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Słowo wstępne 

Zagadnienie stereotypów zdaje się w ostatnich latach nabierać dużego znaczenia, 
a na pewno staje się popularne. Coraz częściej termin ten pojawia się w różnego 
rodzaju dyskusjach publicznych, publikacjach naukowych oraz popularnonaukowych 
na temat mniejszości narodowych, wyznaniowych, seksualnych, czy też innych grup 
społecznych. Posługują się nim nauczyciele, uczniowie, politycy, duszpasterze, publi-
cyści, ludzie z świata nauki i tzw. ludzie z ulicy... 

Niestety, w dziedzinie tej panuje jednak wiele zamieszania, chaosu i demagogii, 
graniczącej częstokroć z fałszem i kłamstwem. Dlatego też, czując społeczną presję 
oraz wychodząc naprzeciw widocznym potrzebom, redakcja „Scriptores Scholarum" 
postanowiła poświęcić zagadnieniom stereotypów oddzielny monograficzny Zeszyt. 
Zdając zaś sobie sprawę z tego, że wiedza na temat różnych grup mniejszościowych 
zazwyczaj jest niewielka i raczej słabo poparta doświadczeniem, czy bezpośrednim 
kontaktem, postanowiliśmy podjąć, przede wszystkim te zagadnienia, wokół których 
nagromadziło się najwięcej nieporozumień (słynni „Żydzi, masoni i... cykliści", którzy 
rzekomo rządzą światem). Bardzo często bowiem u podstaw naszych wzajemnych, 
międzyludzkich kontaktów leżą stereotypy, czyli generalizujące , upraszczające obrazy 
utworzone w świadomości, nie zawsze zgodne z rzeczywistością. Na podstawie zaś 
owych uogólnień ludzie wyrabiają sobie trwałe sądy o cechach charakteryzujących 
daną grupę społeczną, polityczną, etniczną, czy religijną. Takie stereotypy, często 
nasycone wrogością, wywołują z kolei uprzedzenia - powodujące odrzucenie lub 
niemożliwość skorygowania fałszywego wyobrażenia, co do konkretnych osób. I na 
tym chyba polega największe zło, które niesie ze sobą stereotypizacja rzeczywistości. 

Zasadniczą zatem sprawą jest dostrzegana przez nas po przełomie 1989 roku 
potrzeba kształtowania nowej, pozytywnie nastawionej świadomości - świadomości 
społeczeństwa otwartego, nie kierującego się w swych poczynaniach utartymi od 
wieków wyobrażeniami, lecz starającego się myśleć samodzielnie i bez uprzedzeń. 
By cel ten osiągnąć, trzeba ludziom dostarczyć przede wszystkim konkretnej wiedzy 
dotyczącej tego, czym są stereotypy i w jaki sposób kształtują naszą świadomość. 
Trzeba też zastanowić się nad tymi stereotypami, które najbardziej obciążają naszą 
mentalność. 

Przygotowując obecny, 19/20. numer naszego kwartalnika zwróciliśmy się do kilku 
znanych osób ze świata nauki, z prośbą o wypowiedzi poświęcone stereotypom. 
Interesowało nas bowiem spojrzenie na problem tworzenia zbiorowych wyobrażeń 
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z perspektywy różnych dziedzin oraz na różnych płaszczyznach: psychologii (ks. prof. 
Zdzisław Chlewiński), językoznawstwa (prof. Jerzy Bartmiński), teorii kultury (prof. 
Władysław Panas), teologii i pedagogiki (ks. dr Marian Nowak) oraz historii (prof. 
Henryk Gapski). Zapisy rozmów umieszczone zostały w części zatytułowanej „Roz-
mowy akademickie", tradycyjnie otwierające Zeszyt. 

Na fali dyskusji nad stereotypami okazało się również, że problematyka ta oprócz 
swej doniosłości naukowej, ma również przełożenie na sferę etyczno-wychowawczą. 
Dlatego też tak wiele miejsca w naszym nowym Zeszycie poświęciliśmy szkole, a ściś-
lej uczniom i nauczycielom, czyli młodym i starym. Mamy nadzieję, iż Zeszyt o Ste-
reotypach pozwoli Wam spojrzeć na prezentowaną przez nas problematykę szerzej, 
dostrzec zagrożenia, jakie się z nią wiążą oraz mieć wpływ na podjęcie ewentualnej 
walki ze stereotypami mieszkającymi w nas samych. Jest to osobny aspekt samowy-
chowania, które musimy ciągle przeprowadzać! 

Zdajemy sobie sprawę, że podjęte przez nas zagadnienie stereotypów, w dużej 
mierze ma jedynie przybliżony charakter. Mamy nadzieję, że udało nam się zebrać 
interesujące informacje i dokonać obiektywnej, wszechstronnej i głębokiej analizy 
nurtujących nas problemów. Niektóre sprawy prezentujemy z obu stron - od strony 
„przedmiotów" stereotypów i od strony ich twórców czy popularyzatorów. Niekiedy 
grupy przez wielu „podejrzane", przedstawiamy w pozytywnym świetle lub po prostu 
od razu oddajemy im głos. Niekiedy też głos ten oddajemy propagatorom danego 
stereotypu, nawet na tym poprzestając. „Koń jaki jest, każdy widzi...", zwłaszcza 
gdy... konia nie ma. „Widzi" w sensie dosłownym, gdyż stereotypy i fobie najlepiej 
rozpowszechnia się poprzez proste obrazy, wyobrażenia i napisy... 

Być może niektóre proponowane tu ujęcia są... właściwie stereotypowe. Jednak 
czasy się zmieniają: pewne z przywoływanych przez nas fobii i stereotypów już od-
eszły lub odchodzą; inne - muszą odejść, choć jeszcze straszą gdzieś na przedmieś-
ciach, żwirowiskach czy wysypiskach śmieci historii, rozgrzebywanych przez resenty-
menty... Ale to już przeszłość! Przed nami nowe problemy i nowe zagrożenia - nowe 
fobie, resentymenty i stereotypy. Wśród nich jest stereotyp niepełnosprawnych, któ-
rych obraz społeczny musi się zmienić, jeśli ma ktoś w nas pozostać z humanizmu, 
chrześcijaństwa i elementarnej kultury. Zajmiemy się tym w następnym numerze 
naszego pisma: „Niepełnosprawni?". 

Naszym zdaniem, najważniejsze są zmiany mentalne, które, mamy przynajmniej 
taką nadzieję, zaczną dokonywać się w świadomości naszych Czytelników. Stąd też 
tak ważne jest ciągłe wskazywanie na czynniki ograniczające rzeczywiste postrzeganie 
„Innych". Widzenie z braterską miłością tych wszystkich, którzy na trwałe zagościli 
w naszej narodowej i społecznej świadomości historycznej oraz w naszym zwykłym 
życiu. Idzie nam bowiem o to, by kultura polska stanowiła, jak niegdyś w czasach 
Rzeczypospolitej wielu kultur, narodów i religii, strukturę otwartą, będąca zaprzecze-
niem zamknięcia się w ramach kulturowych i obyczajowych fobii, resentymentów, 
uprzedzeń i przesądów... 

Redaktor prowadzący z Zespołem 



Rozmowy akademickie 
o stereotypach 



• o istocie wszelkich fobii 

Jak walczyć ze stereotypem? 
- rozmowa z ks. prof. Zdzisławem Chlewińskim (KUL) 

Zdzisław Chlewiński - ur. 1929; ks. katolicki; prof. dr hab.; kierownik Katedry Psychologii Ekspery-
mentalnej KUL; redaktor zespołu wydawniczego International Series in the Psychology of Religion 
w Amsterdamie; członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 
European Association of Personality Psychology. Kierunki badań: procesy poznawcze, przekonania -
ich procesy i funkcja, psychologiczna analiza sumienia jako struktury poznawczej i ewaluatywnej. Au-
tor ponad 200 rozpraw, artykułów, esejów i komunikatów. Najważniejsze prace: Postawy a cechy oso-
bowości, Lublin 1987; Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991; Urojeniowa wizja 
świata (współautor A. Grzywa), Warszawa 1992; Stereotypy i uprzedzenia (red. ), Warszawa 1992. 

Adam Dobrzyński: Zagadnienie stereotypów zda-
je się w ostatnich latach nabierać dużego zna-
czenia. Organizuje się różnego typu sesje nauko-
we poświęcone temu zagadnieniu, ukazują się 
nowe publikacje z tego zakresu. Coraz częściej 
siowo to pojawia się również w publicystycznych 
dyskusjach dotyczących mniejszości, obojętnie 
jakich: narodowych, religijnych czy też seksual-
nych. Terminem tym posługują się politycy 
i dziennikarze, ludzie ze świata nauki i ludzie 
z ulicy Czym zatem są stereotypy i jaka jest ich 
geneza na terenie psychologii? 
Ks. prof. Zdzisław Chlewiński: Zacznijmy od 
źródtostowu. Termin stereotyp etymologicznie 
wywodzi się z języka greckiego, w którym nazwę 
„stereos" używano na określenie czegoś twarde-
go, stężałego, a termin „topos" oznaczał wzo-
rzec, odcisk. Po raz pierwszy termin ten został 
użyty w roku 1798 przez francuskiego drukarza 
Didota na określenie odlewu składu drukarskie-
go, używanego do powielania zamiast pojedyn-
czych czcionek. 

Do socjologii termin stereotyp wprowadził dzien-

nikarz Walter Lippmann publikując w roku 1922 
rozprawę pt.: „Public opinion". Autor pracy 
określił stereotyp jako „pictures in our heads". 
Lippmann traktował stereotypy jako pewnego ro-
dzaju struktury poznawcze rzeczywistości spo-
łecznej, prawie zawsze uproszczone, niedokład-
ne, a jednocześnie odporne na zmiany. Wytwo-
rzone nie na podstawie osobistych doświadczeń, 
ale w wyniku przekazu społecznego. Później ter-
minem stereotyp zaczęli posługiwać się psycho-
logowie społeczni. A następnie dziesięć lat po 
opublikowaniu „Public opinion" przez W. Lipp-
manna pojawiły się pierwsze empiryczne bada-
nia nad stereotypami. Obecnie termin ten nabrał 
charakteru interdyscyplinarnego. 
0 doniosłości zagadnienia stereotypów świadczy 
to, iż do psychologów społecznych, którzy od 
wielu już lat zajmują się tą problematyką, obec-
nie dołączyli także psychologowie poznawczy. Ci 
ostatni dzięki wypracowanej przez siebie apara-
turze pojęciowej, wysunęli szereg hipotez do-
tyczących ludzkiego systemu poznawczego. 
A. D.: Czy wszystkie stereotypy są „z gruntu" zie? 
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Ks. prof. Zdzistaw Chlewiński: Teoretycznie trak-
tując zagadnienie, nie wszystkie stereotypy są „z 
gruntu" zte. Są one naturalnym, chociaż upro-
szczonym, sposobem porządkowania rzeczywis-
tości spotecznej, a tym samym czymś właści-
wym dla każdego człowieka. Każdy ma swój ste-
reotypowy wizerunek polityka, profesora, poli-
cjanta, poety. Na analogicznej zasadzie funkcjo-
nują stereotypowe wizerunki grup społecznych, 
etnicznych, religijnych, rasowych czy narodo-
wościowych 
W praktyce, chcę jednak podkreślić, że stereotyp 
wobec jakiejś grupy etnicznej, religijnej czy 
w ogóle „innej", to zespół sądów z reguły nega-
tywnych i „sztywnych" dotyczących danej grupy, 
opartych na uogólnieniach wyprowadzonych 
z fałszywych lub niekompletnych informacji. Ste-
reotyp oznacza nadmierne uogólnienia - przypi-
sywanie identycznych, z reguły negatywnych 
cech każdej osobie należącej do danej grupy, 
bez uwzględnienia istniejących w rzeczywistości 
różnic między poszczególnymi jej członkami. 
Dlatego są one upraszczające, fałszywe oraz 
krzywdzące. 
A. D.: Czy zatem stereotypizacja jest czymś ko-
niecznym w procesie poznawczym? 
Ks. prof. Zdzisław Chlewiński: Ponieważ świat, 
szczególnie społeczny, jest tak bardzo bogaty 
w różnorodne cechy, że nie sposób ująć go 
w całej różnorodności, pewne uproszczenia (ste-
reotypizacja) są konieczne. Są konieczne ze 
względu na ekonomię myślenia. Czynią świat 
prostszym. Ale podkreślam, że większość ste-
reotypów nie kształtuje się w oparciu o osobiste 
doświadczenie, lecz formują one myślenie czło-
wieka na drodze przekazu społecznego, np. ro-
dziny, środowiska, wychowania. Są one wytwo-
rem grupy społecznej, do której jednostka należy 
i zasadniczo przez nią są przekazywane. W ten 
sposób wiążą się one z tradycją, nierzadko się-
gającą wielu pokoleń, co powoduje ich trwałość 
i utrudnia możliwość ich zachwiania. Stereotypy 
są dlatego tak niebezpieczne, gdyż nie pozwalają 
na przyjęcie nowej informacji nie tylko sprzecz-
nej z nimi, ale nawet częściowo od nich różnej 
(selektywna percepcja, selektywna pamięć). Do-

minującym elementem w strukturze stereotypu 
jest negatywne uczucie, a element poznawczy 
jest zminimalizowany. Stąd z jednej strony ste-
reotypy „uzasadniają" błędne wnioski, a z drugiej 
wzmacniają negatywne uczucia. Należy jednak 
podkreślić, że niektóre stereotypy są głęboko 
wpisane w świadomości ludzkiej, tworzą zbiór 
przekonań, które określone jednostki akceptują 
implicite, nie uświadamiając sobie, że są to ste-
reotypy, ponieważ nie potrafią wyobrazić sobie 
alternatywnej koncepcji świata społecznego. 
Monika Burak: Jakie są jeszcze przyczyny po-
wstawania stereotypów? 
Ks. prof. Zdzistaw Chlewiński: Stereotypy nie są 
z reguły zależne tylko od jednej przyczyny, jest to 
zjawisko polimotywacyjne. Między innymi jed-
nym z czynników warunkujących powstawanie 
stereotypów jest uprzedzenie wobec narodów, 
od których doznano w dalekiej lub bliskiej prze-
szłości różne krzywdy. Wykazano w badaniach, 
że uprzedzenia i tendencja do posługiwania się 
negatywnymi stereotypami nasilają się gwałtow-
nie w sytuacji zagrożenia, konfliktów, przede 
wszystkim o charakterze ekonomicznym (np. 
bezrobocie). Uprzedzenia jako postać agresji po-
wodowane są po części przez frustrację. Sfru-
strowana jednostka wykazuje silną tendencję do 
zaatakowania przyczyny swej frustracji. Często 
jednak przyczyna frustracji danej osoby jest zbyt 
potężna lub nieokreślona, by możliwy byt bez-
pośrednio odwet, więc agresja przejawia się 
w negatywnych stereotypach. Oczywiście wy-
mieniłem tutaj tylko niektóre przyczyny stereo-
typów. 

W tworzeniu lub podtrzymywaniu stereotypu 
znaczna wydaje się również siła obrazu (film, 
malarstwo). Jest niemożliwe, by znać osobiście 
wszystkie kategorie osób. Dlatego też opieramy 
się na wiedzy potocznej, opowiadaniach znajo-
mych, lekturach książek, informacjach praso-
wych czy telewizyjnych. Im większy jest dystans 
między nami a daną kategorią osób, tym większe 
jest prawdopodobieństwo, że nasz wizerunek tej 
kategorii będzie stereotypowy. „Normalni" ludzie 
stosunkowo rzadko mają możliwość kontaktu 
z dewiantami, dlatego wizerunki dewiantów są 
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z reguły stereotypowe. Prawie zawsze zaś owe 
wyobrażenia bierzemy za rzeczywistość. 
M. B.: Jaki typ ludzi jest najbardziej podatny na 
uleganie stereotypizacji rzeczywistości? 
Ks. prof. Zdzisław Chlewiński: Trudno na to py-
tanie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, 
z doświadczenia raczej potocznego wiemy, że 
tzw. autorytarni ludzie (mający sztywne poglądy, 
wierzący w „spiskową teorię dziejów") percypują 
świat społeczny w kategoriach: „nasi-dobrzy", 
„inni-źli, niebezpieczni". Wykazują tendencję do 
stereotypowego widzenia „innych", „obcych". 
Pod tym względem psychologowie są jednak 
ostrożni w „epitetowaniu" niektórych ludzi jako 
bardziej podatnych na myślenie stereotypami. 
Na ten temat trwają dyskusje. 
A. D.: Z doświadczenia wiemy jak trudno jest 
zmienić raz utrwalony stereotyp. Czasami jednak 
jest to konieczne. Księże profesorze, co należy 

czynić, aby zneutralizować lub wyeliminować ne-
gatywny stereotyp? 
Ks. prof. Zdzisław Chlewiński: Myślę najogól-
niej, że przede wszystkim należy kierować się 
w życiu zasadą miłości bliźniego. To pozwoli 
nam dostrzec wartość każdego człowieka. Na-
leży akceptować fakt, że „inni są innymi". Istotną 
sprawą jest zrozumieć i uznać, że różne cechy 
ludzi najczęściej układają się według krzywej 
normalnej. Ludzie należący do różnych grup są 
różni. Nie należy więc generalizować żadnych 
cech. Myślę, że w państwie demokratycznym 
trzeba umieć kooperować z różnymi grupami 
dla dobra wspólnego. Stąd też w likwidacji ste-
reotypów i uprzedzeń etnicznych istotną rolę od-
grywają kontakty osobiste, znajomość kultury 
„innych". 
A. D.: Dziękujemy za rozmowę! 

Opracowanie: 
Adam Dobrzyński 

U Polaków zapał słomiany. 

Rosy jsk ie przysłowie ludowe 

Polacy sq narodem idiotów 

Józef Piłsudski 



• stereotypy w kulturze 

Stereotypy mieszkają w języku 
- rozmowa z prof. Jerzym Bartmińskim (UMCS) 

Jerzy Bartmiński - ur. w 1939 roku; ojciec sześciorga dzieci; prof. dr hab. W latach 1974-85 członek 
Ruchu „Światło-Życie", współzałożyciel NSZZ „Solidarność" w UMCS i pierwszy przewodniczący 
Komitetu Zakładowego; od maja 1981 członek prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność". Inicjator Ruchu Solidarności Rodzin. Internowany 13 XII 1981 roku, po wyjściu 
z więzienia członek podziemnej Społecznej Komisji Nauki „Solidarności" (1983-1989); w 1989 współ-
założyciel i działacz Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Obecnie członek Unii Wolności. Pro-
rektor UMCS (1990-93), członek trzech komitetów PAN: Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Nauk 
Etnologicznych. Kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego w Insty-
tucie Filologii Polskiej UMCS; wicedyrektor Instytutu Europy Środkowowschodniej. Autor ponad stu 
rozpraw na tematy współczesnej polszczyzny ogólnej i ludowej oraz polskiego folkloru. Najważniejsze 
publikacje książkowe: O języku folkloru, Wrocław 1973; O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa 
w funkcji języka artystycznego, Lublin 1977; Nazwiska polskie w języku polskim. Problemy popraw-
nościowe (współautor: Izabela Bartmiriska), Warszawa 1978; redaktor kilkunastu prac zbiorowych, 
m.in.: Słownik ludowych stereotypów językowych, Wrocław 1980; Współczesny język polski 1993 
(wyd. jako tom 2. Encyklopedii kultury polskiej XX wieku). Założyciel i redaktor wydawnictwa „Etno-
lingwistyka" oraz Słownika stereotypów i symboli ludowych (t. I, Lublin 1996). 

Katarzyna Grzybowska: Co to jest stereotyp? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Walter Lippmann, inicja-
tor badań nad stereotypami, określił je jako „ob-
razy w głowach", wpływające na nasze myśle-
nie, postępowanie i zachowanie. Dzisiaj pod 
wpływem socjologów przyjęło się łączyć stereo-
typy z wyobrażeniami ludzi różnych narodowości 
(Niemiec, Żyd, Ukrainiec), zawodów (urzędnik, 
chłop), pochodzenia (warszawiak) i podkreślać 
dwie cechy tych wyobrażeń: zabarwienie emo-
cjonalne i skłonność do fałszywych generalizacji. 
Stąd stale powtarzany postulat walki ze stereoty-
pami, ich przełamywania, odrzucania. Języko-
znawcy, którzy dopiero niedawno zaczęli się inte-
resować stereotypami skłonni są traktować je ja-

ko niezbywalny element kultury, wiązać z mod-
nym ostatnio pojęciem jezykowego obrazu świa-
ta, obrazu przyjmowanego z tradycją, w postawie 
„naiwnej". Wszystkim badaczom zajmującym się 
tym zagadnieniem wspólne jest przekonanie, że 
stereotypy są czymś, co jest utrwalone społecz-
nie, przekazywane kulturowo, więc niejako „z 
drugiej ręki", i że najbardziej wyrazisty wyraz 
steretypy znajdują w języku. Jako językoznawca 
dodałbym jednak od razu, że choć stereotypy są 
wpisane w język, mieszkają w nim, to mogą 
funkcjonować też poza językiem, czego najlep-
szym przykładem jest karykatura.. 
K.G.: Często w rozważaniach naukowych termi-
nowi stereotyp towarzyszy pojęcie stereotypizacji. 
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Prof. Jerzy Bartminski: To rozróżnienie jest uza-
sadnione, odpowiada rozróżnieniu procesów i wy-
tworów , które wiążemy w Polsce z nazwiskiem 
Kazimierza Twardowskiego. Stereotyp jako utr-
walone wyobrażenie jest wytworem procesów 
historycznych, gromadzenia doświadczeń i ich 
jakiegoś przetwarzania przez wspólnotę. To prze-
twarzanie polega między innymi na stereotypiza-
cji, czyli na wyborze charakterystyk, na hierar-
chizowaniu cech, na wybijaniu dominanty, oczy-
wiście i na ukrywaniu cech niewygodnych, 
„wstydliwych". Interesującą pracę doktorską na 
temat kształtowania się stereotypów narodowych 
w Polsce napisała w tym roku Aleksandra Nie-
wiara z Uniwersytetu Śląskiego. Pokazała, jak 
w ciągu czterystu la t , od XVI do XIX wieku, roz-
wijały się obrazy różnych narodowości w Polsce 
i przez jakie etapy te charakterystyki przecho-
dziły. 

Stereotypizacja obejmuje wszystko, co postrze-
gamy, ale z wielu powodów najbardziej nas inte-
resują obrazy ludzi, w tym i to, jak widzą nas 
inni. Tworzymy sobie wyobrażenia „typowych" 
przedstawicieli poszczególnych narodów, miesz-
kańców różnych regionów, członków rodziny itd. 
Czasem są one bardzo złośliwe - na przykład 
teściowa ma powszechnie znany wizerunek ne-
gatywny, podczas gdy rodzona matka pozytyw-
ny. Chce jednak powiedzieć od razu, że stereoty-
pizacja jako proces polegający na schematycz-
nym i „tendencyjnym" uogólnianiu, dotyczy nie 
tylko ludzi, utrwalone są w języku także subiek-
tywne wyobrażenia (stereotypy!) zwierząt, np. 
chytry lis, wierny pies, zdrowy i silny koń, dum-
ny orzeł, głupia i złowieszcza wrona - drzew 
i kwiatów (męski i twardy dąb, kobieca i smutna 
brzoza), a także wielu przedmiotów, jak choćby 
narzędzi pracy takich jak kosa, cep, pióro, cyr-
kiel, młot i łopata, które zaczynają funkcjonować 
jako kulturowe symbole. Stereotypizowane są 
elementy kosmosu (słońce, które się uśmiecha, 
np. na obrazkach dzieci) i rożne składniki całego 
otaczającego nas świata. Dla językoznawcy jest 
zrozumiałe, że stereotypizacji ulega wszystko to, 
co człowiek językowo i kulturowo oswaja. Ste-
reotypy tworzą swoisty kod kulturowy, powiąza-

ny z językiem. Drogi językoznawców i socjo-
logów, jeśli chodzi o spojrzenie na stereotyp 
w tym miejscu się trochę rozchodzą. 
Adrian Lesiakowski: Czy stereotyp jest zawsze 
fałszywym sądem o rzeczywistości? 
Prof. Jerzy Bartminski: Tak się przyjęło sądzić, 
choć często też mówi się o „ziarnie prawdy", 
które tkwi w każdym stereotypie. Rzecz jednak 
w tym, że owa prawda jest zawsze bardzo su-
biektywna, raz bliższa obiektywnej rzeczywistoś-
ci, raz dalsza. Nienaukowe, potoczne widzenie 
świata, widzenie utrwalone społecznie, jest ze 
swej natury antropocentryczne i etnocentryczne, 
oparte na zasadzie „człowiek miarą " (homo 
mensura). Stereotyp jest pewną kreacją obrazu 
świata odpowiadającą potrzebom człowieka. 
Podobnie jak symbol jest tworem kulturowym, 
a wiec nie jest prostym, fotograficznym odbi-
ciem, i wcale do tego nie zmierza. Jeżeli mówi-
my woda, to tak naprawdę nie myślimy wtedy 
H20, ale myślimy stereotypizując, tak jak Mickie-
wicz: „W samotności biegnę do Ciebie jak do 
wody". Bo czym jest woda dla człowieka? Rze-
czywistością fizykalną, czy chemiczną? Nie, jest 
po prostu rzeczą „ludzką", czymś potrzebnym 
nam, niezbędnym do życia, co nas chłodzi, daje 
poczucie rześkości itd. 

A.L.: Czy stereotypy muszą zawsze być nega-
tywne? 
Prof. Jerzy Bartminski: Nie muszą być i nie są 
tylko negatywne. Istnieją również stereotypy po-
zytywne. Na przykład istnieje bardzo pozytywny 
stereotyp matki, którego nie potwierdzają statys-
tyki (przecież matki potrafią być okrutne, nie-
rzadko zabijają swoje dzieci). Przeważnie w ste-
reotypowych wyobrażeniach cechy negatywne 
i pozytywne mieszają się ze sobą. 
Wrócę do sprawy kształtowania się stereotypów, 
udokumentowany przez A. Niewiarę. Zaczyna się 
od rejestrowania faktów: Włosi potrafią pięknie 
grać i śpiewać, Niemcy jedzą ziemniaki, Francuzi 
są wymowni i jedzą ślimaki itd. My to widzimy, 
spamiętujemy, o tym mówimy, piszemy. Drugi 
etap to selekcjonowanie szczegółów: jedne po-
twierdzają się i zaczynają w obrazie ogólnym do-
minować, a inne gdzieś przepadają. Tworzenie 
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stereotypu poprzedzone jest więc fazą poznawa-
nia. Funkcja poznawcza jest więc funkcją podsta-
wową. Są więc na przykład określone przedmio-
ty, kojarzone z określonymi narodami. Jeśli cho-
dzi o Polaków, to respondenci ankiet wskazywali 
mi najczęściej trzy: butelkę wódki - flaszkę, 
szablę i krzyż. Takie uproszczone widzenie ma 
jakieś uzasadnienie realne, ale w którymś mo-
mencie zostało poddane interpretacji, symboliza-
cji. Do przedmiotów przypisywano pewne działa-
nia, sposoby postępowania, pewne cechy cha-
rakteru. Więc ostatecznie stereotypowy obraz 
(nas samych czy obcych) jest już selekcją, prze-
tworzeniem, interpretacją. Potem stereotypy są 
przejmowane wraz z tradycją. Ktoś nigdy na 
oczy nie widział Tatara, ale wie, że był to ktoś, 
kto jadał surowe mięso, bo u nas tak właśnie 
nazywa się pewna (smaczna) potrawa. Stereotyp 
zaczyna funkcjonować autonomicznie, jako wy-
obrażenie przyjmowane na wiarę, od innych, 
z drugiej ręki, oczywiście zawsze trochę ana-
chroniczny. 0 ile wiem, dzisiejsi Tatarzy wolą 
mięso gotowane i smażone od surowego! 
K.G.: Czy stereotyp jest rzeczywistością stafą 
czy też zmienną i dynamiczną? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Stereotyp, podobnie jak 
język, jest równocześnie trwały i zmienny. Należy 
do struktur długiego trwania, jak to określają et-
nolodzy. W ciągu naszego jednostkowego życia 
zmienia się może niewiele, ale jak patrzymy na 
dłuższy odcinek czasu, to widzimy zmiany. Przy-. 
kładem może być obraz Niemca, bardzo stary, 
ukształtowany jeszcze w kulturze staropolskiej, 
z dominacją cech negatywnych. Niemiec ma na-
zwą urobioną od słowa „niemy," „niemota", 
a więc był przez naszych przodków postrzegany 
jako ktoś, z kim trudne (niemożliwe?) było poro-
zumienie się słowne. Do dziś często określa się 
język niemiecki jako „szwargot", język ten jest 
prototypowo traktowany przez Polaków jako ję-
zyk obcy. Niemiec to byt nie-katolik, luteranin, 
heretyk. Potem wróg, zaborca, agresor, oprawca. 
I co się nagle okazuje po kilku wiekach istnienia 
takiego stereotypu w naszej kulturze? Obraz 
Niemca zmienia się. Według ostatnich badań, 
stereotyp Niemca przyjmuje wiele cech pozytyw-

nych. Dziś, zwłaszcza młodzi Polacy widzą 
Niemca przede wszystkim jako Europejczyka. 
Dlaczego? To jest przykład wpływu sytuacji 
społecznej i politycznej na zmianę stereotypu. 
Nowe aspiracje, nowe wartości - wykształcenie, 
przedsiębiorczość - które cenimy u siebie i doce-
niamy u innych. 
Sławomir J. Żurek: Zmienił się w naszym społe-
czeństwie stereotyp Niemca, czy także ulegt ta-
kiej zmianie stereotyp Żyda? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Stereotyp Żyda zmienił 
się również, ale przede wszystkim zróżnicował 
się jeśli chodzi o grupy społeczne. Paradoks po-
lega na tym, że w Polsce Żydów dziś jest bardzo 
mato, jako grupa są prawie nieobecni w życiu 
społecznym i politycznym, a jednocześnie tej 
nieobecności towarzyszy ogromne zainteresowa-
nie dla kultury żydowskiej. U młodych jest to 
nostalgiczne, bo oni chcieliby poznać coś, co 
kiedyś tu istniało i to w ogromnym bogactwie. 
Przecież Lublin był w dużym procencie przed 
wojną miastem żydowskim. Zostały ślady, pa-
miątki po Żydach, ich kulturze i jest sympatyczne 
i zrozumiałe, że młodzi Polacy chcieliby doświad-
czyć tego jakimi ludźmi byli nosiciele tych pa-
miątek. Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" 
jest właśnie doskonałym przykładem tej nostal-
gicznej postawy młodych ludzi wobec tradycji 
miejscowej i wobec Żydów. Być może to wszyst-
ko podszyte jest trochę poczuciem winy, że jak 
Żydzi tu żyli to wtedy nie interesowaliśmy się 
nimi jak należy. Drugą postawą jest fobia żydow-
ska. Niechęć do Żydów, którym przypisuje się złe 
intencje w stosunku do nas. Współczesny polski 
antysemityzm jest dla mnie zjawiskiem kuriozal-
nym, nie ma potwierdzenia w doświadczeniu 
empirycznym i idzie na przekór nauczaniu i stara-
niom Kościoła Katolickiego, zwłaszcza Jana Pa-
wła II. Niestety, głównym nosicielem antysemi-
tyzmu w Polsce są dzisiaj niektóre kręgi inteli-
gencji, które mitologizują niebezpieczeństwa rze-
komo grożące nam ze strony Żydów. Dla mnie 
rewelacyjne były wyniki badań Aliny Całej, poka-
zujące, że ludzie ze wsimyśleli o Żydach bardziej 
realistycznie, jako o dobrych sąsiadach. Rolnicy 
na pytania w latach osiemdziesiątych o to, kogo 
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z obcych przyjęliby najchętniej za sąsiada odpo-
wiadali, że Żyda owszem tak. Podawali przykłady 
dobrych doświadczeń sprzed wojny. Żyd pozos-
tał w pamięci zbiorowej ludzi na wsi i w małych 
miasteczkach jako dobry sąsiad, do którego 
można zawsze się udać, by pożyczyć pieniądze 
i nigdy nie odmówił. Znam to z rodzinnych opo-
wieści z rodzinnego miasta Przemyśla (gdzie 
równocześnie toczyła się ostra rywalizacji hand-
lowa). Obraz Żyda dzisiaj wśród studentów jest 
bardzo pozytywny, choć nie aż tak pozytywny jak 
na przykład w Niemczech (prowadziłem badania 
porównawcze w latach 1993-1994 wśród stu-
dentów niemieckich w Bochun w Niemczech 
i polskich w Lublinie). Jakie cechy w stereotypie 
Żyda zmieniły się najbardziej? W przeszłości Żyd 
postrzegany był przez Polaków jako brudny 
(„parch") i tchórzliwy. Młodzi dzisiaj to zmienili, 
uznając- nowe fakty, kiedy to Izrael w konfliktach 
wojskowych z sąsiadami odniósł wiele suk-
cesów. Wcześniej bitności Żydów jakby nie do-
strzegano, choć wystarczy zobaczyć polski 
cmentarz pod Monte Cassino, żeby się przeko-
nać, ile jest tam nagrobków żołnierzy narodo-
wości żydowskiej, którzy dzielnie walczyli w armii 
gen. Andersa. Tu mieliśmy dobry przykład selek-
cjonowania i ukrywania faktów, więc zafałszowa-
nia, jakie niesie w sobie stereotyp. Wg ostatnich 
badań, w obrazie Żyda młodzi Polacy mają 
skłonność podkreślać takie cechy, jak inteligen-
cja, bogactwo, zaradność. Są to akurat te cechy, 
które młody Polak sam bardzo dzisiaj ceni. 
S.J.Ż.: Postrzegając innych, szukamy w nich nie-
jako swoich własnych cech... 
Prof. Jerzy Bartmiński: Tak. W stereotypach za-
wsze postrzegamy przez pryzmat własnych po-
trzeb i wartości. W Niemcach akceptujemy ich 
oszczędność, pracowitość, bogactwo, bo my 
właśnie takimi chcielibyśmy dzisiaj być. W Ame-
ryce mieszkańcy Stanów Zjednoczonych postrze-
gają Polaków jako oszczędnych i pracowitych, 
bo. Amerykanie sami właśnie takimi chcą być 
i w dużej mierze są. 

S.J.Ż.: Czy są prowadzone badania na temat wy-
korzystywania stereotypów w walce politycznej? 
Prof. Jerzy Bartminski: Ależ oczywiście! Adam 

Schaff zalecał wszystkim tym, którzy się zajmują 
działalnością polityczną, a zwłaszcza tym, którzy 
przemawiają publicznie i chcą zdobyć popular-
ność, aby studiowali stereotypy i uczyli się nimi 
posługiwać. 
S.J.Ż.: Ale czy takie instrumentalne posługiwanie 
się stereotypem jest uczciwe? 
Prof. Jerzy Bartmiński: To może nie być uczci-
we (nie musi być nieuczciwe), za to, co dla 
przeciętnego polityka jest najważniejsze, jest 
skuteczne. 0 skuteczności decyduje to, gdzie 
i w jakich okolicznościach użyje się danego ste-
reotypu. Są zwykle dwa zabiegi stosowane łącz-
nie: jedne, żeby zniechęcić słuchaczy (wy-
borców) do przeciwników, drugie, żeby wykreo-
wać swój pozytywny wizerunek. Używa się więc 
stereotypów negatywnych, piętnujących, jak 
„mason", „żydokomuna", „kleryka!", „zaścia-
nek", „oiszewik" - seria jest bardzo długa; oraz 
słów nobilitujących, jak „rodzina", „przymierze", 
„ojczyzna", „patriota" - które należą do specjal-
nej kategorii stereotypów tzw. ideologicznych. Za 
każdym takim słowem idzie ustawienie swojego 
przeciwnika w odpowiedniej roli społecznej, su-
gerowanie określonego schematu oceny. Służy 
temu słowna etykietka. Jest to bardzo skuteczny 
sposób politycznego działania, walki z przeciwni-
kiem politycznym i - o to dzisiaj na szczęście 
coraz trudniej - dodawania sobie wartości i zdo-
bywania poparcia poprzez czysto słowne mani-
pulacje. 

K.G.: Jak Polak postrzega sam siebie? Czy ist-
nieje stereotyp Polaka w"'Polsce? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Tak, istnieje. Jest to 
połączenie krytycyzmu z samouwielbieniem. To 
paradoks, ale musimy pamiętać, że stereotypy 
ze swej natury są ambiwalentne i bardzo niejed-
noznaczne. Polacy widzą siebie i pozytywnie, 
i negatywnie równocześnie. 
A.L.: Czy jest to charakterystyczne tylko dla Po-
laków, czy też również dla innych narodów? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Do niedawna sądziło się, 
że autostereotyp czyli obraz siebie samego, swo-
jej grupy, jest zawsze pozytywny, a w każdym 
razie w przeważającej części pozytywny. To na 
pewno można powiedzieć o sporej części pol-
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skiego społeczeństwa, która hołubi wyidealizo-
wany obraz polskości i Polaka. Przekazuje go 
szkoła, sugestywnie narzuca literatura. Akcentuje 
się - w imię jakichś wyższych celów - wyłącz-
nie nasze pozytywne cechy, a więc przywiązanie 
do tradycji, do wolności, jako sztandarowej idei 
naszej kultury, naszą tolerancję, która nas tak 
pozytywnie wyróżniała w Europie w XVI wieku, 
patriotyzm, dzielność, szlachetność, religijność. 
Ukrywa się ciemne strony naszej historii narodo-
wej i nasze wady, o których pozwalali sobie 
mówić publicznie tylko najodważniejsi: Cyprian 
Kamil Norwid, Stanisław Brzozowski, Witold 
Gombrowicz, Jan Józef Lipski, Czesław Miłosz. 
Obcy mieli o nas raczej krytyczne zdanie. Kry-
tycznie postrzegali nas nasi najbliżsi sąsiedzi: 
Ukraińcy i Litwini (z pozycji słabszych), także 
Niemcy i Rosjanie (z pozycji mocniejszych), ale 
też np. Szwedzi, a ostatnio Czesi i - co było dla 
wielu zaskoczeniem - Węgrzy. Ten krytycyzm, 
często oparty na przesłankach wybiórczych 
(polscy turyści-handlarze!) przenika też do na-
szego autostereotypu, choć w naszej zbiorowej 
wyobraźni byt niewątpliwie słabszy. W ostatnich 
latach autokrytycyzm Polaków bardzo się nasilił, 
przybierając w niektórych środowiskach formy 
przesadne, bliskie załamania wiary w samych 
siebie. Prowadziłem, by odwołać się do bliskich 
mi danych - badania porównawcze wśród stu-
dentów w Polsce i w Niemczech i bytem zdumio-
ny jak krytycznie młodzi Polacy oceniali samych 
siebie (i rodaków). Jednocześnie ich stereotyp 
Niemca wykazuje pewne znamiona nadwartoś-
ciowania. Wręcz jest tak, że młodzi Polacy 
myślą lepiej o Niemcach niż o sobie i - co cie-
kawe - lepiej niż sami Niemcy myślą o sobie. Na 
przykład jeśli pytanie dotyczyło agresywności -
studenci polscy przypisywali typowemu Polako-
wi agresywność w stopniu wyższym niż studenci 
niemieccy, Niemcy mają nas raczej za łagod-
nych. To samo dotyczy lenistwa (Niemcy uważa-
ją nas za bardziej pracowitych niż my sami sie-
bie), to samo pijaństwa (Niemcy widzą naszą 
nieprzezwyciężalną skłonność do alkoholu, ale 
jest to cecha w znacznym stopniu mniej ekspo-
nowana w niemieckim stereotypie Polaka niż 

w polskim autostereotypie). Natomiast Niemcy 
postrzegają Polaka jako biedaka, przy czym -
pocieszmy się - postrzegają tak wszystkich Sło-
wian: Rosjan, Ukraińców, a nawet Czechów, 
którzy w naszych oczach są bogaci. Niemcy 
uważają nas za tolerancyjnych, my natomiast 
sygnalizujemy w ankietach, że nastąpiło w na-
szym społeczeństwie załamanie etosu tolerancji. 
Jesteśmy postrzegani przez Niemców jako upar-
ci, nie bardzo odważni, mało patriotyczni. Polacy 
natomiast żywią się mitami, uważają się za bo-
haterskich, kochających ojczyznę, towarzyskich 
i wesołych. Niemcy wcale tak nas nie postrze-
gają. 
A.L.: A jak Niemcy postrzegają siebie? Czy te 
zjawiska są porównywalne? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Niemcy widzą siebie bar-
dziej pozytywnie niż Polacy siebie. Chociaż 
uważają się za mało tolerancyjnych i chłodnych 
emocjonalnie, za takich, co dużo piją, są mało 
zaradni, mało przedsiębiorczy (Polacy Niemców 
pod tymi względami oceniają zacznie wyżej -
jako wybitnie pracowitych i bardzo zaradnych). 
Oni się mają za kosmopolitów, a my widzimy 
ich jako nacjonalistów. Generalnie mają o sobie 
lepsze zdanie niż my o sobie. Zaryzykowałbym 
twierdzenie, że u Niemców nie ma tego zachwia-
nia poczucia narodowej tożsamości, które wystę-
puje obecnie w niektórych środowiskach mło-
dych Polaków, gdzie jakby przestaje się wierzyć 
w siebie. 
S.J.Ż.: Czy na obraz Poiaka wśród Niemców na-
kłada się także obraz Słowianina, czy też raczej 
Europejczyka? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Niemcy - jak wiadomo, 
nie od dzisiaj - postrzegają nas jako miesz-
kańców peryferii Europy, młodszych cywilizacyj-
nie, gospodarczo, biedniejszych. Sobie natomiast 
przypisują większą przedsiębiorczość, inteligen-
cję i bogactwo. My tę samą postawę wykazuje-
my wobec Wschodu. Polacy z góry traktują na 
przykład Litwinów i Ukraińców, nie wspominając 
już o Białorusinach, a także Rosjanach (mimo 
równoczesnego podziwu dla rosyjskiej literatury, 
muzyki, sztuki). My przypisujemy co najmniej ty-
le samo cech negatywnych im, co Niemcy nam. 
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Następuje tu odwzorowanie pewnej relacji, która 
jest oparta na idei „europejskości" i „azjatyckoś-
ci", „Zachodu" i „Wschodu", kultury i barbarzyń-
stwa. 
A.L.: A jak Niemców postrzegają ich zachodni 
sąsiedzi, na przykiad Francuzi? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Francuzi widzą Niemców 
trochę podobnie jak Niemcy Polaków, a Polacy 
Ukraińców. Za „prawdziwych Europejczyków" 
Francuzi uważają oczywiście siebie. Niemcy zaś 
to dla nich jeśli nie barbarzyńcy, to w każdym 
razie młodsi kulturowo. 
Czy takie różnice przeszkadzają w budowaniu 
jedności europejskiej? Myślę, że nie, że raczej 
przydają kolorytu kulturze europejskiej. W krajach 
Unii Europejskiej związane ze stereotypami (ale 
nie tożsame z nimi!) uprzedzenia są dzisiaj 
szczęśliwie przezwyciężane, udało się to (podob-
no) Francuzom i Niemcom. Pomaga temu po-
wstające poczucie przynależności do Europy. 
Wielu Niemców czy Francuzów pytanych o naro-
dowość odpowiada: „Jestem Europejczykiem!". 
U nas to poczucie bycia Europejczykami jest 
oczywiście słabsze, ale niewątpliwie narasta. 
K.G.: Czy stereotypy mają związek z twórczością 
artystyczną? Czy istnieje stereotyp prawdziwego 
artysty? 
Prof. Jerzy Bartmiński: To dwa osobne pytania. 
Zacznijmy od kwestii pierwszej: stereotypy a sztu-
ka. Od romantyzmu, z jego kultem oryginalności 
cenimy niepowtarzalność, jedyność, niezwykłość 
dzieł artystycznych, a więc coś radykalnie inne-
go niż powtarzalne, seryjne, utarte stereotypy. 
Ale absolutna oryginalność jest mitem, jest 
czymś nieosiągalnym. W rzeczywistości każda 
kultura, każda twórczość rozwija się między 
dwoma biegunami. Jeden biegun to zastane go-
towe wzorce, lepsze czy gorsze, ale znane, tra-
dycyjne. Na tym biegunie sytuują się wszelkiej 
maści sterebtypy. Drugi biegun to biegun orygi-
nalności. Komunikacja społeczna, także artys-
tyczna, nie może wyskoczyć z języka, przeciwnie 
- bazuje na nim, a dzieło literackie, nawet naj-
bardziej oryginalne, żyje w języku, zależy od nie-
go, dociera do odbiorcy poprzez język. Język ot-
wiera oczywiście olbrzymie możliwości kreacji. 

Jest mechanizmem generującym, jak mówią ję-
zykoznawcy, ale stwarza też ramy, zakreśla ba-
riery zrozumiałości. Jeśli twórca przekroczy pe-
wien stopień oryginalności, może stać się nieko-
munikatywnym. Jednym z powszechnie dziś sto-
sowanych sposobów operowania stereotypami 
w twórczości artystycznej jest „gra" z nimi, 
przywoływanie po to, by je kwestionować, prze-
łamywać, ośmieszać, żeby zaskakiwać czytelni-
ka, poruszać, szokować. Świetnych przykładów 
takiej gry dostarczają teksty Gombrowicza, 
Mrożka, Leca. Generalnie jest tak, że literatura 
przejmuje stereotypy z języka potocznego. Oczy-
wiście może im ulegać, utrwalać, podtrzymywać 
ich obieg. Utrwalaczem (i po trochu twórcą) ste-
reotypów byt np. Henryk Sienkiewicz, który umiał 
je wykorzystywać jako środek pozyskiwania czy-
telników. Sienkiewicz jest bardzo polonocentrycz-
ny i ziemiańsko-szlachecki, na Ukraińców patrzy 
oczyma polskiego szlachcica. Zarzucał mu to już 
Bolesław Prus, który w recenzji Ogniem i mie-
czem zupełnie od nowa napisał scenę rozmowy 
Skrzetuskiego z Chmielnickim, pokazał w niej, że 
Ukrainiec mógł inaczej niż w powieści Sienkiewi-
cza rozmawiać z Polakiem. Prus zdobył się na 
większą niezależność od tradycyjnych stereo-
typów polsko-ukraińskich.. 
A.L.: Czy to znaczy, że są ludzie, którzy postrze-
gają cały świat poprzez stereotypy? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Wszyscy ludzie widzą 
świat poprzez język i poprzez stereotypy w nim 
istniejące, choć w większości nie zdajemy sobie 
z tego sprawy. 

S.J.Ż.: Czy możliwa jest weryfikacja stereo-
typów? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Oczywiście, jest możli-
wa. Przecież potrafimy uczyć się obcych ję-
zyków. Potrafimy też wyjść poza to, co odziedzi-
czyliśmy z tradycji. Nauka to robi! Historycy 
walczą ze stereotypizacją w widzeniu naszej his-
torii. Opisują fakty i to, jak są one interpretowane 
przez współczesnych i potomnych. Czy to jest 
łatwe? Nie. Wszyscy jesteśmy uwarunkowani 
kulturowo i musimy uczyć się uznawania również 
racji innych. 
S.J.Ż.: Co się stanie z kulturą pełną stereotypów, 
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odmiennej symboliki w momencie, gdy Europa 
stanie się jednym organizmem? 
Prof. Jerzy Bartmiński: Do tej jedności jest bar-
dzo daleko i myślę, że tak naprawdę to nigdy do 
niej nie dojdzie. Europa szczyci się swoją różno-
rodnością w jedności. Tę formułę przez lata wy-
pracowywało chrześcijaństwo, choć nie zawsze 
jej przestrzegało. Chodzi tu przede wszystkim 
o respektowanie lokalnych tradycji. Na Zachodzie 
na przykład ceni się przede wszystkim to, co 
świadczy o odmienności poszczególnych na-
rodów: kultura, potrawy, obyczaje. I właśnie one 

będą w Europie integrującej się poszukiwane 
przez innych i mam nadzieję, że dzięki temu pol-
skie tradycyjne wartości będą bardziej cenione -
a w konsekwencji także docenione przez nas sa-
mych. Będziemy atrakcyjni dla Europy, jeśli za-
chowamy naszą tożsamość kulturową. Przeciw-
nie, jeśli ograniczymy się tylko do naśladowania 
wzorów obcych, nie będziemy partnerami, zej-
dziemy na margines jako „papuga narodów". 
Wejście do Europy jest więc szansą na docenie-
nie przez innych naszej odrębności - i na doce-
nienie jej przez nas samych. 

Opracowanie: 
Sławomir J. Żurek 

Dlatego Ż y d bogaty, żc ż\ je z cudzej biedy i straty. 

Póki s'wial s:\viatem. nie będzie Niemiec Polakowi bratem. 

Polskie przysłowia ludowe 



Potrzeba pamięci 
- rozmowa z drem hab. Władysławem Panasem (KUL) 

Władysław Panas - ur. 1947; dr hab. literaturoznawca, pracownik naukowy Katedry Literatury Pol-
skiej w Sekcji Filologii Polskiej KUL. Główne kierunki badań naukowych: metodologia i teoria litera-
tury, kultura i sztuka pogranicza etnicznego oraz twórczość Brunona Schulza. Autor wielu artykułów 
i rozpraw naukowych, między innymi: W kręgu metody semiotycznej (Lublin 1991); Pismo i rana. 
Szkice o problematyce żydowskiej iv literaturze polskiej (Lublin 1996); Księga blasku. Traktat o kabale 
w prozie Brunona Schulza (Lublin 1997). 

Sławomir J. Żurek: Historia ma związek z ludzką 
pamięcią i są to najczęściej przeżycia bardzo 
osobiste... 
Dr hab. Władysław Panas: W historii najbardziej 
podoba mi się formuła świadectwa, czyli per-
spektywy osobistej. Odnoszę wrażenie, że 
mówiąc o różnych zjawiskach bardzo często 
uciekamy w ogólniki. Mówi się o kulturze w ogóle 
i o kulturze narodowej, o historii, ale to wszystko 
jest bardzo ogólne, niekonkretne, nieosobiste. 
S.J.Ż.: Zatem jaką rolę peini w kulturze pamięć 
człowieka? 
Dr hab. Władysław Panas: Nie będę oryginalny, 
bo tu nie można być oryginalnym... To jest pod-
stawowa rzecz, którą się ma, we wszelkich per-
spektywach - indywidualnej, zbiorowej, wspól-
notowej, społecznej. Bez pamięci nie ma kultury! 
Bez pamięci, czyli - mówiąc innym językiem -
bez obcowania, zarówno w porządku historycz-
nym, jak i współczesnym. To jest właśnie pa-
mięć egzystencjalna. Pamiętać o kimś, o czymś, 
o kimś w związku z czymś! Przecież to jest takie 
ludzkie... To nie tylko zwracanie się wstecz, ale 
iść do tyłu to tak, jak u Mrożka „iść tyłem do 
przodu". Pamięć uruchamia wszystkie czasy: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Sądzę, 

że wszyscy sobie to uświadamiamy. Pamięć jest 
potrzebna w paru aspektach. Jest przywoływana 
w działaniach poznawczych, czyli w takim po-
rządku, gdzie podstawowym wyznacznikiem jest 
poznanie! Taka pamięć, nazwijmy ją „naukowa", 
nie musi mieć innych motywacji. Identyczną mo-
tywację ma alpinista. Możemy go zapytać: „Dla-
czego Pan wchodzi na tę górę?"; „Czy pamięta 
Pan o tym, że może się Pan zabić!"; „Czy wie 
Pan, że może sobie odmrozić nogi?". A on i tak 
wchodzi na tę górę, ponieważ ona jest! Tak więc 
coś jest, więc się to coś opisuje. Pamięć nie 
musi się przekładać na bardziej wymierne, prak-
tyczne działanie. Rysuje się nam tutaj pamięć 
w kulturze duchowości, a więc taka, która jest 
do czegoś potrzebna człowiekowi. Niekoniecznie 
dlatego, że jest uczony, że wiążą się z tym jego 
obowiązki zawodowe, że mu za to płacą. Pamięć 
jest nieodzownie potrzebna każdemu człowieko-
wi. 

Paweł Król: Do czego? 
Dr hab. Władysław Panas: Wyobraźmy sobie 
przeciwieństwo pamięci - amnezję! Amnezja to 
inaczej wymazanie. Powiedziałbym, wręcz egois-
tycznie - pamięć potrzebna jest żeby zaistnieć, 
żeby mieć samoświadomość, żeby siebie zoba-
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czyć w jakimś kontekście. Kontekst jest zawsze 
(czy sobie to uświadamiamy, czy nie) doczesny, 
teraźniejszy, współczesny... Ale przecież zawsze 
mamy jakąś swoją przeszłość - dzień, miesiąc, 
rok, dwadzieścia lat wcześniej. 
P.K.: Co się dzieje jak cztowiek nie pamięta? 
Dr hab. Władysław Panas: W skrajnych przy-
padkach jest to choroba, śmierć duchowa, a na-
wet biologiczna. Zatem mówiąc o pamięci w as-
pekcie kulturowym, wspólnotowym, społecznym, 
trzeba mówić również o śmierci! Kulturowa pa-
mięć potrzebna jest człowiekowi do zakorzenie-
nia siebie w tej wspólnocie szerszej: żywych (tu 
i teraz) oraz zmarłych (tam i kiedyś). To jest to, 
co w chrześcijaństwie nazywa się obcowaniem 
świętych... Podstawą obcowania jest pamięć. 
Pamięć religijna ma charakter modlitewny. W kul-
turze ten związek realizuje się podobnie. Pamię-
tać to nie znaczy tylko spłacić dług czy „oddać" 
szacunek komuś, lub czemuś. Pamięć jest po-
trzebna bardziej tym, którzy pamiętają, niż histo-
rii, dziejom, zjawiskom, postaciom. Przede 
wszystkim jest to nam potrzebne. Gdy nie pa-
miętamy, nie ma nas. Jestem, trochę jak w filozo-
fii dialogu, „o tyle, o ile Ty jesteś". To zjawisko 
działa również wstecz - jestem o tyle, o iie mam 
jakąś przeszłość. Przeszłość, która mnie wiąże 
z miejscami i z czasem. Pamięć czasowo-prze-
strzenna, to coś w rodzaju bachtinowskiej „chro-
notopii", obcowania dialogowego, osobowego 
w różnych kierunkach! Stan ten u Simone Weil 
nazywa się „zakorzenieniem siebie we wszelkiej 
rzeczywistości". Tak więc pamiętając mamy jed-
nocześnie do czynienia z przejawem naszego 
„transcendotrwania"... 

S.J.Ż.: Mówił Pan Profesor o amnezji... Człowiek 
często nie pamięta, bo coś jest nieważne, ałbo 
nie pamięta, bo się boi. Czy by pamiętać po-
trzebna jest odwaga? 
Dr hab. Władysław Panas: Czasami chyba tak. 
Mówi się przecież o pamięci wybiórczej - pamię-
ta się to, co jest miłe, sympatyczne, przyjemne, 
a rzeczy niemiłe, niedobre, traumatyczne wyma-
zuje się z pamięci. Tak, jest potrzebna odwaga 
do pamięci zbiorowości, bo konieczna jest pa-
mięć również o tych momentach niemiłych. Pa-

mięć jest przyznawaniem się do czegoś. Można 
wymazać coś z pamięci, nie nazwać, nie obda-
rować imieniem, a wtedy to „coś" po prostu nie 
istnieje. To jest magiczna operacja! Odwaga po-
trzebna jest po to, aby wydobywać z tych ciem-
nych zakamarków naszej pamięci. Mówi o tym 
psychoanaliza, znają to również mistrzowie du-
chowi. Wreszcie, na tym przecież polega spo-
wiedź! Nazywanie, mówienie, przypominanie 
mają więc funkcję terapeutyczną. Pamięć może 
nas uleczyć... 
S.J.Ż.: Do czego może być potrzebna pamięć 
mieszkańcom Lubłina? 
Dr hab. Władysław Panas: Od pewnego czasu 
bardzo mnie to miasto interesuje, piszę o nim, 
chociaż nie mieści się to w mojej opcji zawodo-
wej. Piszę o literaturze, nie jestem historykiem. 
Nie jestem rodowitym lublinianinem. Przyje-
chałem tu jako człowiek dorosły, zmuszony... 
i odebrałem to miasto i ludzi szalenie negatyw-
nie! I ludzie mi się nie podobali, i miasto, i klimat 
(co było oczywiście nonsensem; przyjechałem 
z Poznania, więc jakież tu różnice klimatyczne!). 
Lublin - moje nie chciane miasto! Do przyjazdu 
tutaj byłem po prostu zmuszony (to był okres 
represji, zostałem wyrzucony ze swojej uczelni). 
Nigdy wcześniej nie byłem w Lublinie, nie 
znałem tej części Polski. Miasto wydało mi się 
brudne, szare, obskurne, ale bardzo szybko mi 
to przeszło. Trzeba było tylko poszukać siebie 
tutaj, siebie w tym miejscu zobaczyć, pogodzić 
się... Pamięć o miejscach i o ludziach godzi nas 
ze sobą, bo przecież uroda tego miasta się nie 
zmieniła, klimat się nie zmienił. 
S.J.Ż.: Co w takim razie się zmieniło? 
Dr hab. Władysław Panas: Dostrzegam tę drugą 
stronę miasta, jego mistyczność i „malowni-
czość" (wszystko się wali, obsypuje, nic się nie 
dzieje, ale jest piękne...). Odczuwam potrzebę pi-
sania o tym mieście. Jest to swoisty rodzaj eko-
logii, ekologii duchowej... Nie można żyć w śro-
dowisku, które uzna się za obce, wrogie. Trzeba 
poszukać pojednania. Pisząc o tym mieście, szu-
kam formuły pojednania, szukam jej w historii 
miasta. To nic, że nie urodziłem się tu, że zja-
wiłem się tu w pewnym momencie, ale przecież 



20 rozmowa z drem hab. Władysławem Panasem 

zjawiłem się na miejscu, które ma swoją prze-
szłość, jakąś historię i żeby się pojednać (tu i te-
raz) i zaakceptować siebie i wszystkie relacje 
z innymi, muszę trwać w regresji. Sam dla siebie 
muszę się tym miejscem interesować. Myślę 
jednak, że to najgłębsze związanie z miejscem 
i obecnością poprzez pamięć, musi się odbywać 
na własny rachunek. 
S.J.Ż.: A jakie miejsca szczególnie wpisałyby się 
w ten Pana osobisty pejzaż? 
Dr hab. Władysław Panas: Wszystko, tu nie 
można działać wybiórczo. Chodzi o pewną „gra-
matykę" - żebym mógł powiedzieć moje. Ta 
„mojość" musi obejmować wszystko, nie może 
być pamięcią wykluczającą. Mówimy przecież 
o sprawach intymnych, osobistych. Można tu 
uczynić analogię do rodziny. W rodzinie akceptu-
je się i kocha wszystkich (mądrych i głupich, 
miłych i niesympatycznych, lubianych i odrzuco-
nych, upośledzonych). Zatem nie mogę, nie 
chciałbym niczego specjalnie wyróżniać w tej lu-
belskiej czasoprzestrzeni. O jednych rzeczach 
wiem więcej, o innych mniej, o niektórych nic. 
Próbuję odnaleźć siebie, odczytać i wpisać 
w cały ten konglomerat, szukać jakiegoś po-
rządku... Dla mnie najważniejsze jest, żeby 
„przerabiać" osobiście. Jestem uczonym, więc 
mógłbym przecież przyjąć taką optykę: jest jakiś 
fragment historii, którego nikt jeszcze nie zbadał, 
nie opisał, no to ja się tym zajmę - będzie kolej-
ny tom, który odłoży się ad acta, może ktoś to 
przeczyta (bo musi, bo chce). Otóż nie! To musi 
być osobiste, bo to nie jest tylko kwestia intelek-
tualna, erudycyjna. Dla mnie to jest fragment 
życia, więc trzeba osobiście i ciągle „przerabiać" 
od nowa, ciągle powtarzać, wpisywać się, trochę 
jak w rzeczywistości sakralnej... Oczywiście in-
formacja odgrywa tu jakąś rolę. To jest tak jak 
w modlitwie - mogę wiedzieć za kogo się modlę 
(znać jego „dane"), ale to nie jest konieczne, 
modlę się za X-a. W relacji między informacją 
(czystym poznaniem) a pamięcią, tym co istotne 
w tej formule, jest właśnie obecność. 
S.J.Ż.: Lublin byt przed wojną miastem wielokul-
turowym. Czy ta „poiifoniczność" miasta, a zwła-
szcza jego „żydowskość" wpisata się w pamięć 

zbiorową mieszkańców Lublina? 
Dr hab. Władysław Panas: Trudno mi powie-
dzieć, ocenić, ale z moich obserwacji wynika, 
że... nie bardzo! Pytam często różnych ludzi, 
którzy się tu urodzili na długo przed wojną, gdzie 
była synagoga, a oni na to, że nie wiedzą, nie 
pamiętają. Zbiorowa amnezja! Jeśli ta „żydow-
skość" funkcjonuje, to musielibyśmy chyba 
mówić o pewnych stereotypach zbiorczych, kilku 
formułkach, sloganach. Człowiek ma tendencję 
do stereotypizacji otoczenia. Tak jest również z in-
nymi miastami. Pyta Pan o Żydów w pamięci 
zbiorowej mieszkańców Lublina. Myślę, że ich 
miejsce jest w ogóle na skraju, na obrzeżach, 
nawet tej stereotypowej pamięci zbiorowej... 
S.J.Ż.: A dlaczego tak się stało? 
Dr hab. Władysław Panas: Nie jestem specja-
listą (trzeba by tu chyba psychosocjologa) w tych 
sprawach, ale podejrzewam, że to jest trochę 
związane z psychologią zbiorowości. Zbiorowość 
nie jest dobrym partnerem, ma tendencje (jako 
grupa) do eliminowania. A jeżeli dodać do tego 
niechęci, resentymenty, to tym łatwiej... Sądzę 
jednak, że nawet gdyby chodziło o pozytywne 
wspomnienia, to pamięć zbiorowa zawsze będzie 
się lokowała w schematach, formułach, sloga-
nach. Dopiero suma indywidualnych doświad-
czeń może coś wnieść. 

Z moich doświadczeń wynika, że nie ma takiej 
pamięci wielowiekowej, wielokulturowej w Lubli-
nie, do 1939 roku. Nie ma i chyba nie będzie... 
Nie mamy w ogóle czegoś takiego jak historia 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nie ma opraco-
wanej całości, jednego podręcznika na temat his-
torii tego organizmu politycznego, który ukonsty-
tuował się pod koniec czternastego wieku, a for-
malnie zakończył się po trzecim rozbiorze Polski. 
Ten organizm został rozparcelowany i nie mamy 
wspólnej historii, z różnych zresztą powodów... 
Tu jednak potrzeba specjalnych kompetencji! 
Chociażby kompetencji językowych, piśmienni-
czych (każda grupa kulturowa miała swój język, 
swoje piśmiennictwo), kompetencji erudycyjno-
metodologicznych (nie można przecież dołączyć 
do podręcznika historii literatury polskiej kilku 
rozdzialików o literaturze białoruskiej, ukraińskiej, 
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żydowskiej - to trzeba pokazać jako wspólny or-
ganizm, całość), kompetencji filozoficznych, 
etycznych (aby rozstrzygnąć pewne kwestie, 
aby nie okazać się „intelektualistą", który zagar-
nia cudze tereny). 
RK.: l/i/ tej wielości kulturowej nie wszyscy byli 
równi, więc jak to pokazać, żeby nie urazić? 
Dr hab. Władysław Panas: Przestrzeń, miejsce, 
najlepiej pokazuje, że to był kiedyś jeden orga-
nizm (dziś, niestety, rozparcelowany) - w Wilnie 
na przestrzeni stu metrów mamy Ostrą Bramę 
katolicką, prawosławny Klasztor Świętego Du-
cha, a vis-a-vis greko-katolicki Bazylianów, tro-
chę dalej synagogę i zaraz potem kościół ewan-
gelicki... Osobni, różni, czasem nawet wrodzy, 
ale zjednoczeni czasoprzestrzenią! Mówię trochę 
postuiatywne o potrzebie opracowania tego, nie-
mniej jednak zdaję sobie sprawę z dużej skali 
trudności, które tu się piętrzą. To przekracza na-
sze kompetencje, chociażby językowe (trzeba by 
znać języki: litewski, staroruski, białoruski, 
ukraiński, starocerkiewny, hebrajski, jidysz, ara-
mejski, karaimski, alfabet arabski, tatarski, nie-
miecki). Ile języków, jaki nieprawdopodobny bu-
kiet! Trzeba to objąć, właśnie pamięcią... 
PK.: A jakie byłyby na tej wielokulturowej mapie 
Lublina miejsca szczególne? 
Dr hab. Władysław Panas: Każde miasto ma 
takie miejsca, swoją duchowość. Na pierwszej 
sesji naukowej, która odbyła się w Ośrodku 
„Brama Grodzka - Teatr NN" mówiono mi: „Wy 
to macie dobrze w Lublinie, macie Bramę, sym-
bol współistnienia!". Specyfika Lublina bierze się 
z obecności dwóch narodów, kultur, religii i ję-
zyków: Polaków i Żydów. Trzeba objąć, zoba-
czyć, pomieścić w swojej pamięci ich obecność: 
schodzącą się, rozchodzącą, ku sobie i od sie-
bie, sympatyzującą i wrogą. Przestrzegam, rów-
nież siebie, przed idealizacją, przed niepotrzeb-
nym retuszowaniem obrazu. Objąć trzeba 
wszystko, także miejsce kaźni, niesprawiedliwoś-
ci, posądzeń. Tak jak szmult, nieregularny kłąb, 
z którego pociągamy nitkę i idzie wszystko... 
Nasz fenomen polega na tym, że Lublin przed 
rokiem 1939 to były dwa miasta - polskie 
i żydowskie (nawet formalnie, jako instytucje) 

w jednym! A w miejcie żydowskim były jeszcze 
dwie gminy, przed bramą i za, w dodatku mieli 
jeszcze oddzielne herby i własną jurysdykcję. 
S.J.Ż.: Mówił Pan Profesor o duchowości miejs-
ca. Jaka jest duchowość lubelskiej Bramy 
Grodzkiej, nazywanej również niegdyś Bramą 
Żydowską? 
Dr hab. Władysław Panas: To wiąże się z sym-
boliką, duchowością, sensem, teologią każdej 
bramy. Brama jako punkt przejścia z jednego 
świata w inny, to jest ten punkt, gdzie się spoty-
ka bezpośrednio. Miejsce tranzytywności prze-
chodzenia. Oczywiście tu szczególnie skupiają 
się granice, ale to jest wyrwa, droga, którą moż-
na przejść do nieba, do piekła, do innego świa-
ta... W tym miejscu wszystko się zbiega, spoty-
ka, więc dlatego jest takie ważne. Punkt przycią-
gania, odpychania w różnych kierunkach (regre-
sji, progresji, konwersji). Ruch. To nie jest miejs-
ce symbolizujące stabilność. Tu się wszystko ka-
nalizuje - jest jednocześnie wejściem i wyjściem, 
we wszystkich stronach. No, a Brama Grodzka 
szczególnie, bo łączy światy radykalnie odrębne 
i obce wobec siebie. To nie są tylko rozważania 
filozoficzne, metafory poetyckie - taka jest feno-
menologia tego miejsca, jego duch. Ma duszę, 
pod warunkiem, że się na nią otworzymy, a więc 
również archetypy! Przychodzą w poezji, w lę-
kach, we śnie, w fantazjach... Są oczywiście i in-
ne miejsca z ich duszą, ale Brama Grodzka jest 
dla mnie najważniejsza, bo niewiele już takich 
miejsc pozostało... Po drugiej stronie nie ma już 
żydowskiego miasta, pozostała fizyczna pustka. 
Droga materialna przekształciła się w drogę spi-
rytualną. 

P.K.: W jaki sposób ta wielokulturowość wpły-
nęła na lubelskich pisarzy ? 
Dr hab. Władysław Panas: Przykro powiedzieć, 
ale ta wielokulturowość nie pozostawiła u tutej-
szych pisarzy żadnych śladów, z wielu po-
wodów. Lublin nie jest miastem opisanym, nie-
wielu pisarzy tu żyło, pisało. To nie jest takie 
miasto jak Wilno, Praga, Lwów. Myślę, że my to 
robimy, dopiero teraz, razem w „osobnościach" 
(tak dzisiaj dostrzegamy tych trzech wielkich 
z Pragi czeskiej - Rilke, Haśek, Kafka - razem, 
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ale każdy w swojej osobności). Ludzie mogli te-
go nie dostrzegać, a nawet uważać za jakąś karę 
(zmuszeni do życia obok siebie), aie tak właśnie 
rodzi się magiczność literatury. Jeżeli koegzys-
tencja wielu kultur, narodów pojawiała się u pisa-
rzy, to na zasadzie jakiejś malowniczości, ale 
z podtekstem negatywnym, jako pewien problem 
społeczny. Głębsza refleksja przychodzi dopiero 
dzisiaj. Ale to się odbywa nie tylko tu, to się od-
bywa wszędzie - dostrzeganie, rozumienie, do-
piero teraz przyszedł ten czas... 
R K.: Poszukiwanie straconego czasu? 
Dr hab. Władysław Panas: Tak, i to przez ob-
cych (najpiękniejszą książkę o Pradze napisał 
przecież Włoch). Widocznie trzeba dystansu, 
a my chyba jesteśmy dostatecznie oddaleni. To 
oddalenie daje tęsknotę, uruchamia pamięć 
i uwalnia od przymusu. Jesteśmy w sytuacji, 
kiedy chcemy i potrzebujemy, żeby się związać, 
zakorzenić, poczuć u siebie (człowiek, który nie 
wiąże się z miejscem, niszczy je, niszczy swoją 
nienawiścią, brakiem pogodzenia). Jeśli ktoś te-
go nie zrobi, to będzie cierpiał... Cierpienie i nie-
nawiść, wszelkie fobie i resentymenty są przeja-
wami braku zakorzenienia. 
S.J.Ż.: A czy pamięć o Bogu jakoś odbija się 
w kulturze narodu? 

