 
• Autorytet Nauczyciela? - zapis dyskusji panelowej z udziałem prof. I. Sławińskiej, 

prof. J. Ferta, dra hab. Wojciecha Chudego, dra Jerzego Cieszkowskiego oraz innych. 
• wolność: K. Grzybowska, „Człowiek jest wolny całkowicie i na zawsze lub nie jest wolny 

wcale"; E Kwiatek, Wybór a decyzja; S. Pokraka, Jakie są granice obywatelskiego posłuszeń-
stwa?; I. Ziemiński, Murzyn (opowiadanie z Mrożka na marginesie sporów o aborcję) 

• świadectwa: Kim jest dla mnie Bóg?; A. Dobrojer, Żydzi mesjańscy, ks. M. Górniak, Sekty 
• wybór w szkole (konspekty lekcji) 

• teatr jako wybór: Syzyf ma nadzieję - rozmowa z twórcami przedstawienia „Koniec wieku" 
(J. Brzeziński, J. Opryński, J. Tomica, M. Zgiet). 

Poprzesta! Zeszyt 
„Scriptores Scholarum" 
je-leń 1996 - Zeszyt o przedsiębiorczości: 

• dzieci przetomu'89 pytają - rozmowy akadunickle o przedsiębiorczości 
z prof. St'r. i**awr:fTi F\ą (KUL); p r f . A d a n e . - i Bk I * (KUL); prof. 7ytą G > w ? k ą (K JL ) . 

• Bóg i Mamooa: ht refy z Tilmurfw, Gry ekonomista może być zbawiony?, Kośriół Wscłv.\Jni 
a przedsiębiorczość, Protestanccy przemy ¿k;w$oy Lublina. 

• wychowanie do przedsiębiorczości: M. S ie l i t yck i , J -rzedriębiorczość" raz W. Kc towsk ' 
i T. Nc wtv>jK', mMtx-zi prz^lsi^licrY ^ y j rs r y etfukócyjn© F j ^ J a c j i \ . St«: Jaru Ektj-recp); Z Sj-

pi jnszte, Moja szkoło szkołą przed- t*krczośd (Pr .g ram Fundacj i E dukacyjnej Przedsiębiorczość). 
• przedsiębiorczość w szkole - doświadczenia nauczycieli: T. Kcsyra-Cic^ lak, Nic tylko 

o przedsiębiorczych archeologach, J. Bat, PrzBdsiebhrczość w szkole; S. J. Żurek, Czy ptżlska 
szkoła wychowuje do obywatelskiej aktywności?. 

• vademecum przedsiębiorczości: M. Dudek, Przygotowanie lo wejścia na rynek pracy, 
M. Maluszyk, i-tezrnhotny w Klubie Pmcy; A. Sobczyńska, Jak odnaleźć się na rynku i skutecznie 

szukać pracy?, J. Kjtc-ruk, Własna firma. 
• człowiek przedsiębiorczy - człowiek bogaty?: Ankieta uczniowska; E. Kwiatek, Homo 

6cci*n0micus - homo sapiens?, A. barć, Budowanie społeczeństw otwartych; D. W ; j t ys i i k , 
Emaus; S. Jswcrska , Przedsiębiorczość. Atrybut czhwioka i podmiotu gospodarczego; K. Stal-

mach, Być liderom, czyli jak przewodzić innym?. 
• o reklamie: M. B r in-Gałk wska, Mechanizmy działania reklamy telewizyjnej; J. G i ł k wski, 

Pnw ii o reklamie; K. W -jtysiak, Reklama. 
• filozofia cywilizacji i rynku: J. Wcj tys iak, Kapitał, Ch. Frill ing, Kapitolismus und Moro! -

Kapitalizm i moralność, J. Kantor, p v i szczęśliwą gwiazdą; Ł. Ga r t a l , Giełda zmienną j^st. 

W najbl iższych Zcszytnch 
„ S c r i p t o r e s S c h o l a r u m ": 

Zorzy t Integracyjny 
jo^ień '07 