Dr hab. Władysław Panas: Myślę, że tak, na 
pewno! To oczywiście zależy od rodzaju wspól-
noty, ale możemy mówić w kulturze o pamięci 
o sacrum, o transcendencji. 
S.J.Ż. : Czy są w Lublinie miejsca, w których 
manifestuje się pamięć Boga? 
Dr hab. Władysław Panas: W świątyniach! Żywe 
świątynie, żywa wiara, to jest podstawowy 
sposób pamięci Boga. 
S.J.Ż.: A czy poza tymi zinstytucjonalizowanymi 
przestrzeniami? 
Dr hab. Władysław Panas: Odpowiedź byłaby 

skomplikowana, bo trzeba się zastanowić nad 
poczuciem sakralności przestrzeni. Cała prze-
strzeń jest wartościowa - Bóg mieszka nie tylko 
w kościele, w katedrze, na cmentarzu żydow-
skim, w mieszkaniu Widzącego z Lublina. Prze-
strzeń sakralna jest tam, gdzie pamięć (jak jej nie 
ma, to wszystko się instytucjonalizuje, ale jest 
suche jak podręcznik). Pamięć i kultura mają 
charakter sakralny, jak w filozofii dialogu (Levina-
sa czy Bubera). Jak pamięta (a nie zapomina), 
jak tworzy (a nie niszczy), jak widzi wartość 
(a nie antywartość), to jest sakralne! Nasze 
działanie jest funkcją pamięci. Na szczęście, jes-
teśmy nie tylko tacy jak siebie postrzegamy, 
mówi o nas głównie to, co robimy (albo czego 
nie robimy). Sacrum to pamięć. Jak nie ma tego 
założenia, że Bóg istnieje, to nie można zdania 
napisać! To nie jest jakieś „religianckie" - jak 
u Dostojewskiego - „Jak nie ma Boga, to zna-
czy, że nie ma żadnej hierarchii, czyli ja nie jes-
tem kapitanem!". Chodzi o to, że jeśli nie ma idei 
hierarchiczności, to wszelka hierarchiczność bie-
rze w łeb. Przestrzeń zostaje zdesakratizowana. 
Nie wiem jak racjonalnie wytłumaczyć pewne za-
leżności, ale czuję, że jak się czegoś dowiem 
o cadyku, to będę lepszym chrześcijaninem. To 
trzeba czuć... Dla mnie jedyną sensowną for-
mułą, również w przestrzeni sakralnej, jest for-
muła PAMIĘĆ - MIEJSCE - OBECNOŚĆ. To jest 
ruch ku przyszłości, przez cofanie - idąc do tyłu, 
idziemy do przodu. Wszystko przecież łączy się 
ze wszystkim (struktura całego organizmu). Po-
trzebne jest wszystko, bo wszystko się ze sobą 
wiąże... Dzieląc sacrum, redukuje się je. Sądzę 
zatem, że przez pamięć o Żydach, o Widzącym 
z Lublina, może nie stanę się święty, ale też na 
pewno nie stanę się gorszy... 
S.J.Ż.: Dziękujemy za rozmowęi 

Opracowanie: Magdalena Przybyła 



• seminarium a klaustrofobia 

Przywracać świat Bogu 
- rozmowa z ks. drem Marianem Nowakiem 

Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie 

Marian Nowak - ur. 1955; ks. katolicki; dr; pracownik naukowy Katedry Pedagogiki i Dydaktyki 
Ogólnej w Sekcji Pedagogiki KUL; rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Interesuje 
się problemami dialogu interdyscyplinarnego w pedagogice (zwłaszcza w zakresie roli refleksji filozo-
ficznej i teologicznej w pedagogice), a przede wszystkim personalistyczną pedagogiką chrześcijańską, 
w obrębie której podejmuje dalsze badania naukowe. Autor ponad piętnastu rozpraw i artykułów 
naukowych. 

S.J.Ż.: Jakie są zadania seminarium duchowne-
go, jako instytucji funkcjonującej we współczes-
nym świecie i Kościele? 
Ks. dr Marian Nowak: Seminarium duchowne 
jest instytucją powołaną przez Kościót w odpo-
wiedzi na problem odpowiedniego przygotowania 
kapłanów do pracy duszpasterskiej z ludźmi. Po-
wstanie seminarium można odczytywać jako 
jedną z pierwszych prób wychowawczej inicjaty-
wy wynikającej z potrzeb nowożytnej Europy. 
Wraz z końcem średniowiecza upada pewien sta-
tyczny obraz społeczności. Chrześcijaństwo 
wniosło zdynamizowanie życia ludzkiego. Świat 
starożytny kojarzy się nam zwykle ze statecznoś-
cią: synowie u ludów pierwotnych naśladowali 
w misji społecznej swoich ojców, przejmowali 
ich obowiązki i zadania wobec całej społecznoś-
ci. Tego rodzaju społeczność określana jest w ba-
daniach kulturowych jako społeczność statyczna. 
Natomiast Jezus w Ewangelii św. Łukasza poka-
zany jest ciągle w drodze, żyjący i przemie-
szczający się bardzo dynamicznie. Dzięki temu 
powstaje pewna nowa mentalność, charakterys-
tyczna dla przyszłej Europy. Rozwój dynamiczne-

go chrześcijaństwa co prawda później przysto-
powały wędrówki ludów i dopiero po ich schrys-
tianizowaniu dynamizm chrześcijaństwa powtór-
nie zajaśniał, ale z Chrystusem i Apostołami, 
a wśród nich ze św. Pawłem należy łączyć po-
czątki nowożytnej Europy (dynamicznej). 
Te historyczne zmiany przejawiają się również 
w teorii wychowania. 0 ile poprzednio wystar-
czyła zwykła socjalizacja, inkulturacja, wprowa-
dzanie tylko w normy społeczne, czy też w role 
społeczne, to wraz z czasami nowożytnymi czło-
wiek odkrywa siebie jako podmiot. Człowiek nie 
tylko dopasowuje się do społeczeństwa i norm 
społecznych, ale samodzielnie podejmuje decyz-
je, świadomie funkcjonuje samodzielnie w społe-
czności, Tego typu „nowi" ludzie wymagali już 
nawet w średniowiecznej Europie odpowiedniej 
formacji. Chodziło o to, aby tego „nowego" czło-
wieka twórczo myślącego wyposażyć w po-
trzebną wiedzę, tak aby w oparciu o nią uczył 
się w przyszłości działać jako aktywny twórca. 
Na tym polu Kościół jako pierwszy podjął się 
próby stworzenia instytucji, która w sposób zin-
stytucjonalizowany i zorganizowany chciała wy-
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chowywać ludzi jako osoby-podmioty, które 
w przyszłości będą organizować środowiska na 
terenie swojej działalności duszpasterskiej, głów-
nie w parafii. Inicjatywa stworzenia seminarium 
jako tego typu instytucji wychowawczej 
szczególnie mocno zaznacza się na Soborze Try-
denckim. 
Seminarium możemy więc widzieć jako instytu-
cję zorganizowaną przez Kościół, ale jednocześ-
nie jako instytucję, która na poziomie szkoły 
wyższej, przygotowywała się do zadań w przy-
szłej społeczności nie tylko kościelnej, ale 
i świeckiej (szkoły parafialne itp.). Od strony 
kościelnej jest to instytucja konieczna, aby zos-
tać kapłanem. Dzięki niej Kościół ma możliwość 
wypróbowania motywacji człowieka wstępujące-
go na drogę kapłańską. Jest to miejsce obopól-
nego spotkania młodego człowieka i Kościoła. 
Seminarium, także widziane od strony zgłaszają-
cego się do niego młodzieńca, jest po prostu 
narzędziem do sprawdzenia swojego własnego 
powołania. 
S.J.Ż.: Co zakłada Kościół u petenta, który zgła-
sza się do seminarium? 
Ks. dr Marian Nowak: Zakłada się przede 
wszystkim autentyczną wolę poświęcenia się 
Chrystusowi. Przyjście do seminarium bardzo 
często związane jest najpierw z jakimś odru-
chem, potrzebą serca, którą widzą młodzi. Cza-
sami jest to zapatrzenie się w osobę własnego 
duszpasterza, czy na skutek rozczytania się w li-
teraturze. Jest to fakt jakiegoś chwilowego olś-
nienia, które przychodzi np. podczas modlitwy. 
Później wszystko wymaga dalszego rozpoznania. 
Rozpoznanie to musi być ukierunkowane na mo-
tywację. Zakładamy więc u kandydatów dobrą 
wolę poświęcenia się czemuś, czego kandydat 
jeszcze często nie do końca rozumie. Stąd dwa 
pierwsze lata w seminarium, poza studium filo-
zofii, to czas pierwszej ewangelizacji. Później do-
piero pojawia się usystematyzowany przekaz 
teologiczny. Bardzo często jednak już we wstęp-
nej rozmowie widać, że nie mamy do czynienia 
jeszcze z powołaniem, tylko po prostu z zachwy-
ceniem np. pracą księdza, misją Kościoła, czy 
nawet samym Chrystusem. Często zgłaszają się 

młodzi ludzie w ogóle nie zdający sobie sprawy 
z tego, jakie wymogi stawia życie kapłańskie. 
Dlatego też najbardziej odpowiedzialna jest praca 
z pierwszym rokiem, która ma pomóc umieścić 
całe życie w projekcie Bożym. Ten fakt można 
odnieść do tego, co Mały Książę nazwał w roz-
mowie z lisem „oswojeniem". W takim sensie 
pojmując tę rzecz zachęcamy naszych alumnów 
na pierwszym roku, aby raczej ograniczali kon-
takty z ludźmi na zewnątrz, a skoncentrowali się 
na wspólnocie roku, a więc integrowali się mię-
dzy sobą. Tworzą oni w ten sposób prezbiterium, 
czyli wspólnotę kapłanów, którzy później poniosą 
odpowiedzialność za Kościół w tej diecezji, a jest 
to jednocześnie odpowiedzialność za cały Koś-
ciół powszechny. Stąd więc klerycy muszą utwo-
rzyć zespół, który się zna, który jest dla nich 
swoistą rodziną. 
Jest tu ważne zrozumienie, że to nie ja chcę być 
księdzem, ale czuję się wezwany do kapłaństwa 
i na to wezwanie odpowiadam. Klerycy przy-
chodzą najczęściej z pewnym własnym ideałem 
kapłana, który znany jest im zwykle z ich własnej 
parafii. I bardzo często identyfikują się z nim tyl-
ko powierzchownie. To oni chcą być księżmi, 
a nie, że oni są powołani. Muszą więc przede 
wszystkim spojrzeć krytycznie na ten swój po-
wierzchowny obraz kapłaństwa i podjąć próbę 
ewangelicznej krytyki tego właśnie obrazu. Ina-
czej może pojawić się nawet zagrożenie wew-
nętrznym cynizmem lub powierzchownością. 
Ukazujemy więc seminarzystom na początku his-
torię ich powołania jako osobistą przygodę 
z Chrystusem. W związku z tym widać, że w se-
minarium potrzebni są wychowawcy, którzy będą 
siłą wychowawczą, impulsem dla kleryków, do 
ich postępu wychowawczego, dadzą im i ukażą 
przykład swoim własnym postępowaniem, będąc 
nieustannie dyskretnie obecni w ich życiu (prze-
cież ludzi dojrzałych już do funkcjonowania 
w świecie). 

S.J.Ż.: Księże Rektorze, i w ten oto sposób mto-
dy człowiek po sześciu latach ptzebywania w tym 
wysublimowanym środowisku z wychowawcami, 
opieką, spokojem i ciszą trafia do parafii pełnej 
problemów. Napotyka różne trudne sytuacje inaj-
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częściej przeżywa szok, po którym, co naturalne, 
zaczyna odreagowywać czas zamknięcia... 
Ks. dr Marian Nowak: Seminarium nie jest wię-
zieniem ani zakładem zamkniętym. Ludzie 
patrząc na seminarium tworzą czasami stereotyp 
miejsca zamkniętego. Seminarium jest postrze-
gane przez niektórych ludzi jako miejsce odizolo-
wane, otoczone murem (tak jak jest nim np. na-
sze seminarium). Natomiast seminarium jest 
miejscem otwartym i to w sensie nawet czasu 
przebywania alumnów, którzy przebywają tu nie-
całe osiem miesięcy w ciągu roku. Oprócz nauki 
i studiów mają praktyki w parafiach, kontaktują 
się ze swoimi przyjaciółmi, rodziną. Seminarium 
jest również instytucją otwartą na problemy 
życiowe, które docierają tu nie tylko jako intencje 
naszych modlitw, lecz przez wykłady. W naszej 
placówce pracują oprócz duchownych także licz-
ni świeccy. Jest to oczywiście instytucja pozwa-
lająca zachować pewien dystans do problemów 
świata, do hałasu, zgiełku, który się tam rozlega. 
Sam Chrystus daje wiele przykładów takiego od-
dalenia (na modlitwę), aby powrócić i mieć siłę 
do tym bardziej zdecydowanego wchodzenia 
w problemy ludzkie. Czytamy, że Jezus w nocy 
usuwał się na miejsce pustynne i tam trwał na 
modlitwie do Ojca. Wobec kwestii zakresu wie-
dzy, które powinno mieć seminarium, za bardzo 
trafną widzę tutaj teorię amerykańskiego pedago-
ga Postmana, który stwierdził, iż w ogóle szkoły, 
także uniwersytet, a więc i seminarium jest w dzi-
siejszym świecie pełnym hałasu i zgiełku, miejs-
cem gdzie człowiek odnajduje równowagę wew-
nętrzną, możliwą przez podawanie w nim tego, 
czego brakuje na innych miejscach (np. modlit-
wy, refleksji). 

Magdalena Przybyła: Z tego, co Ks. Rektor po-
wiedział wynika, że alumni mają sporą wolność. 
Czy także jeśli chodzi o ich wybory światopoglą-
dowe? 
Ks. dr Marian Nowak: Uwrażliwiamy kleryków 
na ich podmiotowość, tak, aby umieli dokony-
wać samodzielnych i odpowiedzialnych wy-
borów. Nasza rola polega na dostarczaniu ele-
mentów do tzw. „oglądu sytuacji" i to w perspek-
tywie także Objawienia. Czasami wychowawca 

w procesie tym traci cierpliwość, bo jest to pra-
ca żmudna. Trudną sprawą jest wyrobić w kimś 
jego własny, mądry pogląd na temat Kościoła 
czy Chrystusa. Był taki niemiecki pedagog Fritz 
Copei, który mówiło o tak zwanym momencie 
„Aha", czyli istotowym uchwyceniu związku po-
między istotnymi elementami rzeczywistości. 
Młodzi ludzie często są w początkach swojego 
pobytu w seminarium trochę zagubieni, jakby 
wytrąceni z ich świata, w którym żyli, ale przy-
chodzi taki moment, że mówią: „Aha! Teraz zro-
zumiałem!". Nasi alumni po prostu dojrzewają, 
i w pewnym momencie zaczynają korzystać z te-
go wszystkiego, co proponuje im seminarium: 
posługi ojca duchownego, spotkań, wykładów. 
Oczywiście przychodzą liczne momenty kry-
zysów i my wychowawcy w seminarium musimy 
oswoić się z kryzysami. Staramy się pomagać 
w przeżywaniu i przezwyciężaniu tych kryzysów, 
tak, by nie utrwaliły się one jako stała jakaś po-
stawa np. nihilizmu czy zniechęcenia. W semina-
rium najbardziej uciążliwym wydaje się na po-
czątku pobytu regulamin. Pomaga on jednak 
w życiu wspólnotowym, jest wręcz konieczny. 
Służy też wyrobieniu światopoglądu, poprzez 
czas na modlitwę i pracę, kolejność i rangę po-
dejmowanych czynności, respektowanie osoby 
drugiego, (szczególnie w tak dużej zbiorowości 
jaką jest nasza, złożona z 229 alumnów). Stąd 
też wymóg, by ograniczać telefony, nawet dlate-
go, że nie są podłączone jeszcze do każdego 
pokoju, ale zainstalowane są na korytarzu i prze-
szkadzałyby w pracy naukowej. A sam regulamin 
zachęca do wysiłku już rano. Nasi alumni wstają 
bardzo wcześnie, bo już o 540, później rozmyś-
lają nad tym, co Jezus chce im powiedzieć dzi-
siaj, czytając zwykle Ewangelię z danego dnia 
i medytując nad nią. Następnie wszyscy zbiera-
my się na wspólną Eucharystię, która jest cen-
tralnym punktem dnia. Potem dzień zaczyna się 
od wykładów, dzwonków na przerwy i zwykłych 
zajęć.:. 

S.J.Ż.: Czy mogą również podejmować samo-
dzielne wybory czytelnicze? Czy klerykom lubel-
skiego seminarium wolno czytać na przykład 
„Tygodnik Powszechny" czy „Gazetę Wyborczą"? 
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Ks. dr Marian Nowak: Jak najbardziej, nie ma 
zakazu! W.seminarium zresztą prenumerujemy 
oba te czasopisma i są dostępne w czytelni. 
Oczywiście nie prenumerujemy takich pism jak 
„Trybuna" czy „Nie". 
S.J.Ż.: Skąd więc u księży, którzy wychodzą z na-
szego seminarium biorą się pewne niechęci i za-
kazy, które. padają z ambony, że nie należy 
czytać między innymi wymienionych przez nas 
tytułów, bo są to gazety w gruncie rzeczy anty-
kościelne? 
Ks. dr Marian Nowak: Kaptan powinien zaglądać 
do wszystkich gazet, może nawet do „Trybuny", 
żeby zobaczyć inny typ myślenia ludzi rozczy-
tujących się tą gazetą. Przecież spotyka się ludzi, 
którzy czytają tylko takie gazety i też trzeba do-
trzeć do nich z Ewangelią. A ewentualne niechęci 
biorą się być może stąd, że ktoś najwyżej poczuł 
się osobiście dotknięty artykułem z danej gazety 
i mógł później przenosić to swoje zranienie na 
forum publiczne, twierdząc, że czegoś tam nie 
należy czytać. Zresztą nie znam osobiście takie-
go faktu. 
S.J.Ż.: Czy kleryków przygotowuje się w semina-
rium do pełnienia misji, co zdarza się dzisiaj 
w naszym spoieczeństwie coraz częściejChrys-
tusa odrzuconego? 
Ks. dr Marian Nowak: Księża zawsze byli odrzu-
cani, z tą może różnicą, że za czasów komuniz-
mu cały system indoktrynacji był zinstytucjonali-
zowany. Każdy zresztą, kto głosi Chrystusa musi 
liczyć się z tym, że zostanie odrzucony, przecież 
tę sytuację zapowiedział Chrystus, Zresztą w ogó-
le każdy nauczyciel jest niewygodny, gdy mówi 
prawdę. Odzwierciedla to przecież chociażby los 
Sokratesa., czy proroków biblijnych. 
S.J.Ż.: Ale za czasów komunizmu księża jednak 
czuli poparcie społeczeństwa. Dziś chyba to po-
parcie już w takim stopniu nie istnieje... 
Ks. dr Marian Nowak: Z tym poparciem było 
różnie. Ludzie na przykład w stanie wojennym 
widzieli w księdzu wyraziciela swoich poglądów 
politycznych, opozycyjnych wobec reżimu. Nato-
miast moim zdaniem nie było to rzeczywiste po-
parcie, płynące z głęboko przeżywanej miłości 
do Kościoła. W tamtych czasach ludzie w Koście-

le wszystko odczytywali w kategoriach politycz-
nych i tak naprawdę to wielu nie słuchało Ewan-
gelii. Postawy te spłycały przeżycie religijne. 
S.J.Ż.: Czy seminarium daje przyszłym księżom 
jakieś instrumenty, które mogłyby służyć docie-
raniu do najbardziej oddalonych? 
Ks. dr Marian Nowak: Podstawową strategią 
byłaby postawa autentycznej miłości drugiego 
człowieka. Oczywiście pewne techniki są po-
trzebne i one pomagają, choćby psychologiczne, 
czy nawet socjologiczne. Ale nade wszystko 
w życiu księdza liczy się miłość do człowieka. 
Nawet jeśli jakiś człowiek jest zepsuty i wrogo 
nastawiony wobec Kościoła to, jak mówiła bło-
gosławiona Marcelina Darowska warto uczyć się 
takiej postawy, aby nie walczyć z nim jako ze 
złym, ale ze złem i szukać miejsc, w których za-
czniemy się zgadzać. Najlepszy przykład tej po-
stawy dał chociażby Jan XXIII, który po próbie 
zamachu w więzieniu na jego życie, zajął się ob-
roną zamachowca-więźnia, mówiąc, że jest to 
nasz brat w Chrystusie. Trzeba też uczyć się 
być cierpliwym. Sam doświadczyłem tego w mo-
jej posłudze i życiu kapłańskim, że człowiek, 
który był przeciwny mojej obecności jako księ-
dza w szkole, śmiertelnie chory, poprosił właśnie 
mnie o spowiedź... 

S.J.Ż.: Jest jeszcze taka socjotechnika, którą 
podpowiada Jezus - pójście od drzwi do drzwi 
i przepowiadanie Ewangelii. Czy ta socjotechnika 
jest również zalecana w lubelskim seminarium? 
Ks. dr Marian Nowak: Kościół wykorzystuje tę 
socjotechnikę podczas różnych ćwiczeń ewange-
lizacyjnych w grupach i ruchach religijnych. 
Ksiądz chodzi od domu do domu podczas kolę-
dy... 
S.J.Ż.: Ale właśnie wtedy zwykle omija oddalo-
nych... 
Ks. dr Marian Nowak: Proboszcz powinien chy-
ba każdego odwiedzić. Czasami jeśli ktoś sobie 
nie życzy, to kultura wymaga, by nie być jak nie-
które sekty, nachodzące ludzi pomimo poprzed-
niego ich wyrzucenia. W stanie wojennym od-
wiedzałem w czasie wizyty duszpasterskiej na-
wet członków WRON-u i milicjantów. Oczywiście 
licząc się z różnym przyjęciem z ich strony. 
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M.R: Czy klerycy mają zajęcia na przykład z za-
sad dobrego wychowania, co może im w przy-
szłości pomóc w życiu poza murami 
seminarium? 
Ks. dr Marian Nowak: Wiele powinni już jako 
dorośli i po maturze wnosić do seminarium. Ale 
i na te zagadnienia jest miejsce w pracy wycho-
wawców seminaryjnych. Chodzi w ogóle o kultu-
rę. Poza wykładami kursorycznymi z teologii i fi-
lozofii, klerycy mają również zajęcia z mass-me-
diów, kultury żywego stówa, pracy z różnymi 
grupami i ruchami kościelnymi. Wielu naszych 
studentów aktywnie działa w klubach sporto-
wych. Mamy wielu siatkarzy i koszykarzy, którzy 
występowali nawet w reprezentacji Polski. Są też 
tacy, którzy byli członkami zespołów tanecznych. 
Później jednak, niestety, nie ma na to czasu w se-
minarium. Poza tym klerycy mają spotkania w ra-
mach zajęć z dykcji z aktorami z Teatru im. Ju-
liusza Osterwy. Mamy również chór seminaryjny, 
który często występuje w parafiach, zwłaszcza 
zaś w Archikatedrze. 

M.R: Mam wrażenie, że w kazaniach słyszanych 
w parafiach ciągle przeważa styl agresywny 
epatujący jak nazwał to ks. arcybiskup Józef 
Życiński „pornografią katolickąużywający ob-
razów zła, brzydoty, zagrożenia. Dlaczego tak 
trudno usłyszeć kazanie, które pokazuje Boga 
dobrego, Chrystusa kochającego? W jaki sposób 
klerycy uczą się homiletyki? 
Ks. dr Marian Nowak: Wielu księży być może, 
jeśli tak jest jak Pani mówi, jest agresywnych 
w głoszeniu homilii ponieważ za bardzo ulegają 
klimatowi, który towarzyszy wpółczesnemu 
życiu. Jest bardzo dużo agresji na ulicach, 
w środkach przekazu i to też chyba promieniuje 
na głoszących kazania. Niewątpliwie stan ten, 
jeśli występuje, jest sygnałem potrzeby pogłębie-
nia życia duchowego. To pogłębianie niestety po-
za murami seminarium często ustaje. Ale mogą 
być i inne, słuszne jego powody, samego orę-
dzia. Czasami styl ten razi wielu słuchaczy, ale 
jest on potrzebny. Kardynał Danielou mówił, że 
mówiąc o historii zbawczej nie można o tym 
opowiadać, jak przewodnik oprowadzający po 
mieście. Słowo Boże jest Słowem Życia, a więc 

ma powodować przebudzenie w człowieku. Do 
tego przebudzenia dochodzi się najczęściej kiedy 
Słowo Boże jest głoszone w imperatywie. My 
głosimy dramat miłości Boga do człowieka, 
miłości, która jest odrzucana. Św. Franciszek 
określał ten dramat jako „miłość, która nie jest 
kochana". Bóg tak daleko nas umiłował, że zde-
cydował się ponieść za nas śmierć chyba naj-
bardziej haniebną i dramatyczną. Stąd też homilie 
nie mogą być sielankowym recytowaniem Ewan-
gelii. Jeśli jednak proboszcz parafii kocha na-
prawdę swoich wiernych, to ludzie z jego ust są 
w stanie przyjąć nawet najtwardsze słowa. A to, 
że niektórzy wierni widzą jedynie agresję ozna-
cza, że może nie doświadczyli jeszcze ze strony 
swoich proboszczów dostatecznej miłości pas-
terskiej. 

Adam Dobrzyński: Sobór Watykański II zaleca 
wprowadzenie do seminarium roku zerowego. 
Dlaczego tego zalecenia nie zastosowano w Koś-
ciele polskim? 
Ks. dr Marian Nowak: Nie ma wprost takiego 
zalecenia, jako wymogu kościelnego. Zostało to 
jedynie przedstawione pod rozwagę Komisji 
Episkopatu do Spraw Seminariów Duchownych. 
Taki rok zerowy oczywiście ma swoje ogromne 
zalety. Jest to bowiem rok ewangelizacyjny, tak 
postrzega się go w tych krajach, gdzie został 
wprowadzony. Jest to okres weryfikacji powoła-
nia, i on jest niezbędny szczególnie na obszarach 
zdesakralizowanych, w państwach, które nie są 
społecznościami chrześcijańskimi. My w naszym 
seminarium wymagamy, by klerycy przynosili 
opinię od swoich proboszczów i prefektów, i na 
ogół są to młodzi, którzy zetknęli się z katechezą 
w szkole średniej, są to często członkowie 
ruchów religijnych. Nie widzimy więc potrzeby 
takiej preewangelizacji, którą zakłada rok zerowy. 
Nastąpiła ostatnio w Polsce również duża popra-
wa poziomu szkolnictwa i nie musimy, tak jak to 
było kiedyś, przygotowywać, czy uczyć naszych 
kleryków jak należy studiować. Natomiast rekto-
rzy wielu seminariów w Polsce optowali na os-
tatnim spotkaniu rektorów za wprowadzeniem ja-
ko obowiązkowych kilku zajęć lub kilku katechez, 
dających głęboką formację chrześcijańską, cze-
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goś w rodzaju katechez jakie prowadzą dla 
swych członków wspólnoty neokatechumenalne. 
A.D.: Czy do seminarium zgłaszają się osoby 
w zaawansowanym wieku? 
Ks. dr Marian Nowak: Tak, oczywiście. Kościół 
jednak podpowiada, aby te powołania traktować 
z dużą ostrożnością, bo często nie mamy tu do 
czynienia z głosem Boga, ale i może jakiejś fru-
stracji życiowej. Tym bardziej zatem należy ba-
dać motywy zgłaszających się w zaawansowa-
nym już wieku życia. Poza tym są ludzie, którzy 
już dawno ukończyli katechezę, mogą być daleko 
od Kościoła. Radzimy zwykle w takich przypad-
kach, żeby byli w kontakcie z seminarium przez 
rok, żeby przychodzili na rozmowy, wybrali sobie 
ojca duchownego, u niego się spowiadali. W ten 
sposób sprawdzamy czy decyzja jest stała. Ro-
bimy to, bo uważamy, że młodym łatwiej powie-
dzieć po roku: „pomyliłem się", gorzej jest tym 
starszym zrezygnować później z bycia w semina-
rium i wrócić do swojego środowiska, jeśli 
stwierdzą, że ich przyjście do seminarium było 
przypadkowe. 

A.D.: Czy częste są przypadkiże księża diecez-
jalni odchodzą do zakonów? 
Ks. dr Marian Nowak: Tak, i to jest droga dobra. 
Zakony stawiają bowiem wyższe w sensie du-
chowym wymagania tzw. „rad ewangelicznych". 
Wstępujący do zakonu duchowny może się dzię-
ki tej decyzji poświęcić Bogu jeszcze bardziej 
i oddać się całkowicie. Czasami radzimy już kle-
rykom, aby wybrali raczej życie zakonne. Bo są 
to osoby, które potrzebują wspólnoty (np. zakon-
nej) jako oparcia, nie umieją podejmować samo-
dzielnych decyzji i są słabymi liderami, co może 
oznaczać, że lepsze dla nich byłoby życie w za-
konie. Trudniejsza jest natomiast droga odwrot-
na, ze zgromadzenia do seminarium, dlatego, że 
jest to rezygnacja z radykalizmu ewangelicznego 
i to poddaje w wątpliwość w ogóle powołanie. 
M.R: Radykalizmem jest również życie w celiba-
cie. Jak do takiej formy życia przygotowuje se-
minarium? 

Ks. dr Marian Nowak: W psychologii istnieje za-
pomniane słowo „sublimacja", na nie nawet Zyg-
munt Freud wskazywał. Według niego człowiek 

zdolny jest do sublimacji, a więc przetworzenia 
swojej energii życiowej na inne formy działania. 
Libido może być przekształcone w siłę ukierun-
kowaną na pracę, sztukę, wykształcenie, itd. Jest 
ważne, aby młodzi ludzie wybierając Chrystusa 
naśladowali Go: J a k Ojciec mnie posłał, tak i ja 
was posyłam". Wzorem do naśladowania 
w kwestii celibatu jest więc Chrystus i apostoło-
wie, którzy dla niego opuścili wszystko, również 
swoje rodziny i poszli za nim. Celibat należy naj-
pierw zrozumieć, i nie może to być decyzja wy-
muszona. Ewangeliczny sens celibatu chyba naj-
lepiej odkrywa protestancki duchowny brat Ro-
ger Schutz ze Wspólnoty w Taize. Celibat jest 
dla niego wartością, która pomaga w sposób 
pełny poświęcić się Kościołowi i Chrystusowi. 
Nasi alumni są w tej kwestii w dodatkowo złożo-
nej sytuacji, bo w seminarium kształcą się także 
alumni obrządku bizantyjsko-ukraińskiego z Ukrai-
ny, gdzie celibat jest dobrowolny i wielu księży 
tam zawiera także związki małżeńskie. 
Celibat daje jednak większą dyspozycyjność. 
Piękną homilię o celibacie wygłosił kiedyś w na-
szym kościele seminaryjnym pastor ewangelicki 
w ramach tygodnia ekumenicznego. Powiedział 
on m.in., że gdyby dzisiaj miał to rozpoznanie 
miłości do parafii i swojego Kościoła, któremu 
przewodzi, to inaczej wyglądałaby zapewne jego 
decyzja aniżeli podjęta wówczas, gdy nie miał 
jeszcze tej dojrzałości. Celibat powinien więc 
być zinterioryzowany jako wartość. Widzieć go 
należy jako specyficzną wartość, aby być je-
szcze pełniej dla Boga i ludzi. 
S.J.Ż.: Przed kilkoma laty w Austrii była głośna 
sprawa dotycząca homoseksualizmu szerzącego 
się w seminarium, przy udziale tamtejszego or-
dynariusza. Czy Kościół i instytucja seminarium 
jest w stanie pomóc tym, u których nagle w se-
minarium objawiają się skłonności homoseksual-
ne? 

Ks. dr Marian Nowak: Zasadniczo jest to norma, 
żeby takich ludzi do seminarium nie przyjmować. 
Homoseksualizm dyskwalifikuje z kapłaństwa. 
Może pojawić się jakiś margines, jaki stanowią 
duchowni ze skłonnościami homoseksualnymi, 
które następnie są zbytnio eksponowane przez 
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media. I w ten sposób tworzy się niebezpieczny 
stereotyp, który w każdym księdzu żyjącym w ce-
libacie zacznie upatrywać potencjalnego homo-
seksualistę. Winne temu są niestety środki ma-
sowego przekazu, które zbyt łatwo jednak tworzą 
ten stereotyp i zajmując się marginesem ekspo-
nują sensację, skandal, itd.. 
S.J.Ż.: Środki masowego przekazu mówią wiele 
na temat kryzysu powołań. Czy obecny jest on 
również w seminarium Księdza Rektora? 
Ks. dr Marian Nowak: Taki kryzys istniał na Za-
chodzie. Odkrywałem go jako zjawisko smutne 
we Włoszech w latach osiemdziesiątych, kiedy 
byłem na studiach w Rzymie, gdzie było o wiele 
mniej kleryków niż w naszych seminariach. 
W walce z tym kryzysem ważna byłą osoba pa-
pieża Jana Pawła II, pod którego wpływem, 
moim zdaniem, zaczęta rosnąć liczba powołań 
w seminarium rzymskim. Powołania w Polsce 
utrzymują się w zasadzie na tym samym pozio-

mie od dziesięciu lal. Nasze seminarium po no-
wym podziale diecezji, ma nawet więcej powołań 
niż przed nim, chociaż obszar się zmniejszył. 
Mniej więcej na jednym roku jest ponad trzy-
dziestu kleryków. 
A.D.: A jak Ksiądz Rektor zachęciłby młodych 
ludzi; żeby wstępowali do seminarium duchow-
nego? 
Ks. dr Marian Nowak: Powołanie jest piękną 
przygodą, wobec której według św. Jana Bosko 
staje teoretycznie 1/3 młodych ludzi. Posługa ka-
płańska naprawdę sprawia dużą satysfakcję, tym 
bardziej, że można poczuć się narzędziem w ręku 
samego Chrystusa. Ewangelizować to przecież 
inaczej przywracać świat Bogu. Udział w tej misji 
przynosi wiele radości, jest okazją do osobistego 
dojrzewania i jest to praca społeczna z ludźmi. 
Niesie się im Chrystusa, a jest to rzecz najważ-
niejsza! 

Opracowanie: 
Sławomir J. Żurek 

Zachować w sekrecie najtrudniej jest kobiecie. 

Broda do pasa w głowie pustki. 
Przysłowia ludowe 



stereotypy przeszłości 

„Nie pozwalajmy uwieść się takim bólom, które 
przeszkadzają mówić w sposób rzeczowy o przeszłości" 

- rozmowa z prof. Henrykiem Gapskim (KUL) 

Henryk Gapski - ur. 1948; historyk, profesor w Katedrze Historii Kultury Polskiej KUL; sekretarz 
naukowy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie; członek zarządu Instytutu Geografii 
Historycznej Kościoła w Polsce KUL; członek Komisji Historii Porównawczej Kościołów i Komisji 
Historii Kultury w Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz członek wielu towarzystw naukowych 
polskich i zagranicznych. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji, w tym m.in.: Rekrutacja do zako-
nów męskich w Polsce w końcu XVI i pierwszej połowie XVII w. na przykładzie krakowskiego ośrod-
ka zakonnego (Lublin 1987); Klasztory krakowskie w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku 
(Lublin 1993). 

Adrian Lesiakowski: Czy modne dziś w wielu 
dyscyplinach pojęcie „stereotyp" można również 
odnieść do historii? 
Prof. Henryk Gapski: Kwestia terminów i pojęć, 
do których należy i stereotyp nie jest oczywiście 
najważniejszym przedmiotem badań historyka. 
Historyk zajmuje się przede wszystkim człowie-
kiem żyjącym w czasie i przestrzeni. Historyk 
pyta o człowieka. I w tym sensie w swoich ba-
daniach historyk musi uwzględniać kwestie zwią-
zane ze stereotypem. Jak wiemy, każdy człowiek 
jest tak skonstruowany, że posługuje się obraza-
mi, pewnymi utrwalonymi wizjami, czyli stereo-
typami. 
A.L.: A czy stereotypy oddziałują na historyka? 
Prof. Henryk Gapski: Oczywiście. Ten problem 
jest bardzo kluczowy. Bowiem każda generacja 
pyta w historii o to, co dla niej jest najważniej-
sze. Pytamy o historię poprzez swój pryzmat, 
który jest uzależniony od spraw światopoglądo-
wych, ideowych, całej sfery wyobrażeń i właśnie 
stereotypów. Historyk jest wtedy naprawdę twór-

czy, gdy zaczyna zadawać nowe pytania, kiedy 
wykracza poza „ustalony" krąg widzenia świata. 
W tym również poza stereotypy. 
A.L.: Czy w takim razie historyk ma być bardziej 
historiozofem czy historiografem? 
Prof. Henryk Gapski: Historyk powinien być his-
torykiem! Filozofią dziejów zajmują się filozofo-
wie. Jest tu wiele spraw pokrewnych, czy nawet 
wspólnych, aie są to oddzielne dziedziny. Histo-
ryk musi z całą świadomością strzec swego pola 
badawczego, żeby nie być posądzany o dyletan-
tyzm. 
Adam Dobrzyński: Czy historiozofia jest w ogóle 
dyscypliną naukową? Dzisiaj, na przykład, krąg 
filozofów z KUL-u mówiże Feliks Koneczny jest 
największym epokowym odkryciem historii filo-
zofii oraz historiozofii... Czy zdaniem Pana Profe-
sora refleksja Konecznego może pomóc history-
kowi w snuciu refleksji badawczej? 
Prof. Henryk Gapski: Feliks Koneczny był po tro-
chu historykiem i po trochu historiozofem, ale 
tak do końca kim, trudno powiedzieć, może był 
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filozofem? Mogę jedynie stwierdzić tyle, że jego 
twórczość nie znalazła zasadniczo uznania 
w świecie historyków, chociaż jego praca 0 wie-
lości cywilizacji miata wydanie angielskie z przed-
mową Arnolda Toynbee. W warsztacie historyka 
niekoniecznie musi znaleźć się miejsce dla Ko-
necznego. 
A.D.: Czy sama historia, rozumiana jako obser-
wacja dziejów ludzkości, przyczynia się do po-
wstania stereotypów? Historyk przecież nie tylko 
opisuje fakty, lecz także je globalizuje... 
Prof. Henryk Gapski: To zawsze grozi. Historia 
nie jest wolna od nastawień. Są tacy historycy, 
którzy próbują rekonstruować przeszłość według 
wcześniej przyjętego przez siebie wzoru i dosto-
sowują do niego fakty historyczne. 
A.L.: Również dzisiaj istnieje tendencja ogólna, 
by na historię patrzeć oczyma człowieka współ-
czesnego... 
Prof. Henryk Gapski: To jest niedopuszczalne 
w warsztacie historyka! Nie można odrywać 
człowieka od jego epoki. Człowieka możemy 
oceniać tylko w jego epoce. Trudno jest mówić 
0 człowieku żyjącym np. w XVII wieku i oceniać 
go miarą dzisiejszego społeczeństwa. To jest 
bardzo populistyczna wizja świata. To przeciętny 
widz idący do kina patrzy poprzez pryzmat włas-
nych doświadczeń, własnej „umeblowanej" na 
swój sposób głowy, tego jednak nie wolno czy-
nić historykowi. 
A.L.: Ale często właśnie filmy historyczne, a nie 
historycy uniwersyteccy kształtują odbiór historii 
w społeczeństwie. • 
Prof. Henryk Gapski: Niestety, ma Pan rację... 
Czeka nas niedługo premiera ekranizacji „Ogniem 
1 mieczem" Jerzego Hoffmana i w związku z tym 
można się spodziewać kolejnej dyskusji na temat 
różnych problemów polsko-ukraińskiej przeszłoś-
ci. To jest na pewno temat trudny. Nad kwestią 
pojmowania narodowości, mniejszości narodo-
wych zaciążył wiek XIX. Ten wiek stanowi cezurę 
do czasu, gdy sprawy te wyglądały inaczej niż 
dzisiaj i dużo prościej. Na sprawy narodowościo-
we tamtego czasu powinniśmy patrzeć z tej per-
spektywy, że wieki od XVI do XVIII to była wspól-
na historia wielu narodów. To państwo nazywało 

się Rzeczypospolitą i obejmowało Królestwo Pol-
skie i Wielkie Księstwo Litewskie z wielkimi ob-
szarami ziem ruskich, dzisiejszej Białorusi i Ukrai-
ny. Później, już po utracie niepodległości, próbo-
wano sprowadzać do jednego mianownika „Pol-
ska" to wszystko, co na tym ogromnym obsza-
rze się działo. Wszystkie narodowości, które tutaj 
żyły są sukcesorami kultury dawnej Rzeczypos-
politej. I państwa, które istnieją na tym terenie 
dzisiaj mają prawo do spuścizny Rzeczypospoli-
tej podobnie jak my. Na ile będą jednak korzys-
tać ze skarbnicy wspólnej przeszłości jest to ko-
lejna, i co by tu nie powiedzieć, niezmiernie deli-
katna sprawa. W Rzeczypospolitej istniała cała 
gama narodowości, między którymi współżycie 
układało się na ogół dobrze. Jeżeli były konflikty, 
to były one przede wszystkim pomiędzy sąsiada-
mi. A gdzie ich nie ma! 
A.D.: Czy jest możliwe napisanie wspólne takiej 
historii przez naukowców z różnych państw i na-
rodów dawnej Rzeczypospolitej? 
Prof. Henryk Gapski: W tym zakresie jestem op-
tymistą, tym bardziej, że mam możliwość 
uczestniczenia właśnie w takim przedsięwzięciu. 
W 1990 roku w Rzymie odbyło się spotkanie 
historyków polskich, ukraińskich, białoruskich i li-
tewskich w tej właśnie sprawie, To było pierwsze 
tego rodzaju seminarium poza cenzurą sowiecką. 
Zaczęto wtedy po raz pierwszy dyskutować 
wspólnie nad „swoją-wspólną" przeszłością. To 
było epokowe wydarzenie! Ośrodek lubelski ma 
w tym ogromne zasługi. Tu właśnie powstał In-
stytut Europy Środkowo-Wschodniej, który koor-
dynuje całe to przedsięwzięcie. Może to za-
brzmieć paradoksalnie, ale pierwszą sprawą jest 
wzajemne poznanie. Polacy posiadają interpreta-
cje polonocentryczne. To samo robią ze swego 
punktu widzenia zarówno Ukraińcy, Litwini jak 
i Białorusini. Oczywiście my się ze sobą nie tylko 
zgadzamy, ale również kłócimy. Trzeba przecież 
mieć świadomość, że są i będą sprawy, co do 
których nie będzie wspólnej interpretacji. Tym 
niemniej właśnie nad takimi wspólnie i przyjaźnie 
przedyskutowanymi nowymi syntezami histo-
rycznymi naszych krajów w tej chwili pracujemy. 
A całość ma się już ku końcowi. 
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A.D.: Powrót do przeszłości jest szczególnie 
ważny dła tych narodów, które obecnie po wielu 
łatach sowieckiej niewoli na nowo budują własną 
tożsamość narodową. 
Prof. Henryk Gapski: Z państw tych, w najtrud-
niejszej sytuacji jest obecnie Białoruś. Jest to 
szczególnie delikatna sprawa. Bo gdyby nie his-
torycznie uwarunkowane niechęci, to Białorusini 
mogą czerpać przede wszystkim ze wspólnej 
historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczy-
pospolitej. Przecież takim „bohaterem" polsko-
białoruskim-litewskim jest na przykład Adam 
Mickiewicz i polsko-białoruski Tadeusz Kościusz-
ko. Więc dzielmy się tymi ludźmi, a to nas tylko 
zbliży i ubogaci! Nie stracimy na tym na pewno! 
A.L.: Czy w ogóle jest możliwe przekroczenie 
barier, które dzielą Polaków, Ukraińców i Białoru-
sinów? 
Prof. Henryk Gapski: Jestem przekonany, że tak. 
To przekroczenie barier jest w jakimś sensie 
kwestią pokoleniową. Nie pozwalajmy uwieść 
się takim bólom, które przeszkadzają mówić 
w sposób rzeczowy o przeszłości. Ból nie po-
zwala racjonalnie rozpatrywać przeszłości. Moż-
na o tych wszystkich sprawach mówić spokoj-
nie. tączy się z tym bardzo ważna sprawa edu-
kacji społecznej. Szalenie trudno jest dotrzeć do 
przeciętnego człowieka z prawdą historyczną, 
a przeszkadzają w tym właśnie stereotypy! Nie 
można jednak opuszczać rąk. Musimy szanować 
innych. Osobiście jestem optymistą i myślę, że 
uda nam się pokonać rozziew dzielący nas i na-
szych wschodnich sąsiadów w widzeniu spraw 
wspólnej bolesnej przeszłości. 
A.L.: We wzajemnych relacjach między Polakami 
a innymi narodami wchodzącymi w skład Rze-
czypospolitej, często przeszkadzały oprócz na-
warstwiających się stereotypów, również prowo-
kacje ze strony Rosji lub Niemiec... W działaniach 
tych bardzo często wykorzystywano wzajemne 
fobie i resentymenty po to, by wywoiać określo-
ne reakcje. 

Prof. Henryk Gapski: Coraz lepiej znamy mecha-
nizm prowokacji i wiemy, że jeśli chodzi o histo-
rię, to w kwestiach narodowościowych byliśmy 
po wojnie manipulowani od początku. Imperialna 

dewiza: „dziel i rządź" miała tu swoje zastoso-
wanie. Zresztą nadal jesteśmy w cieniu mocar-
stwa, które nie pogodziło się z utratą swojej im-
perialnej mocarstwowości. Od XVII wieku Rosja 
cały czas rozwijała się na Zachód i nagle, w prze-
ciągu paru lat, ta cała konstrukcja się zawaliła. 
Wielu Rosjanom trudno się z tym tak po prostu 
pogodzić. Dlatego między innymi nie ma dla nas 
Polaków, Litwinów, Ukraińców i Białorusinów in-
nej drogi jak tylko wzajemne dobre stosunki. 
Dziś dzielą nas tylko pewne kwestie z przeszłości. 
Przyszłość nas łączy! 
Aleksander Janas: Istnieją jednak wzajemne 
stereotypy; które przeszkadzają w przyszłych 
procesach zjednoczeniowych w ramach Unii Eu-
ropejskiej, chociażby ogólnoeuropejski, nie tylko 
polski, lęk przed Niemcami. 
Prof. Henryk Gapski: Jestem historykiem, więc 
nie wiem jak będą wyglądać procesy zjednocze-
niowe w przyszłości. Granica polsko-niemiecka 
w czasach nowożytnych była jedną z najspokoj-
niejszych granic. To się zmieniło dopiero w XVIII 
wieku. Nasze trudne dziedzictwo pojawia się 
w wieku XIX, kiedy pojawiają się nacjonalizmy 
europejskie, a szczególnie nacjonalizm pruski. 
Nad stosunkami polsko-niemieckimi ciąży nadal 
propaganda, która była połączona z polityką ko-
munistyczną, a której zadaniem było przede 
wszystkim antagonizować. W podobny sposób 
wykorzystywano stereotyp Niemca powstały po 
tragicznych doświadczeniach drugiej wojny 
światowej. Mamy jednak w Europie przykłady 
pozytywnego przezwyciężania historycznych ob-
ciążeń we wzajemnych stosunkach. Należy do 
nich przede wszystkim udane zbliżenie i wszech-
stronna współpraca francusko-niemiecka. Trzeba 
te sprawy analizować i być może uda się je wy-
korzystywać w innych kontekstach: polsko-nie-
mieckim, polsko-ukraińskim... 
Sławomir J. Żurek: Do czego może przydać się 
wiedza historyczna w przededniu wejścia Polski 
do Unii Europejskiej? 

Prof. Henryk Gapski: Rola historii, rola wiedzy 
historycznej była w myśli i kulturze europejskiej 
zawsze wyjątkowo duża. Tożsamość europejska 
nie może i nie będzie mogła się obejść bez włas-
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nej historii. A była ona bardzo różnorodna. Za-
chowanie tradycji poszczególnych narodów, re-
gionów, małych ojczyzn stanowi niezbędny czyn-
nik szerszej jedności europejskiej. Człowiek nie 
potrafi zrozumieć siebie bez zrozumienia własnej 
przeszłości, i mieszkaniec Europy, niezależnie 
czy jest Włochem, Belgiem, Węgrem, czy Pola-
kiem, tak jak teraz odwołuje się do historii, do 
niej będzie się odwoływał również w przyszłości. 
S.J.Ż: Jak inni postrzegają w Europie naszą his-
torię? Czy tak tragicznie jak my? 
Prof. Henryk Gapski: Myślę, że bardzo różnie. 
W jakimś sensie jesteśmy postrzegani tak, jak 
się sami przedstawimy. Porusza Pan temat nie-
zmiernie skomplikowany. Oczywiste jest prze-
cież, że występują różnice w tym, jak widzą na-
szą historię Niemcy, Rosjanie, Węgrzy czy Szwe-
dzi. A tragizm dziejów? Uważam, że jest to temat 
na oddzielną dyskusję. 

S.J.Ż.: Czy nie jest to opinia przesadzona, że 
Kościót katolicki w sposób decydujący wpłynął 
na historię Polski, i co z tradycją świecką? 
Prof. Henryk Gapski: Miejsce i rola Kościoła ka-
tolickiego w dziejach Polski była ważna, a na 
przestrzeni dziesięciu wieków można wskazać 
wiele momentów, które mają rangę decydują-
cych dla wielu różnych kwestii bytu narodowego, 
państwowego i kultury polskiej. Trzeba jednak 
pamiętać, że wszelkie uproszczenia, pochopne 
generalizacje, odnoszące się do tezy zawartej 
w Pańskim pytaniu, prowadzić mogą do zafał-
szowań i to zarówno w jej afirmacji, jak i zaprze-
czeniu. W pytaniu o tradycję świecką brzmią mi 
jeszcze w uszach wywody na ten temat w „to-
nach jedynie słusznej ideologii", kiedy próbowa-
no na siłę przeciwstawiać dziejom polskim, 
w których głęboko osadzone są sprawy Kościoła 
i religii, „tradycję świecką". Ale bez wątpienia 
i takie elementy w naszych dziejach można zna-
leźć. 

S.J.Ż.: Czy Polacy znają, zdaniem Pana, swoją 
historię? 
Prof. Henryk Gapski: Przepraszam, ale pytanie 
należy do kategorii, którą lapidarnie można ująć: 
„jestem za, a nawet przeciw". Ale bez żartów. 
Niezmiernie trudno na nie odpowiedzieć jedno-

znacznie. Gdyż są Polacy, którzy znają „swoją 
historię Polaków" i Polacy, którzy znają historię 
Polski, i wreszcie są tacy, którzy nie przejawiają 
żadnej, lub prawie żadnej wiedzy z tego zakresu. 
Z tą sprawą jest po prosu różnie. I myślę, że 
obecnie nie różnimy się w tej kwestii od wielu 
narodów w Europie. 
S.J.Ż.: Istnieje obiegowa opinia, że Polacy za-
wsze kochali swoja Ojczyznę. Czy historia to po-
twierdza? 
Prof. Henryk Gapski: Opinię o tym, że Polacy 
zawsze kochali swoją Ojczyznę można włożyć 
między bajki. Niemniej postawa miłości swego 
kraju, czyli patriotyzm jest widoczna w całym 
ciągu dziejów Polski. Ale kiedy patrzymy na to 
zagadnienie bardziej socjologicznie i próbujemy 
znaleźć „mierniki" owej postawy, sprawa robi 
się skomplikowana. Świadomy, pozytywny wy-
siłek na rzecz kraju, Ojczyzny, Polski, a nadto 
jeszcze bezinteresowny? Kiedy popatrzymy, na 
przykład, na zrywy powstaniowe w czasach nie-
woli narodowej, to okaże się, że były to zawsze 
elity. Kiedy Piłsudski ze swymi legionistami 
wkraczał do Kongresówki, ludzie zamykali okien-
nice... Miłości ojczyzny nie można absolutyzo-
wać! Bywało różnie. 
S.J.Ż.; Czy Polacy z historycznego punktu widze-
nia są narodem otwartym czy zamkniętym? 
Prof. Henryk Gapski: Kiedy patrzymy na to za-
gadnienie z perspektywy tysiąca lat pisanej his-
torii Polski, to myślę, że przeważały postawy ot-
wartości. Przecież nie do pomyślenia byłaby 
chrystianizacja i idąca za nią okcydentalizacja 
Polski, gdyby Mieszko i jego otoczenie nie przy-
jęli chrztu. Jest to przykład par excellence posta-
wy otwartej. Różne wpływy i wątki w kulturze 
polskiej są świadectwem otwarcia Polaków. Trze-
ba tu koniecznie wspomnieć o tradycjach tole-
rancji polskiej. Były też postawy megalomańskie 
i ksenofobiczne, które dają o sobie znać 
w różnych okresach historii. Ja wolę dostrzegać 
jednak te pierwsze. 
S.J.Ż.: Na końcu pytanie stereotypowe: jaka po-
stać i jakie wydarzenie były najważniejsze dla 
naszej historii? 
Prof. Henryk Gapski: Myślę, że jednym z takich 
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wydarzeń o dziejowym ciężarze gatunkowym, 
byta Unia Lubelska z 1569 roku. Jej postanowie-
nia trwały ponad dwieście lat, aż do rozbiorów 
Rzeczypospolitej. Jednak jej głębsze konsekwen-
cje odnaleźć można i w następnych wiekach, aż 

po czasy nam współczesne. O chrzcie Polski już 
wspominałem. Co do postaci, to nie będę sięgał 
daleko. Bez żadnych zastrzeżeń można powie-
dzieć, że taką najważniejszą postacią jest Karol 
Wojtyła. 

Opracowanie: 
Sławomir J. Żurek 

fot. M. Gajko 



Uczniowie i nauczyciele 



o lękach przed myśleniem 

Sławomir J. Żurek 

Czytelnicy bez przesady 
O stanie czytelnictwa maturzystów w polskiej szkole 

w roku szkolnym 1997/98 
(Ankieta „Kultury" i „Scriptores Scholarum") 

Wstęp 

Ankieta o „Stanie czytelnictwa maturzystów w polskiej szkole w roku szkolnym 
1997/98", opracowana wspólnie przez redakcję paryskiej „Kultury" i lubelskich 
„Scriptores Scholarum", rozesłana została w marcu 1998 roku do wybranych szkół 
średnich na terenie kraju. Badaniu poddano reprezentatywną grupę uczniów -
maturzystów ze szkół publicznych i prywatnych; w niewielkiej miejscowości (LO 
w Żelechowie w woj. siedleckim), w mieście niewojewódzkim (LO im. ks. A. Czarto-
ryskiego w Puławach woj. lubelskie), w mieście wojewódzkim (III LO im. Unii 
Lubelskiej; IX LO im. M. Kopernika oraz Prywatne Katolickie LO im. 
ks. K: Gostyńskiego w Lublinie), a także w stolicy (LVIII Prywatne LO; L X X X LO 
im. L. Staffa oraz Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 
w Warszawie). W sumie ankietę wypełnili uczniowie ponad piętnastu klas. Z rozmys-
łem staraliśmy się nie koncentrować na środowiskach elitarnych (choć być może 
wtedy wyniki byłyby bardziej budujące), poszukując raczej szkół przeciętnych, aby 
odpowiedzi dały bardziej realny obraz sytuacji w polskiej szkole. Pod uwagę wzięliśmy 
również indywidualne odpowiedzi młodzieży z różnych szkół w Polsce nadsyłane na 
adres redakcji lubelskiego kwartalnika. W sumie odpowiedzi udzieliło 356 responden-
tów. Początkowo ankieta adresowana była także do nauczycieli, jednak nie udało nam 
się poddać badaniu naprawdę reprezentatywnej grupy pedagogów. Odpowiedzi 
spływały powoli i bardzo nielicznie, w związku z czym ostatecznie zrezygnowaliśmy 
z bilansowania i publikacji wyników. Na pewno jednak w przyszłos'ci pożyteczne 
byłoby przeprowadzenie tego typu ankiety wśród nauczycieli-polonistów zatrudnio-
nych w polskich liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz technikach. 

Najważniejszym celem naszego wspólnego przedsięwzięcia była próba wglądu 
w rzeczywisty stan czytelnictwa pokolenia współczesnych maturzystów, w przededniu 
rozpoczęcia poważnej reformy oświaty. Prezentowany artykuł nasycony jest cytatami 
z wypowiedzi samych respondentów, wprowadzonymi w takiej obfitości, by materiał 
stał jak najbardziej autentyczny. Ankieta była anonimowa, a jej wyniki przeznaczone 
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zostały do publikacji w formie artykułu równolegle w obu czasopismach („Kultura" 
przedstawia jego wersję skróconą). 

Próba składała się z 10 pytań, które dotyczyły kwestii, naszym zdaniem, 
pryncypialnych. Oto lista zagadnień skierowanych do uczniów: 
1. Które lektury szkolne budzą Twoje rzeczywiste zainteresowanie? Dlaczego? 
2. Jakie książki, z przedstawionego Ci w czasie nauki w szkole średniej wykazu lektur 

odrzucasz? Które z nich uważasz za narzucony Ci przez dorosłych haracz? 
Dlaczego? 

3. Które dzieła klasyczne literatury polskiej są według Ciebie ważne? Dlaczego? 
4. Którzy bohaterowie książkowi są dla Ciebie wzorem do naśladowania, a którzy są 

martwymi postaciami? 
5. Co wolisz - film czy książkę? Dlaczego? 
6. Jaką rolę pełni w Twoim życiu telewizja? 
7. W jakim stopniu lekcje języka polskiego są dla Ciebie „oknem na świat", a w jakim 

przykrym obowiązkiem? 
8. Jakie książki spoza kanonu lektur szkolnych uważasz za decydujące dla Twojego 

życia? Uzasadnij krótko swój wybór. 
9. Wymień trzy teksty z literatury polskiej, które powinny znaleźć się w przyszłości 

na europejskiej liście lektur szkolnych. Dlaczego? 
10. Czy widzisz potrzebę wprowadzenia do szkoły większej ilości lektur z zakresu 

literatury naszych sąsiadów: Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Nie-
mców, Czechów, Słowaków? 
Formułując pytania staraliśmy się nie sugerować odpowiedzi. 
W cytowanych fragmentach uczniowskich wypowiedzi zachowana została orygi-

nalna stylistyka, interpunkcja i ortografia, których przytoczenie pozwala także na 
ocenę poziomu zarówno językowego, jak i intelektualnego współczesnych maturzys-
tów, a przy okazji zmusza do refleksji nad kondycją polskiej szkoły pod koniec X X 
wieku (następujące po sobie akapity odpowiadają porządkowi stawianych pytań). 
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy pomogli nam przeprowadzić niniejszą 
ankietę. Szczególną wdzięczność wyrażamy: Zbigniewowi Charytanowiczowi, Małgo-
rzacie Glince, oraz Annie Kawalec, a także studentom czwartego roku polonistyki 
KUL. 

1. „Lubię historję, drastyczne opisy" 

Pierwsze pytanie było próbą ustalenia rzeczywistych preferencji lekturowych 
uczniów klasy materialnej. W ciągu czteroletniego pobytu w szkole średniej przeciętny 
licealista powinien zapoznać się z treścią kilkuset książek z literatury polskiej i obcej. 
Przy realizacji obecnego programu [DK 02-4015-19/90] (lista lektur proponowana jest 
przez MEN) nauczyciele rzadko pamiętają, iż mają do czynienia jedynie z propozy-
cjami lekturowymi. Zamieszczony spis pozycji książkowych nie traktują selektywnie, 
lecz tak jak za czasów PRL-u obligatoryjnie. Dlatego też realizacja programu 
nauczania w szkole średniej często zamienia się w gonitwę z czasem, bo czyż możliwe 
jest rzetelne omówienie wszystkich wymienionych w programie utworów w ciągu 
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czterech godzin języka polskiego w tygodniu? Uczniowie „zaliczają" więc poszcze-
gólne lektury, czytane z reguły powierzchownie i pośpiesznie. Oczywiście zdarza się, 
że niektóre teksty zamieszczone w spisie są bliskie nauczycielowi, wtedy też, ryzykując 
„poślizg", poświęca on jakiejś kwestii trochę więcej czasu. Dzięki temu, chociaż od 
czasu do czasu, można liczyć na owocną i pogłębioną refleksję. Najczęściej jednak 
lektury są w szkole „przerabiane" jako narzucony z zewnątrz (zarówno uczniowi jak 
i - auczycielowi) przymus. Na szczęście, w nowej wizji szkolnictwa, wyboru pozycji 
z kanonu lektur do omówienia na lekcjach języka polskiego dokonywać będzie 
nauczyciel wspólnie z uczniami. Czy jednak zarówno jedni jak i drudzy są do tego 
świadomego wyboru już przygotowani? Czy aby w szkole nie będą po raz kolejny 
powielane gotowe schematy? 

W rozpisanej przez obie redakcje ankiecie uczniowie wymienili ponad dziewięć-
dziesiąt pozycji lekturowych (!), wskazując przy tym, dlaczego dane teksty budzą ich 
rzeczywiste zainteresowanie. Wydaje się, że przynajmniej niektóre odpowiedzi 
świadczą o dojrzałości czytelniczej: „Największe zainteresowanie budzą we mnie 
książki wykraczające poza schematy konstrukcyjne i językowe do jakich jesteśmy 
przyzwyczajeni. Literatura pełna niekonwencjonalnych spostrzeżeń, których nie 
dostrzega zwykły obserwator. Uniwersalnych uogólnień będących zarazem wynikiem 
studium psychologicznego. (...) dużą uwagę zwracam na eksperymenty twórcze 
pisarzy". Tak więc książki, które budzą rzeczywiste zainteresowanie to lektury 
ponadczasowe, te, które traktują o rzeczach najważniejszych, o życiu. Uczniowie lubią 
teksty, które „dają do myślenia", pokazując „ciekawie psychikę ludzką lub 
zwierzęcą". Lektury muszą spełniać określone warunki. Pierwszym, najczęściej 
wymienianym jest interesująca fabuła: „Do interesujących lektur zaliczam także te, 
kA 5re mają ciekawą, intrygującą fabułę, które „wciągają" czytelnika samą treścią, 
pozwalają się odprężyć i puścić wodze wyobraźni, np. powieści Sienkiewicza, komedie 
Fredry, czy Moliera,,. Wielu respondentów nie mogło więc odżałować, że w szkolnym 
spisie lektur znajduje się tak mało utworów zbliżonych w konstrukcji fabuły do kina 
akcji. „Lubię historję, drastyczne opisy" - stwierdza jeden z respondentów, a kilku 
maturzystów zwierzyło się, że często są zmuszeni omijać w lekturach szkolnych „(...) 
50-stronicowe opisy przyrody, które naprawdę nudzą". Nie lubią oni także lektur 
pisanych trudnym językiem, dlatego cenią sobie bardzo „przystępny język". 

Spory procent uczniów z przyjemnością sięga po literaturę wojenną, nie zawsze 
jednak kierując się głębszą motywacją: „Moje zainteresowania budzi literatura 
wojenna i łagrowa, ponieważ jest fajna". I jeszcze inna wypowiedź maturzysty, 
utrzymana w podobnym stylu: „Ciekawi mnie bardzo dramatyzm, jaki rozegrał się 
w czasie okupacji, jak również w okresie stalinowskim". W tych „wojennych" 
upodobaniach czytelniczych niektórzy kierują się bardzo osobistymi pobudkami: 
„Niektóre z wydarzeń przedstawionych w opowiadaniach (Borowskiego - S.J.Ż.) 
pokrywają się z tym, co mówi moja babcia, to jeszcze bardziej do mnie przemawia". 
Wybór lektury wojennej ma również często charakter typowo pragmatyczny, bowiem 
dla maturzystów stanowią one „ciekawe źródło informacji na temat czasów, które już 
nigdy nie wrócą", wykorzystywane na innych lekcjach, np. historii. 
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Jak wynika z ankiety, maturzyści najczęściej szukają w tekstach książkowych 
odpowiedzi na dręczące ich problemy etyczne („Moje zainteresowania budzą lektury 
związane z problemami moralnymi") oraz egzystencjalne („Moje zainteresowania 
budzą lektury prezentujące i promujące wartości, idee i postawy życiowe, które są 
nadal aktualne i możliwe do zaadoptowania we współczesnym świecie, a jednocześnie 
pokrywają się częściowo lub całkowicie z moimi poglądami i spojrzeniem na świat. 
Chodzi o to, żeby książka dostarczała mi wzorów do naśladowania, nowych pomysłów 
na życie, które mogłabym próbować realizować, ale także, żeby w pewnym stopniu 
popierała drogę wcześniej przeze mnie obraną. Przykładem takiej lektury może być 
Ziemia planeta ludzi Exupery'ego, Lord Jim Conrada, czy niektóre fragmenty Biblii. 
Poza tym interesują mnie książki zawierające studium psychiki, natury ludzkiej albo 
analizę zachowań społecznych, np. dramaty Szekspira, Zbrodnia i kara Dostojew-
skiego lub Rozmowy z katem Moczarskiego"). 

Rzadko kiedy sięgają po literaturę niewspółczesną, dlatego odosobnione są tego 
typu głosy: „Moje zainteresowanie budzą utwory z epoki romantyzmu", czy też: „z 
zakresu lektur szkolnych najbardziej podobały mi się dzieła z epoki pozytywizmu, 
ponieważ najlepiej moim zdaniem oddają rzeczywistość", aprobujące teksty wycho-
dzące poza kanon X X wieku. Książki najczęściej wybierane to „(...) lektury 
współczesne odnoszące się do dzisiejszej rzeczywistości łub te poruszające uniwersalne 
problemy psychologiczne, filozoficzne czy moralne". 

Ciekawe, że tylko jeden z uczniów, spośród kilkuset ankietowanych wymienił 
Biblię jako utwór, który budzi jego rzeczywiste zainteresowanie (Biblia jest lekturą 
podstawową w pierwszej klasie liceum), podobnie tylko nikły procent przywołał 
następne źródło kulturowe - mity antyczne (greckie i rzymskie), jako fascynującą 
lekturę. Wiele odpowiedzi sprowadzało się do banalnego stwierdzenia: „bo fajne", 
„ciekawe", „nie wiem dlaczego wybieram tę książkę, po prostu mi się podoba", 
powtarzały się również wypowiedzi o charakterze ogólnikowym typu: „ożywiło to 
moją wyobraźnię". 

Nadzieją napawa fakt, iż licealiści sięgają po recenzje wydawnicze: „Rzeczywiste 
zainteresowanie budzą te lektury, o których słyszałem, iż warto przeczytać od innych 
osób, lub które w recenzjach, z którymi się stykam wydadzą mi się warte przeczytania. 
Przede wszystkim lektury z okresu współczesności, ale i wcześniejszych epok, ze 
względu na różnorodność podejmowanych tematów". 

Na marginesie warto dodać, że w ankiecie znalazły się liczne wypowiedzi 
świadczące o sporej ignorancji obecnie już absolwentów szkół średnich (studentów?). 
Niektóre z nich, charakteryzujące się swoistą stylistyką, zasługiwałyby wręcz na 
publikacje w dziale „Humor z zeszytów szkolnych": „Największy zachwyt wzbudziły 
we mnie lektury, których tematem była sytuacja wolności podczas drugiej wojny 
światowej. Były to lektury epoki dwudziestolecia międzywojennego", lub: „Bardzo 
«żywo» zaczytałam się w utworach Hamleta. Jego dramaty bardzo trafnie ukazują 
ludzkie pragnienia i czyny, które człowiek jest w stanie zrobić dla ich osiągnięcia". 

Pośród dziewięćdziesięciu lektur wskazanych przez tegorocznych maturzystów 
jako „budzące rzeczywiste zainteresowanie", większość stanowią teksty z literatury 
obcej. Najwięcej uczniów, bo aż 24% ankietowanych, wybrało Mistrza i Małgorzatę 
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Michaiła Bułchakowa, Ferdydurke Witolda Gombrowicza (16,5%) oraz Zbrodnię 
i karę Fiodora Dostojewskiego (16%). Wyborom tym często towarzyszyły entuzjas-
tyczne wypowiedzi kreślone na marginesach: „Chciałbym więcej literatury rosyjskiej, 
którą uważam za najlepszą na świecie!"; „Literatura rosyjska!". Jeden z uczniów 
puławskiego liceum pisał wprost: „Mistrz i Małgorzata to jedna z niewielu książek, 
podczas której nie usypiałem przy lekturze". Maturzyści docenili u Bułhakowa 
„szczególnie interesujące połączenie wątków realistycznych z fantastycznymi" oraz 
nagromadzenie w tekście „rzeczy niewyjaśnionych", surrealistycznych („fascynuje 
mnie magia"; „uwielbiam fantastykę"). Spora część ankietowanych wskazywała na 
mistrzostwo autora w demaskowaniu mechanizmów totalitarnych w państwie stali-
nowskim oraz prezentację wizji chrześcijaństwa „bliską człowiekowi i życiu". Gene-
ralnie przeważały jednak głosy uznające powieść Bułhakowa po prostu za „dzieło 
genialne: forma, treść, «wciągająca» akcja". 

Powieść Gombrowicza fascynuje („bo to prawda"), zastanawia oraz wciąż 
prowokuje do polemizowania z jej autorem („Ferdydurke zmusiła mnie do myślenia 
i stwierdziłem, że Gombrowicz nie ma racji"). Przeważają jednak głosy podkreślające 
jej oryginalność, prowokacyjny charakter oraz realizm, bowiem „porusza bliskie życiu 
codziennemu problemy", w szczególności „(...) współczesnemu człowiekowi (młode-
mu pokoleniu)"). 

Również Zbrodnia i kara Dostojewskiego prowokuje maturzystów do samo-
dzielnego myślenia, a także daje odpowiedź na gnębiące cale pokolenie pytania: 
„Dlaczego człowiek popełnia złe czyny"; „Po co żyję?"; „Jaki sens ma cierpienie?"; 
„Kto jest dawcą norm moralnych?"; „Czy człowiek może decydować co jest dla niego 
dobre?". Oto jak na temat powieści pisała jedna z maturzystek z lubelskiego liceum: 
„Najbardziej interesujące wydają mi się lektury dotyczące problemów człowieka, te 
w których bohaterowie toczą walkę ze swoim wnętrzem, tak jak dzieje się to na 
przykład u Dostojewskiego. Często muszą wybierać «zło», aby żyć w zgodzie z samym 
sobą, wciąż szukając dla siebie odpowiedniego miejsca na świecie. Lubię te lektury, 
albowiem zmuszają mnie do zastanowienia". Uczniowie z reguły unikają książek 
prezentujących bohaterów literackich jako monolity moralne, co jasno pokazała 
dalsza część przeprowadzonej ankiety. 

Dalsze miejsca na liście preferencji lekturowych zajęły głównie teksty autorów 
polskich: G. Herlinga-Grudziriskiego Inny świat (14%), W.S. Reymonta Chłopi 
(13%), T. Konwickiego Mała apokalipsa, B. Prusa Lalka, Z. Nałkowskiej Medaliony, 
H. Sienkiewicza Trylogia (po 12,5%) oraz G. Orwella Folwark zwierzęcy (11,5%). 
Wszystkie wymienione utwory spodobały się maturzystom przede wszystkim ze 
względu na fakt, iż „niosą ze sobą prawdy przydatne w życiu". Jedna z lubelskich 
maturzystek pyta samą siebie: „Dlaczego wybieram Nałkowską? Ponieważ przedsta-
wia ona rzeczywistość dziejącą się w tamtym okresie (bezprawie panujące, zbrodnie, 
prześladowania Żydów). Myślę, że każdy Polak powinien dokładnie znać tamte 
czasy". Trylogię cenią licealiści za to, że „szybko się czytało", że „nie były to nudy". 
Wskazują na wartką, dynamiczną akcję oraz przystępny styl wypowiedzi („spoko 
język"). Uczniowie chwalą sobie również lekturę książek Orwella, ponieważ jest to 
„(...) najprzystępniej opisany ustrój totalitarny, który sam w sobie jest interesujący", 
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a poza tym są to „najlepsze książki jakie kiedykolwiek zdarzyło się czytać. Niestety 
nie należą do lektur obowiązkowych". 

W dalszej kolejności wymieniane są książki: K. Moczarskiego Rozmowy z katem 
(doceniona „(...) za piękne studium władzy i ślepego zapatrzenia w wodza") i Makbet 
W. Szekspira (obie wskazane przez 10% respondentów); Dżuma A. Camus (9,5%), 
określona przez jednego z licealistów puławskich jako „niezły schiz, chociaż nie 
czytałem (zamierzam)"; proza F. Kafki (8,5%). Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, 
jako pierwszy utwór z kanonu klasycznego lektur polskich, znalazł się dopiero na 
piętnastej pozycji uzyskując 8% głosów. Co ciekawe, uczniowie najczęściej wskazują 
na jego walory artystyczne podkreślając, co również uczynił warszawski maturzysta 
z prywatnej szkoły, iż wyróżnił pierwszą polską epopeję narodową „wcale nie ze 
względu na idee patriotyczne, patos mnie tylko denerwuje, ale na obraz sielanki, 
dworu, życia ziemiańskiego, taka błogość...". Zaraz obok Mickiewicza występują 
Germinal E. Zoli oraz Nad Niemnem E. Orzeszkowej (po 7,5%), ta ostatnia ceniona 
przede wszystkim za jej optymistyczny charakter. Wśród ulubionych lektur szkolnych 
znalazł się również Początek A. Szczypiorskiego, książka, po którą sięga się kilka-
krotnie, by „za każdym razem, nauczyć się czegoś nowego"; Hamlet W. Szekspira, 
a także dramat Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej (wszystkie po 7%), ceniony za 
„temat ciągle aktualny". Niektóre wypowiedzi szokują. Na przykład dla licealistki 
z dużego warszawskiego liceum utwór Zapolskiej jest przede wszystkim „dramatem 
mówiącym o rozkładzie rodziny mieszczańskiej, a to może być dobra rozrywka!". 

Nie sposób wymienić i omówić wszystkich wskazanych przez licealistów pozycji 
książkowych (wszystkie pozostałe uzyskały poniżej 7% głosów). W ankiecie należy 
zwrócić uwagę na prawie zupełną nieobecność tekstów poetyckich. Czy znaczy to, że 
młodzież przestała czytać poezję? 

2. „Za dużo Żeromskiego!" 

Druga kwestia poruszona w ankiecie dotyczyła tekstów, z różnych względów, 
stanowczo odrzucanych przez młodzież. Pytanie dotyczyło lektur uważanych za haracz 
narzucony przez pokolenia rodziców i dziadków. Maturzyści wymienili sześćdziesiąt 
pozycji, z czego tylko siedem uzyskało ponad dziesięcioprocentowe poparcie. 

Na liście znajduje się cały kanon literatury polskiej: „Reymont Chłopi, Krasiński 
Dramaty, Mickiewicz Pan Tadeusz, Prus Lalka, Mickiewicz Dziady, Nałkowska 
Granica, Kochanowski Poezje, Słowacki Kordian, Sienkiewicz Trylogia: przeraźliwie 
nudne, nieużyteczne, nieaktualne, nie odpowiadające mi estetycznie". Zdaniem 
większości ankietowanych licealistów należałoby odrzucić wszystkie te lektury, które 
„(...) nie poszerzają choryzontów myślowych współczesnego nastolatka, a jest ich 
wiele", a także te „(...) które nie mają styczności z ówczesnym światem". Niektóre 
wypowiedzi utrzymane są wręcz w rozpaczliwym tonie, w stylistyce futurystycznej 
awangardy: „Wyeliminował bym: nowele, rozmowy z katem, cała wojenna, biblia, 
konrady, kordiany, lalka, przedwiośnie, nowele, weretera, poezję polską całą, 
bogurodzica, itd [musiał bym mieć spis lektur] lecz i tak 60% bym zlikwidował (...)". 
Maturzyści gremialnie odrzucają również poezję: „Wydaje mi się, że w programie jest 
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zbyt dużo wierszy. Dlaczego? Bo mi się nie podobały - nic nie wnoszą w życie". 
Z reguły nie potrafią jednak swojej niechęci do tychże tekstów racjonalnie uzasadnić: 
„Odrzuciłbym 3/4 poezji przymusowej. Teksty powinna wybierać mtodzierz. Dla mnie 
poezja to wymysły lekko niezrównoważonych ludzi, którym (my) uczniowie musimy 
się uczyć rozumieć ich teksty, a niejednokrotnie uczyć się ich fragmentów do 
odpowiedzi. Poświęca się na to zbyt dużo czasu, który możnabybyło poświęcić na 
omawianie utworów pisarzy obcych, których dzieła uznane i czytane są na całym 
świecie". 

Największą jednak niechęć wzbudza wśród ankietowanych licealistów dramat 
Stanisława Ignacego Witkiewicza Szewcy (26%). Uczniowie skarżą się przede 
wszystkim na (w kolejności): jego niezrozumiały charakter (treść), język oraz brak 
umiejętności nauczycielskich przy omawianiu utworu: „to pozycja, którą najciężej mi 
się czytało i pomimo uwagi na lekcjach pozostaną dla mnie niezrozumiałe" - pisze 
licealista z Warszawy. Problem wydaje się o tyle powszechny, iż jeden z maturzystów 
zauważył, iż nauczyciele w ogóle są bezradni podczas omawiania tekstów dramatycz-
nych - najczęściej analizują je w kategoriach epickich. Stąd też wyżej wymieniony 
licealista warszawski postuluje: „Wszystkie dramaty (należy usunąć ze spisu lektur -
S.J.Ż.), dlatego, że dramaty nie są do czytania tylko do oglądania w teatrze". 

Szczególnie irytują młodych ludzi utwory romantyczne: „cały zestaw lektur z epoki 
romantyzmu należy odrzucić!". Wśród wielu respondentów, może z młodzieńczej 
przekory, a może z powodów rzeczywistych tragedii, które rozgrywają się na lekcjach, 
pojawiają się cytaty żywcem zaczerpnięte z Gombrowicza: „Cała twórczość Słowac-
kiego - nie jest ciekawa ani głęboka!", jego książki „są nudne, przesycone 
patriotyzmem, nierealne". Nie dziwi więc fakt, że dramat Juliusza Słowackiego 
Kordian zajął na liście najczęściej odrzucanych lektur szkolnych aż trzecią pozycję 
[14,5%], a wielokrotnie wymienianą wadą tego tekstu była właśnie jego „prawie 
zupełna nieaktualność". Podobnie krytycznie potraktowana jest przez licealistów 
spuścizna Mickiewicza. O Dziadach wypowiedziało się negatywnie aż 13,5% 
respondentów (szósta pozycja!). Dziewczęta i chłopcy najczęściej stwierdzali: „szkoda 
czasu w szkole średniej na to, co jest i tak nieuchwytne dla śmiertelnika!", 
„Spałem...", „patetyczne do bólu". 

Wielu respondentów, bo w sumie blisko 30%, z niechęcią wypowiada się na temat 
twórczości Żeromskiego, która znalazła się na niechlubnej liście na czołowej (drugiej 
i czwartej) pozycji: „Wywalić całego Żeromskiego - to sztuczny, haracz!", „Za dużo 
Żeromskiego!". Skąd tak wielka niechęć do autora Ludzi bezdomnych, Przedwiośnia 
i Wiernej rzeki, dzieł przecież od pokoleń znanych i uznanych? Licealiści piszą: „Lubię 
czytać książki mówiące o życiu, nie lubię zaś książek o herosach, którzy rzekomo 
poświęcają się dla dobra ogółu". Tak więc Ludzie bezdomni (15%) oraz Przedwiośnie 
(13,5%) są w sumie pozycjami wzbudzającymi największą niechęć badanej młodzieży 
szkolnej. Maturzyści stwierdzają, że owszem zawarte są w nich „(...) tematy ważne 
i aktualne do dziś", ale równocześnie cechuje je „nieciekawe ujęcie i rozwlekła akcja"; 
„Sprawy w nich zawarte niezbyt mnie obchodzą, a jeśli już coś z nich mnie dotyczy, to 
zniechęca mnie język jakimi pisane są tego typu książki". W jednej z ankiet 
respondent kończy swą wypowiedź o Żeromskim po witkiewiczowsku: „Ciężkie do 
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zrozumienia, być może dlatego, że nie ma tam nic do zrozumienia?". Warto zauważyć, 
że w obu punktach (wybieram i odrzucam) zupełnie pominięto nowele Żeromskiego, 
a Wierna rzeka znalazła się (wybieram) na dalekiej 45 pozycji uzyskując 2,5% 
poparcia. 

W podobnie jednoznacznie krytycznym tonie utrzymane są wypowiedzi dotyczące 
spuścizny polskich pozytywistów: „Wyrzuciłbym na śmietnik wszystkie programowe 
książki pozytywistów!"; „Do dziś dnia pamiętam nadal takich jak Nasza Szkapa czy 
Janko muzykant, kojaży mi się z czymś złym, od czego staram się trzymać jak 
najdalej". Jeden z puławskich licealistów, odpowiadając bardzo osobiście na temat 
swego stosunku do pozytywizmu, posuwa się do stwierdzenia: „Ludzie, przecież 
Konopnicka to grafomanka!!!". Przy czym same wartości pozytywistyczne, takie jak: 
praca, utylitaryzm czy racjonalizm mieszczą się jednoznacznie w ich kanonie 
aksjologicznym. W przypadku Lalki B. Prusa, która znalazła się na siódmej pozycji 
(13%) uczniowie postulują, że mimo wszystko „(...) lepiej byłoby raczej skrócić, niż 
całkowicie usunąć". Natomiast wielu uczniów (13,5%) czuje niechęć do Trylogii H. 
Sienkiewicza (piąte miejsce): „za długie!!!", „kto ma na to czas?", „ogromna ilość 
opisów, które utrudniają czytanie, ciągle retrospekcje i retorgacje". 

Niektórzy młodzi respondenci niechętnie wyrażają się także o literaturze wojennej: 
„Odrzucam całą literaturę wojenną, gdyż zmusza nas do pamiętania o przykrych 
doświadczeniach ludzkości - ani to nie uczy, ani nie bawi, ani nie poucza, ani nie 
zmusza do myślenia. Wszyscy dokładanie zdajemy sobie sprawę, że wojna była złem, 
a PRL nie-rajem na ziemi, więc po co marnować aż cały rok szkolny na 
beznadziejność wojny, PRL-u czy zurbanizowanej rzeczywistości?" Denerwuje ich 
również nagromadzenie w czwartej klasie tekstów dotyczących Zagłady: „Zbyt wiele 
tematyki holocaustu i Żydów w ogóle!". 

W dalszej kolejności odrzucają: Ferdydurke W. Gombrowicza (9,5%); Odprawę 
posłów greckich J. Kochanowskiego (9%); Lorda Jima J. Conrada oraz Wesele 
Wyspiańskiego (po 8%). To ostatnie zniechęciło jedną młodą warszawiankę, bo to 
utwór „rozpisany na role, a ja nie lubię takich książek". Jak więc widać pojęcie 
„dramat" nie wszystkim maturzystom jest bliskie... 

W przedziale od 7 do 5% zmieściły się (opatrzone różnymi, często dowcipnymi 
uczniowskimi uwagami) następujące utwory: Operetka W. Gombrowicza; Chłopi 
W.S. Reymonta („Ludzie ratujcie!"); Nad Niemnem E. Orzeszkowej („Jest to 
najgorsza i najsłabsza ze wszystkich lektur, które przeczytałem. Powinno się ją 
sprzedawać w aptece jako środek nasenny!"); Powrót posła J.U. Niemcewicza; Sklepy 
cynamonowe B. Schulza, Giaur G.G. Byrona („przeczytałam bo musiałam, żadnej 
akcji!"); Dramaty Krasińskiego oraz Pan Tadeusz A. Mickiewicza. 

Ciekawym głosem o charakterze postulatu jest wypowiedź licealistki z Warszawy: 
„Zdecydowanie najmniej interesowały mnie lektury literatury staropolskiej i roman-
tyzmu (chociaż nie wszystkie). Bez większego zainteresowania przeczytałam Pana 
Tadeusza gdyż to był obowiązek, lektura którą trzeba było przeczytać jako epopeję 
narodową (może gdybym ją miała przeczytać za parę lat byłoby to dla mnie 
przyjemnością). Ogólnie protestuję przeciwko lekturom o ciężkiej treści i trudnym 
języku. Często niemały wpływ ma grubość książki, gdyż widząc grubą książki, o której 
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słyszałam, że nie jest ciekawa, to fakt ten zniechęca (cienkie lektury, które są nudne 
częściej są czytane niż te grube, nawet jeżeli są albo wydają się interesujące)". 
Kwestie podniesione należy, mimo niezręcznego języka, potraktować bardzo serio, 
jako tezy do dyskusji przeznaczone dla reformatorów oświaty: W jaki sposób dobierać 
lektury dla młodzieży?; Czy zawsze trafny i uzasadniony jest „klucz chronologiczny", 
historycznoliteracki?; Czy w polskiej szkole mamy w ogóle do czynienia z powolną 
inicjacją w lekturę?; Czy też raczej jest to egzekwowanie określonych tekstów, na 
określonych warunkach? 

Licealiści kończą swe wypowiedzi raczej w tonie pesymistycznym, nie pozbawio-
nym sceptycyzmu: „Książki czytam tylko po to, by coś powiedzieć na lekcji (...) 
Niewiele jest lektur, które chciałbym przeczytać!"; „Lektury są narzucone przez 
dorosłych, nie traktuję ich jednak jako haracz, ale wybór ludzi bardziej doświadczo-
nych i lepiej wykształconych". Niektórzy próbują doszukiwać się w tym jakiejś wyższej 
racji: „To co przerabiamy jest optymalne potrzebne dla rozwoju osobowości". Choć 
przy tym punkcie najczęściej pojawiają się noty: „A lektur jest za dużo...", „Czytam 
tylko z konieczności!", by ostatecznie, jak czyni to puławski licealista, przekornie 
spointować „Przecież zawsze i tak można nie przeczytać...". 

3. „Romantyzm ciągle w nas jest!" 

Na trzecie pytanie uczniowie odpowiadali najmniej chętnie. Ponad 10% respon-
dentów w ogóle zrezygnowało z tego punktu. Ankietowani wymienili czterdzieści 
dziewięć pozycji z kanonu lektur polskich, choć może nie zawsze była to literatura 
klasyczna i polska. Pojawiły się więc jak na ironię: Sklepy cynamonowe B. Schulza, 
Ferdydurke W. Gombrowicza, Szewcy S.I. Witkiewicza, Przedwiośnie S. Żeromskie-
go, Mała apokalipsa T. Konwickiego, Popiół i diament J. Andrzejewskiego, a nawet 
Proces F. Kafki. 

Maturzyści na początku koncentrowali się na próbie określenia kryterium doboru 
tekstu, czyli starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości obecne w tekstach 
klasycznych są dla nich dziś ważne. Licealistka z Lublina pisze: „Według mnie ważne 
są dzieła klasyczne literatury polskiej, które ukazują naszą historię, tradycję, 
mentalność i sposób myślenia polskiego społeczeństwa w różnych epokach, a także 
patriotyzm i heroizm tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny oraz tradycyjną wiarę 
chrześcijańską, wartości przekazywane w polskich domach z pokolenia na pokolenie, 
czyli to wszystko, co dotyczy bezpośrednio nas Polaków. (...) dzieła te stanowią 
esencję polskiej kultury; mówią nam, kim naprawdę jesteśmy i gdzie jest nasze miejsce 
w świecie - pozwalają nam się dookreślić". Najczęściej więc stwierdzają: „Dzieła 
klasycznej literatury są ważne. Powinny być oczywiście na lekcjach j. polskiego, 
jednak jedynie we fragmentach, gdyż nie wszyscy są nimi zainteresowani". Czy jednak 
naprawdę „kreują moje życie, podają materiału do rozmyślań, dyskusji, wyciągania 
własnych wniosków?" - zastanawia się warszawski maturzysta. 

Zdaniem ankietowanych licealistów najważniejszą książką w kanonie lektur 
szkolnych jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza (37%) (!), przede wszystkim dlatego, 
że utwór ten budzi patriotyzm - „mówi o Polsce, która kiedyś istniała - to ważne!" 
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i jest on „bardzo polski". Poza tym licealista z Puław stwierdza: „Romantyzm ciągle 
w nas jest!". 

Na drugim miejscu uplasowała się Trylogia Henryka Sienkiewicz (27%), głównie 
ze względu na ciekawy i realistyczny obraz Polski i „wcale nie jest «drugiej kategorii», 
jak pisał Gombrowicz!". Wśród entuzjastów Sienkiewicza ktoś jednak stwierdza: 
„Lepsza jednak była wersja filmowa". Kolejno (miejsce trzecie) wskazywany jest -
znowu Mickiewicz (!) i jego Dziady (23%), wymieniane za „genialność!" i „patriotyzm 
(mimo wszystko!)". Sporą grupę lektur wyznaczają dzieła, które „wypada" uznać za 
ważne. Są to m.in.: Chłopi W.S. Reymonta (23%), Lalka B. Prusa (11,5%), czy 
Poezje J. Kochanowskiego (9,5%). Jednak kryteria doboru wymieniane przez 
uczniów są dosyć mętne: „Dlatego, że mi się podobało", „nie bardzo wiem dlaczego, 
ale wydaje mi się, że właśnie to jest ważne", „Oczywiste! Podwaliny polskiej kultury". 
Wydaje się również, że część wymienianych argumentów stanowią gotowe schematy 
wyniesione z zajęć lekcyjnych, sformułowania, najprawdopodobniej pochodzące z ust 
samych nauczycieli: „pokazują wielkie tradycje polskiej wsi", „bardzo dobra literatura 
z ciekawą charakterystyką bohaterów", etc. 

Quo vadis H. Sienkiewicza - Literacka Nagroda Nobla została wymieniona 
dopiero na dziewiątym miejscu przez 9,5% respondentów. Choć jednocześnie 
przeważają głosy, że jest to książka bardzo ważna, „na nowo aktualna w dzisiejszym 
świecie". 

4. „Trupy!" 

Na to pytanie padły najbardziej zróżnicowane odpowiedzi. Tak samo jak przy 
poprzedniej kwestii, ponad dziesięć procent respondentów skwapliwie ominęło 
pytanie. Być może wynikło to z tego powodu, że jak pisze jeden z warszawskich 
licealistów, „wzorowanie życia na postaciach książkowych zdaniem współczesnej 
młodzieży jest kretynizmem, należy wykreować, stwożyć własny światopogląd" 
i „szkoda na to czasu". Spora grupa respondentów omijała ten punkt kreśląc jedynie 
krótkie notki typu: „wszyscy bohaterowie są martwi"; „Było tak wiele postaci 
martwych..."; „3/4 postaci z lektur szkolnych to trupy!"; „Martwe są wszystkie 
postacie współczesne"; „Trupy!". 

W niektórych ankietach widoczny jest pewnego rodzaju „kryzys aksjologiczny": 
„nikogo nie chcę naśladować!", „żadni bohaterowie nie są dla mnie wzorami do 
naśladowania", „Myślę, że naśladowanie bohaterów książkowych jest niemożliwe", 
„Uważam, że nie ma bohaterów, których chciałbym naśladować, a znaleźliby się 
w kanwie lektor szkolnych". „Ludzie - to nie ta epoka!" - zapisał na marginesie jeden 
z badanych licealistów. 

Jako postacie żywe (wzory do naśladowania) zostało wymienionych sześćdziesiąt 
osób, natomiast mianem „postaci martwej" obdarzono ponad czterdziestu bohaterów. 
Trudno w tym miejscu przywiązywać się do kolejności. Największą ilość punktów, 
jako wzór do naśladowania, zdobył Bogumił z powieści Marii Dąbrowskiej Noce i dnie 
(ponad 8%), przede wszystkim za jego „mądrość i dobroć" (większość głosów padło 
w prowincjonalnym liceum w Żelechowie w Siedleckiem). Swój wybór licealiści 
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motywowali: „wzorem do naśladowania powinni być bohaterowie, którzy są zwykłymi 
ludźmi", „był dobrym mężem", „kochał rodzinę". 

Pozostali bohaterowie utrzymali się mniej więcej w przedziale 7,5-5%, co jasno 
pokazuje, iż nie ma obecnie wśród młodzieży bohatera literackiego, który by znaczył 
tyle dla młodych ludzi, co niegdyś Kordian, Kmicic czy Zagłoba. W kolejności 
wymieniano: Tomasza Judyma z Ludzi bezdomnych, w którym uczniowie cenili 
przede wszystkim to, jak pisze warszawski licealista, że był „człowiekiem bardzo 
dobrym. Pomagał ludziom bezdomnym chociaż musiał poświęcić się sam". Maturzyści 
podziwiają w Judymie jego idealizm: „tylko jednostki są zdolne do takiego 
poświęcenia". Kolejnym wymienianym człowiekiem czynu jest następny lekarz - dr 
Bernard Rieux, bohater Dżumy A. Camusa oraz Lord Jim, który dla ponad 5% 
maturzystów pozostanie „długo niedoścignionym wzorem", jednostką odpowiedzialną, 
„człowiekiem poszukującym, popełniającym błędy, który jednak w końcu stawia czoła 
temu, przed czym uciekał, odnajduje siebie, swoje miejsce na Ziemi i zwycięża". 
Herosami są również postacie z książek z okresu wojny i okupacji oraz bohaterowie 
pisarzy rosyjskich: Dostojewskiego, Tołstoja, a także Herlinga-Grudziriskiego. Takie 
legendarne postacie dla kultury polskiej jak Kmicic, Wołodyjowski, Skrzetuski 
(„Trupy to bohaterowie Sienkiewicza"), Konrad Wallenrod, Kordian, Jacek Soplica 
czy Wokulski uzyskały poniżej 4% poparcia. Na przykład główny bohater Prusowej 
Lalki jest dla maturzystki w Żelechowie „postacią zupełnie nierealną", a o bohaterze 
Potopu lubelska maturzystka pisze: „Przystojny, odważny, szlachetny, wszystko mu się 
udaje, pokonuje wszystkich swoich wrogów, wychodzi cało z każdej opresji -
w dzisiejszym świecie nie ma miejsca dla takich wojowników". Na szarym końcu 
pojawiają się wreszcie święci: Franciszek, Aleksy oraz Jezus Chrystus. „Bohaterzy 
martwi to dla mnie bohaterzy epoki średniowiecza, których jedynym wzorem był 
Bóg" - pisze warszawski respondent. 

Maturzyści cenią najbardziej, gdy bohaterowie są konsekwentni w dążeniu do celu, 
tak jak Mały Książę, Marek Edelman czy Stanisława Bozowska. Lubią także 
obserwować proces dojrzewania poszczególnych postaci, ich „duchową metamorfozę" 
(Raskolnikow ze Zbrodni i kary, bohater Małej apokalipsy, Don Kichot, Hanka 
z Chłopów). Wzorami dla nastolatków są w większości dojrzali mężczyźni, podejmu-
jący samodzielne decyzje, choć tak naprawdę, jak pisze licealista warszawski: „(...) 
brak jest bohatera, który w całości byłby dla mnie i mojego pokolenia wzorem do 
naśladowania", gdyż „literatura wzorów w gruncie rzeczy nie podaje". Nikt z grupy 
badanej nie wymieniał jako wzoru pary bohaterów. Pomimo umieszczenia tak wysoko 
Bogumiła Niechcica, jego żona Barbara pojawia się na liście dopiero przy samym 
końcu. 

O tzw. „trupach" uczniowie nie potrafią pisać bez emocji. Wielu próbuje 
zdefiniować pojęcie, określając, co rozumieją pod pojęciem „martwa postać": „Dla 
mnie martwi są wszyscy ci, którzy skupiają się wyłącznie na własnej osobie, żyją 
w wyimaginowanym świecie. Nie przemawiają do mnie te nieautentyczne postawy, 
przejaskrawione, odcinające się od realnej rzeczywistości". 

Na pierwszym miejscu, wśród postaci martwych licealiści wymieniają Judyma 
(ponad 20%) (!) badanych. Maturzyści stwierdzają, iż „przecież nie trzeba poświęcać 
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życia rodzinnego aby nieść pomoc innym". Bohater Ludzi bezdomnych jest dla nich 
neurotykiem, który „robi sobie same życiowe dylematy". Zresztą przy okazji pisania 
o wzorach literackich uczniowie wyrażają się o twórczości Żeromskiego bardzo 
niepochlebnie (np. Ludzie bezdomni, jak twierdzi lubelski maturzysta, „jest to tak 
sentymentalna książka, że zmusza panie do wyjęcia chusteczek. Postacie są zbyt 
szablonowe, że aż bezsensowne"). Kolejną postacią z prozy Żeromskiego ocenianą 
negatywnie jest Stanisława Bozowska, zajmująca piąte miejsce (9,5%) oraz siódmy na 
liście Cezary Baryka (4,5%). 

Następną grupę „odrzuconych" otwierają bohaterowie romantyczni: Kordian 
(prawie 20%), Gustaw-Konrad (14%) oraz Konrad Wallenrod (11,5%). Martwe dla 
maturzystów są przede wszystkim postacie z utworów Adama Mickiewicza: „Wszyscy 
tzw. <> są martwi, w tych czasach to się nie przyjmuje". Są oni określani przez 
respondentów jako „postacie nierzeczywiste", „martwi utopiści niszczący sobie życie « 
dla tzw. sprawy»". Generalnie w wielu ankietach przeważają glosy, dla których 
reprezentatywna może być wypowiedź jednego z pulawian: „Nie lubię bohaterów 
romantycznych!". Oczywiście pojawiają się również zdania przeciwne, ale są one 
w mniejszości: „Wzorem dla mnie są bohaterowie romantyczni i pozytywistyczni, pełni 
ideałów i umiejący je realizować". 

5. Kto zniechęca do książki? 

Podobnie jak przy dwóch poprzednich punktach część młodych respondentów 
miało wyraźnie problemy z odpowiedzią na zadane im pytanie. Spora grupa zamiast 
odpowiadać, mozolnie definiowało czym jest czytanie książek, a czym oglądanie 
telewizji oraz jaką rolę pełnią obie te czynności w życiu człowieka. Być może młodzi 
respondenci podświadomie zdawali sobie sprawę z tego, jaka odpowiedź byłaby 
najbardziej pożądana przez badającego ich dorosłego oraz z tego, że młodzież 
powinna więcej czytać niż oglądać telewizję. Stąd też trudno jest traktować poważnie 
wynik procentowy, warto jednak przeanalizować chociaż niektóre wypowiedzi 
respondentów. 

W ankiecie zdecydowanie zwyciężyła książka (47%), głównie głosami licealistów 
z Żelechowa, Puław, jednego elitarnego liceum lubelskiego oraz grupy indywidual-
nych respondentów, czytelników „Scriptores Scholarum" z całej Polski. Natomiast 
zwolenników filmu było 28%, za którym opowiedzieli się głównie mieszkańcy dużych 
miast, a przede wszystkim uczniowie z Warszawy. Sporą grupę w ankiecie stanowili 
respondenci niezdecydowani (25%), którzy prawdopodobnie nie chcieli swych 
rzeczywistych upodobań ujawnić w ankiecie. W tej to grupie pojawiały się między 
innymi odpowiedzi, że „nie należy porównywać tych rzeczy", „nie wolno mieszać tych 
dziedzin", lub „łączyć ich ze sobą". Najbardziej autentyczna i znacząca dla tej grupy 
wydaje się wypowiedź licealisty z Puław: „Najbardziej lubię ekranizację lektur!". 
Problem wydaje się powszechny, inny młody człowiek pisze: „Niestety szkoła 
skutecznie zniechęca młodzież do książki. Lektura to przymus, przykry obowiązek, 
więc uczeń stara się za wszelką cenę obejść to prawo korzystając z bryków, 
opracowań...". Ktoś inny dodaje: „wiele osób ogląda lektury z video lub czyta bryki". 
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Niektórzy licealiści wybierają wyjście kompromisowe mówiąc, że „najbardziej lubię 
mądrą książkę i dobry film", lub że „Kino i literatura są tak samo ważne". Dla kilku 
respondentów kwestia wydaje się nie tylko ważna, lecz również tragiczna i irytująca. 
Przy tym pytaniu całkiem sensownie odpowiadający maturzysta napisał: „Odpierdol-
cie się ode mnie!". 

Uczniowie oczywiście widzą walory czytania książek, jednak nie czynią tego, 
przede wszystkim ze względu na brak czasu. Oto kilka przykładowych odpowiedzi: 
„W tej chwili nie mam czasu na czytanie książek, poza tym wynika to z mojego 
lenistwa"; „(...) brak czasu w otaczającym nas świecie, a film ogląda się szybciej niż 
czyta się książkę"; „Wolę film. Ponieważ na oglądanie filmu trzeba mniej czasu, 
a można zdobyć tyle samo wiadomości"; „Film ogląda się szybciej i jest to 
wygodniejsze". Dla części respondentów, tak jak dla uczennicy z Żelechowa, nie 
wszystko można racjonalnie tu wyjaśnić. Telewizja to nawyk: „Częściej oglądam filmy. 
Dlaczego? Nie wiem. Może z przyzwyczajenia?". Sprawa wydaje się prosta także dla 
jednego warszawiaka: „Wolę film, bo jest mniej skomplikowany od książki, nie muszę 
myśleć". Okazuje się, że przypadek wcale nie jest odosobniony, w podobnym tonie 
mówi bowiem jego rówieśnik, respondent z Lublina: „Wolę film (nie trzeba dużo 
myśleć)". Młodzi ludzie próbują jakoś wytłumaczyć tę sytuację: „Jest mało ciekawych 
książek"; „Niestety rzadko się zdarza, że trafię na fascynującą książkę, dlatego 
częściej wybieram telewizję". Oglądanie filmu dla tej grupy jest po prostu czymś 
przyjemniejszym: „Zdecydowanie wolę film. Dlatego, że lepiej wchodzi mi do głowy 
treść. Jestem zainteresowana bardziej przygodami bohaterów, niż czytając książkę"; 
„Przy książce się nudzę, a przy filmie nie". Obraz skuteczniej oddziaływuje: „Film 
bardziej porusza, wstrząsa, przemawia, uderza"; „Zdecydowanie wybieram film 
ponieważ podczas oglądania filmu odbieram historię w nim zawartą oczyma 
i wyobraźnią reżysera czyli innej osoby, wtedy znam pogląd na świat i wyobraźnię 
innego człowieka"; „W filmie można wszystko zobaczyć". 

Więcej oficjalnych zwolenników wśród licealistów zyskała w ankiecie książka. 
Maturzyści w większości przypadków przyznają priorytet mimo wszystko książce, choć 
jednocześnie przyznają, że: „Istnieją takie filmy bez których moje życie byłoby 
uboższe (filmy Kieślowskiego)". Książka, którą można przeczytać musi jednak spełnić 
określone warunki. Liczy się, jak zawsze u pokolenia współczesnych nastolatków, 
pragmatyzm: „W jakim przypadku moi rówieśnicy sięgają po książki? Jeżeli książka 
napisana jest dość prostym językiem nie ma w niej chaotycznie poukładanej fabuły, 
nie zawiera zbyt wiele opisów wtedy jest chętnie czytana"; „Z czystym sumieniem 
mogą powiedzieć, że wolę książkę. Należy jednak zrobić założenie, że jest to książka, 
którą sama wybrałam, która przynosi mi jakieś korzyści"; „Wolę książkę - ale musi 
być dobra i niezawsze mam czas". Argumenty świadczące o wyższości słowa 
drukowanego są bardzo różne: „Film spłyca", a „Książka daje satysfakcję". Oprócz 
tego „Książka zmusza nas do wyobraźni", natomiast „Film jest krótki i przedstawione 
w nim problemy są potraktowane ogólnikowo". Książka zyskuje sobie również 
zwolenników wśród ekologów: „Wolę książkę bo jest tańsza, zdrowsza (nie działa na 
podświadomość) zawsze można do niej wrócić, wymaga większego zaangażowania od 
odbiorcy"; „(...) od telewizji bolą mnie oczy i nie ma nic ciekawego". Spora część 
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respondentów odczuła na własnej skórze określone korzyści związane z lekturą, co 
więcej, czytanie książek jest dla wielu autentyczną przyjemnością: „(...) podczas 
czytania książki to ja jestem reżyserem, scenografem, może wtedy pracować moja 
wyobraźnia"; „Książka - rozwija osobowość, a nie rozmiary ciała"; „Czytając książki 
głębiej wchodzę w psychikę bohatera i bardziej szczegółowo przeżywam wydarzenia 
(...) bardziej się wzruszam"; „Wolę książkę, gdyż pomimo tego, że nie oglądam akcji 
wydażeń to mogę je dokładniej i na swój sposób zobrazować w głowie". 

6. „Środek na wszystko" czy „propaganda kiczu"? 

Jakie programy telewizyjne preferują współcześni maturzyści? Zdecydowana 
większość ogląda tylko informacyjne, z których to najczęściej wymieniają Wiadomości 
i Panoramę. Telewizja odgrywa w ich życiu także rolę edukacyjną - uczniowie chętnie 
oglądają programy dydaktyczne, popularnonaukowe, przyrodnicze oraz publicystycz-
ne. Do najważniejszych wskazanych przez respondentów należą: „Okna", „Rozmowy 
na koniec wieku", Teatr TV, cykl „Mistrzowie kina". Nie wszyscy ten punkt ankiety 
traktowali do końca serio. Jeden z maturzystów lubelskich zapisał na marginesie: „(...) 
wszyscy silą się na oryginalność, a ja uwielbiam oglądać dobranocki!". Telewizja 
pozwala także, co zostało docenione szczególnie przez młodzież z mniejszych 
ośrodków, na stały kontakt z kulturą. Maturzyści oglądają więc telewizję przede 
wszystkim ze względu na wolny dostęp do informacji i kultury. 

Znacząca grupę w ankiecie stanowiły osoby wyrażające skrajnie emocjonalne 
uczucia w stosunku do telewizji: „Nienawidzę telewizji, strata czasu. Z tego typu <> 
korzystam żadko"; „Telewizja zabiera mi czas i pozwala na bezmyślność"; lub 
krańcowo inne: „(...) chciałbym, żeby moja przyszłość opierała się na telewizji i filmie"; 
„Nie wyobrażam sobie codzienności bez telewizora". Pojawiają się więc zarówno 
głosy traktujące telewizję jako „okno na świat", „jedyną rozrywkę", „przerywnik 
w nauce", „środek na wszystko", jak i „pożeracza czasu", „propagandę kiczu", 
„powszechną trybunę przemocy i głupoty". 

Wielu nastolatków przyznaje, że jest po prostu od telewizji uzależniona: „Zdaję 
sobie sprawę, że to nałóg, ale bez telewizji moje życie byłoby ograniczone"; „Spędzam 
przed telewizorem około pięciu godzin dziennie". Wydaje się, że w niektórych 
przypadkach telewizja jest jedyną alternatywą na nudę: „Przyznaję, że gdy mam czas 
lubię go marnować przed telewizorem"; „Dlaczego sięgam po pilota? Telewizja 
pozwala oderwać mi się od rzeczywistości". Są tacy, którzy widząc swój stan piszą: 
„Ostatnio bardzo ograniczyłem oglądanie"; „Ograniczam telewizję do minimum"; 
„(...) zamierzam przestać oglądać"; „Należy walczyć z tym uzależnieniem!". Spośród 
wielu odpowiedzi znajdują się i takie - przemyślane i dojrzałe: „Obecnie zaczynam 
doceniać walory i rolę telewizji. Interesuję się językiem francuskim. Nie potrafię sobie 
wyobrazić nauki tego języka bez wiadomości i filmów we francuskiej telewizji (TV5)". 
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7. Okno na świat czy przykry obowiązek? 

Kolejny problem poruszony w ankiecie dotyczył zajęć z języka polskiego, podczas 
których, według zaleceń władz oświatowych, nauczyciele winni stawiać sobie za 
zadanie przygotowanie ucznia do świadomego odbioru czytelniczego tekstu literackie-
go. Chodzi tu o wyrobienie u młodego człowieka nawyku czytania tak, by obecny 
licealista, a w przyszłości lekarz, inżynier czy prawnik sięgał po słowo drukowane 
regularnie i z przyjemnością. 

Czy jednak postulatom tym i rzeczywistym potrzebom wychodzi naprzeciw 
praktyka szkolna? Wielu uczniów stwierdza: „(...) większość (lekcji - S.J.Ż.) jest 
tragiczna, mam dosyć nauki w stylu: «co pisarz chciał przez to powiedzieć?», w naszej 
klasie w ogóle wszelkie analizy i interpretacje są do dupy!". Takie lekcje są 
niewątpliwie, jak pisze inna uczennica z Warszawy „w dużym stopniu przykrym 
doświadczeniem", i chyba należy się cieszyć, że po takich przeżyciach młodzież 
w ogóle sięga jeszcze samodzielnie po jakąś lekturę: „Lekcje zazwyczaj są żałosne, 
natomiast „oknem na świat" jest lektura książek,,. Na wielu lekcjach powielane są, jak 
piszą licealiści, scenariusze gombrowiczowskie: „Szczególnie te lekcje są przykrym 
obowiązkiem, który sprowadza się do stwierdzenia: «Słowacki wielkim poetą był»". 
Oczywiście sytuacja ta nie jest (Bogu dzięki!) powszechną, gdyż pojawiają się 
w ankiecie również wypowiedzi dokładnie przeciwne: „Nigdy nie narzucano nam 
poglądów w stylu: «Słowacki wielkim poetą był». Atmosfera swobodnej dyskusji 
sprawiła, że teksty nie pozostawały „martwe", dzięki wykorzystywaniu w ich 
interpretacji szerokiego kontekstu kulturowego, historycznego i filozoficznego, przy 
czym najistotniejszy był fakt, że mogliśmy odwoływać się do wydarzeń i doświadczeń 
z naszego życia,,. 

Większość ankietowanych odpowiada, iż to czy lekcje polskiego są oknem na świat 
zależy przede wszystkim od nauczyciela: „Przez cztery lata nauki w liceum, tylko raz 
miałem nauczyciela, który sprawił, że język polski stał się „oknem na świat", niestety 
metody, którymi uczył nie podobały się dyrekcji i nauczyciel ten musiał opuścić 
szkołę,,. Maturzyści skarżą się głównie na rutynę swoich profesorów oraz przełado-
wany materiał: „Lekcje języka polskiego to gonitwa za materiałem i brak czasu. (...) 
Prawie w ogóle nie jest wymagane od nas wyciąganie wniosków. (...) Lekcje języka 
polskiego jedynie sygnalizują, gdzie to okno się znajduje"; „Nie są «oknem na świat», 
ponieważ ich szablonowość, ciągła pogoń za realizacją materiału nie pokazują świata". 
Być może dlatego maturzyści wolą „(...) lekcje z młodymi nauczycielami, którzy nie 
operują stereotypami, (...) inne to strata czasu". O wiele mniej krytyczni są młodzi 
ludzie wobec siebie samych. Rzadko kiedy odnaleźć można wypowiedzi utrzymane 
w takim oto tonie: „Czy lekcje są atrakcyjne zależy od mojej kondycji fizycznej 
i psychicznej". 

Uczniowie skarżą się na stresujący, mało urozmaicony i odtwórczy charakter 
sprawdzianów, dlatego też najczęściej lekcje języka polskiego „(...) są przykre wtedy, 
gdy są klasówki". Nie lubią również nauki o języku: „Przykry obowiązek - nauka 
gramatyki". Lekcje języka polskiego są w decydującym stopniu oknem na świat dla 
maturzystów z małych miasteczek. 
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Mimo wszystko uczniowie jednak lubią zajęcia z literatury: „Przychodzę na polski 
nawet wtedy gdy nie jestem przygotowana"; „Dzięki lekcjom polskiego poznaję 
literaturę, po którą normalnie prawdopodobnie bym nigdy nie sięgnął". Najbardziej 
interesujące są dla nich te godziny, na których pojawiają się elementy filozofii, 
psychologii, socjologii, historii. Są również zadowoleni, gdy mogą doświadczyć 
erudycji pedagogów: „Są oknem na świat wtedy, gdy pan profesor, zapominając 
o gonitwie za materiałem, mówi, mówi i mówi, tak zajmująco, że zapomina się o całym 
świecie". Dla niektórych lekcja polskiego jest wytchnieniem po stresie przeżytym na 
innych zajęciach: „Jest to jedyna lekcja, na którą przychodzę nie stresując się, jest to 
jedyny przedmiot, którego nie muszę się uczyć, gdyż wszystko niepostrzeżenie samo 
„wchodzi" mi do głowy,,. Co najważniejsze sami uczniowie widzą mimo wszystko 
potrzebę istnienia tego przedmiotu w ramach obowiązujących w szkole zajęć: „Uczę 
się na nich rozumienia i interpretowania tekstów literackich, wyrażania swoich myśli 
w sposób jasny i poprawny, co jest niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym 
świecie". W ankiecie pojawiają się również głosy dotyczące potrzeby reformy 
struktury zajęć: „Według mnie potrzebna jest jakaś cywilizacyjna zmiana formy"; 
„Dzisiejszy system nauczania nie stwarza «okna na świat»". 

8. Wharton i Dzieci z dworca ZOO 

Odpowiadając na ósme pytanie uczniowie wymienili grubo ponad sto różnych 
tytułów, ważnych dla ich życia pozycji wydawniczych. Autorami wybieranych książek 
są przede wszystkim popularni, szeroko reklamowani w witrynach księgarskich 
w Polsce, współcześni pisarze zagraniczni, tacy jak: J. Austin, S. de Beauvior, U. Eco, 
H. Hesse, czy H. Miller. Jednak tylko ponad połowa ankietowanych dokonuje samo-
dzielnych wyborów czytelniczych, a głosy ich są niezwykle zróżnicowane. 

Jeśli już uczniowie sięgają spontanicznie po książki, to szukając w nich przede 
wszystkim odpowiedzi na dręczące ich pokolenie problemy. A jakie kwestie 
najbardziej ich poruszają? Najwięcej, bo ponad 5% ankietowanych (a co najważniej-
sze z różnych miejscowości i środowisk) wymieniło ksiażkę-relację z życia niemieckiej 
narkomanki F. Christiane My dzieci z dworca ZOO. Oto jak maturzyści wyrażali się 
0 tej pozycji: „Ta książka dużo uczy. Uczy tego aby młody człowiek nigdy nie upadł 
tak nisko. Książka ta przedstawia dokładnie życie dziewczyny, która jest narkomanką 
1 później pragnie z tego wyjść. Po przeczytaniu tej książki większość młodych ludzi 
nigdy nie sięgnie do używek". Na kanwie wspomnień Christiane inna lubelska 
licealistka pisze: „Podziwiam postać Marka Kotańskiego i to, co on robi chciałabym 
kiedyś tak jak on pomagać ludziom. Dzięki takim książkom nigdy nie sięgnę po 
narkotyki". W dużej mierze maturzyści szukają w księgarniach i bibliotekach książek 
religijnych i religioznawczych, takich jak np. Buddyzm w swej specyfice i odrębności 
wobec chrześcijaństwa oraz Rozważania o wierze Dajczera; Przekroczyć próg nadziei 
Jana Paweł II; a nawet, wydawałoby się lektur zupełnie anachronicznych - Żywoty 
świętych. Co dają te pozycje młodzieży? „Z moich prywatnych lektur czerpię 
lekarstwo, oczyszczenie, energię, inspirację, żyję nimi" - odpowiada licealistka 
z Puław. Przy czym Biblię, jako książkę ważną dla swojego życia, wymieniło zaledwie 
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2% respondentów (badaniu poddani zostali również muturzyści liceum katolickiego). 
Być może uczniowie, tak jak pisze jedna z warszawskich licealistek, „wybierają lektury 
najbliższe swojej hierarchii wartości i sposobowi w jaki patrzą na świat", i nie jest to 
już dziś religia chrześcijańska... 

Bardzo dużą popularnością (aż 4%) cieszy się wśród nastolatków autor powieści 
Ptasiek oraz Spóźnieni kochankowie W. Wharton. Uczniowie piszą o nim m. in.; „To 
świetny pisarz i trudno jest mi się pogodzić z tym, że żadna z jego książek nie została 
włączona do kanonu lektur"; „To naprawdę świetny autor i my go czytamy bez 
przymusu!". A tak w ogóle to gros wskazywanych tytułów stanowią książki powstałe 
w X X wieku. Dla kilku uczniów ważna była na przykład lektura Malowanego ptaka J. 
Kosińskiego, w której przemówił m. in. „szczegółowy dramatyzm, który sprawił, iż 
częściowo zrozumiałam okrutne mechanizmy tego świata". Podobnie, swoich zwolen-
ników znalazły powieści J. Londona, o którym licealistka z Żelechowa pisze: „dzięki 
niemu pokochałam północ i uwierzyłam w szlachetność socjalizmu". Przemawiają 
również utwory K. Vonneguta (jr) swym „ironicznym spojrzeniem na świat, z którego 
wynika, iż wcale nie jesteśmy najmądrzejsi ze zwierząt". Pojedyńcze osoby wymieniły 
również: A. Camusa (Upadek, Obcy), T. S. Elliota (Poezje), B. Hrabala (Postrzy-
żyny), F. Kafkę (Proza), J. Joyce'a (Portret artysty z czasów młodości); G. Marąueza 
(Sto lat samotności i Miłość w czasie zarazy); O. Wilde'a (Portret Doriana Greya) oraz 
wiele, wiele innych. 

Spośród autorów literatury polskiej maturzyści najczęściej piszą o S. Mrożku, 
W. Gombrowiczu i Witkacym. Choć pojawili się również w ankiecie: K. Bratny 
(Kolumbowie rocznik 20), E. Orzeszkowa (Cham) oraz S. Żeromski (Dzieje grzechu). 
Ten ostatni zachwycił uczennicę z Lublina wymienioną powieścią, w której ujrzała 
„oblicze pisarza, jakiego nie poznaje się w szkole". 

Stosunkowo niewiele osób wskazywało na polskie teksty poetyckie, ważne dla ich 
życia. Wymieniono zaledwie ponad dziesięciu polskich autorów współczesnych: 
A. Bursę, Cz. Miłosza, W. Szymborską, I. Gałczyńskiego, R. Brandstaettera, E. 
Stachurę, ks. J. Twardowskiego, a z najmłodszych - M. Świetlickiego. Wśród poetów 
pojawili się również autorzy piosenek: A. Osiecka i J. Kaczmarski. 

Zdarzyło się także kilka tekstów ważnych dla tegorocznych maturzystów z kręgu 
europejskiej literatury klasycznej. Były to między innymi książki: z literatury 
francuskiej - W. Hugo Nędznicy (w których odnaleźć można „ideał prawdziwej, 
bezinteresownej miłości"); E. Zoli Nana; Ch. Baudelaire'a Poezje; A. Dumasa Trzej 
muszkieterowie; z literatury angielskiej - W. Szekspira Dramaty;. E. Bronte Wichrowe 
wzgórza, która „ukazuje silną, gwałtowną i wiecznie trwającą miłość, dla której warto 
się poświęcić i cierpieć"; J. Conrada Jądro ciemności; K. Dickensa Klub Pickwika, 
Opowieść wigilijna, Olivier Twist (podobające się, gdyż pełne są „angielskiego humoru 
i optymizmu; dobro zawsze zwycięża w nich zło, co daje pewną nadzieję"); z literatury 
rosyjskiej - F. Dostojewskiego Bracia Karamazow, Idiota (4%) (!); L. Tołstoja Wojna 
i pokój i Anna Karenina, „w obrazie której może odnaleźć się każda kobieta". 
Z literatury niemieckiej wymieniono jedynie Czarodziejską Górę T. Manna. 

Dla kilku maturzystów przełomowe były także teksty filozofów: Platona (Uczta), 
F. Nietzschego (Tako rzecze Zaratustra); E. Fromma (Sztuka miłości oraz Ucieczka 
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do wolności), a także J. P. Sartre'a (Mur). Uczniowie wybierają również książki 
popularnonaukowe, między innymi: Pierwsze cywilizacje F. Blanchona, Strategie 
bogów: ósmy cud świata E. von Danikena, Śmiertelny pojedynek Chruszczow - Beria 
B. Wołoszańskiego, czy ostatnio bijący w Polsce rekordy popularności Świat Zofii. 

Maturzyści przypominają także ważne dla nich lektury z dzieciństwa: Anię 
Z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery („Piękno codziennego życia, wiktoriański 
spokój"); książki E. Paukszta i M. Musiarowicz („Wychowałam się na tych 
książkach"; „Podejmują problemy życia nas samych"); powieści przygodowe K. Maya 
(„To on sprawił, że zaczęłam czytać książki".) Pojawiają się również tytuły znane 
z reklamy telewizyjnej, jak chociażby szeroko popularyzowana w mediach Saga 
o ludziach lodu. 

W bardzo wielu ankietach powtarzały się następujące wypowiedzi: „Niestety nie 
czytam dużo książek"; „Nie mam czasu na czytanie poza lekturami"; „Nie ma takich 
książek w moim życiu". Z przeglądanych głosów wynika, iż generalnie lektury czytane 
przez obecne pokolenie maturzystów przestały być decydującym elementem w kształ-
towaniu ich przyszłości: „Książki nie wpływają na moje życie ani na moje emocje"; 
„Żadna książka przeczytana do tej pory nie wywarła na mnie większego wrażenia, 
o którym warto byłoby pisać"; „Nie ma takiej książki, która byłaby decydująca dla 
mojego życia. Po prostu świat wykreowany w książkach (nawet ten najbardziej 
realistyczny) i rzeczywistość to dla mnie dwie różne sfery - łatwiej jest napisać dobrą 
książkę niż przeżyć życie (czyli tak, aby być z niego w pełni zadowolonym)." 

9. Do Europy z Mickiewiczem 

Gdyby maturzyści-respondenci biorący udział w ankiecie „delegowali" do Brukseli 
polskie dzieła literackie, na europejskiej liście lektur szkolnych znalazłyby się trzy 
bardzo różne utwory. Choć zdania wśród ankietowanych były bardzo podzielone (61 
tytułów!) to jednak zwyciężyła polska klasyka. Pierwsze miejsce zajął Pan Tadeusz 
Adama Mickiewicza (19%), którego uczniowie docenili przede wszystkim za 
propagowanie „pięknej idei kultury szlacheckiej". Na drugim miejscu znalazł się cykl 
reportaży Zofii Nałkowskiej Medaliony (18%), a na trzecim Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza (15%). Do Medalionów przekonało uczniów przede wszystkim ich 
uniwersalny, humanistyczny charakter („ukazują jaki los zgotować potrafi człowiek 
drugiemu człowiekowi"). Książka ta może również służyć zdaniem respondentów 
pojednaniu polsko-żydowskiemu: „Książkę tę powinni przeczytać wszyscy Euro-
pejczycy, po to aby ludzie zobaczyli jak naród polski i żydowski żył w czasie wojny". 
Quo vadis zachwyca podjęciem tematyki uniwersalnej, chrześcijańskim charakterem: 
„Miło jest przeczytać, że żyli kiedyś na świecie prawdziwi chrześcijanie". Oczywiście 
nie zabrakło również w ankiecie przeciwników prozy Sienkiewicza: „Wszyscy 
powiedzą, że Quo vadis, ale czy warto takie dno wprowadzać?". 

Powyżej dziesięciu procent otrzymały jeszcze dwie książki: Ferdydurke W. Gom-
browicza („uniwersalizm problemu jednostki wobec świata, formy, tradycji, konwe-
nansów"; „zmusza do refleksji"; „dowcip"; „Europejczycy powinni wyzwolić się 
z formy!") oraz Chłopi W.S. Reymonta („dostał Nobla!"; „skarbnica wiedzy 



54 Sławomir J. Żurek 

dotycząca ludowych obrzędów, tradycji i zwyczajów"; „obraz życia na wsi polskiej"). 
Słabo na liście wypadli żyjący polscy nobliści i w ogóle poezja polska. Wisława 
Szymborska pojawiła się dopiero na dziesiątej pozycji (6,5%), Herbert piętnastej 
(4,5%), a Miłosz dwudziestej piątej (2,5%). Do Europy nie załapałby się ani 
Sienkiewicz ze swoją Trylogią 9,5% ani Prus z Lalką, ani Mickiewicz z Dziadami. 
I chociaż Poezje Norwida, co zresztą licealiści zauważają, pisane były w „duchu 
europejskim" („o człowieku a nie o Polsce"), to również ich autor do Europy by nie 
pojechał. 

W ankiecie wystąpili zwolennicy prezentacji w europejskiej szkole Kariery 
Nikodema Dyzmy Dołęgi-Mostowicza, Popiołu i diamentu Andrzejewskiego, a nawet 
powieści młodzieżowych Muskat-Fleszerowej. Listę zamykają: Jan Paweł II Przekro-
czyć próg nadziei, J. Słowacki Poezje oraz S. Żeromski Wierna rzeka. Generalnie 
maturzyści dostrzegają potrzebę prezentacji w Europie „dzieł o uniwersalnej prob-
lematyce, inteligentnych, tych na zrozumienie których nie ma wpływu narodowość". 

10. „Nie mam zielonego pojęcia, ale..." 

Przy ostatnim pytaniu odpowiedzi były raczej lakoniczne i zdawkowe. Oczywiście 
znalazła się liczna grupa respondentów przeciwnych, lecz protest ten raczej nie 
wynikał z ksenofobii, lecz poczucia przeciążenia istniejącym kanonem lektur: „Lista 
lektur jest i tak za długa!"; „Mamy wystarczającą ilość własnych niedocenionych 
autorów"; „(...) i tak mam innych za dużo"; „może i tak, ale najpierw jednak 
należałoby zrobić selekcję wszystkich lektur szkolnych". 

Drugą, najbardziej liczną grupę stanowili uczniowie, którzy z zażenowaniem 
mówią o swojej ignorancji, ale chcą się czegoś dowiedzieć, gdyż czują intuicyjnie, że 
może to być dla nich kwestia ważna i interesująca: „Nie mam zielonego pojęcia, ale 
powinniśmy coś wiedzieć o tych państwach, w końcu przecież są naszymi sąsiadami". 
Dlaczego jest to aż tak ważne: „Może pozwoliłyby one (lektury - S.J.Ż.) złamać 
stereotypy dotyczące naszych wschodnich sąsiadów, może dowiemy się czegoś więcej 
o południowych sąsiadach, o ich kulturze, tradycji. Do tej pory wiemy tylko, że mają 
bardzo tanie piwo". „A tak w ogóle - dodaje inny ankietowany maturzysta - za mało 
uwagi zwracamy na naszych sąsiadów". 

Pozostałą najmniej liczną grupę stanowili ci, którzy na swoich szlakach czytelni-
czych odkryli już polskich sąsiadów: „Kundera. Prozaicy Czescy oraz Tomasz Mann. 
Więcej rosyjskich pisarzy, ale niemieckich - na pewno nie!"; „Tak. Chciałbym więcej 
literatury rosyjskiej, którą uważam za najlepszą na świecie"; „Literatura rosyjska!"; 
„Warto czytać filozofów niemieckich!". W ankiecie pojawiają się również postulaty 
zbliżenia z Zachodem oraz Litwą, „co jest uzasadnione historycznie", poza tym 
„Polska z Litwą mają wspólną przyszłość!". 

Czytelnicy bez przesady (podsumowanie) 

Na końcu warto zwrócić uwagę na kilka ważkich spraw. Po pierwsze, jasno widać, 
iż uczniowie dobierają swoje lektury poszukując w nich odpowiedzi na decydujące dla 
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nich kwestie. Nie są to jednak kwestie związane z okresem dojrzewania (pierwsza 
miłość, utracona przyjaźń, poszukiwania ideologiczne), ale dotyczące problemów 
aktualnych dla ludzi z reguły już dorosłych i psychicznie dojrzałych. Równocześnie 
piszą o tych „dorosłych" sprawach niechętnie, ograniczając się do lakonicznych 
stwierdzeń i skrótów myślowych. Tylko nieliczni wypowiadają się bardziej osobiście, 
tak jak to czyni jeden z warszawskich maturzystów, dzieląc się przeżyciami z lektury 
Cierpień młodego Wertera: „znajdowałam się w podobnej (chociaż oczywiście mniej 
dramatycznej) sytuacji". Znamienne jest również, że współczesna młodzież nie wydaje 
się generacją buntowników czy katastrofistów. Takie postacie jak Marek Hłasko, 
Andrzej Bursa czy Edward Stachura zajmują dalekie pozycje w rankingu ulubionych 
autorów lektur. Być może dzieje się tak również dlatego, jak powiedział jeden 
z respondentów, iż „ludzie ci gaszą optymizm życiowy". Respondenci cenią sobie 
głównie takie wartości jak: przydatność, użyteczność, inteligencja, sprawność działa-
nia, pracowitość. Jeśli już zachwycają ich czyny bohaterskie, czy też przeraża tragedia 
innych, jak w książce Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, to dlatego, że 
„utwór ten pozwala w inny sposób spojrzeć na kwestię getta żydowskiego" i jest 
„prawdziwą opowieścią o męczeństwie, bez przesady, patetyzacji". 

Niewątpliwie cieszy zainteresowanie, jakim otaczają dobrą literaturę europejską, 
bez uprzedzeń historycznych, o czym świadczy choćby fascynacja literaturą rosyjską. 
Są to ludzie bardzo wrażliwi na teksty współczesne. Jednocześnie martwią ci, którzy 
z niechęcią mówią o czytaniu książek, preferując bezmyślne oglądanie telewizji. 

Jest to niewątpliwie pokolenie pragmatyków, stroniące od romantycznego 
i pozytywistycznego idealizmu. Być może dlatego nie lubią aż tak bardzo Żerom-
skiego. Skarżą się na swoich nauczycieli, którzy, jak wynika z relacji, często nie 
potrafią im w sposób przystępny przekazywać wiedzy oraz podsunąć instrumentów 
niezbędnych do wejścia w skomplikowany świat Witkacego, Schulza czy Gombrowi-
cza. Zgłaszają ciekawe postualty w sprawie reformy oświaty. Chętnie np. czytaliby 
trudne teksty staropolskie czy romantyczne, ale nie w pierwszej czy drugiej klasie 
liceum. Jak przystało na prawdziwych inteligentów potrafią być również krytyczni 
wobec siebie samych. Widzą swoje lenistwo, uzależnienie od telewizji, marazm. 

Cenią sobie polskość i wcale nie są apatriotyczni. Sprawa obecności Polski w Unii 
Europejskiej jest dla nich kwestią oczywistą. Nie lubią bohaterów przerysowanych 
i sztucznych. Bliscy są im ludzie działający, aktywni, kreślący przed sobą jasno cele, do 
których dążą. Doceniają wartość książki, czytają samodzielnie, choć bez przesady. 
Równocześnie dostrzegają ogromną wartość kina i telewizji. Czasami wybierają 
oglądanie obrazów, bo go prostu na książkę brak im czasu. 

Jest to pokolenie otwarte na inne kultury i narody, ksenofobia stanowi wstydliwy 
margines w poglądach jednostek. Są bez kompleksów i mimo wszystko zaglądają do 
książek. 
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Usługa 

Przemiany polityczne, gospodarcze i kulturowe XI i XII wieku oraz reformy 
kościelne tamtego okresu, postawiły przed systemem edukacyjnym w Europie zada-
nia, którym nie mogło sprostać dotychczasowe szkolnictwo. Potrzeba kształcenia 
dużej ilości kadr prawniczych i administracyjnych, tak dla miast, państw, jak i Kościo-
ła, wymusiła rozwój szkół prawa rzymskiego na odpowiednim poziomie. Poszerzenie 
horyzontów umysłowych (między innymi przez przyswojenie za pomocą uczelni 
arabskich arystotelizmu), spowodowało uznanie wiedzy naukowej, jako istotnego 
elementu kultury i zapoczątkowało swoistą modę na popieranie nauki przez rządzą-
cych. 

Instytucja uniwersytetu wyrosła z formy organizacyjnej szkół prawa rzymskiego 
i logiki, których powstanie wiąże się z osobami wielkich wykładowców. Wokół takich 
mistrzów prawa jak Pepo i Ireniusz w Bolonii oraz logik Piotr Abelard w Paryżu 
skupili się liczni słuchacze, chcący posiąść wiedzę. 

Początkowo nie krępowały ich żadne przepisy zewnętrzne. Nauka była usługą, 
świadczoną scholarowi przez nauczyciela na zasadach, jakie sami ustalili między sobą. 
W Bolonii mistrzowie „coraz liczniejszym adeptom nauki udzielali jej za opłatą bez 
jakiejkolwiek kontroli ze strony ówczesnych władz państwowych, kościelnych czy 
miejskich. Łączył ich taki sam stosunek, jak mistrzów rzemieślniczych kształcących 
w swej specjalności uczniów i czeladników"1. 

Również w Paryżu „nauka nie od razu była skupiona, każdy głośniejszy mistrz -
najgłośniejszy był Piotr Abelard - gromadził około siebie własne szeregi słuchaczy. 
Długi czas szkoły paryskie były w stanie płynnym; sale na wykłady wynajmowano -
jakiś czas tłumniejsze odbywały się na ustronnej ulicy wymoszczonej słomą dla wy-
gody młodzieży, skąd do dziś się nazywa ulicą Słomianą (rue de Fouarre), - archiwa 
trzymano w zakrystiach, zebrania urządzano w kościołach lub refektarzach, bieżące 
potrzeby pokrywano ze składek i taks egzaminacyjnych, nadwyżkę przepijano" . 

1 A. Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1970, s.35. 
2 S. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1995 (reprint z 1934r.), t.l, s.158. 
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Ten system luźnych związków z czasem uległ sformalizowaniu. Miasta chciały 
wykorzystać napływ studentów, monarchowie i - niechętny niezależności szkół prawa 
- Kościół, dążyli do przejęcia kontroli nad studiami. Niezależni dotąd i - w związku 
z niepewnymi warunkami materialnymi - niezwiązani z miejscem profesorowie, ule-
gali miastom, które aby zapobiec odpływowi wybitniejszych wykładowców „zapew-
niały im stałe uposażenie oraz poruczały im dodatkowo inne płatne stanowiska. 
Z czasem (od r. 1199) profesorowie musieli składać przysięgę, że nie opuszczą miasta, 
i że będą przeciwdziałali gromadnemu porzucaniu go przez scholarów (...)"3-

Boloński uniwersytet, mimo sformalizowania, nie uległ próbom podporządkowa-
nia przez miasto, ale oddając się pod opiekę cesarzowi Fryderykowi Rudobrodemu 
(przywileje z 1158 r.), ocalił autonomię naukową i organizacyjną. 

„Profesorowie nauczający w Paryżu przyjęli pod koniec XII w. zasadę, że nikt nie 
może należeć do ich cechu, a tym samym nauczać innych, kto nie przeszedł uroczys-
tego aktu inceptio, a więc nie miał formalnej zgody na nauczanie ze strony wszystkich 
profesorów. Zasada ta godziła wyraźnie w zrodzone w XII w. tradycje Kościoła, 
według których prawo nauczania można było uzyskać jedynie od biskupa. W zastęp-
stwie biskupa przyznawał je kanonik, scholastyk odpowiedniej diecezji; mógł on 
zezwalać na pracę nauczycielską i cofać to zezwolenie według własnego uznania. 
Scholastyk paryski bardzo rygorystyczne przestrzegał prawa kontroli nad działalnoś-
cią wykładających uczonych. Przywłaszczył sobie władzę sędziowską, a wydane wy-
roki egzekwował przez wtrącanie nieposłusznych uczonych do specjalnego więzienia 
lub też przez rzucanie na nich klątwy"4. 

Spowodowało to jawny konflikt (doszło do zamieszek) studentów i profesorów 
z lokalnymi władzami kościelnymi, który to ostatecznie zakończył papież Innocenty 
III, przejmując władzę nad uczelnią i zabraniając „wykładania w Paryżu filozofii 
Arystotelesa, uważając ją za główne źródło postępowych prądów ówczesnej, paryskiej 
nauki"5. 

"Podczas tych walk luźne grupy nauczycieli i młodzieży zlały się w jedno wielkie 
ciało, obejmujące powszechność uczących i uczących się, skąd nazwa uniwersytet 
(uniwersitas = powszechność, całość, dziś wszechnica; z czasem przypisano tej nazwie 
nieco odmienne znaczenie: powszechność nauk). Właściwa nazwa tych szkół brzmiała: 
studium generale; oznaczała ona szkołę publiczną dla całego świata, w której i mistrz 
i student zewsząd mogą być przyjęci ( oczywiście katolicy ) (...)"6-

Uczelnia 

Zanim doszło do określenia prawem pisanym zasad funkcjonowania uczelni, stu-
denci oddolnie organizowali się w związki „dla ochrony interesów młodzieży przed 
władzami miejskimi i kościelnymi oraz przed próbami narzucenia jej zwierzchnictwa 
profesorów. W przeciwieństwie do uniwersytetu paryskiego, w którym główną rolę 

3 A.Vetulani, op. cit, s.38. 
4 Historia wychowania (red.Ł. Kurdybacha), Warszawa 1965 t.l, s.218. 
5 Ibidem, s.223. 
6 S. Kot, op. cit., s.158-159. 
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odgrywali profesorowie, uniwersytet boloński był typową uczelnią studencką. Studen-
ci wybierali spośród siebie własnego reprezentanta zwanego rektorem, który sprawo-
wał władzę zwierzchnią i sądowniczą nie tylko nad studiującymi, ale także nad profe-
sorami, zobowiązanymi pod przysięgą do wykonywania jego poleceń. Studenci decy-
dowali także o organizacji studiów i czasie ich trwania oraz o doborze wszystkich 

«ł 
profesorów" . Pierwotna personalna wspólnota uczniów i nauczycieli, wraz z podpo-
rządkowaniem się tych ostatnich miastu, uległa stopniowemu rozluźnieniu: „Uniwer-
sytet stał się korporacją scholarów. Rola profesorów (...) ograniczała się do naucza-
nia, egzaminowania i nadawania stopni naukowych, stwierdzających opanowanie wie-
dzy przez uczniów i upoważniających ich do objęcia stanowiska nauczyciela" . 

"Profesorowie (...) tworzyli korporacje dla obrony swych interesów i dla czuwania 
nad tokiem egzaminów, których zakres i sposób prowadzenia nie podlegał kontroli ze 
strony społeczności scholarów. Dało to początek dzisiejszym Wydziałom"9. 

Każda rozrastająca się instytucja wymaga właściwej organizaqi i zarządzania: „W 
celu wyzyskania zdobytego samorządu w dziedzinie naukowej i gospodarczej, uniwer-
sytet wytworzył sobie szereg odpowiednich organizacyj. Dla urządzenia nauki i egza-
minów podzielił się na wydziały (fakultety). Odłączając teologię od filozofii, aby 
każda mogła się wszechstronnie rozwijać i aby wykształcenie filozoficzne poprzedzało 
wstęp na teologię, utworzył najpierw wydział: teologiczny i wydział sztuk wyzwolo-
nych, czyli artystyczny (dzisiejszy filozoficzny), który przyjął jeszcze w swój obręb 
nauki prawnicze i medyczny - i tak powstały cztery wydziały, do dziś stanowiące 
podstawę organizacyji naukowej uniwersytetów. (...) Na czele każdego wydziału stał 
obieralny dziekan. Do zadań wydziału należało pilnować porządku i rozdziału wykła-
dów i dysputacyj, urządzać egzamina, nadawać stopnie naukowe. 

Dla celów administracyjnych i sądowniczych dzielił się uniwersytet na nacje, do 
których należeli tak profesorowie, jak i studenci ze względu na swą przynależność 
państwową lub prowinq'onalną. Uniwersytet paryski miał nacyj cztery: francuską, 
pikardyjską, normandzką i angielską, z czasem przemianowaną na niemiecką - do 
tej należeli studenci z narodów Północy i Wschodu, wśród nich Polacy. Nacje samo-
dzielnie zarządzały swym majątkiem i wybierały sobie przewodniczącego (zwanego 
prokuratorem). Naczelną władzę sądowniczą nad całą wszechnicą pełnił rektor, wy-
bierany przez nacje O-.)"10-

Monarchowie stopniowo zapewniali większe przywileje i prawa dla uczących się 
(wraz z tym, jak dostrzegali pożytki z wykształconych kadr w państwie). Społeczność 
uniwersytecką trzeba było traktować poważnie: „Ważnym etapem na drodze do po-
wstania paryskiego studium generale obejmującego wszystkich uczących się i naucza-
jących był przywilej króla Filipa Augusta z roku 1200. Był on następstwem gwałtu 
popełnionego przez urzędnika królewskiego na studencie co doprowadziło do wiel-
kich rozruchów wśród scholarów. (...) W razie popełnienia przestępstwa wolno było 
władzy świeckiej aresztować scholara, ale natychmiast winien być on oddany sądowi 

7 Historia.s.221-222. 
8 A. Vetulani, op. cits.38-39. 
9 Ibidem, s.41. 
1 0 S.Kot, op. cit., s.160. 
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duchownemu celem przeprowadzenia dochodzeń i wymierzenia mu kary. W razie 
napaści na scholoara świadkowie zajścia winni byli przytrzymać winowajcę i oddać 
władzom do ukarania. Był to niewątpliwie przejaw liczenia się władcy z istnieniem 
specyfiki szkół i ich funkcjonowaniem"11. 

Pierwszym statutem uniwersyteckim było zarządzenie legata papieża Innocentego 
III, wydane w roku 1215 i dotyczące zasad funkcjonowania uniwersytetu paryskiego. 
„Dotyczyło ono przebiegu studiów z zakresu sztuk wyzwolonych traktowanych jako 
przygotowanie do studiów teologicznych oraz z zakresu teologii, zakazywało lektury 
pewnych dzieł Arystotelesa, nakazywało, aby każdy studiujący wybrał sobie mistrza, 
pod którego kierunkiem miał pogłębiać swą wiedzę. Wzmacniał w ten sposób legat 
papieski stanowisko mistrzów, co doprowadziło później do zupełnego wyeliminowa-10 
nia młodzieży od udziału w rządach uniwersytetem" . 

Różne były formy powstawania uniwersytetów i ich popularności, np. „Anglia 
w 1167 r. wezwała swoich studentów do powrotu z Francji pod grozą konfiskaty 
majątków, rozpoczęła równocześnie organizowanie pierwszego własnego uniwersytetu 
w Oxfordzie. Gdy w 1209 r. uniwersytet ten cieszył się już znaczną sławą, a liczba 
jego studentów wynosiła ponad trzy tysiące, wybuchły wśród nich gwałtowne zabu-
rzenia. Doprowadziły one do tego, że część profesorów i studentów opuściła Oxford 
i założyła w Cambridge nowy uniwersytet, stanowiący do dzisiaj poważną konkuren-
cję dla Oxfordu"13. 

Różne były także źródła łaski królewskiej: „(...) król Henryk II tytułem ekspiacji 
za zamordowania arcybiskupa z Canterbury Tomasza Becketa (1170 r.) obdarzył 
oksfordzkich nauczycieli i studentów pierwszymi przywilejami"14. 

W Anglii uniwersytet powstał z połączenia w jedną organizację dotychczasowych 
szkół kolegiackich różnych specjalności ( przy zachowaniu dużej części ich autono-
mii). 

W Neapolu wraz z zapewnieniem studentom i profesorom mieszkań i kredytów, 
zagrożono surowymi karami tym z nich, którzy chcieliby studiować poza granicami 
królestwa: „Zachwalając uroki oraz pomyślne warunki życia w mieście uniwersytec-
kim otworzył [Fryderyk II] przed przyszłymi scholarami perspektywy kariery i korzys-
tania ze szczodrobliwości monarszej. Obietnice te były równocześnie połączone z za-
kazem wyjeżdżania na studia poza granice państwa, i to zarówno profesorom jak 
i scholarom, oraz z nakazem, aby wszyscy jego poddani przebywający na studiach 
poza granicami królestwa, pod zagrożeniem kary dla nieposłusznych, powrócili do 
kraju do terminu określonego w samym akcie fundacyjnym"15. 

Na funkcjonowanie wszechnic nie wystarczyły już opłaty uczniów. Współfinanso-
wały uniwersytety zamożne miasta. Powiększającą się infrastrukturę (niekiedy two-
rzono całe „miasteczka akademickie") fundowali i utrzymywali także darczyńcy 
świeccy i kler (np. w Paryżu „od nazwiska Roberta Sorbona, fundatora jednego 

1 1 A. Vetulani, op. cit., s.44-45. 
12 Ibidem, s.45. 
13 Historia..., s.225. 
1 4 A. Vetulani, op. cit., s.49. 
15 Ibidem, s.53. 
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z największych kolegjów, cały uniwersytet z czasem przybrał nazwę Sorbony"16). 
Płacili także monarchowie (fundatorzy uczelni w Neapolu, Pradze, Krakowie, Wied-
niu) i Kościół. 

"Wraz ze wzrostem poziomu kultury umysłowej i docenianiem roli wykształcenia 
uniwersyteckiego zarówno przez władców Europy Środkowej, jak i tamtejsze mo-
żnowładztwo świeckie i duchowne musiała zrodzić się koncepcja, by ułatwić swym 
poddanym uzyskanie powszechnie cenionych podówczas stopni naukowych przez 
założenie studium generale we własnym państwie"17. 

Polacy - wobec własnej wszechnicy - zmuszeni byli studiować w Italii, a nawet 
w Oksfordzie. Nie było to jednak łatwe. Król Kazimierz Wielki w suplice o wyrażenie 
zgody na założenie uniwersytetu w Krakowie, skierowanej do papieża Urbana V, 
uzasadniał potrzebę stworzenia studium generale m.in. tym, że podróże po nauki są 
bardzo kosztowne, a poza tym niebezpieczne: „Wielu szlachetnych kleryków z Polski 
- pisze król - schwytanych i uwięzionych jest i było i wielu w więzieniach zmarło"18. 

Powołując do życia krakowską uczelnię (1364 r.), przyjęto model boloński orga-
nizacji pracy. W aktach fundacyjnych król zapewnił scholarom i profesorom wolność 
i ochronę mienia oraz osoby, a także immunitet sądowy w sprawach cywilnych (na 
rzecz sądu rektorskiego). Zapewnił też zabezpieczenie lokalowe i uposażenia dla 
profesorów oraz kredyty dla studentów. 

Po okresie osłabienia działalności edukacyjnej, Uniwersytet Krakowski odrodził 
się dzięki przywilejowi „fundacyjnemu" Władysława Jagiełły, który „dał Uniwersyte-
towi nowe podstawy materialne ( m.in. za klejnoty zapisane Uniwersytetowi przez 
królową Jadwigę, nową kolegialną organizację wzorowaną na Paryżu, a nadto stawiał 
przed nim nowy cel: służbę sprawie chrystianizacji Litwy"19. 

Obyczaje 

Wbrew temu, co zwykło się sądzić, średniowiecze nie było okresem wyłącznie 
modlitwy i pracy. Było raczej walką oficjalnie głoszonego i dominującego postu z -
przejawiającym się głównie w czasie świąt - karnawałem. 

Życie studenckie także było dualistyczne, złożone z pracy umysłowej mającej 
zapewnić wykształcenie, wyrzeczeń i kiepskich (najczęściej) warunków materialnych 
oraz ze sztubackich zabaw, flirtów i pijaństwa (które to zapewne słodziły gorzki los 
żaka). 

Specyfika środowiska, składającego się z dorosłych mężczyzn i nieomal dzieci, 
musiała wpływać znacząco i na jednych, i na drugich: „Nikt nie zwracał wówczas 
większej uwagi na wiek kandydata na studia, nikomu nie przyszło do głowy żądać 
odeń - tak jak dzisiaj - świadectwa dojrzałości, ani też egzaminu wstępnego. Przy-
jmowano na studia chłopaków niewyrośniętych i nie umiejących czytać i pisać, a także 
mężczyzn dojrzałych, a nawet bardzo zaawansowanych w wieku"20. 

1 6 S. Kot, op. cit., s.159. 
17 A. Vetulani, op. cit., s.31. 
1 8 Z. Skubała - Tokarska, Z. Tokarski, Uniwersytety w Polsce, Warszawa 1972, s.35. 
19 J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1980, s.309. 
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Choć światem studentów, po sformalizowaniu nauczania, rządziły surowe noimy 
moralne, to chyba zawsze, kilkunasto czy dwudziestoparoletni młodzieńcy będą 
przedkładać rozrywki nad naukę i pracę: „Jakkolwiek uniwersytety były przede 
wszystkiem zakładami nauczającemi, jednakże nie rezygnowały całkowicie z ambicji 
moralnego wychowania młodzieży, zgodnie z zwyczajem średniowiecza, iż każdy stan 
bierze odpowiedzialność za prowadzenie się osób doń przynależnych. W tym celu 
życie studenckie poddane było pod ścięły dozór. Już zewnętrznie wyróżniał się scholar 
strojem, zbliżonym do kleryckiego (...); mieszkał w któremś z uniwersyteckich koleg-
jów, albo w bursie, jakich wiele dobroczynne społeczeństwo zakładało; bogatsi płacili 
za utrzymanie, ubożsi otrzymywali je za darmo lub dopomagali sobie jałmużną (...). 
Większe przewinienia sądzone były przez sąd rektorski, któremu podlegali wszyscy 
członkowie uniwersyteckiej korporacji, łącznie z służbą, kopistami, księgarzami itp., 
i karane grzywną, karcerem, czasem rózgami, a wyjątkowo wydaleniem z uniwersyte-
tu. (...); opiewał Bernard z Chartres w XII w. kwalifikacje studenta (pokorny umysł, 
zapał w pytaniu, żywot spokojny, samotne szperanie, ubóstwo, oddalenie od ojczyzny 
zwykły odsłaniać tajemnice zamiłowanym w czytaniu). Ale z tych cnót chyba tylko 
ubóstwo i dalekie pochodzenie przyjęło się lepiej u młodzieży, pokora, spokój, sku-
pienie na pewno nie. Wszelka dyscyplina zawodziła wobec burzliwości usposobienia 
i rozzuchwalenia młodzieży"21. 

Warunki materialne i mieszkaniowe uczących się zależały od majętności ich ro-
dzin, a ponieważ większość studiujących stanowili synowie mieszczan i chłopów, nie-
jeden student, aby się utrzymać, zmuszony był żebrać. Również uczeni wykładowcy 
mieli różne pochodzenie społeczne: „Uczeni [krakowscy] różnili się pochodzeniem 
społecznym i można powiedzieć, że uniwersytet miał charakter międzystanowy. Od 
początku przeważali w nim ludzie pochodzenia mieszczańskiego i chłopskiego, cho-
ciaż spory procent mistrzów wywodził się ze sfery drobnoszlacheckiej"22. 

Wspólne były zatem niedostatki: „Życie studentów w bursach, podobnie jak pro-
fesorów w kolegiach, miało prawie klasztorny charakter. Tryb ich życia był nadzwy-
czaj jednostajny, urozmaicały go jedynie święta czy uroczystości uniwersyteckie (np. 
przyjmowanie nowych studentów, tzw. otrzęsiny). Między uczniami, a mistrzami częs-
to nie było zbytniej różnicy, bo wykładający na niższych latach również się nadal sami 
uczyli, aby móc przejść na wyższy fakultet bądź zdobyć wyższy stopień naukowy. (...) 

Głównym źródłem dochodów starszych profesorów były prebendy, z którymi wią-
zały się jednak liczne obowiązki pozauczelniane. Młodsi profesorowie utrzymywali się 
na ogół z czesnego, opłacanego przez zamożniejszych studentów, poza tym starali się 
o dodatkowe dochody ze służby po kościołach, szkołach i urzędach"23. 

Studenci także wynajmowali się do drobnych prac, śpiewali w kościołach licząc na 
datki lub umiejętnie korzystali z królewskich przywilejów. Np. w Krakowie w akcie 
fundacyjnym tamtejszego studium generale przeczytać było można: „A nasamprzód 
wszyscy przyjeżdżający do uniwersytetu lub z niego wracający na wszystkim i na 

2 0 F. Kiryk, Nauk przemożnych perła, Kraków 1986, s.73. 
2 1 S. Kot, op. cit., s.164-165. 
2 2 Z. Skubała-Tokarska, Z. Tokarski, op. cit., s.62. 
2 3 Tbidem, s.52-53. 
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każdym z osobna przechodach, mostach, grodach i strażach , w całym królestwie 
naszym ustawionych, żadnego nie mają płacić przechodnego, cła, myta i opłaty, ale 
przez nie wszystkie z rzeczami swymi: końmi, książkami, sukniami, pościelą, pieniędz-
mi i sprzętami domowymi, swobodnie i bezpiecznie przechodzić mogą. (...) 

Również, gdyby rodzice lub przyjaciele jakiego scholara w jadło i napoje jakiego-
kolwiek zaopatrzyć chcieli, wszystko to do wzmiankowanego miasta Krakowa ma 
wolno wejść bez opłacania jakiegokolwiek cła, a rzeźnicy i ktokolwiek inny nie mają 
temu w żaden sposób przeszkadzać. (...) 

Gdyby się kto ze scholarów za granicą ziemi krakowskiej w ziarno, zboża, mąkę, 
słód, marcowe piwo, wino lub drwa zaopatrzył, wszystko to, i każda rzecz z osobna, 
wodą i lądem wolno puszczane być ma bez opłaty ceł i dziesięcin w drwach"24. 

Szybko się jednak okazało, że „nie zabezpieczył jednakże król swych krakowskich 
mieszczan przed przywożeniem przez rzekomych studentów większej ilości wolnych ^ c 
od opłat celnych środków spożywczych puszczanych po kryjomu w handel" . 

Młodzież korzystała również z kredytów zagwarantowanych przez króla, zastawia-
jąc to co miała najcenniejszego z ruchomości: „Nie przewidziano natomiast, jakie 
rzeczy ruchome mogą być przedmiotem zastawu. Otwierało to możliwość zaciągania 
pożyczek pod zastaw książek, których wyzbycie się, choćby czasowe, miało ujemne 
następstwa dla normalnego toku nauki" . 

W akcie erekcyjnym uczelni wiedeńskiej zadbano już o niekupczenie tomami 
rękopisów: „Żadnemu klerykowi czy będzie duchownym, czy świeckim, chrześcijani-
nowi, czy Żydowi, jakiegokolwiek bądź stanu czy płci nie wolno żadnych książek 
naukowych (...) kupować czy brać w zastaw (...)"27. 

Handlującym książkami groziły kary, a znaleziona u kogoś zastawiona lub kupio-
na książka miała być traktowana jak ukradziona temu, kto udowodni, że do niego 
wcześniej należała. 

W wiedeńskim dokumencie zadbano też - w sposób bardzo szczegółowy - o bez-
pieczeństwo scholarów: „Osobno omówiono wypadki zabicia lub godzenia na życie 
scholara, osobno pozbawienia go jednego z członków (dłoni, nogi, ramienia, golenia, 
oka, ucha, nosa i innych), osobno wreszcie takiej rany ręki lub nogi, które spowodo-
wały ich niedowład (...) Przy wymiarze kary charakterystyczna jest kara talionu, to 
jest pozbawienia przestępcy tego samego członka, który utracił scholar oraz - poza 
wypadkami uśmiercenia - możność wykupienia się od kary talionu zapłatą wysokiej 
kwoty pieniężnej. Miała ona w połowie przypaść tytułem nawiązki poszkodowanemu, 
druga zaś połowa miała być dzielona na równi między skarb książęcy a uniwersytet"28. 

Pamiętano i o bibliotece uniwersyteckiej: „Po śmierci studenta, który nie rozpo-
rządził swym majątkiem (...), dobytek jego miał być pod opieką rektora przez rok 
i dzień (...) Jeśli się nikt nie zgłosił [po majątek], to wszystkie księgi zmarłego miano 
przekazać do publicznej biblioteki uniwersytetu"29. 

2 4 A. Vetulani, op. cit, s.129. 
2 5 Ibidem, s.137-13$. 
2 6 Ibidem, s.139. 
2 7 Ibidem, s.171. 
2 8 Ibidem, s.169. 



Fenomen średniowiecznej społeczności uniwersyteckiej 63 

Jeśli uniwersytet nie posiadał wydzielonego specjalnego obszaru, gdzie mieściły się 
wszystkie jego budynki, łącznie z bursami ( a większość uczelni nie funkcjonowała 
w ramach takich „miasteczek uniwersyteckich" ), scholarzy i mieszczanie zmuszeni 
byli do życia w symbiozie, co nie zawsze udawało się osiągnąć. Gdy w 1229 roku 
„kilku studentów paryskich wywołało bójkę w jednej z oberż pod Paryżem" i gdy „ 
w czasie starcia z wezwaną przez oberżystę strażą miejską zginęło kilku studentów, 
a kilku zostało uwięzionych", to „profesorowie na znak żałoby i protestu ogłosili 
strajk i postanowili, że w razie nieotrzymania w ciągu miesiąca satysfakcji od władz 
miasta rozwiążą uniwersytet na sześć lat, a nawet po upływie tego terminu nie 
rozpoczną zajęć, jeżeli przedtem nie otrzymają zadośćuczynienia. Dla demonstracji 
wielu profesorów i studentów opuściło Paryż" . 

"Władze miejskie Bolonii uznawały początkowo prawa i wyroki organizacji stu-
denckiej. Liczny napływ młodzieży, która w przeciwieństwie do Paryża mieszkała 
w wynajmowanych od mieszczan lokalach i prowadziła dość swobodny tryb życia, 
przyczynił się poważnie do ożywienia życia gospodarczego miasta. Dlatego też rada 
miejska przychylnie odnosiła się do studiujących i stawała nawet po ich stronie w za-
targach z profesorami, którzy na początku XIII w. stworzyli własną organizację pod 
nazwą kolegium, ale nie potrafili jej zapewnić większego wpływu ani na życie mło-
dzieży, ani na organizację uczelni. Z czasem stosunki miedzy młodzieżą a władzami 
miejskimi uległy znacznemu pogorszeniu. Bolonia stała się widownią wielu, czasami 
nawet krwawych zatargów młodzieży z radą miejską, która usiłowała podporządko-
wać sobie uniwersytet. Próby te jednak nie przyniosły jej zwycięstwa"31. 

Wynikające z konfliktów z władzami, a nawet i bez ważkich powodów zamieszki 
i burdy uczniackie miały swoje tradycje także w przeduniwersyteckim jeszcze Krako-
wie: „Badacze historii oświaty zwrócili się już dawno uwagę na list papieża Grzegorza 
IX z 1230 r., w którym nakazywał ostre potępienie skandalicznych wybryków nie-
trzeźwych uczniaków ze szkoły katedralnej podczas wesołej wycieczki do Tyńca"32. 

W 1369 r. król pisemnie pouczał rajców krakowskich i kazimierskich „co mają 
zrobić ze studentami włóczącymi się porą nocną"33. 

Jednak krakowski uniwersytet „był uczelnią - w porównaniu do uniwersytetów 
angielskich, francuskich, włoskich i niemieckich - wyjątkowo spokojną. Wystarczy 
podać, że w wojnie studentów z uniwersytetu oksfordzkiego z mieszczanami w połowie 
XIV w. zginęło 6 scholarów, a 21 zostało rannych"34. 

Mimo, iż uniwersytet był wielką wspólnotą, to nie obyło się bez naturalnych 
podziałów: „W 1265 r. działało w Bolonii 30 nacji studenckich, a później ich liczba 
jeszcze wzrosła. Poza załatwianiem szeregu spraw codziennych nacja łączyła z sobą 
ludzi, cementowała przyjaźń i była skuteczną odtrutką na nostalgię za stronami oj-
czystymi i rodziną"35. 

2 9 Ibidem, s.171. 
30 Historias.224-225. 
3 1 Ibidem, s.222-223. 
3 2 F. Kiryk, op. cit.y s.69. 
3 3 Ibidem, s.58. 
3 4 Ibidem, s.69. 
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Uniwersytety, zrzeszające ludzi różnych narodowości, cementowały poczucie iden-
tyfikacji z własną grupą, ale i poprzez stałe kontakty z ludźmi o innym pochodzeniu 
i mentalności, uczyły tolerancji. Oczywiście dawały o sobie znać i antagonizmy. 
W Krakowie na przykład „ nie lubiano Niemców. (...) Nienawidzili Niemców przede 
wszystkim studenci węgierscy, wywołujący stale zamieszki i burdy, podczas których 
zdewastowali budynek własnej bursy. Pod koniec X V w. doszło w Krakowie do 
swego rodzaju wojny między bursakami z bursy węgierskiej a mieszkańcami bursy 
niemieckiej. Kłócili się Węgrzy również z Polakami, doprowadzając do licznych utar-
czek słownych i rękoczynów. (...) 

Wśród Polaków przedmiotem drwin i złośliwości byli Mazurzy. (...) Pokpiwano 
również z Litwinów i Rusinów, którzy nie byli Polakom dłużni i często doprowadzali 
do bijatyk i awantur"36. 

Dochodziło także do konfliktów między biednymi a bogatymi studentami. Zresztą 
okazją do burd i bijatyk mogły być i zabawy w karnawale: „(...) czas zabaw karnawa-
łowych był we wszystkich uniwersytetach okresem dość poważnych zaburzeń i niepo-
kojów"37. 

Ciekawy w formach zwyczaj otrzęsin nowoprzyjętych beanów także pozwalał upić 
się i narozrabiać: „Za zgodą władz uniwersyteckich, które ową czynność uznawały 
częstokroć za niezbędną część immatrykulacji, otrząsano niejako nowicjusza z rogów, 
kłów, owłosienia i tych podobnych cech prostactwa, które z sobą rzekomo do świata 
akademickiego przynosił. Otrzęsinom, jak wszelkim uroczystościom akademickim, 
towarzyszyła pijatyka i różnorodne awantury"38. 

Skoro już w szkole Abelarda przepijano wspólne nadwyżki finansowe, nie dziwi 
fakt, że także pasowanie na mistrza musiało się skończyć ucztowaniem: „Jak w cechu 
rzemieślniczym, tak i w dobrze zorganizowanej szkole akt wyzwolenia odbywał się 
bardzo uroczyście. Dotychczasowy uczeń, na dowód biegłości w nauce, wygłaszał 
pierwszy samodzielny wykład w obecności profesora, po którym otrzymywał od niego 
gratulacyjno- pożeganalny pocałunek i błogosławieństwo na dalszą samodzielną pra-
cę. Po tej oficjalnej uroczystości, nazywanej w Paryżu inceptio (zaczynanie, początek), 
wyzwolony uczeń zapraszał profesora do łaźni miejskiej, a następnie na ucztę. Na 
drugi dzień mógł już zacząć samodzielne wykłady"39. 

Nietrudno zrozumieć dlaczego „ z biegiem czasu wykształcił się zwyczaj, aby 
egzaminy końcowe składał student przed wszystkimi profesorami danej uczelni. Eg-
zaminy takie stały się odtąd nie tylko ciężkie, lecz także kosztowne (...)"40. 

Pijaństwo studentów, a czasem i wykładowców, było powodem wielu występków: 
„Niejednego scholara sprowadziło ono na drogę hazardu, kradzieży i rozpusty. (...) 
mieszkańcy domów studenckich byli częstymi klientami (...) piwiarni i winiarni. Tu 
dochodziło do bójek i zwad, najczęściej z użyciem broni. Najwięcej zatargów powsta-

3 5 Ibidem, s.49. 
3 6 Ibidem, s.69. 
37 Historia..., s.224. 
3 8 S. Kot, op. cit., s.165-166. 
3 9 Historia..., s.218. 
4 0 F. Kiryk, op. cit., s.32. 
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wało podczas gry w kości i karty. Niejeden student kończył tutaj niechlubnie swoje 
ledwie rozpoczęte studia, zaniedbawszy naukę i przepuściwszy wszystek grosz ojcow-
ski. (...) 

Kradzieże książek, odzienia, żywności i pieniędzy w bursach były na porządku 
dziennym. (...) Ale nie zawsze okradali się sami studenci. Bywały przypadki 
nachodzenia na mieszkania studenckie ludzi z ulicy, zresztą i w bursach nie brako-
wało osobników, którzy od dawna nie mieli już z uczelnią nic wspólnego. (...) 

Pijaństwo, studnica wszelkiego zła, prowadziło też studentów do rozpusty. Mimo, 
że zakaz wprowadzania kobiet do burs był ciągle w mocy, a tym bardziej kobiet 
podejrzanych o złe prowadzenie się, to jednak znamy szereg przypadków przekracza-
nia tego zakazu. Wprowadzali je do domów studenckich nie tylko scholarze lecz także 
seniorowie burs"41. 

"W ogóle na trunki, gry i miłostki, jako ulubione zajęcia studentów, już od 
wczesnych początków narzekają moraliści, a liczne przepisy uniwersyteckie starają 
się te nałogi wykorzeniać, jak widać z coraz zaostrzanych zakazów, bezskutecznie. 
Na próby zbyt energicznego ukrócania swawoli odpowiadała młodzież buntami lub 
emigracją z uniwersytetu. Secesje były ulubioną bronią studentów; z początku sprze-
ciwiali się nabywaniu jakichkolwiek posiadłości przez uniwersytety, aby nie stracić 
swobody wyniesienia się z niegościnnego dla nich miasta. Pod groźbą secesji umieli 
wymusić dla siebie rozległe przywileje, nawet niejednej bezkarności. Gdy im położe-
nie wydawało się nie do zniesienia, przenosili się korporacyjnie gdzie indziej; takim 
secesjom zawdzięczają swoje powstanie (...) uniwersytety w Cambridge, Padwie, Lip-
sku, Gryfii, Poitiers. 

Częściowo bieda, częściowo niekarność i awanturniczość powodowały przerywa-
nie i opuszczanie studiów. Wykolejeni studenci najchętniej obierali sobie, wzorem 
jałmużniczych zakonników, wędrowny tryb życia; od miasta do miasta ciągnąc wśród 
pijatyk, awantur i wszelakich przestępstw, tu i ówdzie pełniąc przelotnie obowiązki 
pisarskie, kleryckie lub nauczycielskie po szkółkach, gromady owych wagantów sta-
nowiły element niepokoju i nieładu w cichym, zasklepionym żywocie średniowiecz-
nych społeczeństw. 

Najgorszą wśród nich sławę w XII i XIII w. mieli tzw. „goliardzi". Byli to kugla-
rze, aktorzy i piosenkarze, żywiący ducha antyreligijnego, szydzący z kleru i mnichów, 
wielbiący zmysłowość i frywolne zabawy. Pozostały po nich (czy też im tylko przy-
pisywane) zbiorki łacińskich poezyj, pełnych życia, dowcipu i talentu, odsłaniających 
atmosferę średniowiecza od całkiem innej strony. Nazwą goliarda wrogowie oznaczali 
ich jako synów Goliasa (Goliata), w ówczesnym rozumieniu synów djabelskich"42. 
„Nie oznacza to wcale, aby na złe drogi schodziła cała brać akademicka" . 

4 1 Ibidem, s.79. 
4 2 S. Kot, op. cit., s.166. 
4 3 F. Kiryk, op. cit., s.79. 
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Fenomen 

Wyjątkowość średniowiecznych wszechnic zasadza się już na ich koncepcji po-
wszechności i uniwersalności, rozumianej zarówno jako wielość nauk, jak i w znaczeniu 
„szkoły publicznej, dla całego świata, w której i mistrz i student zewsząd mogą być 
przyjęci". 

Swoisty egalitaryzm braci naukowej - szczególnie w początkach uniwersytetów -
był kwestionowany: „Jak wszędzie wśród osób związanych wspólnym celem powstała 
więź między studentami i profesorami. Zrzeszyli się, by się przeciwstawić naciskowi 
środowiska, w którym przebywali i w którym wyróżniali się swym zajęciem i trybem 
życia"44. 

Wyjątkowa była też spontaniczność, z jaką powstawały pierwsze studium generale. 
Początkowo nauka odbywała się bez jakichkolwiek aktów władz; w personalnej relacji 
mistrz - uczeń. 

Zmienność materii średniowiecznych szkół uniwersyteckich (objawiająca się m.in. 
migracjami profesorów i uczniów), była przejawem stałego dążenia do niezależności 
tego niespokojnego środowiska i jego naukowych, poznawczych aspiracji. Brak ścis-
łego sformalizowania umożliwiał realną konkurencję w poszukiwaniu słuchaczy, przez 
głoszenie wiedzy i poszukiwanie prawdy. 

Barwność, „mobilność" i oryginalność środowiska uniwersyteckiego wyróżniała się 
na tle dosyć jednolitego obrazu ówczesnej Europy. Zróżnicowanie wiekowe, stanowe, 
czy narodowe nie stanowiło przeszkody w porozumiewaniu się językiem nauki. Kry-
terium wtajemniczenia było jedynie pragnienie wiedzy. Choć między uczonymi, a re-
sztą społeczeństwa panowała umysłowa izolacja, to „ten przedział wynagradzali sobie 
uczeni przez pielęgnowanie międzynarodowego charakteru nauki, języka i organizacji, 
uważali się za rodzaj bractwa, które wszędzie się wzajem rozumiało i oddawało sobie 
usługi, bez względu na narodowość i pochodzenie: mistrzowie włoscy i angielscy 
nauczali w Paryżu, studenci niemieccy i polscy kształcili się we Francji i Włoszech, 
wszędzie wszyscy, bez względu na różnice narodowe, czuli się jak u siebie w domu, 
traktowani jako członkowie jednej, ogarniającej całe chrześcijaństwo, republiki na-
ukowej."45 

Autonomia, jaką wypracował sobie uniwersytet umożliwiała mu wolne ( na ogół) 
formułowanie poglądów. Władzę sprawować miał rozum. Wewnętrznie różnorodna 
wspólnota uniwersytecka wykształciła specyficzne, zwyczajowo usankcjonowane, po-
łączenie sacrum wiedzy i profanum doczesnej egzystencji środowiska naukowego. 

Wszystko to pozwala docenić wartość idei i praktyki średniowiecznych wszechnic, 
które to powinny być przykładem i wskazówką dla współczesnych. 

"Twórcy uniwersytetu nie szukali dostojeństw ani dochodów, skupiło ich bezinte-
resowne pragnienie pogłębiania i rozwijania wiedzy; (...). Ktokolwiek okazał głębszą 
naukę, mógł wśród nich znaleźć miejsce (...)."46 

4 4 A. Vetulani, op. cit., s.49. 
4 5 S. Kot, op. cit., s.163. 
4 6 Ibidem, s.159. 
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Janusz Stefaniak 

Laicyzacja szkolnictwa i wychowania 
w okresie Polskiej Ludowej 

Nowe władze państwowe już od 1945 r. podjęły działania polityczne w celu osła-
bienia prestiżu i autorytetu Kościoła w szerokich kręgach społecznych. Były to jedno-
znaczne i, dodajmy, polityczne decyzje (zerwanie konkordatu, reforma prawa małżeń-
skiego). W konsekwencji tych antykościelnych działań zniesiono również naukę religii 
w szkołach1. 

Ogólny kierunek w polityce społeczno-kulturalnej władz komunistycznych zmie-
rzał do rewolucyjnych przekształceń w sferze literatury, wartości, świadomości i po-
staw. Na przeszkodzie tej planowej indoktrynacji i ateizacji życia publicznego stanął 
naturalnie i Kościół katolicki. Szczególną uwagę komuniści zwrócili więc na problem 
laickiego wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Wprowadzony po wojnie nowy 
model i kształt oświaty był niewątpliwie ważny z uwagi na przedwojenne, bogate 
tradycje w dziedzinie katolickiego wychowania. 

Udostępnione mi ostatnio materiały archiwalne w UOP i MSW w Warszawie 
ukazują niewątpliwie kluczową rolę służb bezpieczeństwa w zwalczaniu opozycji, 
w tym i Kościoła. 

* * * 

Już w 1945 roku resort Oświaty zamierzał wprowadzić jednolitą 8-klasową szkołę 
powszechną na wzór radziecki. Na przeszkodzie stały wówczas braki kadrowe i opory 
przedwojennych nauczycieli. Jednak już w sierpniu 1945 r. - w ramach opracowanego 
przez komunistów programu laicyzacyjnego - minister oświaty, opierając się na opinii 
prawnej ministra sprawiedliwości, „uwolnił" uczniów szkół podstawowych i średnich 
od przymusu pobierania nauki religii, o ile życzyli sobie tego rodzice lub prawni 
opiekunowie . 

1 Zob. przede wszystkim.- Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-
1989,1.1, Lata 1945-1959, Poznań 1994; K. Lutyński, Rozdział Kościoła od państwa w Polsce Ludowej, 
„Chrześcijanin w Świecie" 1994, nr 1, s. 77. 
2 S. Wójcik, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego. Na przykładzie Administracji Apostolskiej 
Dolnego Śląska w latach 1945-1961, Wrocław 1995, s. 80-95; J. Charytański, Bilans katechezy w 40 leciu 
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28 października 1945 prymas A. Hlond powiedział: „Polski lud katolicki kocha 
swoje wskrzeszone państwo... Nie oznacza to jednak kapitulacji, a raczej - jak stwier-
dził dalej prymas - pokojową wyprawę apostolską" . 

Wkrótce, w ciągu krótkiego czasu, zostały reaktywowane i rozpoczęły swoją nor-
malną działalność organizacje i stowarzyszenia katolickie (sodalicje, kółka różańcowe 
i katolickie związki młodzieżowe). Niejednokrotnie przejawiały one również znaczną 
aktywność w dziedzinie katolickiego wychowania i nauczania młodzieży. Trzeba przy 
tym dodać, że były one opozycyjne wobec komunistycznych organizacji i stowarzy-
szeń. Jednocześnie powyższe organizacje katolickie dążyły do szerokiej autonomii 
w zakresie treści i programu nauczania i wychowania młodzieży. 

Po kongresie PSL, w styczniu 1946, antykomunistyczne nastroje wśród młodzieży 
stawały się coraz powszechniejsze. Wyrazem tego były patriotyczne manifestacje i wy-
stąpienia z okazji religijno-narodowych świąt (np. 3 Maja). Organizowane wówczas 
strajki i wystąpienia studentów miały miejsce niemal we wszystkich ośrodkach akade-
mickich, a także niektórych szkołach średnich. Urzędy bezpieczeństwa zdecydowanie 
rozbijały te patriotyczne pochody studenckie (największe 3 maja 1946 r. w Krako-
wie)4. 

W łatach 1946-1947 władze coraz silniej ingerowały w wewnętrzne sprawy dusz-
pasterskiej działalności Kościoła. Szczególną uwagę skierowano na realizację laickie-
go wychowania młodzieży. Na przykład, coraz częściej utrudniano katechetom i księ-
żom nauczanie religii w szkołach. W szkołach zawodowych, bez wiedzy władz kościel-
nych, zmniejszono liczbę lekcji religii. Dyskryminowano przy tym katechetów 
i zatrudniano ich na innych warunkach niż pozostałych nauczycieli. Utrudniano po-
nadto rodzicom kontakty z katechetami,. Za pomocą pogróżek i oszczerstw prowa-
dzono akcję zastraszania rodziców, by zniechęcić ich do posyłania dzieci do szkół 
katolickich. Usiłowano także środkami administracyjnymi zwalczać działalność dusz-
pasterską i wychowawczą szkół i internatów katolickich. Nieoficjalnie zakazano pro-
wadzenia na terenie szkół młodzieżowych stowarzyszeń i organizacji wyznaniowych. 
W ogóle ograniczano na wszelkie sposoby udział księży i zakonnic w wychowaniu. 
Jednocześnie systematycznie i bezwzględnie cenzurowano wszelkie katolickie wydaw-
nictwa, w tym nawet druki i encykliki papieskie (np. Encyklika Piusa XI „O chrześ-
cijańskim wychowaniu młodzieży"). Szalejąca cenzura nie dopuszczała do druku 
wszelkich „wolnych" artykułów. W związku z tym, większość redakcji mając świado-
mość ingerencji, unikała sformułowań mogących wywoływać zastrzeżenia cenzury. 
Powstało w ten sposób zjawisko swoistej „autocenzury", w istocie groźnej dla wol-
ności poglądów i postaw5. Przełomem w stosunkach państwo-Kościół stało się nie-

(w:) Z Dobrą nowiną w szkole, Warszawa 1991, s. 10-11; P. Nitecki, Socjalizm, komunizm i 
ewangelizacja, Suwałki 1994. 
3 A. Hlond, Kościół katolicki w Polsce wobec zagadnień chwili. Przemówienie kard. A. Hlonda na 
akademii ku czci Chrystusa Króla, Poznań 1945, s. 13. 
4 A. Potocki, Sekularyzacja systemu oświaty w Polsce po II wojnie światowej, a katechetyczna praca 
Kościoła, „Ateneum Kapłańskie" 1992, t. 118, z 2, s. 208-231; A. Wiecha, Kościół a wychowanie, 
Warszawa 1978. 
5 H. Łuczak, Katecheza młodzieży w Polsce, Kraków 1988. 
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wątpliwie październikowe (1947) plenum PPR. Wówczas to dyr. V Dep. MBP „Lu-
na" - Julia Brystygierowa opowiedziała się zdecydowanie za laicyzacją, jako formą 
walki z Kościołem i „reakcyjnym klerem". Jak oświadczyła: „W tej ofensywie kler 
wysuwa na plan pierwszy walkę o młodzież". Przedstawiła wówczas konkretny plan 
działania służb bezpieczeństwa. „Na demokratyzację szkolnictwa - powiedziała - kler 
odpowiada z niezwykłą wściekłością. Bardziej niż utraty ziemi boi się on utraty 
wpływów na dzieci i młodzież, i to jest konkretny odcinek... Opanować należy przede 
wszystkim harcerstwo, które jest w dużej mierze skłerykalizowane... Powinniśmy -
mówiła dalej - położyć nacisk na pracę na odcinku nauczycielskim... Wielką opieką 
otoczyć organizacje i komitety rodzicielskie... Liga Kobiet powinna być również zmo-
bilizowana i wciągnięta do walki przeciwko klerykalizacji w szkołach"6. 

W kilka dni później, 18 października 1947 r. podczas narady w MBP, jako klu-
czowy uznano problem „ofensywy kleru". W licznych wystąpieniach podkreślano, że 
„kler przechodzi na jawne formy walki"7. Niepokój komunistów budził przede wszyst-
kim ciągły rozwój szkół i organizacji katolickich. Jednocześnie - podczas narad 
w MBP - wydawane zostały specjalne „antykościelne dyrektywy". Wkrótce zatem 
„raporty bezpieczeństwa" z poszczególnych województw systematycznie „donosiły" 
do centrali. Oto spotykane enuncjacje: „Dużą rolę odgrywa kler wśród młodzieży 
szkół wyższych" (Juwentus Christiana), „Następuje duża penetracja ZMP"8 . 

Na kolejnej naradzie w MBP, 21 października 1948 członek ścisłego kierownictwa 
partii, Alster poruszył ważny - jego zdaniem - problem chrztu dzieci rodziców będą-
cych członkami partii. Podczas tej narady powiedział wręcz: „Kto chce być członkiem 
naszej partii ten musi się wyzbyć przesądów religijnych, burżuazyjnych"9. 

Jeszcze wcześniej, bo 17 września, podczas innej narady w MBP, z niepokojem 
informowano o reakcji duchowieństwa na usuwanie religii ze szkół. Raporty z woje-
wództw donosiły: „W związku z zawieszeniem zbiorowych modlitw w szkołach, kler 
prowadzi akcję organizacji religii w kościołach i domach prywatnych," „Stwierdzono 
aż 100 przypadków odmawiania modlitwy"10. 

Po wyeliminowaniu opozycji legalnej i zdobyciu całkowitej dominacji politycznej 
(1948-1949) komuniści „umocnili" wprowadzane systematycznie podstawowe zasady 
polityki oświatowej. Równocześnie podjęto bezpośrednią ingerencję we wszystkich 
dziedzinach życia społeczno-politycznego. Hierarchia kościelna podjęła więc kolejną 
próbę obrony religii i katolickiego wychowania młodzieży. Już w 1948 biskupi wy-
stosowali list pasterski: „Do katolickiej Młodzieży Polskiej". W dokumencie tym, 
poddano ostrej krytyce materialistyczny światopogląd, wzywając jednocześnie mło-
dzież, by sama dbała o własne wykształcenie i praktyki religijne, a także „podtrzymy-
wała tradycje katolickie w swoich rodzinach"11. 

6 AAN, PPR KC, Stenogramy plenów KC PPR, prot. plenum z 14 października 1947 r. syg. 295/2-9. 
7 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CAMSWiA), Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Gabinet Ministra, Materiały z narad krajowych, prot. z 18 
października 1948, syg. 4. 
8 Ibid; raporty sprawozdawcze za październik 1948, syg. 285. 
9 Ibid; materiały z narad krajowych, prot. z 21 października 1948. 
1 0 Ibid; prot. z 17 września 1948. 
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2 grudnia 1948 nowy prymas, Stefan Wyszyński - w piśmie do prezydenta - pisał: 
„Cały szereg szkół katolickich, wbrew ustawodawstwu został zamknięty... istnieje 

1 o 
przymus zapisywania się młodzieży do ZNP... zakaz wspólnych modlitw w szkołach" . 

Prymas Wyszyński jeszcze jako biskup lubelski - w swoich kazaniach - przestrze-
gał przed zagrożeniami. Dotyczyło to przede wszystkim laicystycznego programu 
wychowawczego, wprowadzanego przez komunistów. Oto kilka fragmentów jego 
publicznych wystąpień. W kazaniu w Lublinie (na Bronowicach) na mszy - zorgani-
zowanej przez Sodalicję Mariańską 18 grudnia 1948 - Wyszyński wyraził obawy, że 
„wychowanie marksistowskie ma być nawet w przedszkolach". W zakończeniu po-11 
wiedział wprost: „Ciekawe, jakim językiem będą do tych dzieci przemawiać" . Pod-
czas kolejnego kazania w lubelskiej katedrze, 31 grudnia 1948 - zwracając się do 
katolickich rodzin - ostrzegł wręcz: „Dziecko swoje posyłaj tam do szkoły, gdzie 
nauczają religii i pacierza. Dzisiaj w szkołach dzieci chcą wychować w duchu materia-
listycznym, lecz jest to niemożliwe, ponieważ ty, Matko masz prawo do swojego 
własnego dziecka i masz prawo wychowywać go w duchu katolickim"14. 

Już na początku 1948 nastąpił szybki proces usuwania prefektów, katechetów 
i sióstr zakonnych z placówek oświatowych. Episkopat próbował w związku z tym 
ratować nauczanie religii w szkołach, podejmując w tej sprawie dyplomatyczną kores-
pondencję z resortem oświaty. 

„Komunistyczną wersję" wydarzeń, dotyczących problematyki nauczania religii 
w szkołach - w latach 1948-1949 - najpełniej ukazują tzw. „raporty dzienne" (mies. 
sprawozdania MBP). Sporządzano je w centrali MBP, na podstawie napływających 
z wojewódzkich i powiatowych UBP obowiązkowych meldunków sytuacyjnych. 

Raporty miesięczne - za wrzesień 1948 - donosiły m.in.: „prowadzona jest propa-
ganda przeciw szkołom świeckim", „atak księdza na zebraniu rodziców w sprawie 
likwidacji modlitwy", „w Lublinie wzmożona działalności kleru na terenie szkół"15. 

Oto następne przykłady „niektórych doniesień" z WUBP, za grudzień 1948: 
„zwiększony wpływ kleru na młodzież i rodziców", „dwa koła Wici zamiast do ZMP 
wstąpiły do Caritasu", „(...) w woj. katowickim wytężona akcja kleru nie pozostała 
bez oddźwięku wśród młodzieży. Na przykład wystosowano szereg protestów w spra-
wie eliminacji nauki religii", „(...) prowadzone są wykłady nauki religii w kościołach", 
„księża oddziaływują na rodziców" (nauka religii - J.S.), „w woj. lubelskim powstają 
koła Milicji Niepokalanej. Ma miejsce odciąganie młodzieży od ZMP", „w Lublinie 
ksiądz zbierał podpisy w sprawie przywrócenia przymusu nauki religii, a następnie 
wysłał listę do kuratorium", „chciano skasować przymus nauki religii w szkołach, ale 
rodzice przestali posyłać dzieci". Raporty informowały także o wrogich wystąpieniach 
młodzieży przeciw ZMP. „Skala jest - jak informowano - tak szeroka, że obejmuje 

11 Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paryż 1975, s.13-15. 
12 Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski (ASEP), teczka; „Stosunki państwo-kościół 1947-1950", 
syg. tymcz. 02, pismo kard. Wyszyńskiego do prezydenta z 2 grudnia 1948. 
1 3 Biuro Ewidencji i Archiwum (BEiA), Urząd Ochrony Państwa (UOP), MBP, Kazania 
S. Wyszyńskiego, teczka, Kazanie z 18 grudnia 1948, sygn. 5-14-40-30. 
14 Ibid; Kazanie... z 31 grudnia 1948. 
15 CAMSWiA, MBP, miesięczne raporty za wrzesień 1948, syg. 285. 
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uczniowskie kawały". Na przykład, uczennice należące do sodalicji Mariańskiej -
w pow. Tomaszów - na lekcji śpiewu zmieniły słowa pieśni w następujący sposób: 
„O cześć wam panowie z Lublina, pachołki Stalina, o cześć komuniści psubraci." 
W województwie olsztyńskim we wszystkich kościołach odczytano list kard. Hlonda 
przeciw szkołom świeckim i zniesieniu nauki religii w szkołach. Z kolei w dwóch 
szkołach w woj. katowickim zniszczono portrety prezydenta Bieruta i powieszono na 
ich miejsce godło i krzyż. Gdzie indziej, w pow. Lubliniec, 24 szkoły wystąpiły z ZMP, 
a 44 uczniów przeszło do organizacji kościelnych. W Kielcach stwierdzono „znaczną 
aktywność wśród młodzieży (zaopatrywanie w książki antykomunistyczne)". Informo-
wano też o „zdejmowanych krzyżach w szkołach". 

W Poznaniu z kolei stwierdzono „powszechne szykanowanie członków ZMP przez 
księży prefektów"16. 

Jak widać z powyższego, raporty WUBP pod koniec 1948 roku, coraz częściej 
„donosiły" o „wrogiej działalności księży". Miało przejawiać się to głównie w „odcią-
ganiu młodzieży od wpływów kleru". W Bydgoszczy biskup włocławski powiedział 
wprost: „Kościół się nie ugnie... Zakazują nauczania religii w szkołach". Z kolei 
według innych doniesień - „terenem najbardziej ożywionej działalności klerykalnej 
jest młodzież. Pomocy jej udzielają nauczyciele. Na przykład z WUBP ze Szczecina 
donoszono m.in. „o wrogich wystąpieniach młodzieży... podsycanych przez księży" 

1 "7 

i „zrywaniu plakatów przez młodzież pod namową księży" . 
Na przełomie 1948-1949 komuniści zdecydowali się przyjąć koncepcję 7-letniej 

szkoły podstawowej, 4-letniego liceum - łączonych często w 11-letnie szkoły ogólno-
kształcące. jeszcze ważniejsze zmiany zaszły w treściach nauczania. Minister oświaty 
S. Skrzerzewski i jego następczyni E. Krassowska zapoczątkowali reformę programu 
szkolnego. Do wszystkich podręczników wprowadzono zasady naukowego materializ-
mu i marksizmu. Na przykład, dzieje powszechne (dotyczy to szczególnie nauk huma-
nistyczno-przyrodniczych) ujmowano z perspektywy „osiągnięć i dorobku radzieckie-
go". Stwarzało to duże zagrożenie dla kultury polskiej, czerpiącej dotychczas treści 
nauczania z tradycji i kultury chrześcijańskiej. Min. Skrzeszewski wręcz zalecił aby 
„wyraźnie oprzeć nauki humanistyczno-przyrodnicze na materializmie i leninizmie"18. 

Następnym aktem prawnym (pozornie gwarantującym uprawnienia rodziców do 
religijnego wychowania swoich dzieci) był wydany dekret „O ochronie wolności 
sumienia i wyznania" z 5 sierpnia 1949 roku. Dokument ten, w kategoryczny sposób 
„zabezpieczał obywateli przed nietolerancją religijną" i „zmuszaniem kogokolwiek do 
nauki religii lub do brania udziału w praktykach religijnych". Wkrótce po tym raporty 
WUBP „gęsto" donosiły do centrali MBP. Na przykład, w raporcie z 9 września 1949 
czytamy m.in.: „Wśród księży wzmogły się tendencje w kierunku opanowania mło-
dzieży szkolnej przez organizacje katolickie"19. 

1 6 Ibid; mies, raporty za grudzień 1948, syg. 288. 
1 7 Ibid. 
18 AAN, PPR KC, Materiały na posiedzenie Biura Politycznego (1 marca 1948) w sprawie ustroju 
szkolnego, syg. 295-1-2090-2; zob. też. AAN, MAP, Dep. Wyznań, Kościół rzymsko-katolicki w Polsce. 
Gimnazja i licea diecezjalne (korespondencja) maj - 1948 - czerwiec 1949, syg. 983 B-20002. 
19 AAN, KC PZPR - Sekretariat, Kler katolicki 1949-1953, pismo bp B. Kominka do duchowieństwa w 
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Prymas Wyszyński w wygłoszonym kazaniu, na otwarciu roku szkolnego w kościele 
akademickim, we wrześniu 1949, powiedział dobitnie: „Kościół katolicki nie ugnie się 
jednak do obecnych rządów i będzie wprowadzał zasadę: «Co cesarskie cesarzowi...» 
Kościół ma prawo do prowadzenia przedszkoli, szkół w celu katolickiego wychowania 
młodzieży"20. 

Podobnie, podczas odczytu w kaplicy Jezuitów w Warszawie, 15 grudnia 1949 
w obecności ok. 700 osób, stwierdził, że „usuwanie nauki o Bogu w cień jest obce 
dla narodu polskiego"21. Wkrótce nastąpiły aresztowania i represje wobec wszelkich 
przejawów „antypaństwowych wystąpień". Na przykład, 7 marca 1950 aresztowano 
6 członków Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej. 23 marca na KUL odbyło się 
zebranie zorganizowane przez Federację Polskich Organizacji Studenckich. W rapor-
cie z niego czytamy o „wrogich wystąpieniach rektora uczelni Słomkowskiego". Rek-
tor wówczas oświadczył: „Akademickie organizacje o charakterze prorządowym są na 
KUL-u nielegalne, gdyż Episkopat nie pozwala na ich działalność." Następnie stu-
denci razem z rektorem opuścili salę. Zgaszono przy tym światła uniemożliwiając 
obrady. Na tym zebraniu miano wznosić antypaństwowe okrzyki. Aresztowano wielu 
studentów - „inspiratorów zajścia"22. 

Okazją do kolejnych ataków na Kościół stały się różnego rodzaju akcje pokojowe 
o politycznym charakterze. Wśród nich najbardziej znana była akcja zbierania pod-
pisów pod Apelem Sztokholmskim. Dotyczyć ona miała zakazu produkcji i użycia 
broni atomowej. Biskupi na ogół nie złożyli podpisów, dostrzegając „polityczny cha-
rakter tej akcji." Z kolei brak podpisów katechetów uczących religii w szkołach, 
spowodował różnorodne represje i szykany. Były wśród nich m.in. zwolnienia z pracy, 
czy też potępienie na zebraniu w szkole, nawet w obecności uczniów. Niewątpliwie 
był to „nowy sposób" na pozbycie się niewygodnych katechetów i zatrudnianie na ich 
miejsce „posłusznych" wobec komunistów „księży-patriotów". Jednocześnie usuwano 
coraz częściej religię ze szkół. W Lublinie znaczna część studentów, jak też i księży 
odmówiła podpisania tego apelu. Stwierdzono również „fakty uchylania się od złoże-
nia podpisów w wielu innych miastach" (np. Bydgoszcz i Olsztyn - J.S.) . 

Wbrew przyjętym wspólnym zobowiązaniom, zawartym w tzw. porozumieniu rzą-
du z Episkopatem (14 kwietnia 1950), stopniowo usuwano naukę religii ze szkół. 
Komuniści zmierzali zatem do zrealizowania jednego z głównych kierunków walki 
z Kościołem, tj. ateizacji szkół i placówek oświatowych. Niebezpieczeństwo to do-

sprawie nauczania dzieci religii w kościołach oraz religijnego nauczania dzieci w domach, syg. 237-5-
168; zob. też CAMSWiA, MBP, raport za wrzesień 1949. 
2 0 BEiA, UOP, MBP, Kazanie S. Wyszyńskiego z 15 grudnia 1949, syg 960. 
2 1 Ibid, Kazanie S. Wyszyńskiego z 15 grudnia 1949 r.; tamże; raport (doniesienie) do naczelnika 
5 Wydz. Dep. MBP z 24 grudnia 1949. 
2 2 CAMSWiA, MBP, Gab. Min. Biuletyny dzienne za marzec-maj 1950, sygn. 562. 
2 3 AAN, PPR KC - Sekretariat, Kler katolicki 1949-1953, pismo kurii krakowskiej do prezydenta (17 
marca 1950) Jak pisano: „Władze usuwają kapłanów uczących w szkołach, jeżeli nie podpisali apelu", 
zob. też: BEiA, UOP, informacja dotycząca kleru z 28 września 1950 (Kazania Wyszyńskiego), syg. V -
14-40-3. W raportach pisano m.in.: „W związku ze zwolnieniem w Białymstoku 118 katechetów za 
niepodpisanie Apelu Sztokholmskiego mają być przez kler organizowane lekcje religii w domach 
prywatnych". 
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strzegał prymas Wyszyński. Na odprawie z dziekanami z archidiececzji warszawskiej 
28 września 1950 zalecił, aby „z usuwanych nauczycieli religii robić katechetki do 
nauczania domowego lub kościelnego... Świetlice i sale parafialne zamieniać na ka-
plice jako ośrodki katechezy"24. 

Podczas kazania w kościele św. Anny w Warszawie, w marcu 1950 prymas powie-
dział: „Młodzież powinna mieć większe poczucie przynależności do państwa Bożego". 
To wtedy - w raportach MBP - określono kard. Wyszyńskiego jako „wroga Polski 
Ludowej"25. Podczas kolejnej odprawy z dziekanami w Seminarium Duchownym 
w sierpniu 1950 prymas ostrzegał, że „komunizm walczy z religią". Jednocześnie 
kardynał przesłał ewangeliczne przesłanie do wiernych: „W związku - jak pisał -
z utrudnianiem nauki religii w szkołach, Wydział Duszpasterski przy kuriach założy 
instytucje tzw. katechetów domowych. Będą oni chodzić po domach26. 

24 czerwca 1950 również biskup Kubina przekazał do księży odezwę z poleceniem 
odczytania jej z ambon. Nawoływano w niej młodzież do wykonywania praktyk 
religijnych27. Podobnie w Krakowie, 30 lipca 1950 odczytano list pasterski kard. 
A. Sapiehy. Był w nim również apel „o nieposyłanie dzieci do szkół, w których nie 
ma nauki religii"28. 

Pod koniec 1950 r.w wielu szkołach miały miejsce wystąpienia młodzieży w obro-
nie religii. Na przykład, 15 listopada 1950 w Mławie, w budynku liceum pedagogicz-
nego rozlepiano plakaty wzywające młodzież do walki w obronie religii29. 

Na krajowej naradzie w MBP, 23 kwietnia 1951, członek ścisłego kierownictwa 
partii Roman Zambrowski powiedział: „Działalność na odcinku podziemia młodzieży 
wiejskiej, usiłuje przeniknąć do legalnych organizacji młodzieżowych, głównie do 
ZMO" 3 0 

Na kolejnej krajowej odprawie w MBP, 23 września 1952, Brystygierowa wskazała 
na „słabe zainteresowanie piątym wydziałem" (zajmował się on m.in. inwigilowaniem 
Kościoła - J.S.). W swoim wystąpieniu zdecydowanie zaatakowała „reakcyjnych księ-
ży" za ich wpływ na młodzież robotniczą31. 

2 stycznia 1952 prymas Wyszyński - na kursie duszpasterskim w Warszawie - wy-
głosił przemówienie w obecności ponad 500 księży z całej diecezji. „Dzisiaj - powie-
dział - główny nacisk trzeba położyć na przedszkola i na opiekę nad duszpasterstwem 

2 4 BEiA, UOP, Kazania Wyszyńskiego, Odprawa z dziekanami z 28 września 1950. 
2 5 Ibid, Kazanie Prymasa z 19 marca 1950 r. zob. też A. Micewski, Kardynał Wyszyński - Prymas i mąż 
stanu, Paryż 1982; P. Raina, Kardynał Wyszyński, t. 1, Warszawa 1993-1994. 

BEiA, UOP, Wystąpienie Prymasa na odprawie z dziekanami 6 sierpnia 1950. 
2 7 CAMSWiA, MBP Gab.Min. raport dzienny z 26 czerwca 1950, syg. 562. 
2 8 Ibid; raport dzienny z 1 sierpnia 1950, syg. 563. 
2 9 Ibid; raport dzienny z 15 listopada 1950, syg. 563. 
3 0 Ibid; Krajowe narady aparatu bezpieczeństwa za 1951, narada z 23 kwietnia 1951, syg. 17; BEiA, 
UOP, Dep. 4, Pamiętniki S. Wyszyńskiego, syg. V-14-4a-3. W dniu 13 stycznia 1952 prymas pisał: 
„Ochab, Zambrowski i Jóźwiak prowadzą linię ostrej walki z Kościołem". 
3 1 CAMSWiA, MBP, krajowe narady, Narada z 23 września 1952, syg. 7; zob. też: AAN, PZPR KC-
Sekretariat, Kler katolicki 1949-1953, pismo Episkopatu do prezydenta 11 lutego 1952 w związku z 
projektem konstytucji, syg. 237-V-166: „Episkopat domaga się uznania prawa Kościoła do nauczania 
religii w szkołach, bowiem konstytucja przewiduje rozdział Kościoła od państwa". 
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młodzieży... W wielu szkołach usunięto naukę religii... Księży katechetów zwalnia-
nych ze szkół proboszczowie winni zatrudniać w swoich kościołach". Prymas uważał, 
że „największym ciosem wymierzonym w Kościół w Polsce jest paraliżowanie go 
w sprawach nauczania religii w szkołach"32. 

Podczas kazania w Częstochowie, 15 sierpnia 1952 prymas w obecności 60 tysięcy 
osób powtórzył „prawa dla katolików", w tym i „prawo do nauki religii w szkołach". 
Wyraził ubolewanie, że „dzieci nie są wychowywane w duchu katolickim"33. 

12 listopada 1952, w Seminarium Duchowym w Warszawie, prymas poinformował, 
że na 35 tysięcy szkół w Polsce tylko 20 tysięcy ma naukę religii. „W związku z tym 
należy - powiedział - nadać nauczaniu religii w kościołach charakter parafialny, a nie 
szkolny. Rządowi chodzi o usunięcie osobowości kapłana. Koniecznie trzeba, aby 
znikło to rozgraniczenie między kapłanami a wiernymi"34. 

Meldunki dzienne z WUBP, pod koniec 1953 niepokojąco „donosiły" do centrali 
0 „przypadkach braku religii w szkołach". Na przykład, meldunek za październik 
1953 - informował z Poznania, że na zebraniu komitetu rodzicielskiego, rodzice 
domagali się przywrócenia nauki religii w szkołach35. Praktycznie jednak - w latach 
1951-1956 - nauki religii w szkołach poza nielicznymi wyjątkami nie było, a dokład-
niej to w latach 1955-1956 nie było nauczania religii niemal we wszystkich liceach 
1 w około 70% szkołach podstawowych36. 

3 2 BEiA, UOP, MBP, informacja dotycząca kleru z 21 stycznia 1952. Kazanie Wyszyńskiego z 2 
stycznia, syg. V-14-40-3. 
3 3 Ibid; Inf. dot z 15 sierpnia 1952. 
3 4 Ibid; Inf.dot... Kazanie 12 listopada 1952. 
3 5 CAMSWiA, MBP, Biuletyny dzienne, raport 22 października 1953, sygn. 575. 
3 6 S. Wójcik, Katechizacjas. 80-92. 

Z ł v zawsze zły będzie. 
Przys łowie ludowe 
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• Żydowie polscy - z dziejów 

Felicja Karay 

Granaty i poematy 
Działalność kulturalna więźniarek żydowskich 

w obozie Hasag-Leipzig 

Obozy pracy na terenie Rzeszy Niemieckiej w okresie II-giej wojny światowej nie 
zasłużyły, jak dotąd, na uwagę historyków i zupełnie nieznane są obozy kobiece typu 
Aussenkommando (komenderówki). Jedynym, powszechnie znanym obozem koncen-
tracyjnym dła kobiet był Ravensbriik. Nawet znawcy przedmiotu nieczęsto wiedzą, że 
na wiosnę 1945 roku, pomiędzy 135 komenderówkami Buchenwaldu znajdowało się 
26 obozów kobiecych1. Największym i najstarszym z nich był międzynarodowy obóz 
Hasag-Leipzig. Brak opracowań o podobnych obozach nie pozwala określić defini-
tywnie, czy cechy i warunki specyficzne dla Hasag-Leipzig odróżniały go zasadniczo 
od innych. Sądząc na podstawie źródeł, jeden fakt wydaje się bezsporny: w przeciągu 
10 miesięcy istnienia obozu rozwinęła się w nim ożywiona działalność kulturalna, 
obejmująca swoim zasięgiem więźniarki wszystkich narodowości. Ograniczone ramy 
referatu nie pozwalają na jej obszerny i dokładny opis, dlatego artykuł ten koncen-
truje się wyłącznie na jej dwóch aspektach: jakie czynniki wpłynęły na ogólny rozwój 
pracy kulturalnej w obozie i jakie cechy charakterystyczne dominowały w działalności 
więźniarek żydowskich? 

Założenie i organizacja obozu 

Masowe zatrudnienie kobiet w niemieckim przemyśle zbrojeniowym na terenie 
Niemiec zaczęło się latem 1944 roku: w okresie tym front wschodni zbliżał się do 
granic Niemiec i w ślad za tym zmniejszyła się drastycznie ilość transportów robotni-
ków przymusowych wysyłanych do Niemiec z całej Europy. Obóz Hasag-Leipzig 
powstał z inicjatywy niemieckiego koncernu zbrojeniowego Hugo Schneider Aktien-
gesellschaft, Hasag-Leipzig)2. 

Obóz został założony w czerwcu 1944 na przedmieściu Lipska, Schoenefeld. 
Pierwszy transport, który przybył z Ravensbriik, obejmował blisko 800 kobiet, między 

1 „Wykaz komenderówek Buchenwaldu", (w:) W. Czarniecki, Z. Zonik, Walczący obóz Buchenwald, 
Warszawa 1969, s. 490-504. 
2 F. Karay, „Hasag", Encyclopedia of the Holocaust, ed. I. Gutman, Macraillan Publishing Company, 
New York 1990, s. 645-647. 
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którymi dominowała grupa około 600 Polek, więźniarek politycznych z Majdanka3. 
Na początku sierpnia wysłano do Lipska 1200 Żydówek z obozu pracy w Skarżysku-
Kamiennej4. Transporty z Ravensbriik przybywały do końca 1944. 

W końcu stycznia 1945 stan obozu wynosił 5.500 więźniarek z wszystkich krajów 
Europy5. Do największych grup zaliczały się Polki, Rosjanki, Żydówki, Francuzki 
i Ukrainki. 

Warunki życia w obozie były, zwłaszcza na początku znośne, a nawet dobre. 
Główny obóz mieścił się w wielkim piętrowym budynku fabrycznym, podzielonym 
na „bloki" za pomocą drewnianych ścian nie sięgających sufitu. W każdym „bloku" 
wznosiły się czteropiętrowe prycze, z siennikami i kocami. W budynku było centralne 
ogrzewanie, umywalnie z gorącymi natryskami, normalne ustępy, kuchnia, biuro 
(Schreibstube), kantyna i mały szpital (Revier). Więźniarki otrzymywały obozową 
bieliznę barchanową, pasiaki i drewniane trepy. Włosy golono tylko w wypadku 
zawszenia lub za karę. Porcje żywnościowe zawierały z początku dobre zupy i dużą 
porcję chleba wraz z dodatkami, ale z końcem roku 1944 aprowizacja bardzo się 
pogorszyła i w obozie panował głód. Komendantem obozu był SS-Untersturmfuhrer 
Wolfgang Plaul, a w utrzymaniu porządku pomagała mu załoga złożona z 50 nadzor-
czyń (SS-Aufseherin)6, zwanych potocznie „aufzejerkami". 

Dzień w dzień po obowiązkowym apelu, setki kobiet przechodziły bramę obozu 
i maszerowały 2-3 km w kierunku fabryk Hasagu. Tutaj pracowały wszystkie przy 
produkcji rakiet przeciwtankowych (Panzerfaust), granatów i amunicji przeciwlotni-
czej. Praca była ciężka, trwała 12 godzin przeważnie na stojąco, na niektórych wy-
działach była i nocna zmiana. W fabryce pracowali cywilni Niemcy, zwłaszcza kobiety 
i nieliczni robotnicy przymusowi różnych narodowości. Nad więźniarkami czuwały 
„aufzejerki", które przedstawiły swoje podopieczne innym pracownikom jako zło-
dziejki i prostytutki, odsiadujące zasłużoną karę. Wszelkie rozmowy były zakazane, 
w wypadku podejrzenia o sabotaż więźniarka narażała się na surową karę: trzy dni 
bunkra, obcięcie włosów albo karny apel. Po powrocie do obozu na więźniarki czekał 
znów apel, który często zmieniał się w „StraffapeH" (apel karny) połączony z torturą 
klęczenia w ciągu godzin7. Dopiero po zbawczym „Abtreten!" (Rozejść się!) dawano 
kobietom wolny czas na pobranie racji żywnościowych i zajęcie się swoimi sprawami. 

3 Sondertransport-Ueberstellung von Lublin, 21.4.1944, Archiwum Państwowego Mueum na Majdan-
ku. 
4 Transport 1200 Żydówek z obozu w Skarżysku-Kamiennej, Archiwum Yad Vashem (YV), JM/3963, 
3964. 
5 Frauen-Aussenkommando, 31 Januar 194, Buchenwald - Mahnung und Verpflichtung, Frankfurt a/ 
Main 1960, str. 255. 
6 Weimar-Buchenwald, 23.9.1944, „Aufstellung", Thuringisches Hauptstaatsarchiv Weimar (THA), NS 
4Bu VLG. 99, s. 114. 
7 D. Brzosko-Mędryk, Matylda, Warszawa 1970, s. 61-63 (dalej: „Matylda"). 
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Działalność kulturalna więźniarek żydowskich 

Już jesienią 1944 roku pojawiły się pierwsze objawy życia kulturalnego pośród 
czterech największych grup narodowych: polskiej, żydowskiej, francuskiej i rosyjskiej. 
Pomimo wszystkich różnic, działalność tę charakteryzuje kilka ogólnych i wspólnych 
cech: 
1. Działalność kulturalna pojawiła się jako wyraz buntu przeciwko przemocy, terroru 

i monotonii życia obozowego. „Pomimo głodu, terroru i morderczej pracy cały 
obóz pragnął słowa pociechy"8. 

2. W każdej grupie narodowościowej istniały jednostki aktywne, odznaczające się 
zdolnościami w zakresie twórczości literackiej, muzycznej i in., które miały za sobą 
doświadczenie z poprzednich obozów w zakresie organizowania działalności 
kulturalnej. 

3. Każda grupa prowadziła działalność tylko we własnym zakresie i dla własnych 
potrzeb. Współpraca istniała w bardzo wąskim zakresie i najczęściej ograniczała 
się do zaprosin przedstawicielek innych narodowości na rodzime występy. 

4. Czynnikiem dopingującym organizowanie występów było współzawodnictwo, 
będące wynikiem zarówno dumy narodowej, jak i tradycyjnych konfliktów między 
poszczególnymi grupami narodowościowymi. 

5. Działalność kulturalna toczyła się dwoma nurtami: pierwszy - obejmował czyn-
ności ogólne, spontaniczne, codzienne; drugi - „odświętny", był owocem inicja-
tywy indywidualnej lub zbiorowej, i był związany z planowaniem i z odpowiednim 
przygotowaniem. 

6. Zasadniczo, cała działalność kulturalna była konspiracyjna, zwłaszcza w odniesieniu 
do treści występów. 

7. Występy o zakresie ogólnym były zawsze połączone ze świętami religijnymi lub 
narodowymi. 

8. Najbardziej rozpowszechnionymi formami działalności były: „wieczorki literackie" 
połączone z odczytywaniem utworów własnych, wspólny śpiew, obrzędy religijne 
i występy ogólne, zwane „koncertami". We wszystkich formach można wyróżnić 
dwa rodzaje twórczości: pierwszy, opierający się i utrzymujący poprzednią tradycję 
narodową i religijną; drugi - aktualny, opisujący różne objawy rzeczywistości 
obozowej. 
Opis działalności kulturalnej w niniejszym artykule odnosi się tylko do grupy 

1 200 Żydówek polskich. Charakterystyczną jej cechą była hegemonia języka polskie-
go. Kilka przyczyn wpłynęło na to zjawisko: w transporcie skarżyskim kobiety pocho-
dzące z dużych miast (Warszawa, Kraków,) stanowiły wprawdzie tylko 35%, ale były 
to grupy skonsolidowane, w dużej części absolwentki średnich i wyższych szkół pol-
skich. Na panowanie polszczyzny niemało wpływał fakt opanowania całego Lagerver-
waltung przez Polki, wśród których nie brakowało objawów antysemityzmu. Dzie-
wczęta z małych miast i miasteczek, które przyniosły do obozu w Skarżysku przebo-
gaty folklor żydowski i tworzyły tam nowe piosenki, w Lipsku obawiały się 

8 Relacja I. Pełka-Seńko, YV, 0-33/4242. 
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afiszować9. Następstwem tego był brak twórczości w języku żydowskim, choć nie 
ulega wątpliwości, że w spokojnych chwilach rozbrzmiewały na pryczach i żydowskie 
piosenki. 

Najbardziej przyjętą formą organizacyjną działalności kulturalnej był mały „zes-
połów skład którego wchodziło kilka artystek; przykładem była grupka czterech 
koleżanek z Warszawy, które przeszły razem obozy w Majdanku i w Skarżysku, 
i również w lipskim obozie kontynuowały wspólne życie i wspólne śpiewy polskich 
przedwojennych szlagierów10. 

Tu wybija się na pierwszy plan „Grupa Krakowska", której podporą były dwie 
poetki, siostry - Henryka i Ilona Karmel, i siostry Szechter, znane z działalności 
kulturalnej w obozie w Skarżysku. W „Grupie" tej znalazły się również Rut Korn-
blum, Helena Brunnengraber, Rena Taubenblatt, którym sekundowały Mala Zucker-
brot, Edzia Lewin, Tamara Szapiro, Helena Feig i inne. 

Twórczość literacka 

W obozie Hasag-Leipzig, podobnie jak w innych obozach, próbowano znaleźć 
chwile pociechy i wytchnienia w pieśniach i wierszach zapamiętanych z dobrych, 
przedwojennych czasów. Ale rzeczywistość obozowa postawiła przed twórcami nowe 
cele: po krótkim okresie przystosowania, na „wieczorkach literackich" zaczęły roz-
brzmiewać nowe wiersze, a na ich czele poezje Henryki i Ilony Karmel. Wiele z nich 
zostało przemyconych na „tamtą stronę" dzięki pomocy więźniarek polskich i obco-
krajowych robotników pracujących w fabryce. Inne zostały zapisane przez Żydówki 
po kryjomu na formularzach fabrycznych lub, znane na pamięć, znalazły się w końcu 
w powojennych relacjach żydowskich więźniarek. Nie ulega wątpliwości, że i inne 
więźniarki tworzyły piosenki i wiersze różnego rodzaju, lecz nie zapisywały ich, nie 
przywiązując do nich większej wagi. Ale utwory, które przetrzymały zawieruchę 
wojenną, pozwalają wysnuć wniosek, że spuścizna ta zawierała wszystkie znane ro-
dzaje literatury obozowej: dzienniki, opowiadania, poematy, wiersze liryczne, hymny, 
skecze, satyryczne kuplety i utwory teatralne. Ich poziom literacki był bardzo róż-
norodny, ale nawet proste „rymowanki" spełniały zadanie pozytywne, podnosiły na 
duchu i wnosiły trochę śmiechu w codzienny monotonny tryb życia. 

Pod względem merytorycznym twórczość literacka koncentrowała się wokół 
dwóch głównych tematów: pracy w fabryce i życia obozowego. 

Praca w fabryce wymagała niezwykłego wysiłku od wycieńczonych kobiet, ale po 
stokroć cięższy był dylemat moralny, z którymi musiał się uporać każdy więzień 
w hitlerowskim obozie, a zwłaszcza więzień Żyd: praca jego wzmacniała potencjał 
wojenny znienawidzonego wroga, ale z drugiej strony - gwarantowała mu przynajm-
niej na jakiś czas życie. Kilka utworów pokazuje różne drogi, jakimi żydowskie 

9 F. Karay, The Social and Cultural Life of the Prisoners in the Jewish Forced Labor Camp at. 
Skarżysko-Kamienna „Holocaust and Genocide Studies", Vol. 8, Number 1, Spring 1994, s. 1-28. 
1 0 Relacja L. Goldberg, YV, 0-33/4837. 
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więźniarki próbowały zmagać się z tym problemem: Felicja Bannet opisuje w swoim 
„Dzienniku" pracę przy automatach i próby sabotażu, którymi próbowała zagłuszyć 
wyrzuty sumienia11. Inne podejście, pełne autoironii widzimy w uszczypliwej satyrze 
Henryki Karmel „Moje zajęcie"12: 

Checie wiedzieć, co ja robię? 
Znać zajęcie moje? 
Ja, proszę państwa, sortuję naboje. 
Zajęcie arcymiłe, czas przynajmniej szybko mija. 
Zabija - a więc dobry\ 
Szmelc - co nie zabija. 
Więc proszę pamiętać, to bardzo pożyteczne: 
Co zabija - to dobre, 
Wszystko inne - zbyteczne... 

Próbę syntezy między zastrzeżeniami natury osobistej a problemem ogólnoludz-
kim znajdujemy we fragmentach wiersza Geli Meirsdorf „W fabryce spokój"13: 

Nie wolno nam spocząć! 
Nową produkcję musimy; 
Musimy rozpocząć! 
Wszczyna się kombinowanie, 
Cennych palników łamanie, 
Precyzyjne montowanie... 
W wyścigu tym biorę też udział... 
Sortuję i czyszczę sprężynki, 
Czyszczę wyradzam i badam, 
By dość elastyczne były; 
By, broń Boże, nie chybiły... 
Nagle przejrzałam: Ocknienie!. 
To nie budowanie, tworzenie, 
To mordowanie, niszczenie! 
Dreszcz zgrozy mnie ogarnia... 
Europa wszak we krwi broczy, 
W omdleniu szepcę: ohyda... 
Historia sąd o tym wyda... 

Zarówno powyższe autorki, jak i inne, anonimowe, opisują różne fragmenty z pra-
cy w fabryce, stosunek majstrów niemieckich do żydowskich więźniarek, wypadki 
pomocy z ich strony, nadzorców rozdzielających baty i „przygody" w drodze do 

11 F. Bannet-Schaftler, Dziennik z obozu Hasag-Leipzig, YV, 0-33/4096, s. 15 (dalej: „Dziennik"). 
12 H. i I. Karmel, Zbiór Wierszy, YV, 0-33/1852 (dalej: Zbiór Karmel). 
13 Relacja i zbiór wierszy Geli Meirsdorf, YV, 0-3/869 (dalej: Zbiór G. Meirsdorf). 
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pracy. Wiele utworów podkreśla zasadniczą zmianę na lepsze w zachowaniu się 
Niemców, zmianę którą przypisują - i słusznie - bombom spadającym na Leipzig 
i ofensywie frontu wschodniego. 

W drugim etapie pobytu w lipskim obozie, od początku zimy 1944 r. warunki 
ogólne bardzo się pogorszyły. Na tle ogólnego głodu, Żydówki cierpiały więcej, lata 
pobytu w gettach i w obozach powiększyły fizyczne wycieńczenie. Dla nich nie przy-
chodziły żadne paczki z zewnątrz, które pomagały trochę Polkom czy Francuzkom. 
Piosenki z tego okresu krążą wokół kotła z zupą i pojawiają się w nich nowe, rażące 
tony; skarga na głód i krytyka na funkcyjne, dzielące niesprawiedliwie skąpe racje 
żywnościowe, których część znikała w „niewiadomy" sposób. Trudno uwierzyć, że tak 
negatywne zjawiska znalazły oddźwięk w lekkich kupletach, uwiecznionych w relacji 
Reny Taubenblatt i śpiewanych na melodie przedwojennych szlagierów: 

O czym marzy dziewczyna, gdy głodować zaczyna 
Gdy żołądek wciąż marsza jej gra? 
O czym śni, gdy się ocknie, o czym marzy najmocniej, 
Czego pragnie, aby dał jej świat? 
Pełna miskę zupy gorącej, 
Duży bochen chleba czarnego 
Lepszy niż uścisk ukochanego... 

Krytykę blokowych różnego rodzaju widzimy w innej „rymowance": 

Za co nam się to należy; że zupa tak na lewo bieży, 
Pełnych misek nam nie dają, smaczne kąski wyjadają... 
Lecz w przyrodzie nic nie ginie, zupa im wypełnia linię, 
Lica pięknie im rumieni, może się to kiedyś zmieni... 

Głód nie był tylko cierpieniem indywidualnym: w wierszu Ilony Karmel „Żywe 
Roboty" podkreślona jest jego dodatkowa rola, jako jednego z integralnych czynni-
ków polityki nazistowskiej w obozach. Ilona wznosi wstrząsający akt oskarżenia prze-
ciwko niemieckim koncernom, zbierającym krociowe zyski dzięki darmowej pracy 
tysięcy zagłodzonych więźniów obozów koncentracyjnych14: 

Hallo, hallo! Hallo, hallo! 
Pewnego zysku - procent sto! 
Proszę spojrzeć, niech pan patrzy: 
Wygląda jak człowiek, lecz to nic nie znaczy, 
Bo nic nie wymaga i nic nie kosztuje, 
Wciąż tylko pracuje, pracuje, pracuje! 
Potrafi harować wytrwale, sumiennie 
Piętnaście, dwadzieścia nawet godzin dziennie, 

1 4 I. Karmel, Żywe Roboty, v.n. 16, ibid. 
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Za kromkę chleba, za łyżkę strawy 
Maximum tempa, techniki, wprawy! 
Schauen Się bitte, schauen Się bitte, 

Jakie to pilne i pracowite! 
Herr Kommandant, Herr Ingenieur, 
Herr Direktor, Her Werkjuhrer, 
Dzisiaj zaczyna przemysł nasz wiek zloty! 
Wiwat! Niech żyją żywe Roboty! 

„Wieczorki literackie" i wspólne śpiewy odbywały się zazwyczaj w sobotę wieczór 
lub w niedzielę, która była dniem wolnym od pracy. Spotykano się na kilku sąsiadu-
jących górnych pryczach, albo w jednej z pustych sal, lub w schronie. Przeważnie była 
to sposobność usłyszenia nowych utworów: „Pisałam wtedy wiele wierszy pełnych 
tęsknoty za kwiatami, za wolnością - wspomina Rut Kornblum - tęsknoty za rzecza-
mi małymi, za przejściem drogi samej, bez eskorty aufzejerek... pisałam również 
wiersze o miłości i satyry... były bardzo popularne wśród moich koleżanek..."15. 

Wiele utworów poetyckich, wierszem i prozą poświęcano rodzinie, tym najdroż-
szym, którzy zginęli na wieki. Kiedy Maria Szechter czytała ze swojego dziennika 
wspomnienia o matce, zapalającej sobotnie świece przy świątecznym stole, słuchaczki 
nie mogły powstrzymać łez16. I jak modlitwę wchłaniały przejmujące strofy Heleny 
Brunnengraber17: 

Nie będę płakać, przyrzekłam to sobie już raz... 
Lecz Tobie, o święta, kilka nietkniętych jeszczem łez schowała 
By w ślady Twych prochów przypaść, zaszlochać, 

Jak dziecko - jeszcze zaszlochać... 
(fragmenty) 

Chwile bólu i tęsknoty przybierały na sile, kiedy nadchodziły święta. Na jesieni 
1944 roku świętowały Żydówki Nowy Rok (po hebrajsku: „Rosz Haszana") na spe-
cjalnym spotkaniu. W elegii, ułożonej na tę okazję, opłakuje Henryka Karmel minio-
ne dni18: 

Jamim Noraim, dni szczęścia minione! 
Purpurowo - złote dni babiego lata! 

15 Rut Kornblum-Rozenberger, Neder (hebr.), Tel-Awiw 1986, s. 75. Zeszyt z wierszami zaginął autorce 
podczas „marszu śmierci" po ewakuacji obozu. 
1 6 Relacja Marii Szechter-Lewinger, YV, 0-33/1802. Również dziennik Marii Lewinger zaginął podczas 
„marszu śmierci." 
17 H. Brunnengraber (Blumengraber), Mojej Matce, Pieśń ujdzie cało, red. M. Borowicz, Kraków 1947, 
s. 273. 
18 

H. Karmel, W Rosz Haszana, Śpiew za drutami, New York 1947, s. 26. Pojęcie „Jamim Noraim" 
(hebr. - Sądne Dni) obejmuje żydowskie święta Rosz Haszana, Jom Kipur i okres między nimi, 
ponieważ w tych dniach wierzący mają w modlitwie zdać rachunek sumienia przed Bogiem „Slichot" -
modlitwy odmawiane rankiem na miesiąc przed świętem Rosz Haszana. 
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Zlkalo za wami serce umęczone 
Zmartwychwstała tęsknota stanęła na czatach... 
Dni grozy - niegroźne, dni święte i czyste 
Pragnę dziś przywołać śpiewem modlitewnym 

Jakim w ranki wrześniowe, perłowe i mgliste 
Biały starzec o „słichof przypominał wiernym.... 

(fragmenty) 

Bywało, że podczas „wieczorów literackich" wybuchały burzliwe dyskusje między 
słuchaczkami: czy nic innego nie zostało dla Żydów - tylko ból i tęsknota? A jeśli 
stanie się cud i doczekamy się wolności - czy będziemy umieli się mścić? Czy w ogóle 
istnieje zemsta, która zdolna jest zrównoważyć ogrom zbrodni? Motyw zemsty prze-
wijał się w wielu utworach. Gela Meirsdorf podchodzi do problemu z prostotą „zwyk-
łego więźnia", dając przy tym wierny obraz obozowych katuszy19: 

Może kiedyś da nam Bóg 
Ze przekroczym lagru próg, 
I już wolne żyć będziemy; 
Wówczas wszystkim opowiemy, 

Jak Germany nas dręczyli, 
Jeść nie dali, tylko bili, 
Jak nad nami się znęcali 
Jak na mrozie, wśród wichury 
Karny apel zadawali, 
Pół dnia klęczeć nam kazali, 
Włosy z głów naszych zgałali. 

Jeśli wszystko to przetrwamy, 
Święcie sobie przyrzekamy: 
Godny rewanż im zadamy!! 

Pomiędzy więźniarkami żydowskimi były reprezentowane wszystkie prądy ideolo-
giczne. Grupa dziewcząt religijnych, wychowanek ortodoksyjnej uczelni „Bejt Ja-
ków", starała się zachować resztki tradycji, pamiętała o świętach20 i nieraz z ich prycz 
dobiegały znane modlitewne melodie. Pomiędzy absolwentkami szkół polskich można 
było znaleźć zarówno działaczki ruchu syjonistycznego, jak i zwolenniczki całkowitej 
asymilacji. Dyskusje na tle ideologicznym znalazły swój oddźwięk i w poezji. W wier-
szu „Do Polski" Henryka Karmel daje wyraz swej nieodwzajemnionej miłości do 

A 4 

ojczyzny, która ją odepchnęła : 

19 Zbiór G. Meirsdorf, ibid. 
2 0 T. Zylberberg, Ima bakaszatech nitkabla! (hebr.), Bne-Brak 1994, s. 241. 

H. Karmel, Do Polski, Śpiew za drutami, ib., s. 40. 
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Nie pozwoliłaś kochać modrych fal Bałtyku 
Ani skał Ojcowa, Łokietkowg groty, 
Nie słyszałaś, Pobko, stłumionego krzyku 
Wzgardzonej miłości, bezdomnej tęsknoty... 
W listopadowych bohaterstw rocznice i ranki 
Nie chciałaś z mym sercem stęsknionym przymierza, 
Nie dałaś zapłonąć rytmem Warszawianki, 
Na grobie Nieznanego zapłakać Żołnierza ... 

(fragmenty) 

„Blok syjonistyczny" manifestował swoje poglądy różnymi drogami: od czasu do 
czasu dziewczęta znające hebrajskie piosenki próbowały przypomnieć i innym ich 
brzmienie. Bardziej przyjęty był ułożony „ad hoc" anonimowy hymn, na znaną melo-
dię „Jak dobrze nam zdobywać góry"22: 

Jak dobrze nam po latach tylu 
Daremnych marzeń, próżnych słów, 
Wolnymi oczy objąć ziemię, 
We wolnym domu wolnym być. 

Już mamy dom, swój własny dom, 
Już koniec bólom, koniec łzom 
Bo dom nas czeka, drogi dom... 

(fragment) 

Wszystkie wątpliwości i spory na tle ideologicznym bladły wobec powszechnej 
tęsknoty za wolnością. Czy w oczach więźniarek pojęcie to obejmowało również 
Niemców? Trudno pojąć, jak podobne pytanie mogło się pojawić wśród więźniarek 
żydowskich w ostatnich miesiącach wojny. Ale właśnie wśród utworów sióstr Karmel, 
które próbowały zmagać się z problemami Zagłady w kontekście ogólnoludzkim, 
znajdujemy manifest „Do narodu niemieckiego", który, chcąc nie chcąc - również 
doczeka się wolności : 

Wy śpicie?! 
Świat stary z hukiem wali się dokoła! 
Wolność się zbliża, wzywa was i woła! Słyszycie? 
Słyszycie, jak drży i tętni rytmem Marsylianki? 

Jej blaskiem płonie gwiazda czerwona! 
Jej siłą pchane prą sowieckie tanki! 
Wy jej nie chcecie? Przyjdzie nieproszona, 

2 2 Relacja M. Zuckerbrot-Hottner, YV, 0-33/1655. 
2 3 V.n. 16, ibid. 
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W darze przynosząc wam - życie! 
A wy głupcy - spicie? 

(fragmenty) 

Wiersz kończy się wizją przyszłej ludzkości, zbratanej pod wspólnymi sztandarami 
ideałów Wielkiej Rewolucji. 

Nawet w obozie koncentracyjnym słowo „maj" wzbudzało znane asocjacje: prawie 
każda z tych młodych kobiet miała za kim tęsknić: czy jeszcze żyje? czy mnie pamię-
ta? mąż, przyjaciel, kochanek? I wtedy słowa same cisnęły się do ust: „Dnia pewnego 
wrócę/ pod oknem twoim stanę? ty spytasz: kto tam?/ I powiesz to ty,/ Powrócił 
jeden/ wrócił i drugi/ a mój nie powrócił/ został ból i łzy"24. 

Najbardziej skomplikowany model wzajemnych stosunków panował między Ży-
dówkami i Polkami, i Bannet wiele z nich oskarża o jawny antysemityzm. Razem 
z tym stara się nie uogólniać i podkreśla wspólny los „niewolników Hasagu"25. Nie 
ulega wątpliwości, że poglądy Felicji Bannet opierały się na „vox populi", czego 
dowodzą między innymi i liczne kuplety na ten temat. Przykładem tego może być 
Rewir, gdzie na ogół Żydówki dostawały opiekę lekarską, podobnie jak i inne więź-
niarki, co nie przeszkadzało im śpiewać na nutę: „Titina"26: 

Raz jedna była chora 
I poszła do doktora 
Na Rewir ją wysłali, 
Żeby ją tam zbadali. 
Poznali, że Żydówka, 
Więc zaraz jest wymówka 
Że brudna, że parszywa, 
Że mydła nie używa. 
Ach drogie wy doktorki 
Powiem wam bez osłonki 
O Żydach mówić chcecie, 
A leczyć nie umiecie! 

Czy zdarzało się, że jakaś forma wspólnej działalności kulturalnej zmieniała się 
w most wzajemnego porozumienia pomiędzy różnymi grupami? Na podstawie relacji 
Polek, Żydówek czy Francuzek można wywnioskować, że wszelkie objawy solidar-
ności miały podłoże wyłącznie narodowe i bardzo rzadko zdarzały się wypadki de-
monstracji ogólnego braterstwa. Jeden z takich epizodów opisuje Ilona Karmel w po-
emacie „na dziedzińcu więziennym": pewnego wieczoru, przed ogólnym apelem zbie-
rały się na dziedzińcu setki więźniarek, oczekując na rozkazy porządkowych. Nagle 
grupa Rosjanek zaintonowała ludową pieśń, a jedna z nich zaczęła tańczyć kozaka. 

2 4 Relacje R. Fradkin, M. Hottner, ibid. 
2 5 „Dziennik", ibid., s. 18, 23-25 
2 6 Relacje R. Fradkin, ibid. 
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Od razu zebrało się naokoło niej międzynarodowe koło, ochoczo przyklaskując tan-
cerce - aż ostry głos aufzejerki i uderzenia kańczuga przywołał wszystkie do szarej, 
okrutnej rzeczywistości. Wspólny poryw serca został ukarany solidarnie kilkugodzin-
nym karnym apelem...27. 

Pod znakiem „koncertów" 

Incydent na dziedzińcu więziennym jest dowodem, że ogólne występy mogły się 
zmienić w pomost wzajemnego porozumienia, ale wszystkie relacje przekazują obraz 
odmienny: „koncerty" wszelkiego rodzaju były organizowane tylko w ramach grup 
narodowościowych i w najlepszym wypadku inne więźniarki brały w nich udział 
jedynie w charakterze gości. 

Pierwsze „jaskółki" ogólnych występów pojawiły się jesienią 1944 r. W listopadzie 
Polki zorganizowały z okazji Święta Niepodległości wielki koncert z tańcami i pieśnią-

O 8 
mi ludowymi . Francuzki postanowiły uczcić festiwal „la fete de Catherinettes" 
przypadający na październik i urządziły wesoły korowód, w którym wszystkie uczest-
niczki nosiły fantazyjne kapelusze zrobione z papieru i z różnokolorowych szmatek29. 
Rosjankom udało się wystawić część sztuki Czechowa, której tekst odtworzyły z pa-

•30 

m i ę c i . 
Więźniarki żydowskie nie chciały pozostać w tyle i „Grupa Krakowska" postano-

wiła urządzić w największym żydowskim bloku „koncert" z okazji święta Chanuka. 
Na szczęście, blokowa Niunia Godlewska udzieliła pozwolenia. Z kartonów „zorgani-
zowanych" w fabryce zręczne palce kilku rodzimych dekoratorek stworzyły palestyń-
skie skały i palmy. Dekoracja uświetniała jedną ze ścian bloku (mieszkało w nim 600 
więźniarek), pod którą stał stół przykryty białym papierem, a na nim kilka świeczek 
przemyconych cudem z fabryki. Koncert rozpoczęły piosenki chanukowe, które pod-
chwyciły wszystkie słuchaczki. Potem Ilona Karmel opowiadała o bohaterskiej walce 
Żydów w starożytnej Judei przeciw greckim ciemiężcom, i o jej przywódcach, Maka-
beuszach. Na czele buntu stał Juda Makabi i wiersz Ilony jemu poświęcony recyto-
wała Fela Szechter:31 

Judo Makabi! Judo Makabi! 
Tyś walczył, by świątyń otworzyć podwoje, 
My walczyć musimy, by dusze ze rdzy 
Oczyścić i wtedy - ruszyć w ślady twoje... 
A każda piędź drogi - jak księgi stronica, 
A każdy jej kamień -jak święta litera, 
A każdy błysk młota - jak prawd błyskawica, 

27 I. Karmel, Na dziedzińcu więziennym, v.n. 16, ibid. 
2 8 Relacja M. Woliniewskiej, YV,0-33/4237. 

L. London, La megere de la rue Daguerre, Paris 1995, s. 361. 
3 0 „Matylda", ibid., s. 4631. 
3 1 Relacja F. Szechter-Karay, YV, 0-33/1812. Powstanie Judei przeciw diadochom greckim, którzy 
panowali nad Syrią i Judeą po śmierci Aleksandra Wielkiego wybuchło w r. 168 przed Ch. 
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Dźwięk spiżu, jak krzyk, niech w duszę się wdziera 
I krzyczy, że tędy, że tędy nam iść... 

(fragmenty) 

Wymowa poematu była jasna dla wszystkich słuchaczek: czy przeżyją i czy dane 
im będzie kiedyś stanąć na ziemi izraelskiej, gdzie żył i walczył Juda Makabi? Gorące 
oklaski pomieszane ze łzami były najlepszą podzięką dla organizatorek. 

W grudniu 1944 r. w całym obozie panował nastrój nerwowego oczekiwania: może 
stanie się cud i alianci wyzwolą Lipsk przed świętami? Ale nadzieje prysły szybko 
i pomimo masowych bombardowań, dla wszystkich więźniarek stało się jasne, że 
święta Bożego Narodzenia spędzą w obozie. Każda grupa postanowiła uczcić święta 
jakimś szczególnym występem. Wśród Polek, Rosjanek, Francuzek czy innych znalaz-
ły się kobiety zdolne i zorganizowane, które pomimo głodu i 12 godzin pracy były 
gotowe do późnej nocy uczestniczyć w próbach, aby przygotować trochę radości dla 
innych. 

„Grupa Krakowska" zachęcona niezwykłym powodzeniem wieczoru chanukowe-
go, zdecydowała się na przedsięwzięcie prawie niemożliwe: zorganizowanie „koncer-
tu" noworocznego dla całego obozu! Do ich dyspozycji stał olbrzymi schron, który już 
przedtem służył jako teatr dla występów i co najważniejsze - tym razem znalazły się 
polskie funkcyjne, które obiecały pomoc. Po gorączkowych przygotowaniach i wielu 
próbach program „koncertu" był gotowy. Z obozowego magazynu odzieżowego or-
ganizatorki otrzymały różne płachty, ozdoby i szmaty, które zużyto na stroje i dekora-
cje. Olbrzymi schron z trudem pomieścił tysiące więźniarek, pojawił się również 
komendant Plaul i aufzejerki. 

Program „koncertu" był bardzo bogaty: zespół taneczny pod egidą Heleny Szech-
ter tańczył przy dźwiękach chóru walce Straussa, a „Alexander Jazz-Band" ubrany 
w czarne cylindry i kamizelki (zrobione z papieru do zaciemniania) zaprezentował 
w śpiewie i w tańcu szlagiery amerykańskie, które zaraziły rytmem całą salę32. „Clou" 
koncertu było widowisko pióra Ilony Karmel „Przygody Sokratersa w obozie koncen-
tracyjnym", którego sarkastyczne aluzje wywołały burzę śmiechu. W roli Sokratesa 
występowała Maria Szechter. 

Kiedy nieszczęsny filozof poskarżył się na głód i ciągłe baty - odpowiedział mu 
„grecki chór"33: 

Cicho, sza, i nic nie gadaj chłopie 
Cicho, sza, „Neu Ordnung" jest w Europie, 
Tak jest i tak ma być, 
Cicho, sza, nie gadaj nic!! 

Relacja M. Lewinger, ibid. 
3 3 Relacje YV: F. Szacher, 0-33/3334; H. Szechter-Zaorska, 0-33/1797; R. Fradkin, E. Necer, ibid.; 
„Neder", ibid., s. 76. 
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Ogólny entuzjazm wywołały „Żywe Roboty" Ilony Karmel w wykonaniu Feli 
Szeehter. Kiedy na zakończenie występu chór zaśpiewał „O Nowy Roku, z radością 
cię witamy, ty przecież wolność dziś przyniesiesz nam!", przyłączyli się do śpiewu 
wszyscy obecni34. 

„Wielki koncert" przyczynił się do wzrostu popularności więźniarek żydowskich 
w ogóle, a „Grupy Krakowskiej" w szczególności35. Niejedna miska zupy zawędro-
wała w tym czasie z bloku francuskiego do żydowskiego, funkcyjne Polki poznały 
nagle inne oblicze swoich „podwładnych", co wpłynęło pozytywnie na ich ustosunko-
wanie. Blokowa Niunia znajdowała niekiedy dodatkową porcję zupy dla jednej ze 
„swoich" artystek. Ostatecznie wszyscy już czekali na ostatni apel.... 

Nowy Rok stał pod znakiem ustawicznych bombardowań Lipska, które przybrały 
na sile z nadejściem wiosny. Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych „Grupa 
Krakowska" postanowiła zorganizować tradycyjną ucztę, „Seder Pesach". Zamiast 
macy znalazło się parę buraków, rozdzielonych pieczołowicie po plasterku między 
wszystkie uczestniczki. Kawa przechowana z porannego podziału służyła zamiast 
wina. Wieczór rozpoczęły pieśni, a potem Henryka Karmel cytowała z pamięci he-
brajskie wersety Haggady36. Jej polską wersję czytała Rena Taubenblatt: „ (...) to nie 
starożytny Egipt, to Niemcy, gdzie morzą nas głodem, gdzie harujemy dla wroga, 
budujemy dla niego piramidy... «Wysłuchaj nas, Boże, wyprowadź nas z przeklętej 
niemieckiej ziemi, z ciemności na światło, z niewoli na wolność i zaprowadź do Ziemi 
Obiecanej! I ześlij na naszych prześladowców wszystkie plagi egipskie, krew, ogień 
i dym!!!»"37. Huk padających bomb i blaski pożarów stanowiły najlepszą scenerię do 
prastarych słów i w sercach kołatała nadzieja: a może jednak?... 

13-go kwietnia 1945 roku rozpoczęła się ewakuacja obozu. Tysiące kobiet, Polki, 
Żydówki, Rosjanki i inne - wyruszyły na „marsz śmierci" pod eskortą uzbrojonych 
SS-manów i aufzejerek. Trzy tygodnie trwała śmiertelna wędrówka, na błocie i śniegu, 
przez pola i lasy, bez jedzenia, bez wody, bez spoczynku. Od czasu do czasu rzucano 
wygłodzonym kobietom garstkę surowego ryżu, lub pozwalano „ugotować" zupę 
z pokrzyw. Kto nie mógł nadążyć - zostawał w rowie, na wieki, Ponura procesja 
żywych trupów, oblepionych błotem, otulonych w zawszone koce - wzbudzała grozę 
wśród mieszkańców wsi i miasteczek, przez które wlokły się „Żywe Roboty" - ku 
wolności... 

Przez miasta wymarłe, na pustych ulicach, 
Tłum sunie złowrogi, straszna nawałnica, 
Idziemy ponurzy, obłędnistraceńcy, 
W szaleństwie swym dzicy, w szaleństwie swym święci, 
Aż staną przed światem rzesze obłąkane, 
Nienawiścią dysząc, nieme, bez litości, 

3 4 Relacja H. Karmel-Wolf, YV, 0-33/1852; F. Karay, ibid. 
3 5 Relacja H. Feig-Kurzman, YV, 0-33/3280; M. Lewinger, ibid. 
3 6 Haggada - tradycyjny zbiór opowiadań i pieśni w języku hebrajskim o wyzwoleniu narodu Izraela z 
niewoli egipskiej, czytany podczas świątecznej uczty Pesachowej. 
3 7 Relacje H. Karmel, R. Fradkin, Ester Necer, ibid. 
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A na wargi ich sine, na wargi zczemiałe, 
Jak krew krzyk wytryśnie... „Wolności!!!" 

Działalność kulturalna więźniarek żydowskich w obozie Hasag-Leipizg występuje 
na tle epoki klęski, oznaczającej kres hitlerowskiej Rzeszy. Był to główny, ale nie 
jedyny czynnik, który wpływał na postawę miejscowych władz na wszystkich szcze-
blach, głównie miejscowego komendanta, Plaula. De facto, Żydówki były traktowane 
gorzej niż inne więźniarki ale, przynajmniej według oświadczenia Plaula, miały równe 
prawa jako robotnice, „bez względu na różnice narodowościowe"38. 

Polityka tolerancyjna komendanta Plaula była komponentem bardzo ważnym, ale 
nie decydującym. Do rozwoju życia kulturalnego przyczyniły się i inne czynniki: 
tęsknota więźniarek za słowem pociechy i rozrywki, zespół talentów szukających 
okazji do zaprezentowania swoich utworów, tolerancyjna postawa funkcyjnych z La-
gerverwaltung i współzawodnictwo między różnymi grupami narodowościowymi. Na-
leży dodać, że dla przedstawicielek inteligencji wśród Żydówek faktorem dopingują-
cym były również objawy antysemityzmu wśród innych więźniarek, wobec których 
należało udowodnić, że „my też umiemy, nie jesteśmy gorsze od innych"39. 

Rozpatrując różne dziedziny działalności kulturalnej należy zaznaczyć, że w orga-
nizowaniu dużych występów (koncertów), Żydówki nie mogły konkurować z innymi 
grupami, a zwłaszcza z Polkami, u których kierownictwo życia kulturalnego spoczy-
wało w rękach Matyldy Oliniewskiej, przedwojennej działaczki społecznej. Matylda, 
osobistość niewątpliwie charyzmatyczna, zorganizowała w obozie lipskim stały zespół, 
„Bunkerkommando", w czym pomogło jej doświadczenie zebrane w obozie na Maj-
danku i poparcie polskich funkcyjnych w Lipsku. Pośród Żydówek prowodyrkami 
były dziewczęta z tzw. „Grupy Krakowskiej" (nazwa przyjęta przez autorkę dla celów 
metodologicznych), która powstała w sposób spontaniczny. Jej przywódczynie ducho-
we, siostry Karmel, cieszyły się wprawdzie niezwykłą popularnością, ale nie intereso-
wały się utworzeniem stałych ram organizacyjnych, wymagających dyscypliny. Z tego 
powodu duże występy były organizowane w sposób zbiorowy, co doprowadziło cza-
sem do wewnętrznych tarć. 

Działalność kulturalna więźniów żydowskich w obozach nazistowskich w ogóle, 
a w obozie Hasag-Leipzig w szczególności, zasługuje niewątpliwie na specjalistyczną 
pracę badawczą. Ale nawet powierzchowne zaznajomienie się z przedmiotem pozwa-
la ustalić, że w tym międzynarodowym, choć nieznanym obozie, pieśni, wiersze i kon-
certy tworzone przez więźniarki żydowskie zapewniają im godne miejsce pośród 
wszystkich grup narodowych. Działalność ta pomagała im jako jednostkom zachować 
równowagę psychiczną i godność ludzką, a jako grupie - chroniła wartości narodowe 
i ogólnoludzkie, i wzbudzała nadzieję na nowy, lepszy świat40. Innymi słowy - po-
magała przetrwać. 

3 8 Przemówienie komendanta Plaula, „Nader", ibid. s. 72 
3 9 Relacja M. Lewinger, ibid. 
4 0 Relacja L. Kaufman-Fuss, YV, 0-33/1819. 
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Na pytanie, skąd czerpały więźniarki siłę na pisanie wierszy i na wspólne śpiewy 
w warunkach głodu, terroru i ustawicznej grozy śmierci - odpowiedział Kazimierz 
Szwemberg, więzień Oświęcimia: „Ważne jest i to, że zjawiska obozowej kultury 
łączyły więźniów różnej narodowości, wzmacniały podstawę ich solidarności, były 
chronione i wspierane przez towarzyszy (często również oddaniem kawałka chleba 
dla artysty)... Refleksja jest jeszcze taka: jeżeli nie udało się w obozach zagłady 
sprowadzić człowieka do roli wegetującego na pustyni kulturalnej, to nie będzie to 
możliwe nigdy"41. 

4 1 Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski, Oświęcim nieznany, Kraków 1981, s. 134. 

Kościół, Lud Boży Nowego Przymicr/a, zgłębiając swoją tajemnicę, odkrywa 
swoją więź z narodem żydowskim. ..do którego przodków Pan Bóg przemawiał". 
W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już 
odpowiedzią na Objawienie Boże w Starym Przymierzu. To do narodu 
żydowskiego „należą przybrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie Prawa, 
pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest 
Chrystus według ciała" (Rz 9, 4-5), ponieważ „dary łaski i wezwania Boże są 
nieodwołalne" (Rz 11, 29). 

Katechizm Kościoła Katolickiego (839) 



Regina Grzeszkiewicz 

Żydzi Szczebrzescy 

milczące pytania 

dlaczego milczysz Rebeko 
dlaczego Mojsze nie tańczysz 
wiatr tak skocznie gra 
ruchu tak dużo 
tak miękko na... macewach 
postaw krok zwiewny 
uchyl zasłonę śmierci bolesnej 
śmierci tajemnej 
tańcz! 
wietrze graj 
ciszo śpiewaj psalm 
a łzy moje płynąć przestańcie 

Żydzi Szczebrzeszyna rozproszeni są po całym świecie 
i noszą w swojej pamięci to małe ulubione miasteczko... 

(z wystąpienia Efraima Farbera na szczebrzeskim 
kirkucie w dniu odsłonięcia obelisku upamiętniającego 

zagładę Żydów Szczebrzeszyna) 

W Szczebrzeszynie Żydzi pojawili się ok. roku 1507. Informacji takiej dostarcza 
wykaz osiedli wyznawców religii mojżeszowej, które uiściły podatek koronacyjny na 
początku 1507 roku. Rejestr obejmuje dziesięć skupisk na Rusi Czerwonej - w tej 
liczbie i kahał szczebrzeski, który zapłacił 40 złotych1. 

Przybycie ich miasto zawdzięcza prawdopodobnie decyzji ówczesnego właściciela, 
a był nim w omawianym okresie Jan Amor Tarnowski. Podejmując decyzję o sprowa-

1 H. Maurycy, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. (dalej: Żydzi na Rusi 
Czerwonej). 
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dzeniu Żydów na teren swoich posiadłości, stawiał na korzyści gospodarcze. Działal-
ność Żydów i płynące stąd dochody przemawiały za tym, iż warto w nich zainwesto-
wać - sprawdzali się jako rzemieślnicy, handlarze czy arendarze, przykładów czego 
dostarczała gospodarcza działalność Żydów na terenie innych prywatnych miast w ca-
łym kraju. 

W początkowym okresie po wydaniu przez Jana Amora Tarnowskiego tzw. „przy-
wileju osiedleńczego żydowskiego" (nie znamy treści tego przywileju i nie wiemy czy 
rzeczywiście był wydany, możemy jednak domniemywać, że taka czynność miała 
miejsce, bowiem tak postępowali wówczas właściciele większości miast prywatnych), 
przybywający do miasta Żydzi podlegali mu wyłącznie w sprawach dotyczących bez-
pośrednio działalności gospodarczej, budowy lub wynajmu domów mieszkalnych i zo-
bowiązań podatkowych. Jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, obowiązywała szczebrze-
skich Żydów, podobnie jak i pozostałych na terenie kraju, władza królewska. Sytuacja 
ta uległa zmianie w roku 1593, kiedy to Zygmunt I Stary pełnię władzy sądowniczej 
nad Żydami w miastach prywatnych przekazał w ręce właścicieli tych miast2. 

Przybywający do Szczebrzeszyna Żydzi to głównie: rzeźnicy, krawcy, stolarze, 
snycerze, na co wskazuje Wykaz rzemiosł uprawianych na Rusi Czerwonej w łatach 
1556 - 1649*. Z czasem dojdzie handel, który stanie się podstawą ich egzystencji, 
arenda i uprawa winnej latorośli (XVIII, pocz. X I X w.) 

Żydowscy rzeźnicy ze Szczebrzeszyna organizują się w cech, szukając poza sprze-
dażą mięsa w samym mieście, także rynku zbytu w pobliskim Zamościu. Wywołuje to 
zrozumiały sprzeciw miejscowych Żydów, którzy wystarali się o zarządzenie ordynata 
Jana Zamoyskiego „Sobiepana" zabraniające „obcym rzeźnikom (a zatem i Żydom 
szczebrzeskim) przywożenia do Zamościa mięsa we wszystkie dni tygodnia za wyjąt-
kiem sobót"4. 

Od momentu wydania tego zarządzenia (1651 r.), każdy rzeźnik, który przywiózł 
mięso w inny dzień tygodnia, był ścigany. Zachowane przewody sądowe z roku 1665 
informują, iż za nieprzestrzeganie powyższego zakazu sądzeni byli przez Trybunał 
Zamojski rzeźnicy Hirsz Mendlowicz i Boruch Pierog ze Szczebrzeszyna5. 

Natomiast handlarze, terenem swych operacji czynią głównie Małopolskę. Z roku 
1639 pochodzą dwie wzmianki o kupcach żydowskich ze Szczebrzeszyna6. Gabriel 
wiózł z Krakowa księgi i krajki w skrzyni . Jakub Abramowicz zobowiązał się na 
jarmarku w Zamościu przewieźć do Wrocławia „swoim wozem, końmi i czeladzią" 
towar należący do kupca chrześcijańskiego Rafała8. 

2 Ibidem s. 138 142. 
3 J. Morgensztern, Żydzi w Zamościu w XVI~XVII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 
(ŻIH)'\ 1965, nr 53, s. 9 (dalej: Żydzi w Zamościu). 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 M. Horn, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. 
7 Rękopis nr 2133 s. 253 1639 Archiwum m. Krakowa wg F. Kiryk, Żydzi w Małopolsce, s. 75. M. Horn, 
Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w,, s. 138 142. 
8 J. Morgensztern, O działalności gospodarczej Żydów w Zamościu „Biuletyn ŻIH", 1956, nr 56, s. 20 
(dalej: O działalności gospodarczej Żydów). 
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Inny Żyd, wprawdzie krakowski, ale z pewnością pochodzący ze Szczebrzeszyna, 
na co wskazuje jego nazwisko Franczek Szczebrzeszyński, posiał do Wrocławia dnia 
21 października 1593 roku 40 soboli za 90 grzywien i następnego dnia kolejny trans-
port za 77 grzywien9. 

Żydzi szczebrzescy handlowali suknem, płótnem, artykułami korzennymi. Z upły-
wem lat doszli do pewnej specjalizacji, mianowicie, jak podaje Maurycy Horn, „prze-
ważają w Szczebrzeszynie (i pobliskim Turobinie) towary kolonialne i zboże"10. 

Według adnotacji w Księdze komory celnej lubelskiej z lat 1530-31, kupcy ży-
dowscy wożący towary kolonialne pochodzili wyłącznie z południowo-wschodnich 
kresów Polski i Litwy (Bełz, Chełm, Lwów, Szczebrzeszyn, Turobin, Brześć n. Bu-
giem, Troki)11. 

Poza handlem i rzemiosłem, Żydzi szczebrzescy zajmowali się także arendą. Aren-
dowali stawy, browary, gorzelnie i młyny. Wiązało się to z pewną odpłatnością, ale 
i przywilejami np.: dzierżawcy stawów nowozamojskich posiadali wyłączne prawo 
sprzedaży ryb w Zamościu i Szczebrzeszynie12. 

Najbardziej znaną rodziną żydowską, która zajmowała się, z wielkim zresztą po-
wodzeniem, dzierżawą młynów, stawów i gorzelni na Zamojszczyźnie, byli Nosalczy-
kowie - ponoszone opłaty z tytułu dzierżawy w ich przypadku wynosiły 15.000 złotych 
rocznie13. Nosalczykowie (Nosołowicze) mieszkali głównie w Szczebrzeszynie. W XVII 
w. niektórzy z nich przenieśli się do Zamościa14. Pierwszym Żydem z rodu Nasalczy-
ków zamieszkałym w Zamościu był Icek Izraelowicz15. 

Za ostatnich Jagiellonów pojawiły się w Polsce nowe przywileje, tzw. s e r w i -
t o r a t y - obdarowano nimi Żydów, którzy zaopatrywali dwór królewski w niezbęd-
ne wyroby i artykuły żywnościowe. Istota serwitoratu polegała na tym, iż dostawca 
podlegał wyłącznie jurysdykcji królewskiej (wyjmowany był przez panującego spod 
sądu miejskiego). Ze Szczebrzeszyna przywilejem takim obdarowano Izaaka i Kielma-
na Dawidowiczów. Potwierdzenia nadania tego serwitoratu dokonał dnia 16 grudnia 
1672 roku w Warszawie król Michał Korybut Wiśniowiecki16. 

Wzrastająca liczebnie żydowska ludność Szczebrzeszyna (w roku 1564 było w mieś-
cie 90 osób)17 zostaje „wprzężona" w ogólnokrajowy system podatkowy, zatwierdzo-
ny przez kolejne uchwały sejmowe w latach 1538, 1549, 1580. 

W roku 1594 uchwalono podatek zwany pogłównym żydowskim. Jego egzekwo-
wanie odbywało się drogą przeprowadzanych corocznie spisów ludności żydowskiej; 
w roku, w którym nie przeprowadzono z różnych obiektywnych przyczyn spisu, Żydzi 

9 Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Kraków 22- 26 IX 1986 (dalej: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej) s. 222. 
1 0 M. Hora, Żydzi na Rusi Czerwonej. 
11 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, s. 37. 
1 2 J. Morgensztern, O działalności gospodarczej Żydów. 
1 3 M. Horn, Żydzi na Rusi Czerwonej, s. 245. 
1 4 J. Morgensztern, Żydzi w Zamościu, s. 36. 
15 Ibidem. 
16 Regestr dokumentów z Metryki Koronnej i Sigiłlat (1669 1696), „Biuletyn ŻIH", 1969, nr 69; (dalej: 
Regestr dokumentów.). 
17 A. Jabłonowski, Polska w XVI w. t. VII, cz. I, s. 64. 
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płacili podatek w formie ryczałtu. Dane z roku 1662 informują, iż pogłówne w Szcze-
brzeszynie płaciło 172 Żydów18. 

Kolejny podatek zatwierdzony przez Sejm 1629 roku to podymne, pobierane od 
każdego domu w mieście. Istniał przy tym podział na domy małe - od takich płacono 
po 1/2 złotego, oraz domy duże - w tym przypadku opłata wynosiła 2 złote. Żydzi ze 
Szczebrzeszyna także zostali objęci tym podatkiem19. 

Inną opłatą uiszczaną przez Żydów była tzw. oplata od posiadłości. Pobierano ją 
od wszystkich właścicieli nieruchomości (placu, domu mieszkalnego). Najwyższa opła-
ta (czynsz) obowiązywała w przypadku, gdy w posiadaniu czynszownika znajdował się 
cały plac, lub gdy obok domu położonego na peryferiach miasta znajdowała się 
działka gruntu uprawnego lub sad. 

Również rzemieślnicy żydowscy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
zobowiązani byli do uiszczenia świadczeń w gotówce lub w postaci rzeczowej, a nie-
kiedy w obu postaciach. W roku 1641 rzemieślnicy żydowscy ze Szczebrzeszyna 
wnieśli na rzecz właściciela miasta 10 złotych i 10 kamieni łoju, w roku 1648 - 30 
złotych, w 1650 - 50 złotych, a w roku 1653 „względem ubóstwa" tylko 25 złotych. 
W 1670 roku zobowiązani zostali do zapłacenia 60 florenów lub oddania 10 kamieni 
łoju. Oprócz tego, Żydzi każdego roku dostarczali na rzecz pana miasta 10 kamieni 
prochu20. 

Poza wspomnianymi opłatami, od roku 1539 obowiązywał podatek „od żydostwa" 
- płaciły go wszystkie rodziny żydowskie na terenie kraju na rzecz prywatnych właś-
cicieli miast (Volumina legum, t. II nr 550, s. 270). Wysokość tych opłat, zgodnie 
z ustawą sejmową z tego okresu, wynosiła 2 złote od właścicieli nieruchomości i 1 złoty 
od komorników. Zdarzały się jednak „lokalne" odchylenia - w Szczebrzeszynie po 
2 złote płacili właściciele nieruchomości w centrum, po 1 złoty na peryferiach („przy 
Parkanie")21. 

W odniesieniu do Żydów zamieszkujących tereny wchodzące w skład Ordynacji 
Zamojskiej (Szczebrzeszyn przyłączony został do Ordynacji w 1598 roku), ustanowio-
ny został podatek od posiadanej służby. Informacja o jego istnieniu pojawiła się ok. 
roku 1700 - sporządzony został wówczas w Ziemi Krasnostawskiej „regestr ludzi 
luźnych tak u chrześcijan bawiących jako i u Żydów" . Regestry te są imiennymi 
spisami właścicieli zakładów propinacyjnych (zarówno Żydów jak i Polaków) w Za-
mościu, Turobinie i Szczebrzeszynie, wskazującymi ile służby zatrudniono. W Zamoś-
ciu zatrudnione były 73 osoby, w Turobinie 47, w Szczebrzeszynie 26. Od każdego 
sługi Żydzi zobowiązani byli zapłacić po 1 zł i 1 gr. podatku. 

Od XVII wieku gmina żydowska w Szczebrzeszynie wnosiła opłaty od bóżnicy 
i cmentarza. Zwolniony był od tej powinności szpital założony w 1641 roku za zgodą 
ówczesnego ordynata Jana Zamoyskiego „Sobiepana". W inwentarzu miasta Szcze-

18 J. Morgensztern, Podatki Żydów w Ordynacji Zamojskiej, „Biuletyn ŻIH", 1979, nr 71-72 (dalej: 
Podatki Żydów). 
1 9 Ibidem. 
2 0 Ibidem. 
2 1 Ibidem. 
2 2 WAPL. AOZ, Inwentarze miasta Szczebrzeszyna, 1593, nr 46-50. 
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brzeszyna z roku 1641 znajdujemy wzmiankę: „szpital żydowski wolny". Sytuacja taka 
trwała do roku 1665. Wtedy odnotowano, iż „szpital żydowski w połowie półplacu 
liber"23. 

Szpital był w zasadzie przytułkiem, w którym biedota żydowska na koszt gminy 
dożywała swojej starości. Nadzór nad nim sprawował zarządca zwany szpitalnym. 
Mieścił się w „budynku, który stał na połowie półplacu przy ulicy prowadzącej od 
stajni zamkowych"24. Stajnie zamkowe znajdowały się w pobliżu cerkwi przy ul. 
Turobińskiej (obecna Sądowa)25. 

Oprócz wspomnianych podatków i opłat, Żydzi szczebrzescy składali na żądanie 
właścicieli miasta daniny w naturze - dominował owies. Wysokość tych danin obra-
zują dane zawarte w Exsakcionarzu Danin Inwentarskich z lat 1833 -1834 (Wapl, 
Aoz). Oddawano je w korcach i garściach (garncach), przypomnijmy - korzec to ok. 
128 1 lub 98,28 kg, garniec ok. 4 1. 

Exsakcionarze są także cennym źródłem informacji z zakresu nazewnictwa X I X -
wiecznych ulic i „dzielnic" Szczebrzeszyna. Zarzecze - mieszkali tutaj m.in. Weymel 
Szloma, Brukier Tobia i Teria; część miasta określana Pod Parkanem - znajdowały 
się tutaj 62 domy zamieszkałe głównie przez Polaków, z Żydów wymieniony jest 
Szper Leyb (rok 1833); Ogrody Okopiska, Mury Miejskie (na początku XVIII wieku 
znajdowało się tutaj 96 placów), Podzamcze - 23 domy, od użytkowania których 
płacono czynsz w wysokości 3 kopiejek. Na Zamczysku położone były tzw. grunty 
skarbowe oddane w czynsz ok. 1806 roku. Wspomniane są także Chałupy na Chmiel-
niku - oprócz Eliasza Ludoka mieszkali tutaj Polacy. Z ulic exsakcionarze wymienia-
ją: Zatyiną - mieszkał tu m.in. Moszko Dyner, Przedmieście Szczebrzeskie i Zamoj-
skie (Dawid Feydko, Eliasz Danielewicz, Ankiel Winbroad) oraz Błonie. 

Istotnym problemem nękającym żydowską społeczność Szczebrzeszyna były zadłu-
żenia. Wynikały one głównie z faktu, iż w ówczesnej Polsce (XVII w.) stosowano 
w odniesieniu do opłat podatkowych odpowiedzialność zbiorową dla Żydów. Ciężar 
podatku nałożonego na gminę żydowską pokrywany był przez jej członków, dolicza-
jąc do tego należności potrzebne na utrzymanie starszyzny (zarządu gminy) oraz 
urzędników gminnych (mełamed, szames, pisarz gminny), wydatki te były znaczne. 

Centralny organ administracji żydowskiej i ustawodawstwa Waad Arba Aracot 
rozkładał sumę do zapłacenia określoną przez państwo na Ziemstwa (były to zrze-
szenia gmin poszczególnych regionów Polski: Wielkopolski, Małopolski, Rusi Czer-
wonej i Wołynia), te z kolei przypadającą nań sumę potrzebną na pokrycie podatków 
i wydatków związanych ze swoją i Waadu działalnością rozkładały na podległe im 
gminy. Zarząd gminy, obciążającą go sumę, powiększoną o koszty na pokrycie wy-
datków własnych, nakładał na swoją zbiorowość gminną . 

Wierzycielami Żydów szczebrzeskich było duchowieństwo i szlachta. Wysokość 
stopy procentowej pobieranej od gmin żydowskich na terenie całego kraju określała 

2 3 S. F. Gajewski, Szpitale żydowskie na Rusi Czerwonej w XVl-XVUl w., „Biuletyn ŻIH", 1979, nr 4. 
2 4 Ibidem. 

C. Bartnik, Mistyka wsi. 
J. Morgensztern, Zadłużenie gmin żydowskich w Ordynacji Zamojskiej w 11 połowie XVII w., 

„Biuletyn ŻIH", 1970, nr 73 (dalej: Zadłużenie gmin żydowskich). 
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umowa pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Najwyższy dopuszczalny procent uregu-
lowany był prawnie. W II poł. XVII wieku prawo dozwalało duchowieństwu 7 %, 
ludziom świeckim (chrześcijanom) do 10 %, zaś Żydom (od 1670 roku) aż do 20 %. 
W praktyce normy te były często przekraczane27. 

Przedmiotem gospodarczej działalności Żydów szczebrzeskich, poza handlem 
i arendą, była również uprawa winnej latorośli - działalność ta widoczna jest w wieku 
XVII (Wapl, Aoz), winogrodnikami byli wówczas Kol Berko, Bajer Symcha, Geis-
thort Beniamin, małżeństwo Teria i Abram Staupfmanowie. 

U schyłku XVII wieku miasto znajduje nowe źródło dochodu jakim staje się 
propinacja. Dane z lat 1789 - 180028 wskazują na znaczny udział Żydów w tym 
przedsięwzięciu. W „Specyfikacji szynkarzy miejskich i wiejskich" z roku 1789 spoty-
kamy aż 18-tu Żydów29, są to: „Abramów Szloma, Cytryn Abus, Cytryn Mortko, 
Gorajer Wolf, Hunef Herszko, Josow Abram, Krofinalny Josef, Lubliner Aron, Luzer 
Żyra, Malowaniec Daniel (albo z Malowańca), przydomek ten bierze się stąd, iż ów 
Daniel mieszkał w tzw. Malowanym Domu, ok. którego też druga część rynku szcze-
brzeskiego wymieniona już w roku 1641 w Inwentarzu Włości Szczebrzeskiej zwana 
była Malowańcem (Wapl, Aoz. Inwentarz Włości Szczebrzeskiej w Roku Pańskim 
1641 nr 47), Oszyja Żyra, Siekarz Szmul, Szolow Herszko, Szper Mortka, Tayczer 
Gerszon, Welczer Szol, Zacher Daniel". 

W gospodarczej działalności Szczebrzeszyna swoją chlubną kartę zapisał także 
Icek Szper. W roku 1853 założył kolonię rolniczą pod nazwą Szperowka, prowadzenie 
której zlecił „czeladzi swego wyznania starając się upowszechnić między nimi zamiło-
wanie do prac rolniczych". Dalszy ciąg poczynań Icka Szpera był taki, że za swój czyn 
wyczyn domagał się przyznania mu praw (obywatelskich) które, jak uzasadniał, na-
leżne mu są za „moralne postępowanie, przychylność do naszego (polskiego) rządu 
i usiłowania w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, któremu rzadko który ze staroza-
konnych poświęca się"30. 

W początkach X I X wieku w mieście funkcjonowały dwa młyny - jeden z nich 
dzierżawił na mocy umowy zawartej z ordynatem hrabią Konstantym Zamoyskim 
Samuel Aszkenazy i S. Landau31. 

Z dnia 14 marca 1888 roku pochodzi skierowane do rządcy klucza zwierzynieckie-
go (Szczebrzeszyn wchodził wówczas w skład tego klucza) wyjaśnienie, w którym 
czytamy, że: „[...] dom mieszkalny dla dzierżawcy młyna w Szczebrzeszynie przezna-
czony, jako w ścianach i zewnętrznym urządzeniu kompletnie spróchniały, zastąpiony 
być musi nowym. Aby na bulwar i reperację mostu po dokładnym obliczeniu mate-
riałów potrzebnych takowe wydane były p. dzierżawcy Samuelowi Aszkenaz bezpłat-
nie, wszelkie zaś koszta w gotowiźnie obowiązywać mają p. dzierżawcę bez żadnego 
ze strony Ordynacji dodatku, wreszcie budowy domu mieszkalnego (o sześciu izbach) 

J. Morgensztern, Zadłużenie gmin żydowskich. 
2 8 WAPL. AOZ. Rapporta Propinacji Szczebrzeskiej, sygn. 2972. 
2 9 Ibidem. 
3 0 Teka Zamojska 1921, nr 1 nn, s. 22. 
3 1 WAPL. AOZ. Kontrakt o dzierżawę młyna w Szczebrzeszynie z Samuelem Aszkenazym i S. Landau, 
sygn. 14419. 
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długości łokci 39 szerokości łokci 20 dokona Ordynacja własnym kosztem i materia-
łem, a dzierżawca obowiązany będzie do czasu postawienia i daty protokółu odbior-
czego opłacać do kasy Ordynacji od kapitału w gotowiźnie i materiału wyrachowa-
nego 50 % aż do ekspiracji terminu dzierżawnego"32. 

Wespół z Aszkenazym Samuelem młyn szczebrzeski dzierżawił S. Landau, który 
(z przyczyn nam nie znanych) został ukazem carskim wydalony z granic Polski. Z listu 
skierowanego do hrabiego Konstantego Zamoyskiego, kuratora Ordynacji, dnia 
1 grudnia 1890 roku wynika, że część dzierżawna S. Landau została przekazana bratu 
Samuela Aszkenazego Salomonowi33. 

W parze z działalnością gospodarczą postępuje duchowy rozwój żydowskiej spo-
łeczności Szczebrzeszyna. Powstaje synagoga, która staje się centralnym ośrodkiem 
życia duchowego, a jednocześnie przedmiotem dumy całej gminy. Pierwsza wzmianka 
0 istnieniu synagogi pochodzi z XVI w. (1584). Obecna, późnorenesansowa, wznie-
siona została prawdopodobnie w miejsce poprzedniej na pocz. XVII wieku. Podczas 
powstania Bohdana Chmielnickiego (1648) została poważnie uszkodzona. Kolejnych 
zniszczeń dokonali Szwedzi w 1655 roku, odbudowano ją w 1659 roku, w wieku 
XVIII nieco przekształcono34. 

W połowie XVIII wieku do Szczebrzeszyna docierają wieści o noworodzącym się 
ruchu religijnym - c h a s y d y z m i e . Chasydyzm, za twórcę którego uważa się Baal 
Szem Towa (Mistrz Dobrego Imienia), kierował swe przesłanie do Żydów wyniszczo-
nych zarówno duchowo jak i fizycznie rzeziami Chmielnickiego. Każda społeczność 
chasydzka skupiała się wokół osoby charyzmatycznego przywódcy - cadyka (hebr. 
cadik - mąż sprawiedliwy), który jak wierzono posiadał moc czynienia cudów i speł-
niał rolę kanału przekazującego boską energię spływającą przez niego na świat35. 
Z czasem chasydyzm zyskuje zwolenników, a duchowym przywódcą szczebrzeskich 
chasydów staje się Abram Leizer Hurowic. 

W roku 1939 synagoga została spalona przez Niemców: „(...) cała sprawa z tym 
równoczesnym podpaleniem miasta w czterech miejscach, spalenie bożnicy i kilkunas-
tu domów w jej najbliższym sąsiedztwie, gdzie mieszkał rabin (Chil Blaukman) i był 
dom modlitwy przedstawia się bardzo zagadkowo"36. 

W latach 1956-1965 synagoga została odbudowana kosztem 3 min złotych37. Spo-
łeczeństwo Szczebrzeszyna chciało w ten sposób oddać hołd pomordowanym Żydom, 
z którymi przecież żyło od wieków w zgodzie i trudzie, w nienawiści i wzajemnym 
szacunku jak to bywa w każdej społeczności. 

Budynek synagogi z wysokim łamanym dachem (tzw. polskim) pierwotnie kryty 
był gontem, w roku 1986 gont zastąpiono blachą miedzianą. Od strony południowej 
1 północnej znajdują się w nim babińce, czyli pomieszczenia, w których modliły się 
kobiety. Pomieszczenia te przylegały do głównej sali modlitewnej, obniżonej w stosun-

3 2 Ibidem. 
3 3 Ibidem. 
3 4 A. Trzciński, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie (dalej: Śladami zabytków). 
3 5 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 56. 
3 6 Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji 1939 - 1944 (dalej: Dziennik). 
3 7 S. Kozicki, Powrót „Miesięcznik Literacki", 1973, nr 7. 
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ku do poziomu przedsionka (jak podaje Majer Bałaban (w:) Zabytki historyczne 
Żydów w Polsce, s. 70, takie położenie sali modlitewnej uczeni tłumaczyli przepisem 
religijnym opartym na zdaniu Psalmisty „de profundis clamavi" - z głębokości woła-
łem do Ciebie, Panie - Ps 130, 1). Od strony zachodniej znajduje się piętrowy aneks. 
Wejście do modlitewni ozdobione jest prostym, kamiennym, późnorenesansowym 
portalem, wewnątrz samej sali zachował się kamienny aron hakodesz, umieszczony 
na tylnej ścianie wskazującej kierunek Jerozolimy38. Ponadto widoczne są na ścianach 
symbole lewitów: dzban i misa, ścianę południową zdobi menora. 

Jak podaje Majer Bałaban, w okresie świetności gminy szczebrzeskiej w synagodze 
znajdował się wielki siedmioramienny świecznik (na kształt świecznika w Świątyni 
Pańskiej w Jerozolimie zniszczonej przez Tytusa w 70 r. n.e.), który stał na specjalnie 
w tym celu zrobionym dużym kamiennym stole, umiejscowionym po prawej stronie 
pulpitu, przy którym śpiewał zapraszany do Szczebrzeszyna kantor39. Jako ciekawost-
kę należy dodać, że do roku 1918 we wszystkich synagogach kraju, a więc w szcze-
brzeskiej też, znajdowały się tablice z tekstem modlitwy za władcę40. 

Zwróćmy teraz uwagę na warunki socjalne, w jakich egzystowała ludność żydow-
ska. Ogólnie wiadomo, że biedota zamieszkiwała teren miasta zwany „Zatyłami" 
(okolice dzisiejszego przystanku autobusowego) - „Zatyły (...) zamieszkałe przez 
samych biednych Żydów, a więc takie slumsy szczebrzeskie"41. Natomiast przy głów-
nej ulicy - Zamojskiej mieszkała inteligencja żydowska, lekarze, dobrze sytuowani 
Żydzi. 

Nie wiemy jak wyglądał wystrój domów żydowskich w Szczebrzeszynie. Ich przy-
bliżony obraz daje nam opis sporządzony przez Majera Bałabana generalnie dla 
całego kraju. Na przełomie XVI - XVII wieku dom żydowski budowany był skrom-
nie i, rzecz charakterystyczna, przepełniony bywał lokatorami. Okna takiego domu 
tylko u bogatych Żydów były oszklone, biedacy mieli w swych oknach błony lub 
przetłuszczony papier. 

Dom taki urządzony był następująco: w pokoju znajdował się wielki stół z krzesła-
mi i ławami dookoła, a ponadto świecznik na sobotę zwany żyrandolem, lichtarze 
oraz kufer na szaty i bieliznę. Prawie w każdym domu żydowskim były półki na 
książki42. 

Gospodarcza działalność Żydów szczebrzeskich, ich bogacenie się, nabywanie 
placów i zabudowywanie ich według potrzeb (prawo zabudowywania pustych placów 
posiadali mieszkańcy miasta, a więc Żydzi prawdopodobnie też, od 26 czerwca 1643 
roku na mocy przywileju wydanego przez Ordynata Tomasza Zamoyskiego), a także 
duża przedsiębiorczość i operatywność w różnego rodzaju transakcjach była solą 
w oku większości szczebrzeskiego i okolicznego społeczeństwa nastawionego wręcz 
wrogo do „panoszącego się żydostwa": „toteż jak wiemy siedzą sobie i bogacą się na 

3 8 A. Trzciński, Śladami zabytków. 
3 9 M. Bałaban, Zabytki Żydów w Polsce, s. 92. 
4 0 Ibidem, s. 87. 
4 1 Cz. Bartnik, Mistyka wsi, s. 144. 
4 2 M. Bałaban, Zabytki Żydów w Polsce, s. 232. 
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20-tu już folwarkach ordynackich Żydzi i dzierżawią sobie już 22 młyna"43 - autor 
powyższego zdania miał na myśli zarówno Żydów miejskich szczebrzeskich, jak i z o-
kolicznych wsi. 

Korespondent „Gazety Warszawskiej" z 1902 r nr 225 o ówczesnych nastrojach 
społecznych w Szczebrzeszynie pisał tak: „na ucisk handlowo-ekonomiczny Żydów 
tutejszych narzekają wszyscy dzierżawcy chrześcijanie i oficjaliści, a wyzwolenia spod 
tego ucisku lichwiarsko-demoralizującego oczekują od zarządcy Ordynacji". 

Zarządcą był wówczas niejaki Otto Kubicki, niezbyt szanowany przez miejscową 
ludność z tej oto przyczyny, że „p. Kubicki faktycznie włada wszystkim, a że szcze-
gólną ma on słabość do Żydów przeto przy zawieraniu umów, czy to dzierżawnych 
czy sprzedażnych, daje pierwszeństwo izraelitom przed chrześcijanami. Ba, nawet -
mówiąc nawiasem - na „posłuchaniach" udzielanych w pewnych dniach i godzinach 
pan Kubicki daje pierwszeństwo Żydom przed księżmi katolickimi"44. 

Żydowska ludność Szczebrzeszyna miała także swój skromny udział w życiu kul-
turalnym miasta. Nieco światła na te zagadnienia rzucają dane zawarte w unikalnej 
dziś pracy pt. Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie 1811 - 1926. Zarys Dziejów, 
wydanej w 1927 roku w Szczebrzeszynie nakładem Dyrekcji Seminarium Nauczyciel-
skiego. Czytamy tam, że: „w mieście funkcjonowała biblioteka żydowska im. Jakóba 
Abramowicza, która liczyła przeszło 200 członków". W oparciu o zgromadzony księ-
gozbiór działało kółko dramatyczne. Młodzież żydowska skupiona była także w „or-
ganizacji harcerstwa żydowskiego". Nie zachowała się nazwa tej organizacji, możemy 
tylko domniemywać, iż mógł to być Haszomer Hacair (Młody Skaut) - jedyna za-
rejestrowana żydowska organizacja skautowa w Polsce międzywojennej. 

Haszomer Hacair powstał w 1913 roku w Galicji, później objął swym zasięgiem 
żydowskie środowiska na całym świecie. W jego szeregach skupiała się głównie 
młodzież drobnomieszczańska i rzemieślnicza. Centralny Zarząd dla terenu całej 
Polski znajdował się w Warszawie, a do jego powołania doszło w listopadzie 1913 
roku. Działalność Młodego Skauta wzorowana była na skautingu angielskim45. 

Ludność żydowska prenumerowała także przeszło 56 dzienników żydowskich. 
Najbliższą miejscowością, w której takowe pisma były wydawane był Zamość - uka-
zywał się tutaj: „Zamoszczer Sztyme", wydawcą był M. Zylbersztajn, redaktorem 
odpowiedzialnym - M. Herman (1928), w roku 1939 wydawcą był Lejb Godgraber 
Halbajer - redaktorem był Hersz Friedling (1923); „Meficech Tora Wudath" wyda-
wany i redagowany przez Berka Firsztmana (1937); „Unzer Gajst" - wydawca Berko 
Frisztman, red. odp. - Hersz Friedling (1928 i lata następne); „Zamoszczer Wort" -
wydawca Berko Perelmuter, red. odp. - Berko Frisztman (ukazywał się od 1930 r.)46. 

Z prasy polskojęzycznej w Szczebrzeszynie ukazywały się: w pocz. X I X wieku 
„Popisy Szczebrzeskie" - ogłaszał w nich swoje publikacje prof. Kiewlicz; „Nasze 
Życie" - był to miesięcznik Gminy Szkolnej Państwowego Seminarium Nauczyciel-
skiego w Szczebrzeszynie, redaktorem był Karol Pieczykolan, wydawcą - Gmina 

4 3 B. Szymański, W Zamojszczyźnie, „Rola", 1902, nr 36, s. 568. 
4 4 Ibidem, nr 21, s. 326. 
45 Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970, s. 25. 
4 6 Wg Katalog wystawy 180 lat prasy na Zamojszczyźnie. Zamość XI~XII, 1983. 
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Szkolna; „Przebłysk" - pismo uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego wydawane przez to Seminarium, redaktorem naczelnym był Józef Stel-
mach, red. odp. - W. Sztrejter. 

Żydzi szczebrzescy zajmowali się również polityką. Autorzy pracy „Szkoły im. 
Zamoyskich w Szczebrzeszynie 1811- 1926" podają, iż w roku 1927 w mieście istniało 
koło syjonistów i zwolenników radykalnych haseł politycznych, oraz ugrupowanie 
ortodoksów. Kilka lat wcześniej, w roku 1922 (październik), miał miejsce w Szczebrze-
szynie wiec Ogólnopolskiego Związku Robotniczego, któremu przewodniczył Josef 
Szprynger. Na wiecu przemawiali Uszer Goldberg z Warszawy i Szyja Wajs ze Szcze-
brzeszyna47. 

Swój rzemieślniczy charakter zachował Szczebrzeszyn aż do wybuchu II wojny 
światowej. Do roku 1939 w mieście funkcjonowały: zakłady krawieckie (w liczbie 10; 
wspomniała o tym m.in. p. Kazimiera Rzepecka twierdząc, że żydowskie krawcowe 
nieźle wywiązywały się ze swoich obowiązków, oczywiście były to również zakłady 
polskie), piekarnie (żydowskie i polskie w liczbie 13-tu). Wiemy też o istnieniu za-
kładu fotograficznego prowadzonego przez Żyda L. Ch. Sztrajchera. Świadczy o tym 
zdjęcie z pieczątką firmową zakładu, przedstawiające grupę dzieci ze szkoły po-
wszechnej w Czarnymstoku (powstała w 1896 roku, budynek jej został wzniesiony za 
urzędowania wójta gminy Radecznica - Łopatyńskiego na koszt gminy w miejscu 
domu i kuźni rodziny żydowskiej, którą usunięto z zajmowanej nieruchomości; pierw-
szym nauczycielem tej szkoły był Stefan Zbyszków), gdzie obok dzieci polskich uczyły 
się także żydowskie. Istniały też zakłady fryzjerskie (4), kowalskie (4), bednarskie (4), 
rymarskie (3), powroźnicze, zegarmistrzowskie (3), wyrabiające czapki i lampy nafto-
we. Nie można wykluczyć, iż rzemieślnicy żydowscy także byli w nich zatrudnieni. 

Żydzi zniknęli ze Szczebrzeszyna w roku 1942 - masowy mord na kirkucie. 
Pozostał po nich cmentarz - jeden z lepiej zachowanych na Lubelszczyźnie, oraz 
synagoga, w której mieści się Dom Kultury i Pamięci. 

szabat 

modlitwa zatopiona 
w jasnym płomieniu dwojga świec 
troskliwe błogosławieństwo w dłoniach matki oburącz kołysane 
unosi się 
między śnieżną ciszą obrusa 
a obecności Bożej istnieniem 
Adonaj szemo* 
Adonaj szemo 

Panie Wszechświata ku nam się zniż 

* Wiekuisty imię Jego. 
4 7 Ł. Gejler, E. Gobara, Kronika Ruchu Robotniczego i Związkowego w środowisku żydowskim 
w 1922 r., „Biuletyn ŻIH", 1969, nr 70. 



•fobie lingwistyczne (cytat retoryczny) 

Czesław i Piotr Jaroszyńscy 

Pewna charakterystyczność języków semickich 

W językach semickich występuje nastawienie i zakończenie fonacji, realizowane 
dzięki napięciu organu mówionego i okolicy krtani. Panconcelli-Calzi w swoich ba-
daniach wykazał, że nagłośnia pochyla się w tych wypadkach silnie w stronę wejścia 
do krtani. Krtań przesuwa się ku górze. Towarzyszący dźwięk jest głęboki, ostry 
i ściśnięty*. 

Uwaga! 
Obecnie w języku polskim, szczególnie w mediach, słyszymy tak właśnie wyma-

wiane r, a nawet samogłoski o, a. Ma to najczęściej miejsce przy wygłosie. 
(s. 121) 

BEŁKOT - patologiczne niechlujstwo językowe. 
(s. 120) 

- argumentum ad personam (ośmieszanie przeciwnika). Ktoś może powiedzieć coś 
prawdziwego, ale dezauwuujemy jego przekonania, wówiąc, że np. ten ktoś jest łysy. 

- argumentum ad populum (argument demagogiczny bazujący na instynktach 
tłumu). 

(s. 52) 

Czesław i Piotr Jaroszyńscy, Podstawy retoryki klasycznej, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 
Warszawa 1998. 

Czesław Jaroszyński - aktor. 
Piotr Jaroszyński - filozof; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Zob. O. van Essen, Fonetyka ogólna i stosowana, Warszawa 1967, s. 66. 



• spotkania polsko-żydowskie 

Monika Szabłowska 

Obraz Żyda w literaturze polskiej 
(rekonesans) 

Motyw Żyda funkcjonuje w literaturze polskiej już od średniowiecza. Nie jest on 
dla twórców XIX w. czymś obcym, ani nowym. Sięgali po niego także oświeceniowi 
reformatorzy. Jedno jest pewne, iż jest to postać literacka traktowana bardzo różnie, 
zależnie od atmosfery epoki, jej założeń, od stopnia nasilenia pewnego rodzaju „po-
pularności". Należy jednak przyznać, że wiek XIX to okres ekspansji powyższego 
zagadnienia. W romantyzmie tacy twórcy jak np. A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. 
Norwid czy W. Syrokomla czynią z bohatera żydowskiego postać na wskroś literacką, 
staje się on wykładnikiem określonych idei i postulatów. Jego pojawienie się w litera-
turze spełnia określoną funkcję - ma przybliżyć dwa narody, doprowadzić do skon-
frontowania ich historii. Romantycy także robią pierwszy krok, by zamanifestować 
relacje zachodzące pomiędzy Polakami a Żydami. Przykładem niech będą dosyć 
liczne liryki (np. M. Romanowskiego, W. Wolskiego, czy W. Syrokomli) poruszające 
problem uprzedzeń Polaków, ich negatywnego i często napastliwego stosunku do 
wyznawców wiary mojżeszowej. 

Jednakże istnieje i drugi sposób opisu postaci żydowskich w literaturze roman-
tycznej. Najczęściej są to utwory anonimowych twórców, dla których posługiwanie się 
stereotypowym wizerunkiem Żyda jest metodą walki ze złem. To właśnie w tym 
okresie w literaturze nasila się jednolity obraz Żyda - złego, chciwego egocentryka. 
Jego jedynym dążeniem jest zdobycie wielkiego majątku nawet za cenę szczęścia 
własnej rodziny czy krzywdy innych . Potwierdzenie znajdujemy w dramacie J. Ko-
rzeniowskiego pt. Żydzi. Należy jednak przyznać, że dla autora „Żydem" był każdy, 
kto posiadał wyżej wymieniony zespół cech, niezależnie od przynależności do okreś-
lonego narodu. Taki opis zachowań wskazuje na bardzo ważną sprawę: nawet, gdy 
wyeliminujemy pochodzenie, to sama nazwa niesie ze sobą określone skojarzenia. 
Autor odwołał się do świadomości przeciętnego odbiorcy, który częściej stykał się 
z utworami o niskiej wartości literackiej niż z dziełami naszych wieszczów. Tu można 
również sięgnąć do dramatu Z. Krasińskiego Nie - Boska komedia - gdzie autor 
także korzysta z uproszczonego pojmowania postaci Żyda. Przypomnijmy wędrówkę 
hrabiego Henryka po obozie rewolucjonistów: wśród łotrów, oszustów, pijaków i pros-
tytutek są Żydzi dbający wyłącznie o własne korzyści. Nawet w tak znakomitym 
dziele postać Żyda uosabia człowieka interesu, zachłannego i nieuczciwego wobec 
innych. Stereotypizacja pojawia się zatem nie tylko w literaturze niskiej, populistycz-
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nej, ale i w tej najznamienitszej, zaliczanej dziś do klasyki. Przyczyny tego zjawiska są 
różne. Odwołam się do dwóch najważniejszych. Po pierwsze: była to bardzo liczna 
narodowość, ale zamknięta we własnym kręgu. Jej hermetyczność sprawiła, iż to, co 
nieznane stało się synonimem obcości i wrogości. Potwierdzają to wyniki badań. Na 
przykład w Lublinie pod koniec XIV w. społeczność żydowska liczyła 60 proc. ogółu 
mieszkańców, z czego tylko 1\3 potrafiła mówić i pisać po polsku. Po drugie: należy 
odwołać się do pojęcia „kozioł ofiarny". R. Girard w pracy pod tymże tytułem opisał 
mechanizmy tworzące to zjawisko. Żydów jako naród postrzegano jako ludzi bier-
nych, słabych, nie mających własnego państwa, przez co zawsze byli obcymi w danym 
społeczeństwie. Te czynniki doskonale wpłynęły na kształtowanie ich negatywnego 
wizerunku, podbudowanego stosunkiem religii chrześcijańskiej do wiary mojżeszowej. 
Żydzi byli odpowiedzialni za śmierć Chrystusa. Jest to poważny zarzut i tylko jego 
obalenie pozwoliłoby zmienić obraz Żyda w oczach przeciętnego człowieka. Z prob-
lemem tym starał się uporać A. Mickiewicz i J. Słowacki. W swoich poczynaniach 
kierowali się oni poglądami A. Towiańskiego. Według niego Izraelici byli narodem 
wybranym przez Boga, dlatego też doświadczyli wyróżnienia i upadku. Żyd stał się 
symbolem wielkości i małości człowieka, zaś jego dzieje - parabolą losu ludzkiego czy 
też narodu polskiego. Towiański twierdził, że aby świat został zbawiony Żydów 
powinno się ochrzcić. W ten sposób odpokutują oni swoją pierworodną winę jaką 
jest zdrada Chrystusa. Mickiewicz odchodzi w pewnym momencie od założeń swojego 
Mistrza. Co prawda Izrael nadal jest dla niego symbolem poniżonego społeczeństwa, 
lecz nadaje mu ówczesny wymiar społeczno-prawny. Dlatego też najsłynniejszy Żyd 
romantyzmu - Jankiel nie jest zwykłym grajkiem, lecz emisariuszem politycznym, dla 
którego dobro Polski jest głównym celem. 

W dramacie Juliusza Słowackiego Ksiądz Marek Judyta jest postacią symboliczną. 
Zwykła, prosta dziewczyna, córka kramarza i rabina jednocześnie, zostaje ochrzczona. 
W ten sposób miały zostać odpuszczone jej grzechy (wpuściła podstępnie wojska 
rosyjskie do polskiego miasta) i poskromiona chęć zemsty na nieprzyjacielu. Polacy 
przyczynili się do śmierci jej ojca, ona zaś mszcząc się za niego pragnie doprowadzić 
do zguby mieszkańców oblężonego miasta. Jednakże w decydującym momencie ginie 
w niej pokora chrześcijańska: odrzuca swoje nowe imię - Salomei ( w języku hebraj-
skim oznacza ono „pokój") i staje się na powrót Judytą. Jak jej biblijna imienniczka, 
broniąc narodu gotowa jest umrzeć niszcząc podstępnie wroga. 

Zatem w literaturze romantycznej ścierają się dwie skrajne tendencje: z jednej 
strony postać Żyda zostaje uproszczona do minimum i implikuje określone cechy 
(interesowność, nieuczciwość, zachłanność). Z drugiej zaś: twórcy pragnęli wpisać ją 
w historię i ówczesny świat. Nie podlega jednak żadnej dyskusji fakt, że ani jedni, ani 
drudzy tak naprawdę nie potrafili w pełni scharakteryzować opisywanych bohaterów, 
gdyż nie odważyli się na wnikliwe badanie kultury i tradycji judaistycznej. Zawsze 
stali obok i dlatego ich postaci są albo szablonowe, albo tak naprawdę nie mają nic 
wspólnego z narodem Izraelitów. 

Zgoła odmiennym celom służyła postać Żyda w literaturze pozytywistycznej. Rów-
nouprawnienie narodów, a w szczególności asymilacja Żydów stała się jednym z pod-
stawowych założeń programu pozytywistów. Twórczość E. Orzeszkowej, A. Święto-
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chowskiego czy M. Konopnickiej to przykłady pełnego oddania tej sprawie. Lecz czy 
aby ich utwory nie wytworzyły nowego, stereotypowego myślenia o Żydach? Ataki 
na tę społeczność nasiliły się. Klęska powstania styczniowego, wszelkie niepowodze-
nia gospodarcze, a co za tym idzie ubożenie społeczeństwa, musiały być wytłumaczo-
ne. Po raz kolejny Żydzi stali się „kozłem ofiarnym" idealnie wyjaśniającym ten stan 
rzeczy. Pozytywiści walczyli z takim sposobem myślenia. Nowy wizerunek Żyda miał 
uświadomić czytelnikom, iż nie jest on owym pazernym i bezdusznym kupcem, lecz 
odczuwa i cierpi jak inni. Dlatego powstało wiele nowel i opowiadań, w których to 
żydowski bohater pochodził z nizin społecznych, cierpiał biedę wraz z innymi, a jego 
majątkiem bardzo często było tylko to, co posiadał na sobie. Przykładem są utwory 
A. Świętochowskiego Chawa Rubin, A. Szymańskiego Srul z Lubartowa czy K. Juno-
szy Cud na kirkucie. Otóż to właśnie pod koniec XIX w. pisarze zaczęli rozróżniać 
w społeczeństwie żydowskim ludzi biednych i bogatych, i wprost wskazywać na po-
działy wynikające z materialnych uwarunkowań poszczególnych osób. Istotna jest też 
sprawa wielkiej idealizacji postaci żydowskich. Nie ma nic w tym zaskakującego, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, iż literatura tendencyjna służyła „obronie uciśnionych". Jed-
nakże ów chwyt bardzo często czyni z opisywanych bohaterów postaci płaskie, istnie-
jące na zasadzie jednoznaczności kolorów (biały - czarny), przez co niosą one w sobie 
jedno przesłanie - wzruszyć. Efekt ten pomniejszony został właśnie przez nabudowa-
ny na to kolejny stereotypowy wizerunek. Bohaterowie przedstawieni zostali jedno-
stronnie, aby mogli w pełni przekonać czytelnika. Owszem, E. Orzeszkowa w powieści 
Meir Ezofowicz, czy B. Prus w Lalce rysują pełne psychologizmu postaci żydowskie 
mocno osadzone w swojej tradycji, kulturze, lecz do masowego odbiorcy łatwiej 
trafiają utwory zwięzłe, proste w swej budowie jak nowela, opowiadanie, niż te 
docierające swą wnikliwą analizą do sedna problemu. Tym bardziej, że i krytyka 
literacka miała decydujący wpływ na tworzenie społecznych sądów. 

Jednym z czołowych i uznanych krytyków był najbardziej zagorzały ówczesny 
antysemita - T. Jeske-Choiński. Obiektywnie należy stwierdzić, iż jego złośliwym, 
napastliwym sądom o roli Żydów w narodzie polskim nie dorównuje nikt w historii 
piśmiennictwa polskiego. Literatura tendencyjna opiera się na uproszczonych sche-
matach, nie czyni nic, aby opisywane zachowania ludzi miały określoną motywację. 
Ważnym jest to, aby odgórne założenie autora było jedyne i słuszne, poza tym 
wartości literackie nie mają znaczenia. I taki sposób opisu nie dotyczy wyłącznie 
nowel odwołujących się wprost do kwestii żydowskiej. Z czasem wizerunek Żyda -
lichego, objazdowego kupca na stałe wejdzie do literatury polskiej. A zatem powtór-
nie postać żydowskiego bohatera służyła tylko założeniom literackim. Nawet tak 
świetny obserwator życia jakim był A. Świętochowski, nie przekroczył granicy świata 
Izraelitów. Brak umiejętności przełamania hermetyczności tej grupy społecznej spo-
wodował, iż postać Żyda stała się nośnikiem określonych cech. Był biedakiem, skrom-
nym handlarzem, domorosłym filozofem, skromnym szewcem czy zegarmistrzem -
nikim innym. A jeżeli odczuwał coś, to tylko to, co „trzeba" odczuwać: cierpienie, 
głód, zmęczenie, bez podania przyczyn tego stanu, bo schemat tego nie wymagał. 

Powyżej opisane wnioski stanowią tradycję jaką odziedziczyła współczesna litera-
tura polska. Wiek X X musiał dokonać konfrontacji przeszłości z teraźniejszością, tym 
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bardziej, że ta postawiła pisarzy wobec tragicznego obrazu świata. Ideologia nazis-
towska, opierając się na wybiórczych aspektach różnych poglądów filozoficznych czy 
religijnych, stworzyła niespotykany do tej pory silny i bezkompromisowy schemat 
odmierzający życie ludzkie według pochodzenia. Wiadomym jest, iż pojęcia „iiber-
mensch" i „untermensch" zaczerpnięte zostały z prac Schopenhauera. Dla filozofa 
nadczłowiekiem mógł być każdy, kto pokona wewnętrzne czy zewnętrzne słabości. 
Dla nazistów tylko ludzie rasy nordyckiej mogli rządzić światem, dokonać wielkich 
czynów, a nade wszystko decydować o losie całych narodów. Propaganda hitlerowska 
odwoływała się do stereotypów. Ta metoda okazała się nie tylko najprostsza, lecz 
i najskuteczniejsza. Co więcej, jej nasilenie spowodowało, że ludzie nie potrafili 
inaczej myśleć. I nawet ci, którzy z jej powodu cierpieli, również zaczęli tak siebie 
spostrzegać. Dawid Hemde to kilkunastoletni chłopiec mieszkający wraz z rodziną 
w getcie warszawskim. O ich losach opowiada powieść B. Wojdowskiego Chleb 
rzucony umarłym. Kiedy Dawid stał obok plakatów z napisem „Żydzi - Wszy -
Tyfus", z rysunkami przedstawiającymi szczury z brodą i kipą na głowie - to widział 
na nich samego siebie. Marek Edelman w rozmowie z H. Krall w Zdążyć przed 
Panem Bogiem także odwołuje się do tych wizerunków podkreślając, iż pozostały 
one na trwałe w jego pamięci. 

Utwory powstałe w latach 40-tych i 50-tych wprowadziły do literatury bohatera 
żydowskiego symbolizującego naród cierpiący, zagubiony w labiryncie historii i z góry 
skazany na zagładę. Chyba dlatego tak wielkim sukcesem cieszyła się wydana w 1986 
roku powieść A. Szczypiorskiego Początek. W zamierzeniu autora utwór miał być 
krytycznym rozrachunkiem z przeszło 40-letnią historią naszego narodu. Efekt ten 
pragnął osiągnąć Szczypiorski przez zerwanie ze schematycznym obrazem: Żyda -
cierpiętnika, Polaka - żołnierza, Niemca - oprawcy. Niezależnie od narodowości 
bohaterowie byli wyjątkowi albo okrutni. I tak jest: zły Niemiec - oficer SS i dobry 
Niemiec - który nie zawahał się narazić swego życia dla ratowania z gestapo obcej 
mu Żydówki. Prócz Polaków gotowych na wszystko w imię dobra ogólnego są i tacy, 
którzy za pieniądze łapali na ulicach Warszawy Żydów uciekających z getta. Tak 
samo postępowali i Żydzi, dla których przetrwanie było najważniejsze, choć byli i ci 
walczący o godną śmierć. Postaci te miały przełamać stereotypowy sposób widzenia 
historii. Powieść otrzymała mnóstwo wyróżnień (głównie w Niemczech). Ta euforia 
krytyków i wydawców wywołuje od razu pytanie: czy jest to dzieło odosobnione 
w swej wymowie? 

Otóż nie! To, co według Szczypiorskiego jest schematyczne, np. zaprezentowana 
powyżej kreacja bohatera, w literaturze współczesnej zostało już dawno obalone. 
Dokonali tego głównie pisarze żydowscy, np. B. Wojdowski, A. Rudnicki czy H. Gryn-
berg. Przypatrzmy się dokładniej twórczości trzeciego z wymienionych autorów. Jego 
utwory o losach żydowskiego dziecka (Żydowska wojna i Zwycięstwo) pokazują nam 
obraz rzeczywistości, w której uczestniczył sam pisarz. Prezentuje on całą galerię 
postaci daleko odbiegających od tradycyjnego wizerunku. A zatem oprócz Polaków 
pomagających uciekinierom są też i tacy, którzy przyczyniają się do ich zguby. Żydzi 
panicznie boją się oddziałów narodowców, gdyż ci ich zabijają. Mały narrator z bólem 
pisze o braku solidarności pomiędzy Żydami (znajomi odmawiają schronienia jego 
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rodzinie). Niemcy nie zawsze są wyłącznie oprawcami. Owszem, brak jest pozytyw-
nych odniesień narratora w stosunku do nich. Jednak czasem próbuje on pokazać ich 
jako ludzi czujących ciężar wojny, pragnących powrotu do zwykłego życia. Ważne są 
też daty powstania poszczególnych utworów. Żydowska wojna wydana została w 1965 
r., Zwycięstwo w 1969 r., zaś Początek w 1986 r. Już to powoduje, że sposób prezen-
tacji poszczególnych bohaterów w powieści Szczypiorskiego nie jest czymś nowym 
i szokującym. Może jedynie dla tych, którzy swoją wybiórczą wiedzę o literaturze 
współczesnej opierają na wybranych przykładach. 

Postać Żyda w literaturze X X w. ulega rozmaitym wartościowaniom. Prócz cier-
pienia, bólu, tragizmu, pojawiają się też zachowania takie jak: walka o przetrwanie 
nawet za cenę ludzkiego życia, denuncjowanie rodaków, handlowanie niedozwolonym 
towarem. Pisarze starają się uciec od schematyzacji, pragną nadać im głęboki rys 
psychologiczny. Ukazują postaci w różnych sytuacjach życiowych, wskazując na po-
zytywną lub negatywną motywację ich postępowania. 

Podsumowując powyższe rozważania warto podkreślić dwa aspekty. Po pierwsze: 
postać Żyda w literaturze polskiej ewoluuje. Z postaci czysto literackiej (romantyzm 
i po części pozytywizm) przeobraża się on w bohatera psychologicznego, tragicznego. 
Związany jest z tym nie tylko charakter poszczególnych epok literackich lecz i potrze-
ba, obowiązek pisarzy względem rzeczywistości i historii. Po drugie: zmieniający się 
wizerunek Izraelity w literaturze polskiej tworzy własne schematy, negując poprzed-
nie. Ważki jest fakt, że duży wpływ na to ma twórczość pisarzy polskich pochodzenia 
żydowskiego. To oni po zakończeniu II wojny światowej musieli dokonać rozrachun-
ku z przeszłością. Dzięki nim postać Żyda jest tak pełna odcieni, daleka od idealizacji 
i stereotypizacji. 

Żyda tylko diabeł oszuka. 
Polskie przysłowie ludowe 



Adam Dobrzyński 

Sine ira et studio 
Na marginesie dialogu polsko-żydowskiego 

Niektóre ośrodki lansują opinię, że ludobójstwo popełnione przez Niemców na 
narodzie żydowskim mogło przyjąć tak potworne rozmiary tylko dzięki panującej 
w ówczesnej Polsce atmosferze antysemityzmu. Te same zaś ośrodki milczą, jeśli idzie 
o antysemityzm niemiecki, nie przypominają Francuzom, że ich policja zbyt gorliwie 
pomagała władzom okupacyjnym w prześladowaniu ludności żydowskiej, nie wypo-
minają narodowi włoskiemu faszystowskiej ustawy o czystości rasy. 

Zastanówmy się jednak, czy tak było w rzeczywistości? Czy faktycznie stosunki 
polsko-żydowskie przed II wojną światową (jak również w trakcie jej trwania) były 
naznaczone nienawiścią, wrogim stosunkiem do ludności żydowskiej? Jeżeli tak, to 
jaka była tego przyczyna? A może obiegowe opinie o polskim antysemityzmie zasła-
niają prawdę o rzeczywistości? Być może wiedza na temat relacji polsko-żydowskich 
jest ciągle zafałszowywana, tendencyjnie w tę czy inną stronę, lub zmitologizowana? 

Nienawiść karmi się ignorancją. Od kompleksów i uprzedzeń wyzwala jedynie 
prawda. Dlatego podejmując dialog między narodami polskim i żydowskim nie moż-
na pomijać milczeniem żadnych, nawet najbardziej niewygodnych faktów. Należy 
prowadzić dialog oparty na wzajemnym szacunku i życzliwości, a jednocześnie dawać 
autentyczne świadectwo o prawdzie, nie zagłuszając innych opinii i nie wykluczając 
ich z dyskusji. 

Ze względu na konieczność ukazania prawdy spójrzmy w przeszłość. W czasie, 
kiedy w „tolerancyjnej" Europie potęguje się antysemityzm, w roku 1290 król angiel-
ski Edward I po okresie powtarzających się pogromów wydala Żydów ze swego 
państwa. Wkrótce potem, w roku 1306 król Francji Filip IV Piękny nakazuje swoim 
żydowskim poddanym pozostawienie całego majątku i opuszczenie kraju w ciągu 
miesiąca, a w Hiszpanii - kraju, który dotąd był największym skupiskiem Żydów -
mają miejsce masowe rzezie wiernych wyznania mojżeszowego, po czym 300 tysięczna 
rzesza (5% mieszkańców Hiszpanii) udaje się na tułaczkę. W „nietolerancyjnej" Pols-
ce Kazimierz Wielki potwierdza w Wielkopolsce w roku 1334 status kaliski (pierwszy 
przywilej dla Żydów wydany przez księcia Wielkopolski Bolesława Pobożnego w roku 
1264), a następnie rozszerza ten przywilej na teren całego państwa (1364 r.). 

Oczywiście także w Polsce nie obyło się bez incydentów. Wystarczy wspomnieć 
wyznaczenie, tak jak w całej Europie, specjalnych ulic-gett, wprowadzenie przepisów 
zabraniających Żydom zajmowanie urzędów, w których byliby zwierzchnikami chrześ-
cijan, czy wprowadzenie nakazu noszenia specjalnych oznak (żółtych biretów). Zda-
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rżały się również pogromy w dzielnicach żydowskich. Nigdy jednak nie przybrały one 
takich rozmiarów, jak choćby w państwach sąsiednich, np. w miastach Zakonu Krzy-
żackiego, czy też Niemczech, gdzie w roku 1348 w Moguncji wymordowano jednora-
zowo około 6 tysięcy Żydów. Ponadto-w latach następnych, dzięki opiece królewskiej, 
oszczędzono im prześladowań i wypędzeń, tak, że Polska stała się wręcz azylem dla 
Żydów uciskanych w innych krajach. W Polsce Żydzi nie tylko zachowali swoją 
religię i kulturę, ale ją pomnożyli, umocnili i wzbogacili. Tu rozwinął się mistyczny, 
odnowicielski ruch chasycki, którego twórca Bal Szem Tow uczynił z Polski miejsce 
święte dla Żydów. To tutaj także studiowano Talmud, kwitło szkolnictwo (XVI i XVII 
wiek to okres powstawania i intensywnego rozwoju znanych szkół talmudycznych 
w Krakowie, Lublinie i Lwowie). 

Podobnie było w okresie późniejszym. W czasie powstania Chmielnickiego, które 
pochłonęło życie tysięcy wiernych wyznania mojżeszowego, radcy polscy Lwowa od-
mówili oddziałom Chmielnickiego wydania Żydów w zamian za zaprzestanie oblęże-
nia miasta. Gdy zaś w roku 1706 car Piotr I wygnał Żydów z Lublina, decyzję tę 
potępili polscy magnaci. 

W czasie bezpośrednio poprzedzającym II wojnę światową, ugrupowania narodo-
we, którym głównie zarzuca się antysemityzm, nie zajmowały jednoznacznego stano-
wiska wobec kwestii żydowskiej. Nie było to również stanowisko w całości tak skraj-
ne, jak się je na ogół przedstawia. Na przełomie XIX i X X wieku w ramach obozu 
narodowego działały nawet osoby pochodzenia żydowskiego. Problem żydowski 
wśród ugrupowań tej strony sceny politycznej nabrzmiał dopiero w latach trzydzies-
tych. Zwłaszcza w chwili, kiedy młodzież żydowska opanowała organizacje syjonis-
tyczne. Spotkanie dwóch nacjonalizmów powodowało coraz ostrzejsze konfrontacje, 
starcia i zamieszki. Wtedy też Obóz Wielkiej Polski i Młodzież Wszechpolska opo-
wiedziały się za całkowitą izolacją Żydów z życia społecznego, za odebraniem im 
dostępu do polskiego szkolnictwa i zastąpieniem zasady „numerus clausus" zasadą 
„numerus nullus". Postulowano także, aby pozbawić Żydów praw politycznych, pias-
towania stanowisk profesorskich, zwolnienia ze służby wojskowej w zamian za odpo-
wiedni podatek, a także zakaz przybierania polskich nazwisk oraz małżeństw z ludnoś-
cią nieżydowską. 

Nie było to jednak ani stanowisko jedyne, ani nawet najważniejsze w tamtych 
latach. Ponadto, w obliczu eksterminacyjnej polityki hitlerowskiej nawet zwolennicy 
najbardziej radykalnych środków walki z Żydami, nie bacząc na różnice ideologiczne, 
zaprzestawali nie tylko podnoszenia problemu żydowskiego, ale także niejednokrot-
nie czynnie włączali się do walki o ich ratowanie, sami niejednokrotnie płacąc za to 
życiem. 

Można zapytać dlaczego jednak tak niewielu stanęło w obronie Żydów? Sądzę, iż 
jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy była postawa ludności żydowskiej przed 
wojną. Stulecia prześladowań przyczyniły się do powstania z jednej strony bardzo 
silnych więzów i solidarności w narodzie żydowskim, z drugiej strony natomiast wy-
tworzyły pogardliwy stosunek do inności. Szczególnie Żydzi środkowoeuropejscy 
troskliwie przestrzegali swej odrębności, nie tylko religijnej, ale i kulturowej. Prawie 
cała uwagę skupiali na ugruntowaniu swej tożsamości i udaremnianiu, żyjącej w roz-
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proszeniu społeczności, asymilacji i utraty własnych cech religijnych i narodowych. 
Stąd też w czasie narastania antysemityzmu i w czasie prześladowań hitlerowskich 
okazało się, że większość społeczności żydowskiej nie miała żywych i głębokich wię-
zów ze społecznością polską i m.in. dlatego tak bardzo trudno było Żydom znaleźć 
kogoś, kto mógłby im pomóc. 

Dzisiaj za Stanisławem Krajewskim można zapytać, „czy da się osiągnąć dobre 
stosunki polsko-żydowskie?" Czy możliwe jest, aby Polacy przestali być postrzegani 
jako antysemici? Albowiem, jak „dotąd - mimo wielu wyjątków po obu stronach -
dominuje brak zrozumienia. Żydzi pragnęliby, aby Polacy przyznali się do win wobec 
Żydów. Polacy chcieliby, aby Żydzi przestali widzieć w Polakach naród antysemitów 
i aby przyznali, że mają Polsce coś do zawdzięczenia" („Więź", 1992, nr 4, s. 40). 

Jak bardzo skomplikowane są stosunki polsko-żydowskie wie dobrze Ojciec Świę-
ty, syn polskiej ziemi, który na spotkaniu ze wspólnotą żydowską w Warszawie (9 
czerwca 1991 roku) powiedział do zgromadzonych tam osób: „Ludzka przeszłość nie 
przemija całkowicie. Również dzieje polsko-żydowskie, chociaż tak niewielu Żydów 
mieszka obecnie na polskiej ziemi; są wciąż bardzo realnie obecne w życiu zarówno 
Żydów, jak Polaków". Dalej Ojciec Święty mówi: „Dziś wydaje się rzeczą wielkiej 
wagi, abyśmy z jednej i drugiej strony starali się dostrzec, ocalić i ożywić to dobro, 
jakie działo się między nami (a przecież przez całe stulecia działo się go wiele). 
I abyśmy szukali pojednania i przyjaźni pomimo zła, bo również zła było wiele 
w naszych dziejach". 

Jako wielkie zadanie Kościoła Jan Paweł II widzi wychowywanie młodego poko-
lenia w duchu wzajemnego szacunku, w świadomości naszych wspólnych korzeni 
i zadań we współczesnym świecie, a także poznawania własnej odrębności i tożsamoś-
ci. 

Dialog polsko-żydowski nie jest rzeczą łatwą, szczególnie dlatego, że utrudnia go 
olbrzymia megalomania, jaka charakteryzuje zarówno stronę polską, jak i żydowską. 
Przekonanie, iż jest się centrum świata, niedopuszczanie rzeczywistego oglądu rzeczy, 
mitologizowanie siebie, swoich zasług i krzywd. Natomiast dialog wymaga przemyśle-
nia i rozwagi, szukania bardziej tego, co łączy niż dzieli i cierpliwości w dążeniu do 
prawdy. Wymaga dostrzeżenia dobrej woli po drugiej stronie. Świadomości wielkich 
błędów popełnionych po obu stronach, a jednocześnie odrzucenia potępienia. 

Musimy zatem jeszcze raz spojrzeć na naszą wzajemną historię, spokojnie i bez 
emocji, bez uprzedzeń i uproszczeń. Nie wprowadzając podziału na białe i czarne. 
Zawstydzać zarówno Polaków, jak i Żydów. Pokazać bohaterstwo, przeciętność i zdra-
dę po obu stronach. Przyznać się do własnych braków i win. Potępić wszelkie prze-
jawy wrogości. Gdy zajdzie potrzeba pokazać małość i podłość. Być może to pozwoli 
nam przezwyciężyć trudności natury psychologicznej - wzajemną niechęć, nieufność, 
uprzedzenia i nienawiść. Pozwoli wyjść naprzeciw. 

O to też powinniśmy prosić Boga za wstawiennictwem Edith Stein, „katolickiej 
Żydówki", którą 11 października 1998 roku Ojciec Święty, Jan Paweł II, wyniósł na 
ołtarze. Albowiem ta, która jest „darem, wezwaniem i obietnicą naszych czasów" (Jan 
Paweł II), woła o pojednanie, o przemaganie nienawiści miłością, o ratowanie świata 
przed wojną i szaleństwem ludobójstwa. 



• inicjatywy edukacyjne - inicjatywy pojednania 

Lucyna Kujawa 

Polacy i Żydzi w Lublinie - razem, ale osobno 
(Projekt)* 

Na konferencji zatytułowanej „Uczyć lepiej", która odbyła się w październiku 
1997 roku w Konstancinie, amerykańscy nauczyciele zaprezentowali interdyscyplinar-
ny projekt, ukierunkowany na uczenie o historii i kulturze Bliskiego Wschodu przez 
pogłębione studia nad miastem Jerozolimą. 

„Jerozolima" była ciekawa, ale bardzo odległa i przez to trudna w realizacji. 
W dobie renesansu regionalizmu ciekawym wydał mi się problem stosunków polsko-
żydowskich w Lublinie. Nie chciałam jednak, by projekt ten stał się kolejną relacją 
0 martyrologii narodu żydowskiego, czy próbą rozliczenia się z historią. W moim 
zamierzeniu to nie mogło być smutne ani nadęte. Obok walorów poznawczych pro-
jekt powinien zawierać elementy działania, twórczej pracy uczniów, dającej im możli-
wość oderwania się od szkolnej rzeczywistości, jakże często nudnej. Moim zamierze-
niem był również kontakt uczniów z „żywą" historią ukrytą w relacjach czy wspom-
nieniach starszych ludzi i miejscach, dziś już zabytkach, tętniących niegdyś życiem. 

Po co o tym uczyć ? 

Powodów według mnie jest bardzo wiele. Problem żydowski można wykorzystać 
do zilustrowania wielu lekcji historii czy wiedzy o społeczeństwie. 

Historia Żydów to przecież część historii Polski. Powstanie w getcie warszawskim 
było nie tylko wydarzeniem w historii Żydów, ale także Polaków. Poprzez ten przy-
kład można pokazać jak w znacznym stopniu Polska była przez wieki krajem wielo-
kulturowym. Zastanowić nad powielanym stereotypem Polaka-katolika. Rozpatrzyć 
problem Kościoła katolickiego przez długie lata negatywnie nastawionego do Żydów, 
oraz zmian zachodzących w nim w tej kwestii. Ucząc o społeczeństwie otwartym 
1 zamkniętym, można wykorzystać casus żydowski z problematyką gett. Na przykła-
dzie Żydów omówić czynniki sprzyjające trwaniu i przetrwaniu narodu, zwłaszcza 
w przypadku diaspory. Szczególnie dla zagadnienia migracji, szeroko pojętej, przypa-
dek żydowski stanowi wyrazistą ilustrację. Losy Żydów są bardzo ciekawe dla poka-
zania, jak w obliczu przeciwności losu wierność systemowi wartości staje się podstawą 
przetrwania grupy. Żydzi to idealny przykład w mówieniu o zjawisku „kozła ofiar-

Projekt został zrealizowany w XII LO w Zespole Szkół Chemicznych w Lublinie pod kierunkiem 
Lucyny Kujawy. 
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nego". Można wówczas wykazać, że taki los może spotkać każdą z grup społecznych 
jeśli tylko spełni odpowiednie do tego przesłanki. 

Co zrobiliśmy ? 

Projekt był realizowany przez kilkunastoosobową grupę uczniów z różnych klas. 
Miała ona charakter otwarty, podobnie zresztą jak i projekt. Wciąż nam się ktoś 
pojawiał, a czasami znikał. Rodziły się też nowe pomysły. W realizacji projektu 
korzystaliśmy z pomocy drugiego nauczyciela historii, znawcy problemu stosunków 
polsko-żydowskich, polonisty i nauczyciela katechety. Nie sposób nie wspomnieć 
o udziale rodziców, babć, dziadków i ich przyjaciół, którzy chętnie służyli pomocą 
swym pociechom w wielu sprawach. 

Realizację projektu rozpoczęliśmy od przygotowania historii miasta Lublina z wy-
raźnym uwzględnieniem historii Żydów w nim mieszkających. Powstało na ten temat 
wiele prac. Jedne mają charakter tzw. referatów, inne albumów. Te drugie są znacz-
nie ciekawsze z uwagi na wspaniałe, wręcz unikatowe, zdjęcia Lublina nierzadko 
wykonane przed I wojną światową. Pracy tej towarzyszyło przeprowadzanie wywia-
dów z mieszkańcami Lublina, którzy pamiętają miasto i jego mieszkańców sprzed 
II wojny światowej. 

Według specjalnie skonstruowanej ankiety, uczniowie pytali o wygląd ulic, budyn-
ków, losy rodziny podczas II wojny światowej oraz echa wydarzeń lat 1956, 1968, 
1970. Około 10 pytań dotyczyło Żydów mieszkających w Lublinie. Uczniowie pytali 
o ich codzienne zajęcia, święta, wygląd i relacje pomiędzy nimi a Polakami. 

Wiele ciekawych informacji o życiu Żydów na Lubelszczyźnie w X I X w. zebrała 
grupa, która przeprowadziła kwerendę w lubelskim archiwum. „Gazeta Polska", 
„Kurier Lubelski" czy „Gazeta Lubelska" okazały się prawdziwą kopalnią wiedzy 
0 stosunkach polsko-żydowskich w różnych okresach. 

W ramach projektu obejrzeliśmy kilka filmów związanych z tą tematyką. Problem 
Holokaustu został przypomniany przez filmy S. Spielberga pt. „Lista Schindlera" 
1 E. Wiesia „Holocaust". Niezwykle cenny dla naszej tematyki okazał się film G. Lin-
kowskiego p.t. „...wpisany w gwiazdę Dawida krzyż". Opowiada on o księdzu, profe-
sorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Romualdzie Jakubie Weksler-Waszki-
nelu, który będąc w seminarium duchownym dowiedział się, że jest Żydem. Film ten 
bardzo poruszył młodzież. Rozgorzała dyskusja na temat tolerancji, prawdy, zaufania 
i relacji pomiędzy Polakami a Żydami. Dla wielu uczniów problem polskiego antyse-
mityzmu był niezrozumiały. 

Planowane jest obejrzenie w teatrze im. J. Osterwy sztuki p.t. „Sztukmistrz z Lu-
blina" i „Skrzypka na dachu" w Teatrze Muzycznym. 

Grupa osób, zajmująca się zagadnieniem żydowskiej kultury, przygotowała żydow-
ski szabat oraz inscenizację jednego dnia z życia lubelskiego Żyda. Wiele informacji 
na ten temat pochodzi z przeprowadzonych wywiadów. 

Powstał również film video, który pokazuje miejsca w Lublinie niegdyś mocno 
związane z Żydami. Inspiracją do nakręcenia tego filmu stały się wspomnienia Ży-
dówki- mieszkanki Lublina. 
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Bardziej dociekliwi podjęli próbę odnalezienia własnych korzeni. Efektem tych 
„badań historycznych" są ciekawie wykonane drzewa genealogiczne , nierzadko ze 
zdjęciami i krótkimi informacjami na temat członków rodziny. Na szczególną uwagę 
zasługują te, które dostarczają wiadomości o rodzinie żyjącej w X I X w., czasami 
pojawiają się tam Żydzi. Uczniowie przyznają, że dopiero w czasie wykonywania tych 
drzew poznali losy swojej rodziny. 

Co na to w Pradze ? 

W dniach 27.02-1.03.98 odbyło się w Pradze kolejne spotkanie w ramach projek-
tu pt. „Nauczanie i ocenianie metodą projektów". Nasz projekt spotkał się z uznaniem 
zarówno ze strony pozostałych nauczycieli realizujących program, jak i jego amery-
kańskich autorów. Wszystkim sprawiło to wiele radości. Nagrodą dla uczestników 
były publikacje ich wywiadów w ostatnim numerze „Scriptores Scholarum" (1998, 
nr 1). Zachęceni tymi sukcesami od września przystąpiliśmy do realizacji nowego 
projektu dotyczącego mniejszości narodowych. 

Polak, czy Żyd? fot M. Gajko 



Sławomir J. Żurek 

Seminarium dla polskich nauczycieli 
w Yad Vashem 

W dniach 30.01-13.02.1998 roku w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie odbyło 
się seminarium przeznaczone dla nauczycieli z Polski (Yad Vashem International 
School for Holocaust Studies. Cours for Polish Educators). Uczestnikami wyjazdu 
byli nauczyciele, pracownicy instytucji oświatowych, metodycy oraz muzealnicy z War-
szawy, Oświęcimia, Andrychowa, Rzeszowa oraz Lublina. Kurs przygotowywany był 
we współpracy z dyrekcją Muzeum w Oświęcimiu. Tam też odbyło się w styczniu 
1998 dwudniowe seminarium przygotowujące do wyjazdu. 

Po przyjeździe do Erec Israel, pierwsze dwa dni upłynęły uczestnikom kursu na 
penetrowaniu Jerozolimy oraz okolic. Prawie wszyscy byli w Izraelu po raz pierwszy, 
stąd też ogromnym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie Starego Miasta, ze 
wszystkimi judaistyczno-chrześcijańsko-muzułmańskimi miejscami kultu. Zarówno 
Bazylika Narodzenia w Betlejem, jak i Ściana Płaczu, czy Meczet Omara robiły tak 
samo ogromne wrażenie. Podobna krajoznawcza wycieczka miała miejsce również 
tydzień później. Tym razem trasa wiodła przez Qumran, Masadę, aż nad Morze 
Martwe. 

W sobotę 31 stycznia odbyło się uroczyste, powitalne spotkanie z ambasadorem 
Polski w Izraelu Wojciechem Adamieckim, attachć kulturalnym Agnieszką Maciejow-
ską, a także z organizatorami seminarium, pracownikami Instytutu Pamięci: Motti 
Shalemem - dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holokaustem, Eph-
raimem Kaye - dyrektorem seminarium dla studentów zagranicznych, Kathryn Ber-
man - koordynatorem seminarium, a także Ewą Lutkiewicz i Elżbietą Twarowską-
Amsler - opiekującymi się polską grupą studentów. 

Pierwszy dzień zajęć rozpoczął się w niedzielę wykładem wprowadzającym dra 
Shmuela Krakowskiego. Następnie organizatorzy dokonali prezentacji zbiorów mu-
zeum, zawartości archiwum, centrum edukacyjnego oraz biblioteki. Pierwszy dzień 
zakończył się wykładem Leai Baltini na temat dzieci żydowskich pozbawionych po 
Holokauście swojej tożsamości. Kolejne dni upłynęły pod znakiem wykładów. Prof. 
Moshe David Herr mówił o Żydach, judaizmie i antysemityzmie w starożytności 
i średniowieczu, a dr Edith Rogovin-Frankel o losie Żydów w Związku Radzieckim 
w okresie międzywojennym. Uczestnicy wysłuchali również prelekcji na temat 1) 
Żydów pod reżimem nazistowskim oraz 2) faz „ostatecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej" ([1] Janina Ziemny i [2] Felicja Karay). Ciekawy charakter miało także 
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spotkanie z drem Rafi Vago, który opowiadał o nowoczesnych przejawach antysemi-
tyzmu i nazistowskiej ideologii, a także z Alexem Danzingiem przedstawiającym 
zawiłe meandry polsko-żydowskich relacji w Polsce przedwojennej. 

Wstrząsający charakter miały liczne spotkania z ocalałymi z Zagłady, a szczególnie 
spacer w kamiennej Dolinie Wspólnot, upamiętniającej nie istniejące dziś gminy 
żydowskie w Europie. Nowym i ciekawym doświadczeniem było również popołudnie 
w Centrum Edukacyjnym w Yad Vashem, gdzie można było zapoznać się z materia-
łami dydaktycznymi przeznaczonymi dla uczniów. Prezentacji dokonała oraz popro-
wadziła krótkie zajęcia warsztatowe Shulamit Imber. Rzecz dotyczyła przede wszyst-
kim różnych strategii wprowadzania wiedzy o Zagładzie w zależności od wieku ucz-
niów. Okazało się, ku zdziwieniu uczestników seminarium, iż niektóre elementy 
wiedzy o Holokauście prezentowane są w Izraelu już w przedszkolu. Pomocna na-
uczycielom jest również pokazywana w Yad Waszem stała ekspozycja zabawek i ry-
sunków dzieci z getta. 

Drugi tydzień seminarium poświęcony został prawie w całości życiu ludności 
żydowskiej w miejscach eksterminacji - gettach, obozach pracy, koncentracyjnych, 
zagłady (dr S. Krakowski, Polskie podziemie i Żydzi - Żegota; dr Abraham Wein, 
Prześladowania polskich Żydów, dr Felicja Karay, Obozy w Zachodniej i Wschodniej 
Europie). Wykładom towarzyszyły świadectwa mieszkańców getta i więźniów z Sos-
nowca, Krakowa, Zduńskiej Woli, Auschwitz. Uczestnicy seminarium zwiedzili rów-
nież park Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, słuchając opowieści o Sprawiedli-
wych z ust dra Mordechaja Paldiela. 

Seminarium zakończyło się jednodniową sesją, która odbyła się w kibucu im. 
Bojowników Getta w Lochamei Haghettaot na północy Izraela oraz u karmelity ojca 
Daniela Rufaisena w Hajfie. W ciągu dwóch tygodni uczestnicy seminarium mieli 
również okazję zwiedzić Muzeum Diaspory w Tel-Awiwie, Muzeum Izraela w Jerozo-
limie oraz Muzeum Yad Layeled, poświęcone dzieciom-ofiarom Zagłady. 

Na zakończenie warto zaznaczyć, iż dwutygodniowy kurs, przygotowany doskona-
le pod każdym względem, był ważnym wydarzeniem dla dialogu polsko-żydowskiego, 
w którym rolę szczególną, a wciąż nie docenianą odgrywa szkoła. 
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• ludzie w Kościele! 

Dla Boga zawsze jest Wiosna! 
- relacja ze spotkania z redakcją „Więzi" 

Zbigniew Nosowski: Wszystko zaczęto się od 
książki, nad którą pracowaliśmy przez prawie 
dwa lata. Była ona przygotowywana przez trzy-
dziestolatków - pokolenie, jak to nazwaliśmy, 
„Dzieci Soboru", tzn. rówieśników Soboru Waty-
kańskiego II. Punktem granicznym byi rok uro-
dzenia 1960 (dlatego ja i Tomek Wiścicki w tym 
gronie jesteśmy nawet na okładce uwidocznieni; 
Jacka Borkowicza już nie ma, bo on jest starszy 
i w związku z tym... zazdrości nam!). 
Książka „Dzieci Soboru zadają pytania" to zbiór 
dwudziestu wywiadów, poświęconych poszcze-
gólnym dokumentom soborowym, ich znaczeniu 
dla Kościota Powszechnego. Trochę spóźniliśmy 
się z książką na 30-lecie zakończenia Soboru 
Watykańskiego II (grudzień 1995), ale za to oka-
zało się, że można przekazać ten temat Telewizji 
Polskiej. Udało nam się namówić TVP na cały 
cykl programów pod tym samym tytułem. Sądzi-
liśmy, że będą one bardzo proste do stworzenia 
- wystarczy tylko postawić kamerę podczas na-
grywania wywiadu do książki i wszystko będzie 
gotowe... Telewizja jest jednak obszarem, 
w którym „panują" właściwe dla niej prawa, 
swoiste techniki. Nie dziwi więc nas teraz, że 
reżyser i współscenarzysta cyklu filmowego, 
Krzysztof Żurowski, wymusił na nas wiele zmian. 
Otrzymaliśmy owoc zupełnie od książki odmien-
ny! Książka zawiera 20 wywiadów, poświęco-
nych poszczególnym dokumentom soborowym. 
W programie telewizyjnym jest natomiast 10 
esejów filmowych, podejmujących główne za-
gadnienia Soboru Watykańskiego II. Właściwie 
osiem dotyczy wprost tych zagadnień, a dwa 

mówią o tym, co z Soboru wynikało. Była to 
w sumie próba ukazania znaczenia Soboru i jego 
wpływu po 30 latach. Odcinek zamykający ten 
cykl - „Kryzys Kościoła?" - wyemitowano 
w TVP w minioną niedzielę (5.10.1997). 
Za chwilę przedstawiony zostanie odcinek pt. 
„Wiosna Kościoła". Próbujemy w nim pokazać 
ożywienie posoborowe, które miało miejsce 
w Kościele, głównie dzięki powstaniu ruchów od-
nowy, choć duże znaczenie odegrały także prze-
miany w istniejących już stowarzyszeniach. 
Zapraszamy zatem Państwa do obejrzenia tego 
odcinka, a potem do rozmowy na temat „Czy 
zbliża się Wiosna Kościoła?". Zwrócę jeszcze 
uwagę na magię dat - to chyba nie przypadek, 
że spotykamy się na cztery dni przed 35. 
rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II 
(11 października 1962 roku) . 

Projekcja filmu 

Zbigniew Nosowski: Czy Wiosna Kościota rze-
czywiście się zbliża? Chcielibyśmy się krótko po-
dzielić refleksjami, które w nas to pytanie wy-
wołuje. Zadajemy je sobie, ale nie potrafimy od-
powiedzieć... Ilekroć słuchałem wypowiedzi Jana 
Pawła II lub czytałem w jego encyklikach i listach, 
że w dwudziestym wieku przyjdzie Wiosna Koś-
cioła, że Pan Bóg przygotował ją dla Kościota na 
początku trzeciego tysiąclecia, za każdym razem 
zadawałem sobie pytanie, skąd on czerpie to 
przekonanie. 
Oczywiście, wiara Ojca Świętego jest mocniejsza 
od mojej, On to lepiej czuje... Pracuję jednak 
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w sferze rozumu i poszukuję racjonalnych argu-
mentów, a w tej kwestii zawsze mi ich brako-
wało. Dopiero od niedawna (wizyta Ojca Święte-
go w naszym kraju) mam wrażenie, że coś się 
dzieje, coś się zmienia. Chyba są więc racjonal-
ne argumenty, żeby powiedzieć, iż Sobór rzeczy-
wiście byi początkiem Wiosny Kościota. To właś-
nie Jan Paweł II powiedział, że u kresu drugiego 
tysiąclecia Duch Święty dat Kościołowi cudowną 
Wiosnę - Sobór Watykański II. 
Teraz, kiedy ziarno zasiane przez Sobór zaczyna 
wreszcie przynosić pierwsze owoce, pojawiło się 
nowe pokolenie, które ponownie zaczyna odnaj-
dywać w Kościele swoje najgłębsze ideały. Po-
kolenie to jest zmęczone ideałami oraz idolami 
kultury masowej, kwestionuje ich wartość. Mło-
dzi ludzie tęsknią za prawdziwymi bohaterami. 
Pielgrzymka Papieża do Polski pokazała, że po-
kolenie dzisiejszych nastolatków odnajduje z Ja-
nem Pawłem il taki sam język i porozumienie, jak 
nasze pokolenie. A my w pewnym sensie jesteś-
my pokoleniem Karola Wojtyły, bo mieliśmy kil-
kanaście lat kiedy został wybrany na papieża; 
doświadczenie jego pierwszej pielgrzymki do 
Polski poważnie nas formowało. Dzisiejszych na-
stolatków nie było wtedy na świecie, albo wcale 
ich to nie obchodziło, bo jeszcze nosili pieluszki. 
Sytuacja wydaje się zupełnie nowa - tak cudow-
ne porozumienie z tymi młodymi ludźmi! 
Jeszcze lepszym przykładem byt Światowy Dzień 
Młodzieży w Paryżu i panujące tam milczenie, 
które można zobaczyć i ustyszeć nawet w poka-
zanym przed chwilą odcinku! To właśnie milcze-
nie jest w Kościele fascynujące, jest dowodem 
bycia wobec Kogoś Innego, bycia wobec Boga. 
Kolejny przykład to Kongres Eucharystyczny 
w Bolonii - tam również Papież otoczony przez 
tysiące młodych ludzi, używający dla swojej ka-
techezy języka znanego młodszym i starszym 
nastolatkom. Mówił tam stówami ballady Boba 
Dylana - „sam wiatr ci odpowie", „jak wiele 
dróg musisz przejść...", dodaje, że jedyną drogą 
jest droga Chrystusa. 

I jest dla mnie jeszcze jeden, raczej pozytywny, 
wskaźnik, mianowicie kult (bo chyba nie można 
tego inaczej nazwać) księżnej Diany. Ludzie 

(próbuję tu opisać psychikę zbiorową) odnajdy-
wali w niej symbol tego, co w człowieku najpięk-
niejsze. Nie to miałem, rzecz jasna, na myśli, kie-
dy mówiłem o tęsknocie za prawdziwymi, „wew-
nętrznymi" bohaterami... Sam Pan Bóg napisał 
tutaj scenariusz. Była jeszcze jedna śmierć i to 
ona przypomniała nam, co jest w człowieku naj-
ważniejsze. Matka Teresa zdążyła jeszcze sko-
mentować śmierć Diany - nie zajmowała się ana-
lizowaniem szczegótów życia prywatnego księż-
nej, powiedziała tylko, że Diana pomagata ubo-
gim, a to jest najważniejsze. Matka Teresa przy-
pomina ludziom, że prawdziwa świętość jest 
czymś innym niż „świecki" kult otaczający Dianę. 
W tym wszystkim widzę oznaki nadchodzącej 
Wiosny Kościota. Być może najtrudniej zauważyć 
je w Polsce, bo my wciąż jeszcze wychodzimy 
z okresu zachłyśnięcia się wolnością (rozumianą 
jako swoboda czynienia czegokolwiek), ale 
sądzę, że i u nas ten potencjał jest już obecny! 
Tomasz Wiścicki: Trudno jest mi być takim op-
tymistą jak mój przedmówca. Chciałbym spoj-
rzeć na to z innej strony. Jednym z najpopular-
niejszych słów, jakich używa się obecnie do opi-
sania stanu świata, a zwłaszcza kultury, jest sło-
wo k r y z y s. To słowo przestaje cokolwiek 
znaczyć, skoro mówimy o tym kryzysie nieus-
tannie od dwustu lat, od okresu Oświecenia, 
a w ostatnich latach naszego wieku stowo „kry-
zys" jest odmieniane przez wszystkie przypadki. 
Pojęcie to definiuje się zresztą dość ogólnikowo 
jako stan wewnętrznej słabości, rozchwiania 
pewnego układu (w domyśle zwykle niegdyś sta-
bilnego), w następstwie czego dochodzi do prze-
silenia, prowadzącego do odbudowy, przekształ-
cenia lub rozpadu. Przy tak szerokiej definicji nie-
trudno o przykłady rozmaitych kryzysów. 
Zwolennicy tezy o kryzysie cywilizacji mają 
zresztą dobre argumenty. Rzeczywiście, w dwu-
dziestym wieku wydarzyto się wiele rzeczy 
strasznych w skali nieporównywalnej do tego, 
co działo się wcześniej - choć można się spie-
rać, w jakim stopniu są to zjawiska nowe, a w ja-
kim jedynie nowe formy zła znanego od zawsze. 
Poza tym dziś zło jest niewątpliwie lepiej widocz-
ne niż kiedyś. Dawniej ludzie też się wyrzynali, 
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ale dopiero dzisiaj wszystko widzimy dokładnie 
na ekranach telewizorów. Okrucieństwo oglądane 
z bliska tak się zbanalizowato, że często już na to 
zło nie reagujemy. Z drugiej strony dzieje się też 
ogromnie dużo dobra, które promieniuje. Matka 
Teresa to przykład osoby, która czyniła dobro po 
cichu, a jednak wszyscy o tym wiedzieli. Nie 
była gwiazdą mediów, ale jej działalność była wi-
doczna, w pewien sposób „atrakcyjna", przycią-
gała uwagę. 
Zgadzam się z tezą sformułowaną przez Jacque-
s'a Maritaina, że w ostatnim czasie obserwujemy 
podwójny postęp ku dobru i złu równocześnie. 
Nie jestem takim optymistą, by dostrzegać tylko 
dobro, choć chciałbym mieć nadzieję, że wyjście 
z kryzysu ku dobremu nastąpi jeszcze za mojego 
życia. Musimy jednak obserwować te dwie stro-
ny, analiza każdej z nich może coś przynieść. 
Jacek Borkowicz: Tomek Wiścicki zdystansował 
się od Zbyszka Nosowskiego, pójdę więc w jego 
ślady. Zrobię to samo wobec Tomka! Ja widzę 
kryzys w inny sposób. To właśnie w filmie „Dzie-
ci Soboru..." padają słowa, że Kościół znajduje 
się w stanie pewnego kryzysu. Jeśli patrzymy 
na kryzys jako coś, co z definicji przychodzi i od-
chodzi, to ostatnie dwieście lat (od Oświecenia) 
jest okresem długim dla nas, natomiast na prze-
strzeni dwóch tysięcy lat to zaledwie epizod! 
Czy zbliża się Wiosna Kościoła? Proszę Państwa, 
ja tego nie wiem. Mam nadzieję, że będziemy 
umieli odpowiedzieć na to pytanie, gdy nasze 
spotkanie dobiegnie końca. Zastanawiałem się 
nad tym, gdy miało miejsce ostatnie trzęsienie 
ziemi, gdy osypała się nieco Bazylika Św. Fran-
ciszka z Asyżu... i ktoś zobowiązał się odbudo-
wać ten kościół do 2000 roku, czyli na III tysiąc-
lecie. 

Drugi raz zadałem sobie to pytanie, gdy przeczy-
tałem skromną notatkę (KAI), że do Seminarium 
Gnieźnieńskiego, po raz pierwszy w dość długiej 
historii tej instytucji, na pierwszy rok nie zgłosił 
się ani jeden kandydat pochodzący ze wsi. Jed-
nocześnie przyszło 22 młodych ludzi z miast -
blokowisk, z Bydgoszczy... Ten Kościół nie umie-
ra. Na naszych oczach rodzi się coś nowego 
i właśnie tu pozostajemy w sferze pytań. 

(Głos z sali): Na czym polega kryzys w Kościele? 
Myślę, że najprościej można go zdefiniować 
w ten sposób, iż w Kościele „pobożni" dominują 
nad wierzącymi (wbrew pozorom, nie są to po-
stawy tożsame). Mam nadzieję, że proporcje 
będą się zmieniać na korzyść wierzących. 
Wszystko, co służy pogłębianiu wiary, jest oczy-
wiście dobre - również ruchy wspólnotowe, 
0 których była mowa (chociaż widzę w nich 
także pewne wady). Nie ma działań doskonałych. 
W ruchach jest zagrożenie monopolizacji racji, 
nie dostrzega się tych, którzy do wspólnot nie 
należą (tworzy się hierarchia - „lepsi" i „gorsi"). 
Drugą rzeczą, przyczyniającą się totalnie do kry-
zysu Kościoła w Polsce, jest to, że ludzie „po-
bożni" (bardziej niż wierzący) zbyt często pod-
pierają się autorytetem i Kościoła, i Pana Boga, 
szkodząc pierwszemu i drugiemu, a sobie pew-
nie też (o czym przekonają się później). Moja 
uwaga niech pozostanie na marginesie kampanii 
wyborczej i rozmaitych działań spektakularnie 
politycznych. 
Sebastian Rejak: Mówił Pan o Kościele maso-
wym i o Kościele autentycznym. Na czym polega 
ten podział, który Pan wprowadził? 
Zbigniew Nosowski: Nie chodziło mi o przeciw-
stawienie tych dwóch grup. Jest szansa na to, 
aby „pobożni" stawali się prawdziwie wierzący-
mi! Ważne, aby te dwie kategorie łączyć, aby 
się przenikały. Sama pobożność jako (tylko) for-
ma staje się wartością negatywną, tak jak wiara 
bez uczynków jest martwa. Potrzebne jest jedno 
1 drugie. 
A odpowiadając na pytanie - myślę nie tylko 
o działaniach duszpasterskich, ale również 
0 świadectwie każdego z nas. Przede wszystkim 
tą drogą można dotrzeć do współczesnego czło-
wieka. Nawiasem mówiąc, najstarszą i najpięk-
niejszą dla nas prawdą jest ta, że Bóg ukochał 
każdego jak własnego syna. Prawda stara 
1 wieczna, ale nowa dla tego, kto ją odkrywa! 
Dla Boga zawsze jest WIOSNA! Natomiast poka-
zywanie tej rzeczywistości człowiekowi może 
dziać się na różne sposoby. Do mnie dotarto to 
kiedyś przez rekolekcje oazowe. Inni poznają to 
poprzez świadectwa. Wszędzie i we wszystkim, 
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co każdy z nas robi w domu, w pracy, w szkole, 
na uczelni, w kręgu towarzyskim, można odkry-
wać sens bycia człowiekiem wierzącym, można 
spotykać Boga! Stykamy się również z antyświa-
dectwami... Czymś innym są wielkie programy 
duszpasterskie, akcje, działania. Współczesna 
kultura jest bardzo zachwiana, co świetnie wy-
chwycił Papież w tym roku (jego kazanie oparte 
na słowach piosenki Boba Dylana to przecież pe-
wien chwyt socjotechniczny). 
Jacek Borkowicz: Chciałbym tylko wspomnieć 
0 pewnych różnicach. Czy potrzebujemy dzisiaj 
misjonarza z obrazkiem, który stoi na wzgórzu 
1 głosi? Przeszliśmy przez to stulecie za pomocą 
ogromnego postępu technicznego, potrzebujemy 
prawdy przekazywanej bardziej przez świadec-
two, niż przez słowo. Przydałby się jeszcze jakiś 
ruch społeczny po 1989 roku. 
Sebastian Rejak: Myślę, że niepotrzebnie mar-
twimy się o Kościół. Wszak jest to dzieło Boga, 
które nie może zginąć i zastanawianie się, czy to 
jest wiosna, czy zima, nie ma sensu! Ja widzę tę 
Wiosnę w Kościele. Ona trwa już 2000 lat. Za-
wsze byli ludzie święci, a my pragniemy, żeby 
w Polsce było 38 milionów świętych, katolików. 
Nigdy nie będzie tak dobrze. Wystarczy, by było 
w Kościele 100 tysięcy wiernych, a nawet dzie-
sięciu, ale niech wiedzą po co chodzą do Koś-
cioła, niech naprawdę wierzą w Boga! A co do 
grup wspólnotowych... Wejście tam daje Boga, 
daje prawdopodobieństwo, że spotka się tam lu-
dzi, którzy wierzą w Boga i może uda się w ten 
sposób do Niego przybliżyć, coś razem zrobić. 
Jan Gatkowski: Bardzo mądre osoby powiedziały 
tutaj, że kryzys Kościoła ma swój początek 
w Oświeceniu. Ja nie zgadzam się z tym po-
glądem (oczywiście mogę się mylić, ale mam 
do tego prawo). Dla mnie kryzys Kościoła zaczy-
na się wtedy, gdy Kościół łamie swoje przykaza-
nia i gubi swoją istotę. Tak zaczęło się dziać, 
kiedy Kościół stał się Kościołem państwowym, 
w cesarstwie rzymskim. Wielka Rewolucja Fran-
cuska, Reformacja, Pozytywizm, Oświecenie 
miały odrodzić Kościół w takim sensie, iż wyko-
rzystywały jego idee do celów sprzecznych z na-
uką Kościoła (odwracając się od Niego w ten 

sposób). Teraz rzeczywiście możemy mówić 
o Wiośnie Kościoła, ponieważ Jan Paweł II spo-
tyka się z protestantami, prawosławnymi, przed-
stawicielami innych Kościołów, innych religii. 
Można więc mówić, że Kościół odradza się, po-
wraca do swych korzeni, tradycji, i do przyka-
zań. 
Adrian Lesiakowski: Dostrzegam tu pewną opo-
zycję - jaki ma Kościół być, przedsoborowy czy 
posoborowy? Weźmy nowo nawróconych, jak 
Rafał Chodkiewicz. Nawiązują do tradycji Koś-
cioła przedsoborowego, może raczej do ob-
rządku przedsoborowego, jednocześnie tworząc 
nową formę. Dzieje się coś nowego, Kościół za-
czyna mówić innym językiem, np. za pomocą 
muzyki rockowej. 
Tomasz Wiścicki: Często przeciwstawiamy Koś-
ciół przedsoborowy temu posoborowemu. Nie 
uważam za właściwą takiej interpretacji Soboru, 
która miałaby oznaczać powrót do jakiegoś 
„prawdziwego" Kościoła, którego istota została 
później zagubiona, i którą dopiero dziś na nowo 
odnajdujemy. Kościół był od początku świętym 
Kościołem grzeszników. Był, jest i pozostanie 
święty, bo założył go Pan Jezus, a wypełniają 
go grzesznicy - od samego początku do końca. 
Bez grzechu byli tylko Chrystus i Matka Boska. 
Pierwsi chrześcijanie - ci, którzy są dla nas 
wzorem wiary czystej, nie skażonej późniejszymi 
słabościami - wyprawiali nieraz straszne rzeczy. 
Byli święci, ale wcale nie byli bezgrzeszni -
o. Jacek Salij mówił kiedyś, że przejrzał Dzieje 
Apostolskie właśnie pod tym kątem. 
Trzeba również zwrócić uwagę na to, że Kościół 
po raz pierwszy w swojej historii ma do czynie-
nia ze społeczeństwem wszechstronnie wy-
kształconym. Poziom intelektualny ludzi wierzą-
cych, do których zwracają się pasterze, jest nie-
porównywalnie wyższy niż dwieście czy trzysta 
lat temu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego 
skoku cywilizacyjnego. Dawniej Kościół nie był 
gorszy, on po prostu funkcjonował w innych wa-
runkach. Słowo Boże jest ciągle to samo, ale inni 
są ludzie, którzy je głoszą, i którym się je głosi, 
nawet jeśli najgłębsza istota natury ludzkiej po-
zostaje niezmienna. Kościół z mozolnym trudem, 
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nie bez oporów dostosowuje się do zmian 
w świecie, szuka nowego sposobu na głoszenie 
w nim wciąż tego samego Słowa Bożego. 
Katarzyna Grzybowska: Ja również spoglądałam 
krytycznie na tzw. Kościół masowy, dopóki nie 
spędziłam dłuższego czasu w Hiszpanii. Uważa 
się ją za bardzo katolicką - 90% mieszkańców 
Hiszpanii to katolicy. Dopiero tam zobaczyłam 
coś bardzo optymistycznego w tym naszym 
tzw. Kościele masowym. W Hiszpanii świątynie 
są puste, albo można w nich spotkać jedynie 
starsze osoby. Zdarza się, że ksiądz odprawia 
mszę w jednym kościele, zamyka go i jedzie do 
następnego. Nie opisuję sytuacji na wsiach, tak 
dzieje się w mniejszych miastach, a nawet w Bar-
celonie! Mówi się, że maleje powołanie, ale 
w mojej parafii jest sześciu księży. W Polsce jest 
jeszcze „żyzna gleba", jeśli idzie o powołania ka-
płańskie. Myślę, że z Kościoła masowego można 
stworzyć Kościół autentyczny! 
Ks. Roman Pracki: Uważam, że Wiosna Kościota 
trwa od 2000 lat, ale jeżeli w pewnym momencie 
staje się on masowy, sformalizowany, to musiał 
nastąpić błąd w metodzie przekazu PRAWDY 
w relacjach między ludźmi, bo na tej płaszczyź-
nie odbywa się przekaz. Ludzie odchodzą od 
Kościoła, np. w RFN 150 tys. osób wypisuje się 
z Kościoła ewangelickiego i tyleż samo z Kościota 
katolickiego (dane z ubiegłego roku), czyli 6 - 9% 
uczestników nabożeństw. Czasem wiąże się to 
z podatkami, ale to tylko pretekst (podatek nie 
jest wielki). 

Pytamy o przekaz, o metodę. Kościół katolicki 
w Polsce oferuje wiernym bardzo szerokie spek-
trum przekazu, przeżywania wiary i możliwości 
zaangażowania. Każdy człowiek ma wewnętrzne 
predyspozycje do przeżywania tej wiary. Dziś 
Bóg w swojej cudowności umknął, a niektórzy 
nawet twierdzą, że tradycyjny Bóg umarł! Boga 
przeżywamy przede wszystkim w spotkaniu 
z drugim człowiekiem. Tak! Na pańską poboż-
ność i wiarę wpłynęło kilka spotkanych w życiu 
osób. Może to będzie osoba duchowna, a może 
świecka, może ktoś działający w Kościele, 
a może ktoś znajdujący się na jego marginesie. 
Boga spotykamy zawsze w drugim człowieku, od 

którego otrzymujemy prawdę wiary, ową iskierkę 
pomnażaną w nas później przez Boga. To są mo-
je sugestie, czasem bardziej teocentryczne niż 
teologiczne. 
Jacek Wojtysiak: Proponuję przejść do podsu-
mowania. Postawmy raz jeszcze przed sobą trzy 
problemy: 1) Czy nie używamy słowa k r y z y s 
zbyt pochopnie? Czy polepszenie przyniósł do-
piero Sobór, czy też raczej Kościół przystosował 
się do nowych struktur społecznych?; 2) Kwes-
tia sposobu dawania świadectwa. Wspaniale 
mówił pan o potrzebie połączenia ludzi myślą-
cych z ludźmi modlącymi się. Na filmie zaś po-
kazane były grupy charyzmatyczne, które prze-
ciętnemu człowiekowi kojarzą się nie z myśle-
niem, racjonalizmem, ale raczej z pewną ekstazą 
emocjonalną. Czy to jest właśnie droga dawania 
świadectwa? 3) Pytanie w związku z wypowiedzią 
księdza Romana Prackiego, który nawiązywał do 
współczesnej protestanckiej teologii anonimowe-
go chrześcijaństwa. Zmierzał on do stwierdzenia, 
jakoby współczesne chrześcijaństwo było jedy-
nie poczuciem wspólnoty (istniejącej nie tylko 
w tradycyjnych kościołach, ale również we 
wspólnotach świeckich, a nawet na koncercie). 
Spotkanie z drugim człowiekiem - czy to jest 
właściwa droga dla Kościoła, czy to nie rozmywa 
chrześcijaństwa? 

Zbigniew Nosowski: Myślę, że k r y z y s jest, 
i nie jest stowem stosownym. Tak rewolucyjne 
wydarzenie jak Sobór Watykański II musiało spo-
wodować kryzys w instytucji Kościoła. W sensie 
medycznym kryzys przynosi ozdrowienie lub po-
głębienie choroby. Mam nadzieję, że dzisiejszy 
kryzys będzie dla Kościota ozdrowieńczy. Odro-
dzenie po chrześcijańsku jest zawsze bolesne, 
bo wiąże się z ogołoceniem, zrzuceniem czegoś 
starego - można tak interpretować te 30 lat po 
Soborze... 
Natomiast jednocześnie k r y z y s nie jest sło-
wem stosownym, ponieważ w pewnym sensie 
tkwimy w nim zawsze i chrześcijaństwo nigdy 
nie dorasta do ideału ewangelicznego. Ostatnimi 
słowami cyklu „Dzieci Soboru zadają pytania" 
była odpowiedź prof. Stefana Świeżawskiego na 
pytanie: „kiedy Kościół wyjdzie z tego kryzysu?" 
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Brzmiała ona: „na koniec świata". Kryzys rozu-
miany w tym sensie jest odwiecznym proble-
mem chrześcijan z wyrażeniem swojej wiary 
w sposób autentyczny i przekonujący. 
Jeśli chodzi o Odnowę w Duchu Świętym jako 
formę dawania świadectwa, to myślę, że ma 
ona (jak wszystkie tego typu ruchy) jeden wielki 
plus. Przypomina, że w człowieku wierzącym też 
są emocje, a to bardzo ważne! Źle się dzieje, 
jeśli poprzestaje się tylko na emocjach. Na 
szczęście krajowym duszpasterzem Odnowy 
w Duchu Świętym jest filozof, bp Bronisław 
Dembowski. 
Anonimowe chrześcijaństwo oczywiście też 
może być obecne. Mam jednak wrażenie, że 
główny kierunek duszpasterskiego działania Koś-
cioła powinien objąć tych, którzy są chrześcija-
nami tylko w sposób nominalny, powinien poka-
zać im, jak wspaniałą przygodę z Panem Bogiem 
mogliby przeżyć, gdyby się zaangażowali. 
Innym problemem jest klasyfikacja polskich ka-
tolików - będzie jeszcze sporo dyskusji na ten 
temat. Ja chciałbym zwrócić tu uwagę na pewien 
szczegół. Otóż powoływanie się na katolicyzm 
tradycyjny przez kolegów z „Frondy", czy sze-
rzej: nowo nawróconych, jest pewną grą po to, 
aby przeciwstawiać się innym i prowokować. 
I ostatnia rzecz: czego jest więcej, dobra czy 
zła? Przychodzi mi do głowy żydowska 
mądrość: kiedy spieramy się, czy na świecie jest 
tyle samo dobra, co zła, to trzeba pamiętać, że 
jest ich tyle samo i to od ciebie zależy, które 
z nich przeważa! 

Tomasz Wiścicki: Wydaje mi się, że często prze-
ciwstawiamy katolicyzm ludowy takiemu odno-
wionemu, głębokiemu katolicyzmowi, który my 
lubimy. I tu kryje się zasadnicze nieporozumienie. 
Na czym właściwie polega ta „ludowość"? Ten 
katolicyzm dostarczał zwykłemu człowiekowi od-
powiedzi na pytanie, jak być dobrym chrześcija-
ninem: rolnikiem, ojcem, żoną, dzieckiem. Do-
starczał pewnych wzorców zachowań w stabilnej 
rzeczywistości społecznej. Ten katolicyzm w pew-
nym sensie bronił człowieka przed samym sobą, 
pilnował go ze wszystkich stron, aby postępował 
uczciwie. Miało to złe strony, ale przecież poma-

gało żyć po chrześcijańsku. Te recepty, których 
dostarcza katolicyzm ludowy, okazują się niesku-
teczne wówczas, gdy zmianie ulega społeczne 
i kulturowe otoczenie. Szczególnie wyraźnym 
przykładem jest masowe odchodzenie od wiary 
emigrantów. 
Teraz także potrzebujemy katolicyzmu integralne-
go, obejmującego całe życie człowieka - w zupeł-
nie nowych, wciąż zmieniających się warunkach, 
wobec zupełnie nowych, nieporównanie bardziej 
wykształconych ludzi. Trzeba zatem budować 
i pielęgnować całość, wiarę i uczucia, świado-
mość i pobożność. Pobożność jest istotnym 
składnikiem wiary, musi się także ujawniać w roz-
maitych formach. Osobiście nigdy nie poszedłem 
na spotkanie grupy charyzmatycznej, bo mi to 
kompletnie nie odpowiada, jednak nie obawiam 
się szczególnej emocjonalności, jeśli ktoś odczu-
wa jej potrzebę. 
Jacek Borkowicz: Jeżeli zdefiniować kryzys jako 
pewien stan niedoskonałości, to rzeczywiście 
mamy k r y z y s. W tej chwili, w dobie postmo-
dernizmu, w dobie pewnej atomizacji kultury, 
czekamy aż wykluje się nowa kultura. Trzeba do 
tego trochę czasu, a pamiętajmy, że Kościół nig-
dy nie występował w abstrakcji kulturowej (Je-
zus urodził się jako Żyd, w pewnym konkretnym 
okresie, w społeczeństwie o tradycjach paster-
skich). Wydaje mi się, że jesteśmy świadkami 
końca historii Kościoła związanego z władzą, 
z państwem, „ery konstytucyjnej" Kościoła. To 
byt bardzo długi etap i dobrze, że się kończy. 
Do pierwotnego chrześcijaństwa też już nie po-
wrócimy... Jeśli zaś chodzi o wspólnoty - sama 
wspólnota ma wartość reewangelizacyjną, to jest 
pewna otoczka, ale ewangelizować można 
Chrystusem, a nie wspólnotą! Odniosę się je-
szcze do jednej kwestii. Widzę Boga w innych 
ludziach, natomiast nie wyłącznie w ludziach! 
I w odróżnieniu od pewnych teologii... ja wiem, 
że Bóg nie umarł! 

Jacek Wojtysiak: Dziękuję za dotychczasowe 
wypowiedzi i zapraszam do dalszej dyskusji! 
Wiem, że wśród nas znajduje się również przed-
stawiciel Kościoła zielonoświątkowego, są też 
osoby, które nie odnajdują się w żadnym z Koś-
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ciotów. Proszę o zabieranie gtosu - ta dyskusja 
dotyczy ich przecież w takim samym stopniu. 
Mamy tu do czynienia z problemem stosunków 
Kościoła rzymsko-katolickiego z innymi wspólno-
tami religijnymi (również ze wspólnotami kultu-
ralno-twórczymi, państwowymi...). 
Mówiliśmy tu dużo o Wiośnie Kościota, a wiosna 
jest przezwyciężeniem jakiegoś k r y z y s u . 
Mam zatem propozycję, abyśmy spróbowali zde-
finiować ten kryzys (co to za kryzys, jak długo 
trwa?). Czy jest wywołany przez kulturę, czy 
swój początek ma w poglądach oświecenio-
wych? Zacznijmy może od tej kwestii. 
Sławomir J. Żurek: Spróbuję włożyć kij w mrowi-
sko! Wydaje mi się, że należę do nielicznej grupy 
osób, które cieszą s i ę z k r y z y s u w Kościele, 
instytucji od dłuższego czasu martwej. Ten kry-
zys zaczął się po rewolucji francuskiej, stopnio-
wo pogłębiał się, aż spowodował zaistnienie So-
boru Watykańskiego II, który przyniósł odnowę 
Kościoła. Znów pojawili się w Kościele ludzie, 
którzy autentycznie się z nim identyfikują (nie 
dlatego, że się w nim urodzili i zostali ochrzcze-
ni). Sądzę, że kryzys Kościoła katolickiego jest 
błogosławieństwem Bożym, bowiem Kościół po-
trydencki zaczynał się zbliżać swoją strukturą do 
biura politycznego, które rozporządza sakramen-
tem zbawienia! 

Jacek Wojtysiak: Mamy zatem wypowiedź oso-
by, która cieszy się z kryzysu Kościota. Czy jest 
może na sali ktoś niezadowolony z kryzysu? 
Zbigniew Nosowski: Dość optymistycznie mówi 
się o oświeceniowym oddzieleniu nauki od religii, 
myślenia od wiary. Ktoś powiedział, że są ludzie 
modlący się i ludzie myślący, a brakuje takich, 
którzy modlą się i myślą. Mam nadzieję, że te 
dwa pierwiastki wkrótce połączą się: inteligencja 
będzie się więcej modlić, a „pobożni" zaczną 
myśleć! Chciałbym, aby zostały przezwyciężone 
takie dziwne sytuacje, jak np. ta, że w Krakowie 
istnieją obok siebie dwa świetne pisma, „Tygod-
nik Powszechny" i „List". Pierwszy wyrasta 
z doświadczenia inteligencji katolickiej, drugi 
z Odnowy w Duchu Świętym, w jakiś sposób 
są podobne, ale nie mogą „zaskoczyć" razem 
(nie będę podawać z kim nie może „zaskoczyć" 

miesięcznik „Więż"...). Jeszcze raz postuluję po-
trzebę połączenia tych dwóch doświadczeń, śro-
dowisk, kategorii. Jedno bez drugiego nie ma in-
spiracji duchowej i sity do przemiany. 
Jerzy Slrojnowski:* Słucham tutaj o nadziei i do-
prawdy nie wiem, nadziei na co? Księża, zwła-
szcza ci parafialni, dość sceptycznie patrzą na 
rozmaitego rodzaju ruchy (charyzmatyczne, od-
nowy, itp.). Wątpią w to, że te ruchy zapełnią 
kościoły wiernymi, poprawią frekwencję na piel-
grzymkach, powiększą liczbę chrztów. Przypomi-
nają mi się tutaj słowa apostołów, skierowane do 
Pana Jezusa: „Panie, czy wtedy przywrócisz 
Królestwo Izraelowi?". 
Na co my czekamy? Na wzmocnienie struktur 
kościelnych, na gorliwe zaangażowanie ludzi, 
a może jeszcze na coś innego? Mam wrażenie, 
że nie potrafimy sobie odpowiedzieć na to pyta-
nie, ale intuicyjnie przeczuwamy o co chodzi... 
Chodzi chyba o wspólnotę, o zwrócenie uwagi 
na ubogich, potrzebujących, o stworzenie poro-
zumień ponad podziałami narodowymi, o auten-
tyczność więzi międzyludzkich (małżeństwo, ro-
dzina). 
Wydaje mi się, że problemy z definiowaniem 
k r y z y s u mają związek z różnym rozumieniem 
słowa Kościół. Kiedy mówimy o Wiośnie, czy 
o kryzysie Kościoła, to mamy chyba na myśli 
instytucję. Ja natomiast uważam, że Kościół mu-
si mieć charakter wspólnoty (trudno nazywać 
tym mianem miliony ludzi, którzy różnie swoją 
wiarę przeżywają). Myślę, że odnowa Kościoła 
wiąże się z odnową małych wspólnot, bo tylko 
takie są w stanie dać człowiekowi poczucie bez-
pieczeństwa, schronienie i akceptację. Mam nad-
zieję, że natura wspólnotowości kościelnej zosta-
nie wkrótce przypomniana wiernym. 
Jacek Wojtysiak: Narastają wokół dyskusji kolej-
ne pytania - o istotę Kościoła, o podstawę i kie-
runek naszej nadziei. 
Jacek Borkowicz: Wydaje mi się, że w wypowie-
dzi Pana profesora pojawiła się obawa o to, czy 

Wypowiedzi Jerzego Strojnowskiego, ks. Romualda 
Jakuba Weksler-Waszkinela, Piotra Gutowskiego nie 
zostały autoryzowane. 
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np. w masowych pielgrzymkach jest d u c h . 
Chciałem Pana uspokoić - czasy są teraz takie, 
że kijem się ludzi na nabożeństwo nie zapędzi, 
i chwała Bogu! Mam taką psychologiczno-teolo-
giczną teorię na własny użytek: każdy człowiek 
jest mistykiem, każdy człowiek jest blisko Boga 
w tym sensie, że jest blisko czegoś ciepłego, 
ludzkiego. To właśnie całe uwielbienie Chrystusa! 
Obcowanie z Bogiem to zbliżanie się do pewnej 
krawędzi. Są ludzie, którym dane jest oglądać 
Boga, poznać miłość Bożą w kontakcie bezpoś-
rednim, kontemplacyjnym. To jest pewna łaska, 
którą oni potem promieniują na pozostałych lu-
dzi... W moim głodzie transcendencji, potrafię 
Boże znaki odczytywać bezpośrednio, ale same-
go Boga, Chrystusa odnajduję w innym człowie-
ku. Pewnie większość z nas (choć może sobie 
tego nie uświadamia) patrzy w podobny sposób. 
Zbigniew Nosowski: Moim zdaniem, w Polsce 
mamy szansę ocalić to, co w religijności maso-
wej jest dobre. W religijności ludowej (w dobrym 
znaczeniu tego słowa) cała rzeczywistość była 
uświęcona - kapliczki, często czynione znaki 
krzyża... Myślę, że w Polsce można będzie 
uniknąć tego dylematu: ilość czy jakość, Kościół 
masowy czy autentyczny? Mamy szansę, po-
przez pogłębienie religijności indywidualnej (a 
więc działania duszpasterskie skoncentrowane 
nie na masach!), dotrzeć do sumień i... wprowa-
dzić Pana Boga do myślenia. Możemy stworzyć 
Kościół, który będzie silny nie tylko liczbą wier-
nych, ale i duchowością. Nawiasem mówiąc, nie 
wiem dlaczego odczucia duszpasterzy nie pokry-
wają się z wynikami badań socjologów - z badań 
tych wynika, że praktyki religijne utrzymują się 
na takim samym poziomie, jak przed 1989 r.( 
a przecież wyraźnie pojawił się wzrost nieufności 
wobec Kościoła jako instytucji. I to jest ciekawe 
- Polacy nada! wierzą w Boga, deklarują to, po-
mimo mniejszego zaufania do Kościoła. Nie wol-
no zmarnować tak wielkiego potencjału. 

Piotr Gutowski: Mam wrażenie, że mamy tu do 
czynienia z rozległym problemem, który dotyczy 
nie tylko Polski, ale i kultury Zachodniej, 
współczesnego świata. Nie wolno nam przecież 
bagatelizować dokumentów watykańskich i struk-
tur kościelnych! W Soborze Watykańskim II naj-
ważniejsze były właśnie dokumenty, są one bazą, 
podstawą, której nie zmieni żaden ksiądz, czy 
nawet biskup. Wydaje mi się, że należy docenić 
wagę Soboru i jego dokumentów z perspektywy 
indywidualnej, a nie historycznej i socjologicznej, 
no i mieć nadzieję, że postanowienia Soboru 
będą realizowane. 
Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel: Zga-
dzam się tutaj z Piotrem Gutowskim. Waga So-
boru polega na nowej ewangelizacji - jak mówi 
Jan Paweł II, „nowa ewangelizacja w oparciu 
0 teksty Soboru". Sobór Watykański II miał swo-
je korzenie w duchu Ewangelii. Wiosna Kościoła? 
Myślę, że w relacji człowieka z Bogiem jest tylko 
WIOSNA, nie ma zupełnie zimy, ani lata, a będzie 
jakieś owocobranie. Każda Eucharystia i wcho-
dzenie w misterium zbawienia przez Chrystusa 
to Wiosna! W czym odczytuję Wiosnę Kościoła 
dziś? 
Kiedy byłem w Paryżu pierwszy raz i zobaczyłem 
wszędzie skutki rewolucji francuskiej, pomyś-
lałem, że hasła tej rewolucji zostały wyrwane 
z Ewangelii, a przecież zniszczyły Kościół. Te 
słowa mają sens, ale w Ewangelii, nie w rewolu-
cji. Chciałbym wspomnieć tutaj jeszcze jedno 
ważne wydarzenie - spotkanie Ojca Świętego 
w Brazylii. 
Głęboki sens miał napis na ołtarzu podczas 
Mszy pogrzebowej Matki Teresy. „Dzieła miłości 
są dziełami pokoju". Miłość, która jest z Boga 
1 w Bogu, prawda jest w Bogu, ale pamiętajmy, 
że to TAJEMNICA. Każdy z nas wezwany jest do 
relacji osobistej z Bogiem, do spotkania z Nim 
i z drugim człowiekiem. 

Materiał z taśmy magnetofonowej spisali: 
Mariusz Skwarczyński i Jarosław Bojanowski 

Opracowanie całości: Magdalena Przybyła 
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Rola mediów w ewangelizacji młodzieży 

Istnieją trzy pojęcia ukazujące trzy aspekty rzeczywistości naszego życia i związek 
jaki między nimi zachodzi: media, ewangelizacja i młodzież. Zanim jednak podejmę 
ten temat chciałbym zmienić określony w tytule tej wypowiedzi sposób podejścia do 
niego. Mianowicie podany temat sugeruje przedmiotowe ujęcie głównego członu tej 
trójcy, czyli młodzieży - jak młodzież może być ewangelizowana poprzez media. 
Wolę przesunąć akcent z bierności na czynność - jak młodzież ma uczestniczyć 
w ewangelizacji poprzez media. 

Analizując dzieło ostatniego soboru K. Wojtyła (U podstaw odnowy. Studium 
0 realizacji Vaticanum II, Kraków 1972) pisze o odpowiedzi, którą starał się dać 
Sobór na podstawowe pytania o charakterze egzystencjalnym, czyli kształtującym 
życie, kształtującym sposób istnienia człowieka-chrześcijanina: „co to znaczy być wie-
rzącym? być chrześcijaninem? być w Kościele?. Te pytania, i odpowiedzi na nie, mają 
„prowadzić do pogłębienia i wzbogacenia wiary. W z b o g a c e n i e w i a r y w y r a ż a 
s i ę w p o s z c z e g ó l n y c h o s o b a c h i w s p ó l n o t a c h ś w i a d o m o ś c i ą i p o -
s t a w ą " (s.177). 

Wiara to nie tylko „czysto umysłowe przyjęcie prawdy objawionej przez Boga, 
jakieś odzwierciedlenie treści objawionych w świadomości człowieka" (s. 178-179), ale 
przyjęcie posłannictwa, Bożej Misji wyrażającej się w powierzeniu siebie całego Bo-
gu,, równocześnie „w sobie" i „we wspólnocie" (s. 182). Oprócz postawy misyjnej K. 
Wojtyła wskazuje dalej na postawę dawania świadectwa. Tradycyjnie ujmowało się to 
„w sposób raczej bierny i czysto receptywny", w „przyjmowaniu za prawdę tego, co 
Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje" (s. 182). Sobór uwydatnia tu twórczość, 
aktywność człowieka: „wierzyć i wyznawać wiarę - to znaczy p r z y j m o w a ć ś w i a -
d e c t w o s a m e g o B o g a , a z a r a z e m p o d e j m o w a ć j e w ł a s n y m ś w i a d -
c z e n i e m i w y r a ż a ć w ł a s n y m ś w i a d e c t w e m " s. 182). Jest to więc nie tylko 
świadectwo słowa, ale całego człowieka, świadectwo czynu. Jest to nie tylko poszuki-
wanie i przyjmowanie prawdy, lecz tworzenie życia „w sobie" i „we wspólnocie" 
zgodnie z ta prawdą. Świadectwo to winno być realizowane przez wszystkich człon-
ków Kościoła i w każdej dziedzinie życia. Obejmuje ono biskupów, kapłanów, za-
konników i świeckich, cały Lud Boży. W życiu świeckich dawanie świadectwa życiem 

1 słowem przenika życie małżeńskie i rodzinne, kulturę, gospodarkę i życie międzyna-
rodowe. Życie chrześcijańskie to nie wyodrębniona kapliczka obok innych instytucji, 
ale duch ożywiający całość istnienia i działania człowieka. Dawanie świadectwa to 
dążenie do tworzenia i ukazywania nowego człowieka, który jest „ s t w o r z o n y 
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w e d ł u g w z o r u B o g a w s p r a w i e d l i w o ś c i i ś w i ę t o ś c i p o l e g a j ą c e j 
na p r a w d z i e " (s. 184, cytat z Dekretu o działalności misyjnej Kościoła, DM, 21). 

W tym miejscu dochodzę do drugiego pojęcia i drugiej rzeczywistości - do me-
diów, środków masowego przekazu. Rozwój cywilizacyjny spowodował zwielokrotnie-
nie sił człowieka, także sił komunikowania się. Środki, które pozwalały się komuni-
kować ludziom dawniej, były nieliczne i pozwalały docierać do niewielkiej grupy 
odbiorców, a nadto pozwalały na pokonywanie w możliwie krótkim czasie jedynie 
niewielkich odległości, zaś dla większych wymagały długiego czasu. Rozwój nauki 
i techniki zmienia je coraz bardziej. Nowe wynalazki coraz bardziej też przyśpieszyły 
zmiany. Druk, mechaniczny zapis obrazu i dźwięku, elektryczność i elektronika spo-
wodowały, że komunikacja ze związków indywidualnych, a potem elitarnych prze-
kształciła się w masowy przemysł. Masowe środki przekazu, to sposób przekazywania 
informacji (za pomocą różnorodnych sposobów: książek, czasopism, filmów, radia 
płyt, telewizji, taśm, płyt, sieci elektronicznych) z jednego centrum wielu odbiorcom 
w bardzo krótkim czasie, nawet natychmiast. To powoduje, że dysponenci tych środ-
ków stali się czwartą władzą, obok trzech „politycznych" (ustawodawczej, wykona-
wczej i sądowniczej), władzą nie tylko informacyjną i kontrolną, ale panującą nad 
umysłem i postawą człowieka. W pewnym wymiarze władza ta jest bardziej rozległa 
i silna niż wszystkie inne. 

Drugą istotną właściwością środków masowego przekazu jest to, iż one nie tylko 
przekazują informacje, czyli że ich treści docierają do umysłu, że środki te informują. 
Sposób przekazywania, szczególnie tych najnowszych, przez działanie na wiele zmy-
słów na raz, przez poruszanie umysłu i emocji, przez odejmowanie czasu innym 
działaniom itd., powoduje, że środki te także formują, to znaczy kształtują postawy 
odbiorców i przez podawanie treści i przez sposób ich podawania. Telewizja - po-
przez słowo, dźwięk, ruchomy obraz, kolor, przez fizyczne unieruchomienie, społecz-
ne izolowanie człowieka, narzucanie emocji - obejmuje i porusza całego właściwie 
człowieka. 

Sposób oddziaływania środków masowego przekazu ma moc kształtowania świa-
domości, postawy i działania odbiorcy. Ponieważ zaś poprzez ten zespół - świado-
mość, postawę i działanie - wyrażamy naszą wiarę i naszą moralność, więc środki 
masowego przekazu nie są obojętne dla życia chrześcijanina, jak zresztą dla każdego 
innego człowieka. Mogą stanowić konkurencję (i to groźną) lub pomoc w przeżywaniu 
wiary. Jednakże jeśli chce się być świadomym współpracownikiem Boga, świadkiem 
i uczestnikiem życia Kościoła, to ani nie można się izolować od powstających coraz to 
nowszych form cywilizacji, ani też nie można stawać się ich bezwolnym sługą. Wy-
twory cywilizacji technicznej same w sobie nie są ani dobre ani złe. Dobro i zło tkwi 
w człowieku, w jego woli i sumieniu, w sposobie tworzenia i korzystania z cywilizacji. 
Dla chrześcijanina kultura i technika stanowi wyzwanie - nauczyć się korzystać z nich, 
jako odbiorca i jako twórca, przez dostosowanie do wymogów wiary i moralności. 

Trzecie wreszcie pojęcie i rzeczywistość, o której tutaj mowa, to właśnie młodzież. 
Praktycznie rzecz biorąc, dzisiaj każdy człowiek i w każdym etapie swojego życia 
komunikuje się ze światem za pomocą środków masowego przekazu i jest im jakoś 
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poddany. Jednakże nie wszystkie fazy naszego życia przebiegają w ten sam sposób. 
Okresy dzieciństwa i młodości mają szczególne właściwości i znaczenie. 

Człowiek rodzi się z wieloma możliwościami i zdolnościami. Nie rodzi się jednak 
z gotowymi informacjami i postawami. Wnoszone w życie możliwości i zdolności 
pozwalają na zdobywanie informacji i kształtowanie postaw. Dzieje się to przez 
oddziaływanie świata zewnętrznego na człowieka i przez nasze oddziaływanie na 
świat. Pierwszy okres naszego życia to czas uczenia się wszystkiego: świata i siebie 
od samego początku, to czas tworzenia siebie od początku. Na szczęście sprzyja temu 
nasza twórczość i aktywność, sprzyja temu ogromna w tym wieku chłonność, wrażli-
wość i plastyczność. 

Po początkowym okresie przyjmowania wiedzy i postaw ze względu na autorytety 
innych, przychodzi okres „stawania na własnych nogach", poszukiwania własnych 
fundamentów życia, okres młodzieńczej kontestacji. Jego przejawy mogą być kłopot-
liwe dla otoczenia, ale bez niego nie można stać się dojrzałym,. Podważanie wszelkich 
autorytetów, jeśli nie będzie tylko niszczącym odrzucaniem, prowadzi do poszukiwa-
nia stałego gruntu pod własnymi stopami. Spontaniczne zadawanie głęboko filozoficz-
nego pytania dlaczego - pod adresem świata i ludzi, instytucji i kształtów życia -
prowadzi do poszukiwania właściwych uzasadnień i nowych form. 

Można przy tej okazji rozbić to, co praca i doświadczenie ludzkości z mozołem 
stworzyły, to prawda. Ale takie poszukiwanie odpowiedzi może również prowadzić do 
rozbicia zaskorupiałych przyzwyczajeń hamujących postęp życia, do poszukiwania 
znaków czasu, czyli wrażliwych punktów obecnych form rzeczywistości, które doma-
gają się naszej aktywności. Prowadzi to również do odczytania na nowo stałych 
i w pewnym sensie niezmiennych problemów człowieka i do określenia ich w języku 
naszej kultury i naszego czasu. 

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o konieczności wydobywania „starego i nowego" 
ze skarbca naszej wiary. Problemy naszej egzystencji, prawdy i dobra, jej sensu 
i przeznaczenia, są właśnie takimi. Są „stare" jak historia człowieka i objawienia, są 
„nowe" jak ich obecny wyraz i sposób przeżywania. Może to dotyczyć także dialogu 
prowadzącego do ich ujrzenia, wyrażenia i rozwiązania: dialogu pełnego napięć i kon-
trowersji, ale prowadzącego do porozumienia, a nie walki; dialogu między „starymi" 
a „młodymi", między „tradycją" a „nowością". Dialog zaś jest wyrazem dojrzałości. 

Kulturą jest to, co dzieje się między ludźmi. Dzisiaj kultura wyraża się w dużej 
mierze przez środki masowego przekazu. Dlatego też ewangelizacja nie może od nich 
uciekać, jeśli chce znaleźć skuteczne sposoby dotarcia do człowieka. Dobra Nowina 
kieruje się do każdego człowieka, głosząc wartość = godność każdej ludzkiej osoby 
zakorzenionej w Bogu, jej prawa, właściwości, przeznaczenie, głosząc pokój. Każde-
mu - nie może więc zabraknąć w środkach masowego przekazu twórczych dążeń, 
pragnień i wysiłków młodzieży. 



Joanna Koleff-Pracka 
Sebastian Rejak 

Pojednanie kobiet i mężczyzn? 

W połowie maja (11-20.05.1998) w miejscowości Josefstal niedaleko Monachium 
odbyła się konferencja dotycząca roli kobiety i mężczyzny na płaszczyźnie kościelnej 
i społecznej. Hasłem przewodnim całego spotkania był werset z Księgi Rodzaju: męż-
czyzną i kobietą stworzył ich (1,27). Spotkanie było nieformalnym zakończeniem 
Światowej Dekady Kobiet, która miała na celu pobudzanie Kościołów do solidarności 
z kobietami. Wzięło w nim udział 45 uczestniczek i uczestników z różnych Kościołów 
i krajów Europy, którzy, bazując na własnych doświadczeniach, próbowali podsumo-
wać zmiany, jakie zaszły w Kościele i społeczeństwie w ostatnim dziesięcioleciu. Sta-
rano się określić w jaki sposób problemy stereotypów związanych z kobietami i męż-
czyznami, seksizmu i przemocy obecne są w życiu Kościołów i społeczeństw. Konfe-
rencja ta miała bardzo praktyczny wymiar, mianowicie: zamiarem organizatorów była 
próba stworzenia, w ciągu tych kilku dni, właściwej wspólnoty kobiet i mężczyzn, 
w której każdy/każda mógł się czuć akceptowany(a) i potrzebny(a) z całym bogac-
twem swoich darów. Była to wspólnota stołu, liturgii, pracy i odpoczynku. 

Warto pokusić się o refleksję nad miejscem kobiety i mężczyzny na gruncie spo-
łecznym i kościelnym, by przejść potem do zagadnień teologicznych. 

Okazało się, że, niezależnie od wyznania i kraju, w mniejszym czy większym stop-
niu funkcjonuje model społeczeństwa patriarchalnego, a więc społeczeństwa, w którym 
mężczyźni, w sposób świadomy lub nie, dominują nad kobietami. Z powyższego wy-
nika, że kobiety na wielu płaszczyznach życia społecznego nie posiadają równych 
ptaw z mężczyznami. Za przykład posłużyć może tutaj obszar gospodarki, gdzie za 
tą samą pracę kobieta otrzymuje niższą płacę (w Polsce kobiety otrzymują o około 
20 - 30% mniejszą pensję od pracujących na tym samym stanowisku mężczyzn). Nie-
wiele krajów próbuje zmieniać ten stan rzeczy. Pozytywnym wyjątkiem będzie tutaj 
Szwecja: każdy pracodawca zatrudniający przynajmniej dziesięć osób ma obowiązek, 
usankcjonowany prawnie, sprawdzić raz do roku, czy kobiety i mężczyźni w jego fir-
mie pracują i są traktowani na równych prawach. Należy w tym miejscu zwrócić uwa-
gę na fakt, że kobiecie w wielu zawodach trudno jest otrzymać pracę, a jeśli już się to 
uda, bardzo często musi zaświadczyć pisemnie o swojej dyspozycyjności w przypadku 
ciąży i związanego z nią macierzyństwa. 

Powyższe przykłady wynikają z określonych stereotypów funkcjonujących w społe-
czeństwie, gdzie kobieta jest tą, która wychowuje dzieci i zajmuje się domem; męż-
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czyzna natomiast zarabia pieniądze na utrzymanie rodziny. Takie społeczne wyobra-
żenie ról męskich i żeńskich (gender) jest uwarunkowane historycznie. Swoistym zna-
kiem czasu jest powstanie specjalistycznych kierunków studiów (gender studies) zaj-
mujących się badaniem mechanizmów tworzących wyżej wspomniane stereotypy na 
płaszczyźnie psychicznej i socjologicznej. Studia te mają charakter analityczny i kon-
tekstualny - ich zadaniem jest próba określenia stereotypów dotyczących kobiet i męż-
czyzn w kontekście życiowym konkretnej grupy społecznej. Nowością odróżniającą 
ten kierunek studiów od psychologii czy socjologii jest próba zmierzenia się z konkret-
nymi stereotypami. Nie chodzi w niej o zwalczanie i niszczenie pewnych schematów, 
ale o stworzenie dla nich przeciwwagi pokazując inne możliwości egzystencji. 

W czasie pracy grupowej uczestnicy i uczestniczki konferencji rozmawiali na temat 
stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie, które dotyczą kobiety i mężczyzny. 
Jako najczęściej pojawiające się schematy myślowe wymieniano: kobiety chcą mieć 
zawsze ostatnie słowo, zajmują się kwiatami i podawaniem kawy; mężczyźni chcą 
sprawować nad wszystkim kontrolę, nie potrafią współpracować z kobietami. 

Schematyzm społecznie aprobowanej roli obydwu płci przekłada się całkiem natu-
ralnie na płaszczyznę religijno-kościelną. Zresztą zasadne wydaje się pytanie, czy to 
raczej nie tradycje religijne wydają na świat różne przesądy i szablony myślenia o ko-
biecie i mężczyźnie - i oddziaływują w ten sposób na świadomość społeczną. Religie 
księgi do tego stopnia wkorzeniły się w kulturę wielu narodów, że trudno właściwie 
przesądzić, czy bardziej pierwotny jest wpływ pierwiastka religijnego na społeczeń-
stwo, czy odwrotnie. Nie da się jednak zaprzeczyć, iż także w społecznościach kościel-
nych istnieje problem właściwego rozumienia roli kobiety i mężczyzny. 

W Kościołach tradycyjnych kobieta zajmuje wciąż to samo miejsce: cichej, pokor-
nej służebnicy, która słucha głosu mężczyzn (ojca, męża, księdza). Jak w różnych ob-
szarach życia społecznego, tak i w Kościele można zaobserwować fakt dyskryminacji 
człowieka, w tym wypadku za względu na płeć. Zjawisko to nosi nazwę seksizmu 
(analogia do rasizmu). Pomimo tego, że kobiety stanowią większość w społecznościach 
kościelnych, rzadko powierza się im odpowiedzialne stanowiska. Za przykład posłużyć 
może sytuacja w Kościele Starokatolickim w Austrii, gdzie w najbardziej wpływowych 
komisjach są albo wyłącznie mężczyźni, albo mają oni wyraźną przewagę. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż w pięcioosobowej komisji liturgicznej nie ma żadnej kobiety, wątpli-
wym wydaje się, że język liturgiczny będzie adresowany także do kobiet. 

Wielokrotnie stwierdzano w czasie konferencji, że chrześcijaństwo wchłonęło w sie-
bie, i poniekąd kultywowało, niewłaściwy obraz kobiety wyrażający się w traktowaniu 
jej jako istoty niższej kategorii. Z historyczno-socjologicznego punktu widzenia fakt 
ten nie wydaje się czymś „nienormalnym", z reguły bowiem to mężczyźni posiadali 
monopol na przewodzenie we wspólnotach chrześcijańskich. Oni więc tworzyli kościel-
ną teorię i praktykę. Model ten znajdował doskonałą legitymizację w twierdzeniu, iż 
mężczyzna jest obrazem Boga, a kobieta obrazem mężczyzny. Swoista hierarchia by-
towa Bóg - mężczyzna - kobieta była więc „wiernie" przekładana na hierarchię (struk-
turę) Kościoła: duchowny mężczyzna - świecki mężczyzna - świecka kobieta. Taka 
pozycja kobiety w Kościele i społeczeństwie nie dawała jej szans na integralny rozwój 
osobowościowy - i w tym sensie nie była ona w stanie wykorzystać wszystkich swoich 
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ludzkich i kobiecych darów. Nie była nawet świadoma posiadania niektórych z nich! 
Pewnie dlatego, jak zaznaczył starokatolicki biskup Wiednia - Bernard Heitz, wy-
kształciły się jedynie trzy modele kobiecości: matka, święta, prostytutka. Matka i pros-
tytutka mają wobec mężczyzny rolę wyraźnie instrumentalną: matka jako ta, która 
daje poczucie bezpieczeństwa (bądź jako matka-żona rodzi dzieci), natomiast prosty-
tutka jako ta, która zaspokaja mężczyznę seksualnie (także żonatego). Nawet „rola" 
świętej nie dawała szans na pełen rozwój kobiecości. Świętość kobiety, o czym pisała 
kiedyś s. Małgorzata Borkowska, określały bowiem jej relacje do mężczyzny (a raczej 
ich brak): dziewica lub wdowa. Ostatecznym wyjściem pozostawało męczeństwo... 

Paradoksalnie do takiej podrzędnej roli kobiety przyczynił się kult Maryi. Wśród 
przybyłych na konferencję do Josefstal opinia ta była dość powszechna. Nie jest więc 
dziwne, że Kościoły, w których kult ten jest bardzo żywy, w niewielkim stopniu do-
strzegają potrzebę „rehabilitacji" kobiety - pokornej akceptacji jej charyzmatów i spo-
sobów ich realizacji. Także teologia feministyczna z trudem toruje sobie drogę w tych 
społecznościach. Gloryfikacja pierwiastka żeńskiego dokonuje się niemal wyłącznie 
w osobie Matki-Dziewicy Maryi. Dla wielu jest to zresztą koronny dowód na to, że 
chrześcijaństwo (zwłaszcza rzymsko-katolickie) „zawsze" broniło godności kobiety. 
A jednak ten właśnie duchowy kult wynoszący ponad niebiosa Maryję obnaża jedno-
cześnie mizoginię rodu męskiego. Każdy bowiem, kto siłą zdobywa dla siebie pierw-
sze miejsce, panicznie obawia się dominacji tych, których sobie podporządkował - aby 
nie doznać porażki. 

Patriarchalny styl myślenia charakteryzuje także Kościoły prawosławne - taką opi-
nię wyraził prof. Ivan Dimitrov z Bułgarii. Był to jeden z nielicznych głosów, które 
bezpośrednio poruszyły kwestię ordynacji kobiet. Dlaczego Jezus nie miał kobiet 
wśród apostołów? Przypuszczalnie dlatego, że czasy były patriarchalne. Czy dzisiaj 
kobiety nie mogłyby być ordynowane, skoro czasy się zmieniły? Nie, bo taka jest Tra-
dycja - mówią prawosławni Ale to bardziej sprawa nas samych, niż Tradycji. Tradycja 
jest w jakimś sensie wytworem człowieka. Dlatego trzeba raczej zastanowić się nad 
tym, co jest lepsze dla naszych ludzi. 

Powyższe refleksje prowadzą do wniosku, że Kościół jako społeczność-instytucja 
jest miejscem, w którym część jego członków doświadcza przemocy. Zgodnie z defini-
cją J. Galtunga o przemocy można mówić wtedy, gdy na człowieka wpływa się w ten 
sposób, że jego aktualna somatyczna i intelektualna samorealizacja jest poniżej jego 
możliwości1. Szczególnie kobiety mają prawo się tak czuć. Dla wielu z nich Kościół, 
w obecnej postaci, nie jest schronieniem, nie daje wsparcia ani nadziei. Nie przeciw-
stawia się otwarcie przemocy w rodzinach, nie umożliwia kobietom pełnego wypowie-
dzenia się w liturgii, posługuje się androcentryczną teologią 

Być może szukaniem przeciwwagi dla teologii „tradycyjnej" będzie teologia femi-
nistyczna, o której mówi się jako o ruchu kobiet, który ma poruszyć mężczyzn. To 
stwierdzenie wydaje się być bardzo istotne, ponieważ ukazuje fakt, iż teologia femi-
nistyczna nie ma w swoich założeniach wiele wspólnego z tzw. „wojującym feminiz-
mem". Bardziej chodzi w niej o dostrzeżenie kobiety i mężczyzny jaki równych sobie 
w teologii i życiu. Pozwala ona spojrzeć od innej strony na Biblię i chrześcijaństwo 
uwzględniając w nich człowieka niezależnie od jego płci. 
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Teologia feministyczna pojawiła się po raz pierwszy w ruchach walczących o rów-
nouprawnienie (podobnie jak teologia czarna czy teologia wyzwolenia) i była protes-
tem przeciwko niezrozumieniu płci w teologii tradycyjnej. Zaznaczyć trzeba, że chodzi 
tutaj o właściwe zrozumienie roli kobiety i mężczyzny. Akcent automatycznie spoczy-
wa na kobiecie, ponieważ dotychczas teologia była domeną mężczyzn i to oni okreś-
lali jej ramy. W tym kontekście pojawia się postulat zamiany tego, co w teologii mę-
skie na ludzkie (z niem. Das Mannliche - Das Menschliche). 

Celem teologii feministycznej jest analiza różnic w rozumieniu pojęć teologicz-
nych, wynikających z różnic związanych z płcią. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że 
wrażliwość postrzegania świata (w tym Boga i stworzenia) właściwe kobiecie i męż-
czyźnie nie są ze sobą tożsame. Nie bez powodu jako kobietę i mężczyznę stworzył ich 
Bóg, by wspólnie tworzyli świat. Tylko łącząc doświadczenia kobiety i mężczyzny 
i czyniąc z nich całość możemy mieć pełny obraz otaczającej nas rzeczywistości. Ta 
wymiana doświadczeń obu płci jest głównym założeniem teologii feministycznej. 

Próbując zrozumieć teologię i dowartościować w niej kobietę, teologia feministycz-
na podejmuje ponownie interpretację dogmatu trynitarnego. Staje więc w opozycji do 
Boga utożsamianego bardzo często z mężczyzną i krytykuje tradycję żydowsko-
chrześcijańską, która to dała Bogu czysto męskie cechy charakteru. Ten wyimagino-
wany obraz jest ugruntowany przez symbole religijne w społeczeństwie. Tak więc Bóg 
określany był jako Ojciec, Władca, Król, Sędzia i przysługiwały mu atrybuty, które 
symbolicznie nazywają właśnie mężczyznę - Wszechmocny, Wszechwiedzący, Nie-
skończony, Najwyższy Rozum... Problemem nie jest tutaj fakt, że używa się metafor 
w rodzaju męskim, ale to, że nadużywa się ich znaczenia i dokonuje tym samym nad-
interpretacji, czego konsekwencją jest obraz Boga posiadający jedynie cechy męskie. 
Dowodem na powyższe stwierdzenie może być fakt, iż pytając przygodnych przechod-
niów na ulicy jak wyobrażają sobie Boga, co drugi odpowie, że jest to starszy męż-
czyzna o surowym obliczu. Teologia feministyczna twierdzi, iż Bóg nie jest mężczyzną 
- j e s t Bogiem i przykazał, by człowiek nie czynił Mu żadnej podobizny. Krytyce w teo-
logii feministycznej podlega także częste określanie Boga za pomocą pojęć, co jest 
konsekwencją tego, że nie dość jasno zostało powiedziane, iż Bóg jest niepojęty i nie 
daje się zamknąć w jakimkolwiek ludzkim pojęciu. W tym kontekście teologia femi-
nistyczna odwołuje się i poszukuje argumentów w tradycji kościelnej. I tak już Augus-
tyn mówił o niepojętości Boga w ten sposób, że to, co człowiek określił pojęciem, 
Bogiem już nie jest. 

Także Tomasz z Akwinu twierdził, że nawet próbując określić Boga musimy zda-
wać sobie sprawę z tego, że jest On wiele większy niż ludzkie pojęcia. IV Sobór 
Laterański zwrócił uwagę na to, że obraz Boga funkcjonujący w ludzkich wyobraże-
niach ma coraz mniej wspólnego z prawdą. Tak więc z powyższego wynika, że każda 
próba nazwania transcendencji skazana jest z góry na niepowodzenie, a męska forma 
Boga - On - ogranicza w znacznym stopniu Jego prawdziwą istotę i wpływa nieko-
rzystnie na postrzeganie Jego osoby w świecie. 

Z drugiej jednak strony można mówić o pewnych boskich cechach charakteru, 
o czym czytamy na kartach Biblii. I w tym miejscu należy wspomnieć o innym zało-
żeniu teologii feministycznej, która próbuje uświadomić chrześcijaństwu nie tyle oj-



Pojednanie kobiet i mężczyzn? 133 

cowskie, co macierzyńskie oblicze Boga, jako inną część Jego charakteru. Teologia 
feministyczna stara się odnaleźć w Biblii istniejące żeńskie obrazy Boga. Oczywiście 
jest ich niewiele ze względu na to, że biblijna tradycja powstawała w społeczeństwie 
patriarchalnym, gdzie męskie wyobrażenia miały charakter dominujący. Dodatkowo 
teologiczna interpretacja zaniedbała te fragmenty biblijne i opuściła je w modlitwie 
i liturgii. Za przykłady posłużyć mogą biblijne porównania Boga do rodzącej kobiety 
(Iz 42,14), akuszerki (Ps 22,10), matki, która nie zapomina o swoim dziecku (Iz 
49,15), niedźwiedzicy (Oz 13,8), kobiety wypiekającej ciasto (Mt 13,33), kobiety szu-
kającej zgubionego grosza (Łk 15,8), kwoki gromadzącej pisklęta pod swoimi skrzyd-
łami (Mt 23,37). Przytoczone obrazy pozwalają inaczej spojrzeć na żeńskie cechy Bo-
ga, które nie zawsze związane są pocieszeniem, miłosierdziem i troskliwością, przypi-
sywanym, zgodnie ze społecznym stereotypem kobiecie, jako bardziej emocjonalnej 
płci. Nie chodzi więc o odkrycie specyficznie żeńskich stron Boga, ale o ukazanie 
boskiej pełni, która zawiera w sobie także te opuszczone elementy. Bóg stworzył 
człowieka kobietą i mężczyzną i jako tacy są pełnym Jego obrazem. Tylko tak rozu-
miany Bóg może być Bogiem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W przeciwnym razie 
teologia feministyczna pyta, czy Bóg obdarzony jedynie męskimi cechami charakteru 
mógłby być Bogiem kobiet. 

Kontrowersyjną w pierwszym momencie może wydawać się postać wcielonego 
Boga - Syna jako mężczyzny. Punktem wyjścia w poszukiwaniach jest osoba histo-
rycznego Jezusa i Jego stosunek do kobiet. W tym kontekście teologia feministyczna 
rozwija tzw. jezuologię zamiast chrystologii. Na podstawie wielu świadectw biblijnych 
można zauważyć, że Jezus nie tylko uzdrawiał różne kobiety, ale także traktował je 
jako w pełni równouprawnionych partnerów w rozmowie, od których można się dużo 
nauczyć. Jego przesłanie o uwalniającym Królestwie Bożym dotyczyło przede wszyst-
kim ludzi biednych, uciskanych i żyjących na marginesie społecznym, do których 
w większej mierze należały właśnie kobiety. Fakt, iż Jego wspólnotę tworzyły kobiety 
i mężczyźni, uczniowie i uczennice uznany został także przez teologię tradycyjną. 
Osoba Jezusa w teologii feministycznej jest więc utożsamiana z Tym, który wyzwala 
kobietę, a Jego ciepły i przyjazny stosunek do niej sprawia, że Jego płeć schodzi na 
dalszy plan. Postawa Jezusa wskazuje na to, że Bóg przyszedł na świat, by zbawić 
wszystkich ludzi. Jezus dokonał przełomu we współczesnym Mu judaistycznym świecie 
w patrzeniu na kobietę. Jest wiele przykładów w Nowym Testamencie, gdzie kobieta 
postrzegana jest jako człowiek, równa mężczyźnie choć inna, wbrew panującej trady-
cji. Tym samym odpowiedź na feministyczne pytanie o to, czy męski Zbawiciel może 
zbawić kobietę, staje się twierdząca. Ponieważ jest to Zbawiciel, dla którego kobieta 
jest ważna i jest równorzędnym partnerem w rozmowie. Ją też wybiera na tę, która 
ma ogłosić Jego zmartwychwstanie, a więc kobieta głosi zbawienie światu! 

Pozostaje jeszcze kwestia Ducha Świętego jako trzeciej osoby Trójcy Świętej. 
W nim to teologia feministyczna upatruje największe nadzieje na mówienie o kobiecie 
w kontekście trynitarnym. Duch Święty bowiem zdaje się posiadać najwięcej cech 
żeńskich i tym samym jest On w stanie dopełnić boski obraz. Trzeciej osobie Trójcy 
Świętej nie poświęcano początkowo w teologii feministycznej wiele uwagi. Dopiero po 
jakimś czasie dostrzeżono w niej szczególną szansę na feministyczne mówienie o Bogu. 
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Duch Święty zajmuje ważne miejsce w teologii feministycznej ze względu na swe pra-
wo do proroczej mowy i teologicznego spojrzenia. Jest on także gwarantem dynamicz-
nego rozumienia Objawienia jako nie kończącego się na osobie Jezusa Chrystusa. 
Jego obecność i działanie w dzisiejszym świecie pozwala zamknąć rozdział sprzed 
dwóch tysięcy lat, w którym obecna była wrogość i niechęć (także w chrześcijaństwie) 
do kobiet i rozpocząć nowy, który rehabilituje kobietę. 

Podsumowując powyższe rozważania, Bóg w trzech osobach ma cechy zarówno 
męskie, jak i żeńskie, co nie znaczy, że jest On kobietą lub mężczyzną, ale znaczy iż 
jest Bogiem wszystkich ludzi! Teologia feministyczna podejmuje także próbę odczyta-
nia Biblii na nowo. Patrząc na opisane w niej wydarzenia uzupełnia, a czasem ukazuje 
je w zupełnie innym świetle. To nowe spojrzenie okazało się być bardzo cennym dla 
wielu mężczyzn, którzy są zainteresowani teologią feministyczną. Pojawiła się opinia, 
iż teologia feministyczna jest kluczem, bez którego chrześcijanie nie są w stanie do-
trzeć do teologii w ogóle. Jej głównym celem nie jest to, by niszczyć i dzielić, ale 
łączyć. 

Teologia feministyczna chce być teologią kobiet i mężczyzn, którzy się rozumieją, 
żyją ze sobą w przyjaźni i potrafią korzystać ze swoich darów. Praktycznym tego wy-
razem były nabożeństwa organizowane w czasie konferencji w Josefstal. Były one 
przygotowywane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. I tak nabożeństwo 
połączone z Komunią Świętą przygotowane na zakończenie sympozjum prowadzone 
było przez duchowną luterańską z Estonii i dwóch księży anglikańskich. W Josefstal 
podjęto także bardzo istotny temat dotyczący tego, jak odbierają przypisywane im 
stereotypy mężczyźni. Zwrócono uwagę na fakt, iż określone sztucznie schematy myś-
lowe unieszczęśliwiają nie tylko kobiety, ale także, często w równym stopniu, męż-
czyzn. Związane jest to bezpośrednio z tym, że już małych chłopców przygotowuje 
się do tego, by w przyszłości byli silni, stanowczy i pewni siebie, nie pozwalając jedno-
cześnie im na swobodne i naturalne wyrażanie swoich uczuć, w tym płaczu. W kon-
tekście powyższego omawiano dokument, który powstał w czasie zorganizowanego we 
wrześniu 1997 roku w Hofgeismar (Niemcy) Forum Chrześcijańskich Mężczyzn. We 
fragmencie dotyczącym przemocy czytamy, że wielu mężczyzn milczy na temat cier-
pienia innych, ale także na temat swojego cierpienia. Dlatego koniecznym jest, by męż-
czyźni mieli odwagę określić siebie jako ofiary swojego własnego systemu. 

Podobny wydźwięk miało przesłanie końcowe II Europejskiego Zgromadzenia 
Ekumenicznego w Graz (Austria, czerwiec 1997). Podkreślono w nim wyraźnie, że 
prawdziwe pojednanie rozumiane jako dar Boży i źródło nowego życia2 kobiet i męż-
czyzn w Kościele i społeczeństwie jest możliwe tyłko wtedy, jeśłi weźmie się pod uwagę 
doświadczenia (także negatywne) tak jednych, jak i drugich. 

Przypisy: 

1 Johan Galtung, Gewalt, Frieden Friedensforschung, in ders., Strukturelle Gewalt, Beitrage zur 
Friedens- und Konfliktforschung, Hamburg 1975. 
2 Pod tym hasłem przebiegało zgromadzenie w Graz (org. Versohnung - Gabe Gottes und Quelle 
neuen Lebens). 



• polscy protestanci - nasi bracia 

Kościół to nie sekta 
- rozmowa z Ks. Markiem Wółkiewiczem 

pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Lublinie 

Sebastian Rejak: Co specyficznego ma w sobie 
Kościót Zielonoświątkowy? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Kościół Zielo-
noświątkowy należy do grupy Kościołów protes-
tanckich, posiada więc wszystko to, co charak-
teryzuje kościoły protestanckie. A więc umiłowa-
nie Pisma Świętego i dbałość o realizację tego 
wszystkiego, co Słowo Boże nam przekazuje. 
Kościół Zielonoświątkowy posiada także pewne 
cechy charakterystyczne, które nie występują 
w innych Kościołach, bądź występują w minimal-
nym stopniu. Mianowicie jest to przekonanie, 
wynikające ze studiowania Pisma Świętego, 
o szczególnej roli, jaką w życiu Kościoła odgry-
wa Duch Święty. Tak, jak w pierwszym Kościele 
Duch Święty objawia się w szczególny sposób. 
Widzimy Go jako prowadzącego, dającego inspi-
rację do czynu, dającego siłę do działania i czy-
niącego cuda w Kościele podczas ewangelizacji. 
Tak i my staramy się znaleźć tego samego Du-
cha Świętego we współczesnym Kościele. Jeśli 
Bóg jest taki sam „wczoraj i dzisiaj i na wieki" 
to jego sposób działania pozostaje też taki sam 
poprzez wieki. Oczywiście realia mogą się zmie-
nić, ale sama reguła pozostaje ta sama. Miano-
wicie Duch Święty chce, aby Kościół był mocny, 
chce aby Kościół ewangelizował, prowadził mi-
sję. On chce ten Kościół wspierać, chce obja-
wiać moc Bożą w Kościele i przez Kościót. Stąd 
nasze usiłowania, żeby w naszej pobożności 
Duch Święty był obecny. Doświadczamy Jego 
realnej obecności. 

S.R.: Ale przecież wszystkie Kościoły chrześci-
jańskie, wszyscy chrześcijanie wierzą w ciągłą 
obecność Ducha Świętego. Wszyscy otrzymuje-
my chrzest imieniu Ojca, Syna i Ducha Święte-
go... 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Tak, to są ce-
chy jak mówiłem wcześniej, które nas łączą. To 
jest właśnie sedno wiary, ale oprócz tego jest 
jeszcze cały obszar spraw, które w innych Koś-
ciołach nie są poruszane lub są unikane, co ze 
zdziwieniem czasami stwierdzam. Mianowicie 
sprawa darów Ducha Świętego, charyzmatów, 
czyli działanie Ducha obecne już bezpośrednio 
w życiu każdego wierzącego człowieka. Albo 
działanie Boże w Kościele podczas nabożeństwa. 
Są różne charyzmaty, różne dary, takie jak dar 
poznania, czy dar czynienia cudów, wyganiania 
demonów itd. Są to dary, które zostały dane dla 
Kościota i my musimy obecnie je odkryć nieza-
leżnie od tego, jaka wywieszka znajduje się nad 
Kościołem. W naszym Kościele w sposób inten-
sywny zajęliśmy się tą sprawą i odkryliśmy, że 
jest to aktualne także i dla współczesnego Koś-
ciota. 
Jacek Wojtysiak: Jaki jest stosunek Kościoła 
Zielonoświątkowego do innych Kościołów, czy 
Kościót Zielonoświątkowy angażuje się w ruch 
ekumeniczny; czy raczej zachowuje dystans? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Wprawdzie wy-
stępuje ta odrębność naszego Kościoła w sensie 
formuły naszej pobożności, jednak stwierdzamy, 
że poprzez wieki, aż do dzisiaj Duch Święty jest 
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tym, który chce przywieźć cały Kościół chrześci-
jański do zjednoczenia. Mimo tej odrębności, 
która z jednej strony rzekomo oddziela nas od 
innych Kościołów, zauważamy, że z drugiej stro-
ny Duch Święty popychał nas do szukania 
wspólnego języka, do szukania kontaktu z innymi 
chrześcijankami, wręcz do jednoczenia się 
w tych działaniach, w których możemy działać 
razem i dużo zrobić, by pokazać światu, że 
chrześcijanie wspólnie mogą zrobić wiele wspa-
niałych rzeczy. Tak więc na pewno nie unikamy 
ekumenizmu i na ile mamy możliwości, na tyle 
będziemy starali się w tym ruchu aktywnie 
uczestniczyć. 
J.W.: Czyli nie czynicie się tak, jak to gfoszą 
niektóre Kościoły, że są iepsze od innych wy-
znań. Czy pokazujecie swoim wiernym, że w in-
nych też dziata taki sam Duch i z taką samą 
mocą? 
Ks. Marek Wółkiewicz (pastor): Przyznajemy 
i wyznajemy, że Duch Święty działa w każdym 
Kościele inaczej, nie czujemy się mądrzejsi, sil-
niejsi, lepsi ponieważ Bogu się to nie podoba, 
taka postawa jest na krawędzi pychy. Słowo 
Boże nas poucza, że przed upadkiem przychodzi 
pycha. Poza tym, jeżeli Duch Święty wypełnia 
chrześcijanina to jedną z cech, której On na pew-
no chce nas nauczyć to pokora. 
S.R.: A co z chrztem, bo panuje chyba taki ste-
reotyp, że Kościoły ewangeliczne, które prakty-
kują chrzest jedynie ludzi świadomych, nie 
uznają ważności chrztu niemowląt w tych koś-
ciołach gdzie jest praktykowany? Jak ta sprawa 
wygląda w kontekście dokumentu z Limy z roku 
1982, który mówi o jedności chrztu i eucharystii? 
Przecież chrzest i eucharystia to rdzeń jedności! 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Ja bym nie po-
wiedział, że chrzest należy traktować jako rdzeń 
jedności. Są różne inne rzeczy, które nas mocniej 
wiążą, i które sprawdzają się we wzajemnych 
kontaktach. Odnośnie chrztu, ludzie którzy do 
nas przychodzą przez Słowo Boże odkrywają, 
że jest coś takiego jak nowe narodzenie, jak 
przebaczenie, jak posiadanie osobistej relacji 
z Bogiem i chcą to później zademonstrować 
m.in. poprzez chrzest, który jest potwierdzeniem 

ich nowej drogi z Bogiem. Traktują to jako świa-
dome przymierze z Bogiem. A propos tolerancji, 
zdarzało się, iż osoby bliskie odsuwały się od 
człowieka, który przyjął chrzest. Czy to z rodziny, 
czy z pracy. Szykanowali ich i mówili o zmianie 
wiary itp. 
J.W.: No właśnie! Czy członkowie Kościota Zie-
lonoświątkowego spotykali się z jakimiś stereo-
typami, na przykład utożsamianie Kościota 
z sektą, lub może inne przykre sytuacje? 
Ks. Marek Wółkiewicz (pastor): Tak. Z pewnoś-
cią, chociaż mieszkając w dużym mieście spoty-
kamy się z takimi zjawiskami rzadziej niż 
w małych miejscowościach. Ale mimo wszystko 
muszę powiedzieć, że nasze katolickie społe-
czeństwo jest nietolerancyjne. Żyjemy w kraju, 
który jest zdominowany przez wyznanie katolic-
kie, stąd każdy inny Kościół jest w mniejszości, 
której się nie rozumie, i która zawadza. 
J.W.: Jaka jest wasza relacja na tego typu za-
chowania? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Reakcje są 
różne. Pismo Święte naucza nas, że mamy 
z miłością traktować nawet naszych nieprzyja-
ciół. Najczęściej jest to perswazja, argumentowa-
nie na podstawie Pisma Świętego, lub też po 
prostu wzruszenie ramion, czy dobry uczynek 
dla adwersarza. Do walki na pięści nie dochodzi. 
Wielkość zarzutów opiera się niestety na niewie-
dzy o mniejszościach chrześcijańskich i wtedy 
wszystko co nie jest katolickie jest sekciarskie, 
herezją i trzeba z tym walczyć. 
J.W.: Jaka jest struktura liturgiczna w waszym 
Kościele? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Kiedy katolik 
znajdzie się pierwszy raz na nabożeństwie zielo-
noświątkowym to może doznać różnych uczuć, 
ale nudzić się nie będzie. Jest to zupełnie inny 
przebieg nabożeństwa, inaczej też przeżywa się 
jedność z Panem Bogiem. Na nabożeństwie dużą 
rolę odgrywa śpiew, spontaniczna modlitwa, oraz 
wykład Słowa Bożego. W naszej liturgii są to 
trwałe elementy nabożeństwa. Staramy się też 
być wyczuleni na prowadzenie Ducha Świętego 
i z tego wynika pewna elastyczność w liturgii. 
Na przykład: zaczynamy od chwalenia Pana Bo-
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ga pieśnią i modlitwą, i w tej czci dla Boga tak 
się można zatracić, że zbliża się już czas zakoń-
czenia nabożeństwa, a jeszcze nie udało się 
zrealizować przepowiadania Słowa. 
S.R.: Czy są elementy w nabożeństwie, które za-
wsze są obecne? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Tak. Jak już 
wspomniałem zwykle na początku jest tzw. 
„uwielbienie" śpiewem i modlitwą, następnie po-
sługa Słowem Bożym i na końcu modlitwa indy-
widualna lub modlitwa z tymi, którzy jej potrze-
bują. Zapraszam ich do przodu i wraz z diakona-
mi modlimy się za nich przez włożenie rąk. 
J.W.: Czy są różnice między liturgią chrztu a wie-
czerzy pańskiej? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Na pewno! Są 
to te jedyne sakramenty, które zlecił nam prze-
strzegać Jezus Chrystus. Chrzest odbywa się 
w baptysterium, czyli specjalnym do tego przy-
stosowanym basenie. Pytam każdego wchodzą-
cego do wody czy Chrystus stał się jego Zbawi-
cielem i czy obiecuje służyć mu do końca swo-
jego życia. Następnie mówię: „na podstawie 
twojego wyznania ja, sługa Boży, chrzczę cię 
w imię Ojca i Syna i Duch Świętego. I teraz za-
nurzam katechumena w wodzie. Z kolei w czasie 
wieczerzy staram się przypomnieć, co znaczy 
dla nas śmierć Chrystusa i dlaczego to wydarze-
nie przypominamy. Wreszcie sięgamy po chleb 
i wino, które są przypomnieniem mąk Chrystusa. 
Czytane jest jednocześnie Słowo z 1 Listu do 
Koryntian (11 rozdział), że brać z tego stołu 
mogą tylko ci, którzy są tego godni. Godny jest 
ten, który połączył swój los z Bogiem i służy Mu 
co dzień, w którego życiu nie ma granicy między 
Bogiem a bliźnim. 

S.R.: Czyli do Stotu Pańskiego może przyjść ten, 
kto na swój sposób jest doskonały? Czy w Koś-
ciele Zielonoświątkowym wiara ma charakter 
leczniczy, czy jest dla tych, którzy potrzebują 
obecności Boga po to, aby ich uzdrowił? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Co do pierwszej 
części pytania; nie chodzi o to, że jest doskonały, 
ale że stara się naprawiać. Gdy chodzi o drugą 
część pytania - jest napisane w Izajasza 53 roz-
dziale, a w liście Piotra jest to potwierdzone, iż 

„jego sińce nas uleczyły". Tak więc jeżeli mówi-
my o śmierci Chrystusa, która data nam zbawie-
nie i obmycie z grzechów to też nie możemy po-
minąć tego drugiego elementu, którym jest Boże 
działanie w sferze fizycznej naszego życia, Boże 
ukochanie. 
J.W.: A czy przed przystąpieniem do stołu pań-
skiego jest spowiedź, wyznanie win? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Tak, chociaż 
jest to traktowanie w ten sposób, że ludzie po-
winni przyjść na tę uroczystość już przygotowa-
ni, już w domu powinni załatwić tą sprawę z bliź-
nim i z Bogiem. Ale też przed samą Wieczerzą 
Pańską jest czas, aby dokonać rachunku sumie-
nia przed Bogiem i już czystym przystąpić do 
korzystania ze stołu Bożego błogosławieństwa. 
J.W.; Czy łamania chleba i rozlewania wina 
może dokonywać każdy? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Nie każdy. Tylko 
ci, którzy są do tego wyznaczeni przez sprawo-
wanie urzędów takich jak prezbiter, pastor czy 
diakon. 
J.W.: A jaką wymowę ma wieczerza? Symbo-
liczną, czy rzeczywistą? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Myślę, że jest 
to temat do rozstrzygnięcia przez teologów. We-
dług mnie, te dwa spojrzenia współgrają ze 
sobą, współistnieją. Z jednej strony jest to tylko 
i wyłącznie symbol, z drugiej zaś trzeba przy-
znać, jest w tym pewna tajemnica, której do koń-
ca nie rozumiemy. 
J.W.: Jakie urzędy i posługi są sprawowane 
w Kościele? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Zacznijmy od 
pastora. Pastorem może zostać teoretycznie każ-
dy kto ma powołanie i właściwe przygotowanie 
teologiczne. Tyczy się to tylko mężczyzn. Na 
pastorów kobiet w naszym kościele nie wyświę-
camy. Mogą być one natomiast diakonisami. 
Najwyższym mianowanym stopniem jest prezbi-
ter. 
J.W.: Kim są diakoni i asystenci? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): To też duchowni 
tylko, że niżsi rangą. Pełnią oni różne funkcje or-
ganizacyjne, administracyjne i charytatywne 
w zależności od potrzeb kościota. 
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S.R.: Czy zbór ma prawo odwołać swojego pas-
tora? 
Ks. Marek Wółkiewicz (pastor): Tak, oczywiś-
cie, chociaż nie bezpośrednio, ale przez komisję 
mediacyjną z udziałem przedstawiciela naczelnej 
władzy. 
S.R.: Pieniądz w Kościele - jak wygląda ta rela-
cja w zborach Zielonoświątkowych? 
Ks. Marek Wółkiewicz (pastor): My również 
uważamy, że pieniądz w Kościele może się przy-
dać (śmiech - red.). Nie ma charyzmatu, który 
by pozwolił otrzymać te pieniądze prosto z nieba. 
Kościół jest ofiarny, bo choć stosunkowo jest 
nas niewielu, to jednak budynek sakralny wznieś-
liśmy głównie ze środków, które same wypraco-
waliśmy. Na różny sposób: Była to sprzedaż uży-
wanej odzieży czy mebli, które sprowadzaliśmy 
z Zachodu. Wiele prac wykonaliśmy podczas 
wspólnej pracy na budowie. W tym kontekście 
nie mogę nie wspomnieć wielu tych, którzy na 
sprawy kościoła oddają dziesiątą część swoich 
dochodów, tzw. dziesięcinę. 
S.R.: W jaki sposób utrzymują się pełniący urząd 
w Kościele? 

Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Różnie. 
W małych kościołach pastor i diakoni utrzymują 
się z pracy zarobkowej. W większych zborach 
wierni są w stanie zapewnić swojemu pastorowi 
utrzymanie. 
J.W.: A czy możemy się dowiedzieć jak wygląda 
zwykły tydzień pastora? 
Ks. Marek Wółkiewicz (pastor): Najbardziej pra-
cowitym dniem pracy jest niedziela, kiedy trzeba 
prowadzić jedno, czasem dwa nabożeństwa i wy-
głosić tyleż kazań. Potem przechodzi tak zwany 
poniedziałek pastorski, kiedy pastor ma mieć 
dzień wolny, ale muszę powiedzieć, że w czasie 
mojego 8-letniej posługi rzadko miałem okazję 
takiego wolnego poniedziałku doświadczać. Ktoś 
zadzwoni z prośbą o modlitwę czy poradę, kogoś 
trzeba odwiedzić. We wtorek jest podobnie jak 
w poniedziałek, w środę jest przygotowanie do 
nabożeństwa wieczorowego. Trzeba przygotować 
homilię. W czwartek mam służbę więzienną na 
ul. Południowej. Prowadzimy tam pracę duszpas-
terską, niesiemy nadzieję na lepsze jutro. W pią-

tek też więzienie i zaraz potem spotkanie tzw. 
modlitewne. Modlimy się o potrzeby kościoła, 
miasta, nasze oraz naszych bliskich. W sobotę 
jest przygotowanie do niedzieli... I tak to wy-
gląda. 
J.W.: Czy Kościół prowadzi działalność charyta-
tywną? 
Ks. Marek Wółkiewicz (pastor): Tak, oprócz 
więzienia współpracujemy z Domami Dziecka na 
ul. Sierocej i Narutowicza. Często też pomagaliś-
my przekazując dary na rzecz Domów Dziecka, 
szkół podstawowych i szpitali. Przez pewien 
czas prowadziliśmy jako Kościół pracę misyjno-
charytatywną w ośrodkach dla alkoholików. Pro-
wadzimy też działalność charytatywną poma-
gając uchodźcom z innych krajów, którzy znaleźli 
się w Polsce. 
J.W.: Jaka jest struktura lubelskiej parafii Zielo-
noświątkowców? 
Ks. Marek Wółkiewicz (pastor): Zbór liczy ok. 
100-150 osób. Spotykamy się w niedzielę 
o 10.30 i w środę o 18.00. Zbór istnieje od 8 
lat. Większość to młodzież licealna i akademicka. 
J.W.: Czy członkowie zboru byli wcześniej w in-
nych Kościołach, czy też byli niewierzący? 
Ks. Marek Wółkiewicz (pastor): Jedno małżeń-
stwo znalazło Boga, gdy było w głębokim kryzy-
sie. I nikt im nie mógł pomóc. Chcieli modlić się 
z nami i Bóg pomógł im, wyzwolili się także z na-
łogów. A ponieważ u nas doznali pomocy Bożej, 
postanowili zostać. Są też młodzi, którzy poznali 
Chrystusa, gdy mówiliśmy o Nim na ulicy. Zdzi-
wiło ich, że młodzi ludzie zamiast w jakiś inny 
sposób spędzać wolny czas, mówią o Jezusie. 
Zostali pociągnięci tym kontaktem z Bogiem i już 
zostali. 
J.W.: Czy macie kontakty z ruchami charyzma-
tycznymi Kościoła rzymskokatolickiego? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Nie, nie znam 
takich faktów w naszej wspólnocie. Nie mamy 
z nimi kontaktu. To dziwne, bo są nam najbliżsi 
doktrynalnie. I jeśli się zdarzyło, że ktoś przy-
szedł do nas z Kościoła katolickiego, to był to 
raczej normalny katolik, ale poszukujący. 
J.W.: Czy spontaniczność waszych zborów nie 
wyrasta w jakiś sposób z „ducha amerykańskie-
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go"? Może to ma związek z tym, że wasz Koś-
ciót jest najbardziej dynamicznie rozwijającym 
się Kościotem na świecie... 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Styszatem takie 
opinie, aie nie uważam, że kopiujemy amerykań-
skie wzorce. W Poisce jest ok. 25 tys. wiernych 
i wszyscy uważamy, że dla Chrystusa warto 
wszystko poświęcić, zaangażować się catego. 
Dlatego podczas nabożeństwa podnosimy ręce, 
klaszczemy, podrygujemy, skandujemy itp. Mod-
litwa jest głośna, chóralna z manifestacją darów 
Ducha Świętego. 
J.W.: Jaka jest historia zboru lubelskiego? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): Wspólnota, 
w której jestem pastorem istnieje od 8 lat. Przy-
jechałem tu z rodziną mając przekonanie, że jest 
to Boże powołanie dla mnie. Gdzieś po roku cza-
su, niedaleko obecnego budynku kościelnego 
(który istnieje od 3 lat) postawiliśmy namiot 
ewangelizacyjny. Głoszonej Ewangelii przycho-
dzili słuchać różni ludzie. Często „bankruci" du-
chowi, ludzie z pokrzywionym życiorysem. Wte-
dy po raz pierwszy w moim życiu widziałem jak 
człowiek głuchy odzyskał słuch, kobieta, która 
nie widziała wzięła Biblię i zaczęła czytać. 

Wcześniej tylko słyszałem o takich cudach lub 
0 nich czytałem w książkach, albo w Biblii. Na-
wróciło się wówczas wielu ludzi i zaczęliśmy 
spotykać się w różnych domach kultury. Teraz 
już mamy własny kościół. 
Ja sam jestem zielonoświątkowcem w trzecim 
pokoleniu i także pastorem w trzecim pokoleniu 
(już mój dziadek byt pastorem, potem ojciec). 
Również w rodzinie moi bracia i siostry służą na 
różne sposoby w Kościele jako pastorzy (jest 
nas czterech braci pastorów), diakonisę, diakoni, 
odpowiedzialni za różne służby etc. 
J.W.: Czy Kościót Zielonoświątkowy w Polsce 
otrzymywał jakąś pomoc od Kościołów z Zacho-
du? 
Ks. Marek Wótkiewicz (pastor): W czasach ko-
munizmu doświadczaliśmy pewnego wsparcia, 
ale potem gdy zmniejszyła się przepaść miedzy 
naszymi walutami wszelka pomoc finansowa 
ustała. Wzajemne konflikty jednak nie ustały 
1 nadal spotykamy się i współpracujemy w ra-
mach Europejskiego Forum Zielonoświątkowego, 
czy Światowej Rady Kościołów Zielonoświątko-
wych. 

Opracowanie: 
Michat Kopaczewski 

Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest 

darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego. 
Katechizm Kościoła Katol ickiego (822) 
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Polak - Ewangelik 

Poznając historię w szkole lub poza nią, dowiadujemy się o wojnach, bitwach, 
rozwoju gospodarczo-społecznym kraju. Czasem poznajemy bliżej sylwetkę jakiegoś 
„wielkiego", przy czym wielkość jego zazwyczaj łączy się z ilością ludzi, którzy przez 
niego zginęli. Tymczasem nasz świat zbudowali ludzie, o których tak często zapomi-
namy, a którzy swą wielkość zawdzięczają miłości do Boga i ludzi. Jednym z prawdzi-
wych mężów przeszłości, którego owoce większe są niż stu Napoleonów, jest ks. 
dr Aleksander Edward Schoeneich. 

Urodził się dnia 9 lutego 1861 r. w Warszawie. Religijność rodziców - Edwarda 
i Emilii z domu Wanke oraz ks. dr Leopolda Otto, ówczesnego proboszcza parafii 
warszawskiej, zdeterminowały wybór jego drogi życiowej: po ukończeniu w 1881 r. 
warszawskiego Gimnazjum Rządowego, rozpoczyna studia teologiczne na Uniwersy-
tecie w Dorpacie, założonym przez Gustawa Adolfa, króla Szwecji, w roku 1632, 
a reaktywowanym przez Aleksandra I w 1802 roku. Wykładowcami byli m.in. Keil, 
Kurtz, Stratorius, Philippi, Engelhardt i Oettungen. Ze względu na odległość od 
Warszawy młodzież polska, także Schoeneich, niemal cały rok mieszkała w Dorpacie. 
Mimo tego, że językiem wykładowym był do 1889 r. niemiecki, studenci nie wypierali 
się swej narodowości, a nawet utworzyli Konwent Polonia. Przyszły Ksiądz Doktor 
studiował oprócz teologii, także filozofię i językoznawstwo. Władał 10 językami: 
polskim, niemieckim, rosyjskim, francuskimi, łaciną, greką, hebrajskim, estońskim, 
łotewskim i czeskim. Studia ukończył w 1885 r. ze złotym medalem za pracę dyplo-
mową pt. Analiza biblijno-teologiczna Pawiowej nauki o Komunii Świętej. Zrezygno-
wał jednak z kariery naukowej na rzecz pracy duszpasterskiej i 28 lutego 1886 r., po 
ordynacji, został powołany na stanowisko wikariusza Parafii Świętej Trójcy w Warsza-
wie. Pełnił także funkcje kapelana wojskowego dla żołnierzy narodowości łotewskiej 
i estońskiej, administratora parafii Stara Iwiczna oraz prefekta w warszawskich szko-
łach rządowych i prywatnch. Po nieudanych staraniach o probostwo warszawskie, 17 
czerwca 1888 r. został wybrany na proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Lublinie i administratora jej filjału w Końskiej Woli. Zatem już w wieku 27 lat 
Schoeneich był samodzielnym pastorem parafii z 25 kantoratami, rozrzuconymi na 
obszarze blisko 1000 km kw.. Kantoraty były to domy modlitwy - głównie na wsi -
z salą szkolną, gdzie w zastępstwie pastora przebywał kantor - prowadzący modlitwy 
oraz pełniący funkcję nauczyciela religii i przedmiotów elementarnych. W związku 
z kantorami ks. dr Schoeneich miał ogromne problemy. Z uwagi na ciągłe braki 
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kadrowe, rok po roku ogłaszał wakaty na stanowiskach kantorów, np. w latach 1900-
1902 brakowało ich w Kobyłkach, Bogdance, Sobieszczanach, Adamowie. Pastor 
z wyjątkową estymą traktował te namiastki parafii na wsi. Pochłaniały one nie tylko 
większość funduszy parafii i czasu pastora, ale także stanowiły dla niego źródło 
ogromnej radości. W maju 1900 r. na łamach „Zwiastuna Ewangelicznego", ogólno-
polskiego miesięcznika ewangelickiego, którego od 1898 r. Schoeneich był współre-
daktorem, pisał m.in. o ewangelikach ze wsi Borkowizna (4 mile od Lublina): „Miesz-
kańcy tej wsi są to ludzie religijnii, pracowici, oszczędni, wszyscy umiejący pisać 
i czytać. Przybyli oni przed 20 laty z Galicji z Rzeszowa, Białej i innych miejscowości. 
Część tych przybyszów osiadła w Potoku w pow. Janowskim, część w Borkowiźnie 
w pow. Lubelskim. Poczucie miłości bliźniego, bratniej jedności, zgody i ogólnego 
dobra jest tu silnie rozwinięte. Gdy ktoś buduje dom, wszyscy mu pomagają, jedni 
zwożą budulec, drudzy budują studnie, inni stodołę, każdy pomaga sąsiadom, jak 
może i czem może". 

Pedagog-ewangelik 

Źródło radości tkwiło także w pracy pedagogicznej ks. Schoeneicha. Kwestie edu-
kacji zawsze stanowiły bardzo istotny element jego działalności. Dowodami na to 
mogą być jego wystąpienia na X X Synodzie ks. ks. pastorów w Królestwie Polskim 
w Warszawie w dniach 19-21 września 1899 r.. Wygłosił wówczas Odczyt o szkołach, 
wychowaniu i kantoratach, w którym zarysował ich program (język ojczysty, śpiew 
kościelny, religia, język rosyjski, arytmetyka, historia i geografia) oraz zalecał częste 
konferencje z kantorami wiejskimi. On sam przeprowadzał je corocznie. Relacje z nich 
obszernie zamieszczano w „Zwiastunie". Były one nowością i ewenementem. Konfe-
rencja obejmowała nabożeństwo w kościele św. Trójcy w Lublinie, referaty kantorów, 
sprawozdania, dyskusje oraz modlitwę końcową. Jak pisał ks. dr Schoeneich w 1901 r.: 
„Szkoła to cały świat, a pedagogika i wychowanie nie dadzą się ująć w paragrafy 
prawa (...). Winniśmy dążyć do tego, żeby związek pomiędzy Kościołem i szkołą mógł 
być węzłem miłości, węzłem opartym na stałem zaufaniu. Środkiem skutecznym ku 
temu są konferencje kantorów." 

W kazaniu przed konferencją w 1901 r. pastor poruszył m.in. problemy pedago-
gów, wskazywał na potrzebę indywidualizacji nauczania i zaangażowania nauczycieli: 
„Masz kilkoro dzieci w szkole. Jakeś nauczał każde z osobna? Możeś jedno wywyż-
szał, a drugie niesłusznie poniżał? Jeżeli tak, niedobra to sprawa, boś nie był spra-
wiedliwy, a dzieci czują to i powoli tracą miłość i zaufanie do swojego nauczyciela. 
Masz kilkoro dzieci w szkole... Cożeś rzekł temu, a co owemu? Czy modliłeś się za 
dziecię nieposłuszne? Czy wzywałeś pomocy Boga, aby przemienił serce dziecięcia, 
które z ulicy nauczyło się wiele złego, które psuje i zaraża inne dzieci w szkole? 
W jaki sposób starałeś się wykorzenić z serca dziecięcia pychę, krnąbrność, kłamstwo, 
tak często się zdarzające? Czyś wogóle starał się poznawać charaktery dzieci powie-
rzonych twej pieczy? A gdy dzień się skończył, gdy dzieci wyszły ze szkoły i pozostałeś 
sam jeden, czyżeś się zastanowił nad samym sobą, nad błędami, jakie popełniałeś przy 
nauczaniu i wychowaniu? Może byłeś w danym wypadku zbyt surowy, a w innym 
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zbyt pobłażliwy? Może nie skarciłeś grzechu, nie próbowałeś nawet wyrwać chwas-
tów?... Dzieci potrzebują podpory, przeczuciem poszukują jej u każdej starszej osoby, 
a przede wszystkim u rodziców i nauczycieli. Jak powój, nie znalazłszy tyki ku niebu 
sterczącej, wije się i pełza poziomo i marnieje śród chwastów, podobnie i dziecię, 
żądne miłości i pomocy, przylgnie nawet do ludzi słabych i złych, byleby mieć pod-
porę, chociażby ta śród burzy życia niebezpiecznego nie dawała mu oparcia. Błogo-
sławiona szkoła, w której nauczyciel jest jak dąb silny, po którym powój uczuć 
dziecięcych może bezpiecznie piąć się w górę, skąd jedynie spływa pomoc, pokój 
i błogosławieństwo. Ale jak powój nie owinie się wokół słupa lodowego, podobnież 
żadna dusza dziecięca nie przylgnie do lodowatego, miłością nie pałającego serca; 
a gdzie u nauczyciela brak miłości, tam wszystko jest złudą i obłudą." 

Pastor wskazywał także na wagę wychowania w domu (1902): „Gdy na początku 
X I X wieku zaczęło się znów budzić życie kościelne, kościół przypomniał sobie na 
nowo obowiązki względem maluczkich. A czas był po temu najwyższy, gdyż grzech 
zakradł się był nawet do serc dzieci i w nich korzenie zapuścił głębokie. Rodzice 
0 wszystkiem pamiętali, tylko nie o wychowaniu religijnem. Biadano nad dziećmi, ale 
nie czerpano nastroju i sił niezbędnych do wychowania, poprawiania i napominania 
z góry, lecz ze sądu ludzkiego i kłopotów tego świata, jakich nabawiało złe postępo-
wanie dziecka. A tymczasem macierzyńska w tym względzie praca byłaby daleko 
skuteczniejsza, gdyby matki w sprawie dzieci więcej rozmawiały z Bogiem i w cichej 
serdecznej modlitwie prosiły go o wsparcie i pomoc niezbędną do wszelkiego wycho-
wania. I lepiej byłoby, gdyby ból niemy, ale wymowny okazał dziecku, jak wykrocze-
nie jego srodze dotknęło i zasmuciło serce matczyne, a to dlatego, że obraza jej serca 
jest zarazem obrazą Boga. (...) Zapominają matki, że myśl religijną należy wkładać 
już do kolebki jako zaród życia, jako kamień węgielny budowy szczęścia dziecka, 
zapominają, że należy rozpinać ją nad kolebką, aby służyła za żagiel nad łodzią życia 
śród burz i nawałnic jego. I dzisiejsze matki wylewaja gorzkie łzy z powodu grzechów 
dzieci, ale łzy te płyną za późno, krople ich spadają więcej na owoc, aniżeli na kwiat 
1 nie tryskają z onego źródła, z którego płynie woda żywota, oczyszczająca to i przyszłe 
życie...". 

Ks. Schoeneich dostrzegał problem zobojętnienia religijnego i upadku moralnego 
wśród młodych: „Zło się szerzy... Skoro tylko dziecie próg domu przekroczy, już na 
drodze pokus rozlicznych stanęło. Nie można dzieci zawsze trzymać w domu, boby 
wyrosły jako kwiaty w cieplarni. W szkole wpływ religijny jest albo za mały, albo 
żaden, zwłaszcza, jeżeli religja bywa wykładana w języku nie ojczystym; jeżeli nauczy-
ciel, wykładający ten najważniejszy przedmiot, nie wzbudzi zaufania (...). Jakże pręd-
ko zmienia sie młodzież niedawno konfirmowana, jakże szybko ulega wpływom świa-
towym! Rozejrzyjmy się cokolwiek w niedzielę po kościele. Gdzież są nasi młodzi 
niedawno konfirmowani uczniowie, terminatorowie, czeladnicy, subjekci, pisarze, stu-
denci, technicy i inni? Nie widać ich, chyba gdzieniegdzie tego lub owego. Zajrzyjmy 
tegoż dnia wieczorem na sale tańców, do teatrów i teatrzyków, cyrków, restauracyj, 
piwiarni itp., tam znajdziemy ich całe gromady! Błogosławieństwo konfirmacji ginie, 
niestety, nadzwyczaj szybko śród młodzieży naszej." 



Polak - Ewangelik 143 

Przedstawia jednak propozycje zmian tego stanu: min. wskazuje na chwalebną 
rolę tzw. szkółek niedzielnych, czyli nabożeństw dla dzieci, podczas których „przed-
stawiano historje święte, rozgrzewano modlitwą i pieśnią pobożną serduszka dzieci, 
słowem, prowadziły do Jezusa". Za słowami szły czyny. Ksiądz Doktor, który w War-
szawie poznał owoce nabożeństw dla dzieci (istniejących tam od 1884 r.), w Lublinie 
szczególnie dbał o ich rozwój w swojej parafii (istniały od 1885 r.). Odbywały się one 
np. w 1888 r. o godzinie 15.00 każdej niedzieli. Z uwagi na dwujęzyczność parafii 
(niemiecki i polski oraz urzędowy rosyjski) jednej niedzieli nabożeństwo prowadzono 
w języku niemieckim, a drugiej w języku polskim. 

Październik 1902 r. był bardzo owocny dla lubelskiej oświaty ewangelickiej, bo-
wiem 5.X o godz. 13.00, po nabożeństwie żniwnym, poświęcona została nowa „sala 
szkolna oraz dwie sale przeznaczone dla starców fundacji Juljusza Vettera". Z zacho-
wanych relacji wynika, że uczęszczało do niej 70 uczniów, a wyposażona była w „dwa 
piece, ogrzewany korytarz, kancelarię i bibliotekę." Wypada nadmienić, że w owym 
czasie kantorem i organistą w Lublinie był Tomasz Sauter - wychowanek warszaw-
skiego seminarium nauczycielskiego, a opiekunem biblioteki był Neuman. 

Pastor Schoeneich zajmował się nie tylko edukacją elementarną. W Lublinie był 
nauczycielem religii ewangelickiej we wszystkich szkołach średnich, a w Szkołach 
Vetterów uczył także w latach 1903-1933 języka niemieckiego i filozofii, ciesząc się 
ogromnym szcunkiem uczniów (niezależnie od ich wyznania) oraz dyrektora Szkół -
Ludwika Kowalczewskiego. Uczestniczył we wszystkich Zjazdach absolwentów i wy-
chowanków VII i VIII klasowej Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców Lubel-
skich oraz Gimnazjum Męskiego im. Vetterów w Lublinie. 

Polak-ewangelik 

W 1902 r., po śmierci ks. superintendenta Ottona Wustehub'ego, ks. Schoeinei-
chowi powierzono zwierzchnictwo Diecezji Warszawskiej. Jego zaangażowanie i poko-
rę przy przejmowaniu tej funkcji widzimy w dokonanym przez niego zapisie w księdze 
parafialnej:„Boże nie jestem godzien Twej łaski i miłosierdzia Twego. Daj mi Boże 
ducha pokory i miłości, abym godnie przewodniczył kolegom i zborom. Błogosław 
Boże Święty pracę w tym nowym powołaniu." 

W grudniu 1904 r. bliski przyjaciel i współpracownik Schoeneicha, redaktor na-
czelny „Zwiastuna Ewangelicznego", radca konsystorza, I pastor warszawski - dr Ju-
liusz Bursche zostaje superintendentem generalnym Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce. Pastor Schoeneich obejmuje więc funkcję redaktora naczelnego 
„Zwiastuna" (1905-1913) oraz angażuje się przy opracowywaniu zmian do Ustawy 
kościelnej, a szczególnie rozdziału IV „Instytucje kościoła", poświęconego m.in. szko-
łom: „wykład religji, winien odbywać się w języku ojczystym uczących się, stosownie 
do życzenia rodziców (...). W rosyjskim języku religja może byc wykładana tylko 
dzieciom rosyjskiej narodowości, a nie innej, podług brzmienia Najwyższego Ukazu 
z dnia 17 kwietnia 1905 r." 

W marcu 1905 r. nowy redaktor naczelny publikuje artykuł dotyczący tegoż ukazu 
o wolności, a właściwie o braku jej przestrzegania: „Nadane ulgi wywołały radość 
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wielką. Zdawało się, że dla każdego kochającego swe wyznanie, kraj i ojczyznę roz-
kwita cudowny kwiat wolności, wypieszczony tęsknotą wiekową, że nastała nowa 
złota era pracy wspólnej nad podniesieniem kultury, (...) dobrobytu, nad spotęgowa-
niem zdolności naszych do życia. Zdawało się, że powstaną instytucje, które będą 
pielęgnować język polski i naukę polską; że odtąd niepowołana ręka nie będzie 
kaleczyła dzieł mistrzów naszych, nie będzie zamykała ust, nie będzie wykoślawiała 
myśli, gdy zaczniemy radzić o sprawach dotyczących wiary i narodu." 

To między innymi dzięki takiej postawie oraz współtworzeniu pierwszej polskoję-
zycznej szkoły w byłym Królestwie Polskim - VII klasowej Szkoły Handlowej (pó-
źniejszych Szkół Vetterów) zawdzięcza odznakę honorową „za walkę o szkołę pol-
ską" nadaną mu 17 czerwca 1932 r. 

Kim jest więc ks. Aleksander Schoeneich? Jest Polakiem pochodzenia niemieckie-
go konfesji augsburskiej i do I wojny światowej - obywatelem rosyjskim, ale przede 
wszystkim chrześcijaninem i gorącym patriotą. Nie ma w tym nic dziwnego. W kwiet-
niu 1900 r. napisał m.in.: „My wszyscy, chociaż w części nosimy nazwiska niemieckie, 
nie jesteśmy jednak Niemcami, jako zrośli z miejscowem polskiem społeczeństwem." 

„Niechże więc każdy zdrowo myślący człowiek rozsądzi, czy godzi się wpajać 
w ludzi tę fałszywą zasadę, że protestant to Niemiec, a co Polak to tylko rzymski 
katolik." 

„Że nazywają nas Niemcami, to przeciwko temu trzeba walczyć; lecz nie słowami 
tylko, tem mniej oburzaniem się, lecz prawdą i życiem - prawda w końcu zwycięży." 

„Szowinizm dziś wprawdzie modny, niemniej niezdrowy i zgubny, przebija z żąda-
nia pani, byśmy przestali mówić z ambony po niemiecku, pastor obowiązany jest 
głosić kazania w języku w jakim się zborownicy modlą. I w Niemczech odbywają się 
kazania polskie dla ewangelików polskich." (No. 3 1898) 

„Pięknem wzniosłem i uszlachetniającem jest uczucie patrjotyzmu, gdy się wyraża 
w prawdziwej miłości do ojczyzny, w pracy dla dobra kraju i społeczności. Lecz 
niechaj do uczucia patriotyzmu dołączy się niechęć lub nienawiść względem innych -
a wnet pryśnie cały czar i zjawi się szowinizm narodowy - przeciwieństwo prawdziwej 
miłości do ojczyzny." (No 6 1898) 

„Kościół nie jest kościołem jednego narodu, ale wszystkich i każdego, a Ewangelia 
musi być opowiadaną i sakramenta udzielane wszystkim w ich ojczystej mowie." 

Oto kilka fragmentów „Zwiastuna", wyrażających poglądy i uczucia całego zespo-
łu redakcyjnego, w tym także ks. Schoeneicha: „Czyśmy się niczego nie nauczyli od 
przeszłości? Czy i dziś jeszcze nie potrafimy odróżnić narodowości od religji? Czy 
Polak katolik miałby być wrogiem Polaka ewangelika? Czy nas ma dzielić nienawiść 
wyznaniowa? Fałszywymi prorokami są ci, którzy ją głoszą. Tacy wiatr sieją, burzę 
zbierać będą !" (No.4 1900) 

„Na fanatyzm jest tylko jedna odpowiedź: spokojna obrona swej wiary." (No.ll 
1900) 

„Nie należy nigdy o rzeczach, których się dokładnie nie zna, swych zapatrywań 
uważać za jedynie miarodajne i z emfazą mówić: „tak być powinno" (...) Każdemu 
wolno wypowiadać swe zdanie, nie wolno jednak o swoich osobistych poglądach 
mniemać, że takiem jest zdanie ogółu" (No. 5 1900). 
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„Solidarności nam szczególnie potrzeba, nam, którzy przez zbieg okoliczności 
zanadto przywykliśmy do chodzenia samopas, do oglądania się li tylko na siebie i na 
najbliższych, do szukania celu życia we własnych rodzinach, w otoczeniu najściślej-
szym. (...) Brak u nas ludzi, wyrównujących różnice, pojmujących, że poglądy mogą 
i muszą być różnorodne, że w jednym narodzie mieścić się może wiele bardzo róż-
nych pojęć, interesów społecznych i relgijnych. Tysiące śród nas wciąż jeszcze sądzą, 
że wyznanie stanowi podstawę narodowości, i podejrzliwie odnoszą się do tych którzy 
różnią się religią, choć wspólnej używają mowy ojczystej." (No 1 1899) 

Chrześcijańska miłość i siła 

W redagowanym przez ks. Schoeneicha, Bursche i Shultza miesięczniku, znajdu-
jemy także tekst o wymowie niemal filosemickiej, zgodnej z nakazem miłości i pokory 
chrześcijańskiej oraz głos w sprawie traktowania „czarnych współbraci": „Żyd jest 
starszym naszym bratem, synem, który ojcu był wiernym, kiedy młodszy brat wszedł 
na manowce, który jednak, gdy młodszy a marnotrawny syn dostąpił łaski ojca, sam 
również zgrzeszył, odwracając się od ojca, i bez łaski jego usprawiedliwionym być nie 
może. Obecnie brat młodszy w ręku ojca ma być narzędziem do zbawienia starszego. 
(...) Wiedźmy więc Izraela do Chrystusa życiem i słowem, życiem takiem, jakie wiódł 
Chrystus śród swoich braci, będącem naśladowaniem Jego, słowem takiem, któreby 
Żyd zrozumiał." (No 7 1902) 

„Dałby Bóg, żeby Burowie wzmocnieni zostali w miłości ku czarnym swym współ-
braciom. Nie tylko serca (...), ale i wzrok nabrałby większej mocy, a to byłoby 
błogosławieństwem dla całego ich rozwoju w przeszłości." (No 7 1900) 

Mimo prześladowań, wrogości redaktorzy podnoszą temat ekumenii (styczeń 
1899): 

„Pragnęlibyśmy zgody pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi, zgody, naturalnie 
opartej nie na tem, byśmy mieli wyrzec się swych przekonań religijnych i na wzór 
większości dzienników naszych polskich, głosić pienia pochwalne na cześć Kościoła 
rzymskiego; ale zgody, która szanuje cudze miłując przede wszystkim swoje, która nie 
waha się wystąpić ze słowami krytyki, choć uznaje zasadniczą jedność całego kościoła 
chrześcij ańskiego." 

„Miejmy zawsze ewangelję Chrystusową w sercu, i czynem i słowem dowiedźmy, 
żeśmy prawdziwi chrześcijanie i wyznawcy Ukrzyżowanego. Miejmy dobro społeczeń-
stwa zawsze na oku, żyjmy jego życiem, opromieniując je światłem Słowa Bożego, 
a serce nasze niechaj bije jednym tętnem z sercami innych, choć przekonania religijne 
mamy inne. Nie zwracając uwagi na pogardliwe nieraz postępowanie z nami, nie 
pogardzajmy cudzemi przekonaniami, postępujmy zawsze wyrozumiałe z tymi, którzy 
błądzą wprost przez nieświadomość." (No 2 1899) 

„Wiem, że przeciwników naszych nie przekonam. Oni zawsze mają rację. Napadać 
nas i szkalować nas zawsze będą. Wiem też, o co chodzi. Grzechem naszym jest, że 
w ogóle istniejemy, winą naszą, że wydajemy „Zwiastuna", bo mamy teraz możliwość 
bronienia się od napaści wrogów i zachowywania naszych współwyznawców od sprze-
niewierzenia się wierze ewangelickiej. Tego grzechu, tej winy nie przebaczą nam 
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przeciwnicy nasi nigdy. My jednak ani grzechu tego, ani winy tej nie żałujemy i wyrzec 
się ich nie chcemy, i przy pomocy Bożej tego też nie uczynimy.,, (No 3 1902) 

Duszpasterz i społecznik 

Pastor zagrzewał swych parafian do pomocy bliźnim. Jak pisał w styczniu 1899 r. 
w „Zwiastunie" ks. E. Holtz: „Misja wewnętrzna jest zorganizowaną walką ożywio-
nych wiarą członków kościoła ewangelickiego z grzechem i z ponuremi jego następ-
stwami (nędzą duchową - zobojętnieniem dla wiary, moralną - ratując upadłych 
i zapobiegając upadkowi tych, co nimi są zagrożeni i zewnętrzną) - śród ochrzczo-
nych. Ta ostatnia to choroby, ubóstwo i klęski przez wojnę sprowadzone. (...) Chorym 
i upośledzonym pomoc niosą zakłady dla nieuleczalnych, schroniska dla paralityków, 
szpitale, lecznice dla dzieci, kolonje letnie i stacje klimatyczne, zakłady dla głuchonie-
mych, ociemniałych, idjotów, epileptyków, a w nowszych czasach i dla obłąkanych 
Ubogiej klasie ludności służą tzw. żłobki, zakłady, w których matki-robotnice podczas 
swej pracy dziennej zostawiają małe swe dzieci, by je tam pielęgnowano i dozorowano, 
ochronki, domy sierot, towarzystwa opieki nad ubogimi i rozwijająca się za granicą 
coraz więcej, wykonywana przez diakonisy „opieka parafialna" (Gemeindepflege), 
która, obok rozlicznej innej pomocy, obejmuje i pomoc materialną.,, 

Parafianie ks. Schoeneicha nie zawiedli. Stanowili trzon Lubelskiego Towarzystwa 
Dobroczynności, ufundowali szpital ogólny i dziecięcy przy ul. Staszica (Vetterowie), 
budynek Szkół Handlowych przy ul. Bernardyńskiej (Vetterowie, Hess, Moritz, 
Krausse), dom starców i sierot na Czwartku (Vetterowie), „zakłady dla gruźliczych 
dzieci w Kazimierzówce" (Vetterowie), żeńską szkołę zawodową przy ul. Spokojnej 
(Vetterowie). Byli głównym założycielami - członkami Towarzystwa Biblioteki Pu-
blicznej im H. Łopacińskiego i Muzeum Lubelskiego (współzałożycielem obu instytu-
cji był także sam ks. dr A. Schoeneich) oraz fundatorami wielu stypendiów dla 
ubogiej młodzieży (Vetterowie, Krausse, Hess, Plagę). To są widzialne owoce pracy 
Pastora. „Szczęśliwy Kościół! Nie dlatego, że jest bogaty, ale raczej dlatego, że 
członkowie jego umieją dawać obficie i dawać chętnie." 

Jednocześnie Ks. A. Schoeneich występował przeciwko rozrzutności na stroje 
konfirmowanych i związanymi z tym niskimi pobudkami rodziców: „Wszystkie wysta-
wianie na pokaz swej zamożności, czy to w ubraniu, czy w podarunkach, powinno 
ustać zupełnie. Doświadczenie bowiem poucza, że przez to odwraca się umysł kon-
firmantów od ważności świętej chwili i wyradza się u jednych pycha, a u drugich 
zazdrość i niechęć." (No. 4 1906) 

Na X X I I Synodzie duchownych ewangelickich przedstawił projekt rezolucji w spra-
wie tablic pamiątkowych, którą synod jednogłośnie zatwierdził. Ograniczała onia 
znacznie liczbę osób, których epitafia mogły zostać umieszczone na ścianach zborii 
oraz bezwzględnie zakazywała umieszczania na nich wizerunków tych osób. Jak 
widzimy ks. Schoeneich dbał o zachowanie pokory chrześcijańskiej i zwalczał wszelkie 
przejawy pychy. 

Świadectwem dobrej pracy duszpasterskiej mogą być obchody 25-lecia instalacji 
Księdza Doktora w parafii lubelskiej, zorganizowane przez kolegium kościelne oraz 
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grono parafian z panią Edwardową Krausse na czele 23 grudnia 1913. Otrzymał 
wówczas adres na pergaminie w ozdobnej oprawie oraz 1600 rb. w listach zastawnych 
5-procentowych Miejskiego Towarzystwa Kredytowego w Lublinie. Ks. Pastor całą 
sumę przeznaczył na „schronisko dla nauczycielek i wiejskich nauczycieli oraz kanto-
rów, niezdolnych do dalszej pracy." (No 1 1914) 

Z działalnością duszpasterską związane są publikacje religijne Księdza Doktora 
m.in. „Modlitwy dla młodzieży ewangelickiej", przekład z komentarzem „Małego 
Katechizmu Ks. dr Marcina Lutra" (kilka wydań od 1900), „Krótka historia Kościoła 
chrześcijańskiego w życiorysach", „Kościół ewangelicki słowacki" (przekład z czeskie-
go), „Konfessy augsburska, czyli Wyznanie wiary" (1888) oraz wznawiany po dziś 
dzień modlitewnik „Do Boga". 

Na uwagę zasługuje także praca Ks. Pastora jako historyka. Na łamach „Zwias-
tuna Ewangelicznego" opublikował m.in. „Przyczynek do dziejów Piask Wielkich, 
Luterskimi zwanych", dzieje parafii w Węgrowie, wieży w Wojciechowie, Szkotów-
ewangelików w Lublinie (1626-1732). Wartość tych publikacji jest tym większa, że 
większość materiałów źródłowych, z których korzystał Ks. Schoeneich, zaginęła pod-
czas II wojny światowej. O umiłowaniu historii świadczyć może ten fragment: „Strzeż-
cie więc jak źrenicy oka dwóch waszych świątyń! Są to cenne relikwje, drogie, 
ukochane pamiątki minionej przeszłości, drogie skarby i spuścizny po ojcach i praoj-
cach waszych. Ludzie nie umiejący szanować takiej spuścizny, są ludźmi bez przysz-
łości." (No. 5 1900 - na 250 rocznicę powstania parafii w Węgrowie) 

Rok 1914 należał do najbardziej tragicznych w dziejach parafii. Władze carskie 
uznały ewangelików za V kolumnę wojsk niemieckich i w latach 1914-1915 przesied-
lono większość parafian na Syberię, rozdzielając przy tym kobiety i dzieci od męż-
czyzn. Ich dobytek został rozkradziony. Ks. Schoeneich uniknął ich losu m.in. dlatego, 
że 9 kwietnia 1900 r. otrzymał rosyjski „krzyż św. Stanisława do noszenia na pier-
siach", przyznawany w tym okresie niemal hurtowo. W czasie wojny odprawiał na-
bożeństwa dla żołnierzy wszystkich armii, przechodzących przez Lublin. Jako jeden 
z nielicznych duchownych w Lublinie (włączając w to katolickich) zachował niezłom-
ną postawę Polaka-ewangelika wobec nowych okupantów. W wyniku wyborów samo-
rządowych w 1916 r. zasiadał do końca wojny w Radzie Miasta. Na działalność 
społeczną składa się także praca jako wiceprezesa Lubelskiego Towarzystwa Szkół 
Średnich oraz w Towarzystwie Krajoznawczym, Towarzystwie dla Poznawania Pol-
skiej Reformacji, Kasie Mianowskiego, Polskim Czerwonym Krzyżu, Lidze Morskiej 
i w wielu innych organizacjach kościelnych i państwowych. 

Po wojnie Ks. Doktor aktywnie działał w Komisji Plebiscytowej na rzecz Polski na 
Mazurach. Już przed wojną w „Zwiastunie" publikowano artykuły, których celem 
było wzmacnianie polskości w tamtejszej ludności ewangelickiej, np. „Nie tak łatwo 
w naszych czasach wynarodowić lud, liczący kilkaset tysięcy, poza którym stoją mil-
jony mówiących tymże językiem. W chwili największego ucisku zazwyczaj budzi się 
uczucie narodowe, nawet w obojętnych i opieszałych, a nawet w juz wynarodowio-
nych. I dla Mazurów - wierzymy w to - zabłyśnie jutrzenka odrodzenia" (No. 1 
1901). 
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Czas zbiorów... 

Czas wolności ojczyzny to okres wdzięczności dla Księdza Doktora za jego patrio-
tyzm. 8 listopada 1930 r. zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a 10 listopada 1938 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Uniwersytet im. Józefa Piłsudskiego (Warszawski) nadaje mu tytuł doktora honoris 
causa. W latach 1921-1936 pełni funkcję superintendenta diecezji północno-wschod-
niej, do 1937 r. diecezji warszawskiej, a od tegoż roku diecezji lubelskiej i wołyńskiej, 
jest od wielu lat radcą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Nawet w okresie międzywojennym nie zapomniał o patriotyzmie i pracy z młodzie-
żą. 23 czerwca 1933 r., w związku z obchodami Święta Morza, lubelscy parafianie 
wystosowali do komitetu obchodów tego święta rezolucję, w której wyrażono uczucia 
patriotyzmu, potępiono zakusy Niemiec w sprawach Wybrzeża oraz ślubowano wier-
ność Polsce „aż do ostateczności". Natomiast w 1934 r. z inicjatywy ks. dr A. Schoe-
neicha powołano Towarzystwo Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. 

Z przekazów ustnych wiemy, że Ksiądz Doktor zawsze potrafił znaleźć czas dla 
drugiego człowieka. Nigdy nie pozostawiał go samemu sobie. W stosunku do dzieci 
był bardzo serdeczny i nigdy nie przeszedł obok parafianina na ulicy, nie zamieniając 
z nim kilku słów, nie spytając o zdrowie. Wiemy także, że był bardzo pracowity, 
kochający Boga. Miał także jeden zwyczaj, który niestety dla nas dziś jest przeszkodą, 
wygłaszał kazania bez notatek, z pamięci. Przez to nie znamy dziś żadnego z nich 
w całości. 

Ks. dr Aleksander Edward Schoeneich „zasnął w Bogu dnia 8-ego maja 1939 r. po 
krótkich, lecz ciężkich cierpieniach w 78 roku życia." 

Uroczystości pogrzebowe trwały od godz. 19 dn. 9 V , a zakończyły się nabożeń-
stwem żałobnym 10 maja o godz. 18 i wyprowadzeniem zwłok na cmentarz ewange-
licki przy ul. Lipowej przy udziale tysięcy lublinian. Uroczystościom przewodniczył 
NPW ks. biskup Juliusz Bursche (Biskup Kościoła - superinetndent generalny are-
sztowany 4 miesiące później w lubelskim kościele przez Gestapo). Obecnych było 
ponad 20 ks. pastorów, wojewoda lubelski, prezydent Lublina i inni przedstawiciele 
władz państwowych. Wieniec Prezydenta Miasta Lublina przepasany był szarfą z na-
pisem „Prawemu Polakowi - Prezydent Miasta LublinaPrzewielebny ks. superin-
tendent spoczął obok swej małżonki. Osierocił córki. Za podsumowanie wystarczą 
chyba słowa z Pisma Św. umieszczone w nekrologu: „Błogosławieni są odtąd umarli, 
którzy w Panu umierają, zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, 
a uczynki ich idą za nimi." (Objaw. 14,13) 



• z dziejów pewnej wspólnoty 

Antoni Leśniak 

Mormoni 

Mormonizm jest fenomenem religijnym, który stwarza szereg problemów z jego 
kwalifikacją. Opracowania Kościota katolickiego umieszczają kościoły wśród denomi-
nacji protestanckich bądź na obrzeżach chrystianizmu w kategoriach sekty, odmawia-
jąc mu przymiotnika chrześcijański. Jest to uzasadnione, gdyż o wspólnotach chrześ-
cijańskich można mówić tylko wtedy, gdy ich wyznacznikiem jest wiara w Trójjedyne-
go Boga - Osobowego, podczas gdy mormoni nie spełniają tego podstawowego 
kryterium. 

Na mapie wyznań amerykańskich religia mormonów zajmuje miejsce szczególne. 
Narodziła się bowiem w Ameryce Północnej i zdecydowanie odcina się od wszelkich 
tradycji europejskiego chrześcijaństwa. Jest określana jako „Ameryka w miniaturze, 
zjawisko kulturowo-religijne, w którym główne procesy historii amerykańskiej zostały 
powtórzone w mniejszej skali1. 

W wieku X I X mormoni wzbudzali ogromne kontrowersje, doświadczali dokuczli-
wych prześladowań, toczyli regularne wojny ze swymi przeciwnikami. Dziś zaprzestali 
kontrowersyjnych praktyk, żyją i rozwijają się bardzo silnie. 

Mormoni swą religię traktują jako dopełnienie chrześcijaństwa w takim znaczeniu, 
w jakim chrześcijaństwo było kontynuacją i reformą dla judaizmu. Samych siebie 
postrzegają jako naród wybrany, a kraj, w którym żyją uważają za ziemię obiecaną. 
Są przeświadczeni o wyjątkowej roli kontynentu i narodu amerykańskiego w dziejach 
świata. Przecież właśnie w Stanach Zjednoczonych stanąć ma świątynia, z której 
Chrystus sprawować będzie duchowe i polityczne rządy nad światem. Dlatego z za-
pałem głoszą innym narodom zasady praworządności, sprawiedliwości i wolności. 
Ameryka jest przez nich określana jako miejsce szczęśliwości nie znanej na ziemi od 
czasów błogiego Edenu, kraj przyszłości, którego nie zwyciężą bramy piekła. Dlatego 
Mormoni szczególnie podkreślają rolę i znaczenie swego Kościoła, który opiera się na 
Chrystusie - jak mówią - i przez to gwarantuje ich błogosławieństwo i rozwój. 

Mormoni podają się za jedyny prawdziwy Kościół chrześcijański, Kościół „odro-
dzony, twierdząc równocześnie, że wszystkie inne kościoły chrześcijańskie są fałszywe. 

Józef Smith jr, założyciel mormonizmu, urodził się w Sharon w stanie Vermont 23-
go grudnia 1805 roku. Smith był czwartym spośród dziesięciorga dzieci Józefa i Lucy 
Mack Smithów. Dzieciństwo miał ciężkie, bo przeżyte w biedzie. Ojciec, by zdobyć 

1 0 'Dea F. T., The Mormons, Chicago 1959, s. 117. 
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środki na utrzymanie swojej wielodzietnej rodziny, imał się najrozmaitszych zajęć. Był 
nauczycielem, handlarzem, wróżbitą, grabarzem. Zmieniając pracę, zmieniał i miejsce 
pobytu. W roku 1814 cała rodzina przeniosła się do Palmiry w stanie New York. 
Cztery lata później przeprowadzili się w okolicę Manchester. Ojciec po przejściu na 
prezbiterianizm (w stanie New York były trzy dominacje: baptyści, metodyści, prez-
biterianie) miał mieć nawet specjalne wizje. Jego żona, Lucy, odznaczała się skłon-
nością do fantazji i wizji typu religijnego. Wierzyła, że została cudownie uleczona ze 
śmiertelnej choroby. Lubiła na swój sposób interpretować Biblię; twierdziła też, że 
miała specjalne objawienia, na podstawie których utrzymywała, iż wszystkie religie są 
nieprawdziwe. 

Stany Zjednoczone wraz ze swym prezydentem religijnym stanowiły doskonałe 
źródło rozwoju i powstawania coraz to nowych sekt, proroków, którzy chcieli pozys-
kać zwolenników dla swoich idei. Również protestantyzm przeżywał swój rozwój. Na 
nowo zaludnionych ziemiach pojawiali się wędrowni kaznodzieje, budowali świątynie. 
Sam Józef Smith opowiadał, jak słuchał nauk propagatorów czy założycieli różnych 
ruchów, i jak bardzo uderzyły go kontrowersje dzielące poszczególne Kościoły i sekty. 

Józef Smith nie był człowiekiem wykształconym. Bolesne przeżycia dzieciństwa 
pchnęły go do świata marzeń, do świata, w którym „nie był głodny, był kochany 
i szczęśliwy. Ojciec uważał go za rodzinnego geniusza i zafascynowany był łatwością 
z jaką wymyślał on różne historyjki. 

Oprócz mitomanii miał Józef Smith zdolności przywódcze: organizował grupy 
młodzieżowe, a nawet ludzi starszych, z którymi poszukiwał ukrytych skarbów. Nosił 
ze sobą magiczny kamień czy kryształ, dzięki któremu mógł widzieć, w którym miejs-
cu pod ziemią jest ukryty skarb. Kiedy poszukiwania nie przynosiły rezultatu tłuma-
czył się, że duchy ziemi nie były życzliwe i trzeba je łagodzić ofiarą złożoną o północy, 
a polegającą na rozlaniu w odpowiednim miejscu krwi ofiary. 

Wobec wygłaszanych zewsząd sprzecznych opinii Józef Smith zaczyna wątpić. 
Mając 14 lat jest świadkiem religijnego przebudzenia, które ma miejsce w 1820 r. 
w Palmirze. Smith przedstawia to przebudzenie jako „rozłam między ludźmi - nie-
którzy krzyczą «Tutaj!», inni «Nie, tam!», niektórzy bronią wiary metodystycznej, inni 
prezbiteriańskiej, a jeszcze inni baptystycznej2. I on pyta z niepokojem „Co można 
zrobić! Która z tych grup ma rację! A może wszystkie są w błędzie? Jeśli któraś z nich 
ma rację, to która to jest i po czym mogę to poznać?" 

Według relacji Józefa czytał on Biblię i natknął się na tekst Listu św. Jakuba 1, 5: 
„Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszyst-
kim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma". Zrozumiał ten fragment w ten 
sposób, że powinien pójść do lasu i modlić się o odpowiedź na pytanie o to, do 
którego Kościoła ma się przyłączyć. Smith poszedł do lasu i modlił się. Podczas 
modlitwy doświadczył demonicznego ataku: „Mroczna ciemność otoczyła mnie i wy-
dawało mi się przez chwilę jakbym był skazany na nagłe zniszczenie". Natychmiast 
potem miało pojawić się nad jego głową światło, w którym widoczne były dwie 

2 Józef Smith, Drogocenna perła, Historia 1,5. 
3 Tamże. 
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postacie. Ojciec wskazał na Syna i przedstawił go. Smith komentuje: „Moim celem 
było zapytanie Pana o to, która z tych wszystkich grup ma rację, żebym mógł się do 
niej przyłączyć (...) Zapytałem te osoby, które stały nade mną w światłości, która 
z tych wszystkich grup ma rację (ponieważ wtedy nie przyszło mi jeszcze na myśl, że 
wszystkie mogą się mylić) - i do której powinienem się przyłączyć. W odpowiedzi 
usłyszałem, że nie wolno mi przyłączyć się do żadnej z nich, ponieważ wszystkie one 
są w błędzie. Osoba, która przemawiała do mnie, powiedziała, że wszystkie ich 

4 .. 

wyznania wiary się mylą w jej oczach, i że ludzie ci otoczeni są zepsuciem". Bóg 
w dwóch postaciach powierza Józefowi Smithowi odnowę kościoła chrześcijańskiego . 

Kilka lat później ukazuje mu się anioł Moroni i oznajmia, że na górze Cumorak, 
położonej 4 km od Palmiry, przy drodze do Manchesteru w stanie Nowy York, 
zakopana jest tajemnicza księga napisana na złotych płytkach, zawierająca prawdziwą 
historię Ludu Bożego Ameryki (1823). 

Mormoni od początku swego istnienia określali się jako Kościół. Smith nazwał 
założoną przez siebie grupę religijną Kościołem, według objawienia prawdziwa nazwa 
miała brzmieć „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Ostatnich Dni, aczkolwiek obecnie 
w wyniku kolejnych objawień uległa istotnej teologicznie, choć znaczenia niewielkiej 
zmianie - „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. O ile za czasów 
Smitha mormoni przeniknięci duchem adwentyzmu oczekiwali końca świata i uważali 
się za grupkę, która żyje jako „reszta przed końcem", tak obecnie wydłużona została 
perspektywa oczekiwania na koniec świata, choć nadal uważają, że to mogą być 
ostatnie dni przed nim. Różnica uwidacznia się w sposobie myślenia. Mormoni w po-
czątkach swego powstania żyli teraźniejszością oczekiwania na mający nadejść koniec. 
Współcześni mormoni mają przed oczyma zbliżający się koniec, ale nadal budują 
ziemską strukturę, bo moment nadejścia nie jest znany. „Kiedy nadejdzie dzień przy-
jścia - nie wiemy, oczekujemy go lecz nie marnujemy czasu, może przyjść za nas, ale 
może przyjść za naszych dzieci. Na pewno przyjdzie więc go oczekujemy służąc 
najlepiej jak umiemy Panu". 

Niemniej jednak istotnym jest dla mnie znalezienie sformułowań dotyczących 
rozumienia słowa „Kościół" i pojawiających się w Księdze Mormona. Pierwszy raz 
spotykamy się z nim w 2 księdze Nefiego 26:20. 

„I ludzie innych narodów wbiją się w dumę i będą potykać się z powodu nie-
zmiernej przeszkody, albowiem utworzyli wiele Kościołów, a mimo to gardzą mocą 
i cudami Boga, i dla siebie nauczają w kościołach według własnej mądrości, według 
tego, co wiedzą z siebie samych, i czynią to, aby bogacić się i gnębić biednych" . 

4 Tamże. 
5 Pierwsza wizja Józefa Smitha jest niezgodna z tekstem objawionym Pisma Świętego. Smith twierdzi, 
że widział Boga Ojca, co jest sprzeczne z tekstem Ewangelii Jana 1, 18 i 6, 46 ("Boga nikt nigdy nie 
widział") oraz Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 6,16 ("którego żaden człowiek nie 
widział ani nie może zobaczyć"). Smith twierdzi, że Ojciec ma ciało co jest sprzeczne z Listem św. Pawła 
Apostoła do Kolosan 1,15 ("(•••) niewidzialnego Boga"). Smith twierdzi, że Jezus powiedział do niego, 
że wszystkie Kościoły są w błędzie, co jest sprzeczne z tekstem Ewangelii wg św. Mateusza 16, 18 
„Zbuduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą!" Również Apostoł Paweł potwierdza 
istnienie Kościoła przez wszystkie wieki (Ef. 3, 21). 
6 2 Nefi 26:20. 
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Od momentu powstania mormonów Smith wielokrotnie atakował istniejące Koś-
cioły i grupy religijne odmawiające im prawa reprezentowania Jezusa Chrystusa -
uznając siebie za jedynego, któremu Chrystus powierzył misję odnowienia Jego Koś-
cioła. Dlatego też cytowane przeze mnie fragmenty stają się potwierdzeniem dla 
Smitha, że trzeba usunąć z drogi wszystkie inne Kościoły, przy czym myśli i uczucia 
Smitha znane wcześniej jego najbliższym znajdują swoje potwierdzenie w Księdze 
Mormona, czyli w myślach i uczuciach proroków. Jest to kolejny dowód nieautentycz-
ności tej księgi. Oto fragmenty: „Albowiem w czasach, gdy kościoły będą tworzone 
nie dla Pana, ludzie będą mówili jeden do drugiego: Oto ja należę do Pana, a inny 
powie, To ja należę do Pana. I tak będzie mówił każdy, kto tworzył kościoły nie dla 
Pana". (2Nefi 28:3) „I powiedział mi: Istnieją tylko dwa kościoły: jeden jest kościołem 
Baranka Bożego, a drugi kościołem diabła, dlatego ktokolwiek nie należy do kościoła 
Baranka Bożego, należy do tego wielkiego kościoła, który jest macierzą niegodliwości 
i nierządnicy całego świata". (lNefi 14:10) 

Tak mówi Księga Mormona o kościele katolickim: „...ten wielki i występny koś-
ciół założony przez diabła i jego dzieci.(...)" , „... gniew Boga zostanie przelany na 
macierz nierządnic ( . . .)" , „... oni są nierządnicą całego świata ( . . . )" , „... i mieli też 
kościół, który zwalczał Chrystusa, i członkowie jego prześladowali jego prawdziwy 
kościół Chrystusa z powodu pokory i wiary ich członków w Chrystusa oraz wielu 
cudów, które się działy u nich" . 

Sam Smith nie cofa się przed nazwaniem Kościoła katolickiego „przyczyną wszel-
kiego zła, nierządnicą nierządnic" i przepowiada jego upadek. Natomiast o prawdzi-
wym kościele Chrystusa Księga Mormona mówi dużo i często. „Alma wszedł więc do 
wody i ochrzcił ich; ochrzcił ich w ten sposób, jak ochrzcił swych braci w wodach 
Mormon, i ci, których ochrzcił, stali się członkami kościoła Boga (...)"11, „Zbierali się 
w grupach zwanych kościołami, i każdy kościół miał kapłanów i nauczycieli, a każdy 

12 

kapłan głosił słowo (...)" , „ ... a ktokolwiek chciał wziąć na siebie imię Chrystusa, to 
jest Boga, przyłączał się do kościoła Boga" 

Nieprawdziwe kościoły, mówi Mormon, można odróżnić po tym, że będą dawały 
odpuszczenie grzechów za pieniądze (Mormona 8:32), że są tworzone dla zysku 
i pieniędzy (4Nefi 26). Prawdziwy kościół nazwany będzie imieniem Chrystusa, będzie 
się często zbierał (Moroni 6:5), modlił. 

Ponieważ stosunki mormonów z sąsiadami nie były serdeczne, co wynikało z faktu 
wielu dziwnych praktyk i zachowań mormonów - wzbudzali oni niechęć i budzili 
wrogość. Kiedy jako niepożądanych wyrzucano ich z jednego miejsca, z zadziwiającym 
uporem przenosili się do innego. W ten sposób przenieśli się z Kirtland od Far West, 
a stamtąd do Independence, gdzie zaczęli budować wielką upragnioną świątynię. 

7 INefi 14:3, lNefi 13:5, lNefi 22:13, 2Nefi 6:12. 
8 INefi 14:17. 
9 2Nefi 10:16. 
1 0 4Nefi 29. 
11 Mesjasz 25:18-25. 
12 Mesjasz 25:18-25. 
13 Mesjasz 25:18-25. 



Mormoni 153 

W Kirtland nie zdołali jej dokończyć. Nie zbudowali jej też w Independence, chociaż 
według objawień otrzymanych przez widzącego - Josepha, każde z tych miejsc było 
wybrane przez Boga na Nową Jerozolimę. Wreszcie, kierując się coraz bardziej na 
zachód doszli do Missouri, i w nie zamieszkanym dotąd miejscu założyli miasto. 
Nazwali je Nauroo, ponieważ Prorok zdołał ich przekonać, że było to hebrajskie 
słowo znaczące „Piękne Miejsce". 

W krótkim czasie po założeniu Nauroo, który określano jako „Nowy Syjon" liczył 
już około 20000 mieszkańców, czyli więcej niż ówczesne Chicago. Nauroo stało się 
autonomicznym terytorium rządzonym przez Josepha Smitha. W centrum miasta 
wybudowaną ogromną świątynię przygotowaną na powtórne, bliskie już przyjście 
Pana. Za liczne skandale i nadużycia w swoim Kościele oraz za inne przestępstwa -
w tym udowodnione malwersacje, oszustwa podatkowe, poligamię - Józef Smith 
został aresztowany i osadzony w więzieniu. Dnia 27 czerwca 1844 roku okoliczni 
mieszkańcy stanu Illinois wtargnęli do więzienia i zastrzelili Smitha, jego brata i dwóch 
innych członków Kościoła. Smith zranił trzech ludzi, sam poniósł śmierć na miejscu. 

Moroni pokazał Józefowi miejsce, w którym zostały zakopane tablice, ale zabronił 
mu zabierać je przez cztery lata. Złote tablice miały być zakopane w kamiennej 
skrzyni wraz dwoma kamieniami osadzonymi w srebrnych łukach dołączonych do 
pancerza. Moroni powiedział Smithowi, że kamienie te to Urim i Tumim, i że są 
one wykorzystywane przez „widzących w celu tłumaczenia". Aby przekonać Smitha 
o swej prawdomówności, nakazał mu przychodzić co roku na górę, gdzie były zako-
pane, aby tam spotykał się z niebieskim posłańcem. Dokładnie 27 września 1927(?) 
roku Smith wydobył z ziemi płytki ukryte na górze Cumorak14. 

1 4 Wg Smitha tabliczki były wpisane w dziwnym języku, którego nie znał. Był to wg niego „egipski język 
reformowany", zaś znaki hieroglifami. O istnieniu tego języka nie słyszał żaden filolog, historyk czy 
egiptolog. Również wtedy (1822 rok) nie wiedziano czym są hieroglify, ani jak je odczytywać. Dokonali 
tego później Fransois Champallian i Ludwik Stern. Tymczasem lata 1820 - 1850 to w Ameryce okres 
fascynacji Egiptem. Tajemna wiedza kapłanów, piramidy i obeliska, papirusy, zwierzęcogłowi bogowie, 
mumie faraonów. Egipt... Kraina niewoli wybranego narodu, miejsce schronienia małego Jezusa przed 
Herodem - mordercą niewiniątek. Jednak Józef Smith nie musiał znać hieroglifów - dwa szlifowane 
cudowne kamienie szlachetne pozwalały po przełożeniu do oczu nie tylko czytać hieroglify, ale je 
tłumaczyć i całkowicie zrozumieć. Smith prosi o pomoc swego przyjaciela O. Cowdry'ego. Smith siedział 
za zasłoną i dyktował swemu sekretarzowi, a ten wszystko skrzętnie zapisywał. Kiedy dokonane zostało 
całe tłumaczenie przybył anioł Morani i zabrał do nieba złote tabliczki. 
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1. W konkursie mogą wziąć udział młodzi twórcy (do lat 30-tu), 
których dramaty nie były dotąd publikowane ani wystawiane 
przez teatry profesjonalne. 
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problemy młodego pokolenia we współczesnej rzeczywistości 
i wynikać z własnego widzenia świata dziś lub wyrażać niepokoje 
związane z przyszłością. 

3. Prace w trzech egzemplarzach maszynopisu, opatrzone godłem, 
należy nadesłać (albo złożyć osobiście) do Śródmiejskiego Forum 
Kultury; 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 17, do dnia 14 maja 1999r. 
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Najciekawsze realizacje zostaną zaprezentowane w WIELKIM 
FINALEf w styczniu 2000 roku, w Teatrze „77". 

Bliższe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu 636-68-38 





•fobie polityczne (cytat z antymasona) 

Artur Zawisza 

Masoneria Stop! 

Mogłoby wydawać się, że nie ma potrzeby przywiązywać większej wagi do nieco 
egzotycznej organizacji, jaką jest masoneria. Organizacja egzotyczna, bo kultywująca 
w zaciszu swych świątyń tajemne obrzędy, w których biorą udział jej członkowie 
będący np. bankierami, oficerami policji, profesorami uniwersytetów, ministrami i pre-
mierami rządów. Jednocześnie organizacja afiszująca się swoją działalnością dobro-
czynną, co wielu skłania do życzliwego do niej stosunku. Tymczasem prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki ogłosił w roku 1938 dekret rozwiązujący 
loże masońskie w Polsce, a w roku 1997 Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 
postawiło postulat przywrócenia mocy prawnej temu dekretowi. O co więc tutaj 
chodzi? Nowożytna masoneria zawiązana została w roku 1717 (dla ciekawości przy-
pomnijmy, że było to dwieście lat po herezji Lutra i dwieście lat przed rewolucją 
bolszewicką). Jej program ogłaszany wówczas w zasadzie nie różni się od tego, który 
głoszony jest dzisiaj. Dwa jego najistotniejsze punkty to niezgoda na Ewangelię wy-
jaśnianą przez Kościół jako podstawę życia osobistego, rodzinnego i społecznego oraz 
chęć przekształcenia świata wolnych narodów żyjących w suwerennych państwach 
w świat zarządzany jednolicie przez rząd globalny. Oczywiście masoneria nie zawsze 
tak precyzyjnie i otwarcie ogłasza te cele, ale dadzą się one wyczytać w pismach jej 
przywódców oraz zauważyć w działaniach jej członków, a nadto niekiedy są fragmen-
tarycznie sygnalizowane w wypowiedziach jej aktywistów. (Istnieje zresztą w tej spra-
wie obfita literatura, która szeroko cytuje wewnętrzne dokumenty masonerii i niektó-
re publiczne wypowiedzi jej aktywistów, co daje jasny obraz jej ciemnych zamierzeń). 
Dlatego też Kościół przez ostatnie dwieście lat wielokrotnie wypowiadał się bardzo 
krytycznie o masonerii, zabraniając wiernym katolickim uczestnictwa w niej samej 
i organizacjach pokrewnych (jak np. Rotary lub Lions). Leon XIII opublikował nawet 
w roku 1894 specjalną encyklikę w tej sprawie zatytułowaną "Humanum genus, 
a wszystkie zawarte w niej analizy i wskazówki są do dzisiaj aktualne (np. ta, iż 
działalność dobroczynna jest perfidną przykrywką właściwych celów masonerii). Ko-
deks Prawa Kanoniczego z roku 1983 zdecydowanie potwierdził, a specjalnie o to 
zapytywano, niemożność pogodzenia przynależności do Kościoła i do masonerii. 
Trzeba jasno powiedzieć, że czas działania masonerii to czas jej sukcesów. Począwszy 
od przygotowanej przez masonerii rewolucji (anty-)francuskiej, poprzez jej udział 
w tworzeniu XIX-wiecznej Europy i budowania Ameryki, aż do rządów masonerii 

1 ZChN: wczoraj-dziś-jutro, jednodniówka wyborcza z jesieni 1997 roku 
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w X X wieku (od antykatolickiej rewolucji w Meksyku, poprzez rewoltę w Hiszpanii 
powstrzymaną przez powstanie narodowe pod wodzą generała Francisco Franco, aż 
do prawie oficjalnych jej rządów we Francji, a także Włoszech, Anglii i przede 
wszystkim Stanach Zjednoczonych), Także w II Rzeczpospolitej rola masonerii była 
niepoślednia. Jak wskazują sprawdzone źródła historyczne, większość premierów 
i wielu ministrów rządów po roku 1926 było członkami lóż masońskich. Sprawę tę 
podnosiło nieustannie duchowieństwo katolickie i główna partia prawicy Stronnictwo 
Narodowe, ale też w obozie rządzącym powodowało to ferment i zamieszanie. Osta-
tecznie w roku 1938 prezydent Mościcki wydał wspomniany dekret i jest to ważny 
precedens historyczny, gdyż wskazuje on, że można sprawiedliwie i praworządnie 
wydawać nawet tak zdecydowane rozstrzygnięcia. Protesty różnorakich międzynaro-
dówek można więc uznać za skowyt tych, którzy poczuli się zagrożeni. Dzisiaj Zjed-
noczenie Chrześcijańsko-Narodowe domaga się przywrócenia obowiązywalności de-
kretu prezydenta Mościckiego (w roku 1940 został on pod przemożnym naciskiem 
masonerii anulowany na emigracji). Jakie racje przemawiają za tym, aby ograniczyć 
swobodę obywatelską zakładania i uczestnictwa w dowolnych stowarzyszeniach? Sa-
ma argumentacja religijna nie wystarczy, gdyż nie chodzi o wewnętrzne uregulowanie 
Kościoła, ale o decyzję prawną na szczeblu państwowym. Otóż istnieją co najmniej 
trzy powody, dla których należy taką decyzję podjąć. 

Po pierwsze, masoneria głosi niebezpieczną dla państwa ideologię wyrzekania się 
przezeń jego suwerennych kompetencji na rzecz zupełnej dowolności życia społecz-
nego (np. legalizacja zabijania dzieci nienarodzonych, legalizacja używania narkoty-
ków, legalizacja produkcji i prezentacji pornografii, zniesienie kary głównej i następnie 
kary dożywotniego więzienia w kodeksie karnym, zniesienie nadzoru prawnego nad 
sprzedażą rodzimych gruntów obcokrajowcom itp.). Prowadzi to wprost do zaniku 
suwerenności państwa i wolności narodu! 

Po drugie, masoneria podważa rzetelność systemu parlamentarnego poprzez prze-
nikanie go tajnymi strukturami podejmującymi niejawne decyzje wbrew instytucjom 
przedstawicielskim narodu (np. członkowie większości rządzącej i opozycji bywają 
członkami tych samych lóż, dyplomaci ministerialni i ich zagraniczni negocjatorzy 
bywają członkami tych samych lóż, oskarżeni przestępcy i sądzący ich sędziowie 
bywają członkami tych samych lóż). Prowadzi to wprost do pełnej władzy międzyna-
rodowej niejawnych struktur! 

Po trzecie, masoneria deklaruje swą konkurencję i rywalizację z Kościołem kato-
lickim będącym w Polsce instytucją narodową (np. walka przeciwko powrotowi na-
uczania religii do szkół publicznych, skuteczne zdejmowanie krzyża z korony Orła 
Białego w godle państwowym i nieskuteczne ze ścian instytucji publicznych, sprzeciw 
wobec niektórych zapisów konkordatu). Prowadzi wprost do zaburzenia pokoju spo-
łecznego w naszej Ojczyźnie i rozbijania jedności narodowej Dla wszystkich powyżej 
wskazanych względów Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe podtrzymuje swój po-
stulat delegalizacji masonerii w Polsce. Liczymy na poparcie wszystkich odpowiedzial-
nych propolskich sił politycznych. 



„DNI (i NOCE) TEATRU POLSKIEGO RADIA W TEATRZE NN" 
(Program) 

21-23 października 1998 roku 

21 października 1998 r. - środa: MISTRZOWIE 
10.00 -10.45 Inauguracja 
10.45-12.00 Wiesław Myśliwski Drzewo, reżyseria: Janusz Kukuła 
12.00-12.45 Spotkanie z Wiesławem Myśliwskim, promocja nowego wydania Widnokręgu 

(wyd. Muza) 
12.45-13.20 Jarosław Iwaszkiewicz, Jo się też przytulę do ziemi cichutko, reż. Janusz Kukuła, 

adaptac ja : Joanna Szwedowska, muzyka: Edward Pałłasz 
13.30-14.15 Zwiedzanie wystawy Wielko Księgo Miasto - Lublin w fotografii do 1939 roku 

w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN" 
Popołudnie i wieczór z Andrzejem Mularczykiem 
16.00-17.00 Andrzej Mularczyk Z głębokości wód, reż. Henryk Rożen, Nag. Prix Italia '89 
17.15-18.15 Andrzej Mularczyk Solo na frqbkę, reż. Janusz Kukuła 
18.15-19.00 Promocja książki Andrzeja Mularczyka Polskie miłości (wyd. Muza) 
20.00-21.00 Andrzej Mularczyk Oszołom, reż. Janusz Kukuła 
21.00-22.00 Radiowy szczyt: Autor - Aktor - Reżyser; Andrzej Mularczyk - Krzysztof Gosztyfa - Janusz 

Kukuła. Program towarzyszący - recital Jana Kondraka. 

22 października 1998 roku - czwartek: PRZEŚMIEWCY 
Na skrzyżowaniu anten - radiowej i telewizyjnej 
10.00-10.45 Adam Bauman Komedia peryferyjna, reż.: Waldemar Modestowicz 
11.00-11.50 Komedia peryferyjna - wersja telewizyjna reż.: Janusz Kondratiuk 
11.50-12.30 spotkanie z Adamem Baumanem prowadzi Wac ław Tkaczuk 
12.45-14.00 Przeglqd Form Dokumentalnych w Szczecinie, prowadzą Jolanta i A d a m Grudzińscy 
16.00-16.15 Ciąg dalszy parady Prześmiewców, prezentuje Jan Warenycia, Teatr PR 
16.15-17.25 Alfred Jarry Król Ubu, reż. Jan Warenycia 
17.40-18.20 Jerzy Górzański Samolot, reż. Janusz Kukuła 
18.20-19.00 dyskusja 

23 października 1998 r. p iątek: D O ŹRÓDEŁ 
10.00-11.00 Józef Wybicki Kulig, reż.: Henryk Rożen 
11.15-12.30 Radiowe interpretacje Wielkiej Improwizacji z Dziadów cz. iii A d a m a Mickiewicza; 

przedstawia Henryk Rożen 
12.45-14.30 Jacek Dqbała Mechanizm, reż.: Sylwester Woroniecki (prapremiera) 
Wileńsko - lubelskie popołudnie z prof. Ireng Sławińskg 
16.00-16.30 Dyptyk wileński wg autobiografii prof. Ireny Sławińskiej, reż. Wac ław Tkaczuk 

(prapremiera) 
16.30-17.15 Promocja książki prof. Ireny Sławińskiej Szlakami moich wód... 

(wyd. Norbertinum) 
17.30-18.00 Renata Gorczyńska, Andrzej Brzoska Rzeka Miłosz 
18.00-18.30 dyskusja 
18.30-19.00 Zakończenie: Mówimy sobie: „Do usłyszenia" 
Spotkania prowadzą: 
Danuta Bieniaszkiewicz i Czesława Borowik (Radio Lublin) 
Jolanta i A d a m Grudzińscy (FMD Szczecin) 
Andrzej Brzoska, Janusz Kukuła, Henryk Rożen, Wac ław Tkaczuk, Jan Warenycia (Teatr PR). 



Komuniści 



• wspomnienia z czasów komuny 

Adam Michnik 

O Kościele, lewicy i dialogu (garść refleksji) 

Miałem duże wątpliwości, czy w ogóle należy dzisiaj wznawiać tę książkę, ponie-
waż powstała w zupełnie innej niż dzisiaj rzeczywistości, w innej atmosferze. Dopiero 
wydawcy przekonali mnie, że problematyka tej książki wcale nie jest anachroniczna. 
W podstawowym tekście książki nie zmieniłem nic, dołożyłem natomiast kilka szki-
ców napisanych na przestrzeni tych dwudziestu lat. Moja książka zrodziła się z poczu-
cia winy laickiej formacji inteligencji, która, w moim przekonaniu, nie rozumiała 
Kościoła i często działała na Jego szkodę. Póz'niejsze teksty ilustrują mój stosunek 
do tego, co się działo w naszym kraju i Kościele po 1989 roku. W pewnym sensie ta 
książka odegrała fatalną rolę, bowiem wymyśliłem tam termin „lewica laicka", no 
a potem bito nim, jak pałą przez łeb mnie i moich przyjaciół, przez długie lata... 
Posłużyłem się pewnym konstruktem językowym, żeby nazwać zjawisko, ale niestety 
ów konstrukt odegrał rolę destrukcyjną. Używamy dzisiaj terminów lewica-prawica. 
Mam wrażenie, że to jest rodzaj balu maskowego. Czy rzeczywiście, jeśli powiemy 
w Polsce „lewica", to natychmiast skojarzy się ona każdemu z SLD? Jeżeli ktoś 
chciałby tak zrozumieć tę książkę, to uprzedzam - nie ma ona nic wspólnego z rela-
cjami SLD - Kościół! Traktuje raczej o pewnej formacji duchowej, intelektualnej, 
która na przełomie XIX/XX wieku samodzielnie się ukonstytuowała, zrodziła w naszej 
kulturze wybitne nazwiska i dokonania; która była w pewnym sensie na styku z ko-
munizmem, ale której nigdy nie utożsamiałbym z komunizmem. Ta formacja była 
przede wszystkim wolnościowa i antytotalitarna. O czym dziś warto prowadzić dialog? 
Pierwsza kwestia to Kościół-miejsce, gdzie człowiek rozmyśla o sensie życia, śmierci, 
o wartościach. Zatem najbardziej uderzyło mnie, że po 1989 roku, język katechezy 
stał się nagle językiem triumfalizmu, językiem krucjaty. To już nie był dialog. Miałem 
wrażenie, że z ambony padają słowa, które ludzi inaczej myślących odzierają z szacun-
ku, pozbawiają ich prawa do tej samej godności. Brutalizacja, która zawładnęła naszą 
polityką nie zatrzymała się u progu kościołów, lecz przekroczyła ten próg! Obecnie 
żyjemy w świecie, gdzie wśród różnych religii pojawił się pewien fenomen polityczny. 
Fenomen instrumentalnego wykorzystywania religii w walce politycznej (np. funda-
mentaliści islamscy, w Izraelu partie powołujące się na religię judaistyczną chcą 

Materiał prezentowany jako artykuł są to wypowiedzi Adama Michnika zarejestrowane podczas 
promocji jego książki Kościót, lewica, dialog. Spotkanie odbyło się w maju 1998 roku w siedzibie 
Os'rodka „Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie. 
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złamać porządek demokratyczny państwa izraelskiego, podobne tendencje w chrześci-
jańskiej prawicy w USA - obrońcy życia strzelający do lekarzy ginekologów, którzy 
wykonują zabiegi). W Kościele rzymsko-katolickim w Polsce również obserwujemy 
takie tendencje, liczne przedmioty sporu. Mnie bliska jest teoria księdza profesora 
Józefa Tischnera, który nazywa to „lefebryzmem". Co bardziej zagraża, relatywizm 
czy fundamentalizm? Nie jestem zwolennikiem tezy, że prawda nie istnieje. Nie boję 
się prawdy, ale ludzi, którzy twierdzą, że są posiadaczami prawdy. W Polsce mamy do 
czynienia z ogromnymi środowiskami, które przemawiają z pozycji posiadacza praw-
dy. Skoro żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, należy przyjąć, że demokrata to 
taki ktoś, kto wszystko relatywizuje nie dlatego, żeby pokazać, że prawdy nie ma. 
Robi to, ponieważ uważa, że nikt z pozycji posiadacza prawdy nie może swojego 
systemu wyobrażeń (co jest dobre, a co złe dla państwa) narzucać wszystkim innym. 
Według mnie, debata o aborcji jest wielkim nieporozumieniem! Czym innym jest spór 
światopoglądowy o naturę życia, a czym innym spór o przepis prawny. Uczestnicy 
tego sporu świadomie zacierają różnice - kiedy ja mówię, że jestem przeciwnikiem 
ustawowego zakazu aborcji, to określa się mnie jako entuzjastę zabijania nienarodzo-
nych (kiedy powstał pomysł przeprowadzenia referendum, nasi biskupi opublikowali 
słowo do wiernych, w którym twórcy tego referendum zostali przyrównani do twór-
ców łagrów i Oświęcimia). 

Tak się składa, że dużo jeżdżę po świecie. Muszę powiedzieć, że odnotowałem 
następującą prawidłowość: najwspanialsi księża, najbardziej otwarci, tolerancyjni, ro-
zumni i życzliwi ludzie, są tam, gdzie katolicyzm jest mniejszościowy. Księża katoliccy 
w Maroko są nadzwyczajni! W Czechach biskup Mały mówi tak: „Kościół katolicki 
w Czechach nie chce się narzucać nikomu, ale chce być traktowany jako poważny 
partner w dialogu". Co by było gdyby powiedział coś takiego polski biskup w Polsce? 
Byłby cztery razy przegrany!!! Pomysł, że Kościół ma być partnerem w dialogu 
z laicką inteligencją - w Polsce - jest pomysłem horrendalnym! 

Nie zgadzam się z ideą fatalizmu, bo całe moje życie mówi mi, że coś jest na 
pewno niemożliwe, jeśli nie ma woli uczynienia tego możliwym. Chciałbym, aby 
„Gazeta Wyborcza" była gazetą rozmowną... Krytykowano mnie za to. Jedni nie 
mogli mi wybaczyć, że drukowałem Moczulskiego czy Chrzanowskiego, drudzy nie 
darowali mi Kwaśniewskiego i Cimoszewicza. Mamy tu do czynienia z reakcją lęko-
wą, która budzi agresję. Kiedyś, na konferencji w Wiedniu, Marcin Król (naczelny 
redaktor „Respubliki") krzyczał: „To skandal, że drukujecie Wiatra, takich ludzi nie 
powinno się drukować!" itd... Ja mu na to: „Marcin, daj mi listę, kogo wolno druko-
wać, a kogo nie!" Za komunizmu biuro polityczne ustalało taką listę, rozsyłano to do 
redakcji i redaktorzy mieli święty spokój... W tej chwili to jest logika mentalnego 
powrotu do tamtych kategorii - po wszystkich stronach barykady znajdą się ludzie, 
którzy nie chcą dialogu, bo się go boją. Wolą być w swoich okopach i nigdzie dalej 
nie wychodzić, bo to może być niebezpieczne, bo można się „zarazić" cudzą myślą. 
Logika cenzury to brak odwagi do rozmawiania. Dialog z Jerzym Urbanem nie ma 
sensu, bo Urbana żaden dialog nie interesuje, jego interesuje tylko skandal i o tym 
swoich czytelników informuje. Natomiast w Polsce są miliony osób, dla których „Nie" 
stanowi krynicę mądrości. Trzeba zatem znaleźć jakiś język, aby z tymi ludźmi się 
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porozumieć, bo inaczej znowu pojawi się jakiś Tymiński i przeżyjemy kolejny szok! 
Dla mnie ogromnym szokiem było to, iż Tymiński dostał więcej głosów niż Mazo-
wiecki - to było straszniejsze od wszystkiego, co przeżyłem pod komunizmem. Wtedy 
miałem krzepiącą świadomość, że wartości, które wyznaję, są również wartościami 
większości zniewolonego narodu. Sprawa z Tymińskim pokazała mi, że bardzo po-
myliłem się w diagnozie... To samo przeżył po 1989 roku polski Kościół, który był 
przekonany, że przeniósł polską identyczność historyczną, religijną, narodową przez 
cały ten czas zniewolenia. Potem się okazało, że to nieprawda, że społeczeństwo nie 
chce zastępować jednych wartości drugimi, że jest społeczeństwem spluralizowanym... 
Po 1989 roku wielu księży opowiadało mi, że widok sutanny zaczyna wzbudzać 
agresję. Księża nie mogli zrozumieć, kto tu jest winny w związku z tym. Kto tu mąci 
w tej narodowej kadzi (przecież nie Polacy, bo to święty naród, dał światu Papieża, 
najlepszy naród na świecie, który nie wybrałby Wojtyły, gdyby to w Polsce odbywały 
się demokratyczne wybory na urząd papieża)? Kto mąci? Oczywiście „Gazeta Wy-
borcza"! Pamiętam jaki szok w środowiskach kościelnych wywołała wizyta opłatkowa 
księdza biskupa Pieronka w naszej redakcji. To się nie mieściło w głowach, a przecież 
to była najbardziej oczywista posługa kapłana - czynienie dzieła apostolskiego, na-
wracanie grzeszników! No i przyszedł tam, gdzie przyjść powinien... Uciekanie od 
dialogu to jest logika ostracyzmu (z pewnymi ludźmi nie wolno się zadawać! Nie 
można drukować Wiatra, bo to okropny komuch, bez względu na to, co napisze). 
Otóż, w 1991 roku okazało się, że dobry katolik nie może wziąć do ręki „Gazety 
Wyborczej" (tego dowiedział się mój synek na religii, trzy lata temu). Zatem mój 
umiarkowany optymizm bierze się z tego, że inteligencja laicka otrząsnęła się z szoku, 
a w samym Kościele ostro odbił się moment debaty konstytucyjnej! 

Jakie będzie miejsce Kościoła? Czy będzie wspierał jedne partie w walce z innymi, 
czy stanie się partnerem w rozmowie o sprawach publicznych, które nie są artykułami 
wiary i które - jako takie - są relatywne, mogą być dyskutowane (sposób funkcjono-
wania Kościoła w mediach)? Jestem w tych sprawach głębokim pesymistą... Pamięta-
cie jakim wydarzeniem była pochlebna opinia arcybiskupa Józefa Życińskiego o Jurku 
Owsiaku? Przecież z Owsiaka zrobiono demona! 

Był taki moment, kiedy dla wielu ludzi (katolików i ludzi spoza Kościoła) było coś 
zastanawiającego w sytuacji Radia Maryja. Nie rozumieli, czy to jest głos Kościoła, 
czy nie. Wydaje mi się, że od napisania listu w tej sprawie przez księdza Prymasa, 
każdy, kto ma dobrą wolę i zdolność analityczną, już wie, że „ten ogon psem nie 
merda"... 

Dopóki partie prawicowe w Polsce potrzebują Kościoła do walki z partiami nie-
prawicowymi, odpowiedzą, że mają pełne zaufanie do Kościoła, do jego władz. 
W krajach Europy Zachodniej widać, że partie chrześcijańsko-prawicowe mają często 
bardzo ostre spięcia z Kościołami. Te napięcia są dlatego, że demokracja jest z defini-
cji mechanizmem relatywizującym, a Kościół jest nakierowany (ze swojej natury) na 
to, co absolutne... Napięcie między Kościołem i demokracją jest wpisane w ich natury. 
Wiele napięć wiąże się z pewnym rozmywaniem się wspólnie podzielanych ram 
aksjologicznych... 



Bibuła i komuna 
- rozmowa z Janem Magierskim 

Jan Magierski - pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Lublinie. Fotografik. Uczestniczył w wypra-
wie geograficznej na Spitsbergen. 

Karol Zienkiewicz: W jakich okolicznościach po-
wstawała w Polsce prasa podziemna i drugi 
obieg? 
Jan Magierski: Z nielegalnych ruchem wydawni-
czym miatem do czynienia od początku. Zaczy-
nałem przed osiemdziesiątym rokiem, czyli przed 
„Solidarnością". Akurat tak się przydarzyło, że 
miałem kontakt z grupą ludzi, którzy parali się 
kolportażem niezależnej prasy, tzn. jeszcze wtedy 
druków, bo to byty początki tej działalności: ko-
munikaty, biuletyny KOR, przychodzące z Warsza-
wy. Również w Lublinie były próby stworzenia 
własnego pisma. Myślę o „Spotkaniach" - piś-
mie młodych katolików. To byty lata 1978-79. 
Działałem tak, jak umiałem wówczas, głównie 
od strony technicznej. Miatem smykatkę do 
różnych mechanizmów, poza tym miałem samo-
chód, który był wówczas bardzo przydatny. 
I z tym wszystkim tam im się przydałem. To 
były dwa lata takiej działalności wspierającej, 
aczkolwiek były przeżyte aktywnie. 
K.Z.: Nie bat się Pan konsekwencji takiej niele-
galnej działalności skierowanej przeciwko 
ówczesnemu systemowi? 
Jan Magierski: Jak wiadomo, strach ma wielkie 
oczy, a wyobraźnia przeszkadza przy takich 
różnych działaniach, zwłaszcza takich, które są 
wbrew obowiązującemu prawu. Liczyliśmy się 
jednak z tym, że prędzej czy później pewnie się 

wpadnie. Wówczas to jednak nie były wielkie re-
presje: 48 godzin trzeba było odsiedzieć, i po 
zabraniu tego, co znaleźli, wypuszczali. 
K.Z.: To było jeszcze przed Sierpniem. 
Jan Magierski: Tak, w rok 1980 wkroczyliśmy 
więc z pewnymi umiejętnościami, które bardzo 
nam się przydały, kiedy zaczęty się strajki, za-
wiązała się „Solidarność". Wówczas nikt nie pa-
trzył, czy jest to legalne czy nie. Trzeba było po-
móc jak się umiało. Ten okres organizowania się 
Związku Zawodowego przetrwaliśmy, na ogót go 
wspomagając. Działałem w zakresie spraw wy-
dawniczych, w produkcji druków. 
K.Z: Dlaczego działa! Pan przeciwko komunie? 
Czy nie łatwiej było żyć spokojnie i robić karierę 
naukową? 
Jan Magierski: Prawdę mówiąc, miatem pewne 
uwarunkowania rodzinne, które pośrednio mnie 
usposabiały do tego rodzaju pracy. Albo to była 
działalność przeciwko zaborcom - tu mówię 
o dziadku, albo przeciw okupantowi - tu mowa 
0 moich rodzicach. W końcu przyszła na mnie 
kolej... 
K.Z.: Gdzie zastał Pana grudzień 1981? 
Jan Magierski: Jeżeli chodzi o okres stanu wojen-
nego, to wszyscyśmy bardzo przeżywali moment 
jego ogłoszenia. Zastanawialiśmy się wtedy, co 
właściwie należy ze sobą zrobić. Zarówno ja, jak 
1 moja żona byliśmy w komisjach zakładowych 
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swoich uczelni. Ja bytem w składzie komisji uczel-
nianej „Solidarności" Akademii Rolniczej, a ona na 
UMCS. 13 grudnia 1981 roku pobiegliśmy, każdy 
do swojej uczelni. Tam spotkaliśmy się z naszymi 
kolegami. Każdy szukał, sam chyba nie wiedział 
czego: czy ratunku, czy możliwości działania. 
W każdym razie kontaktu z ludźmi podobnymi so-
bie. Ażeby można byto, sam nie wiem, coś posta-
nowić, z kimś o tym porozmawiać. No i właściwie 
każdemu z nas wypadły inne zadania. Żona moja 
była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne 
w swojej komisji, ona pozostała na strajku. 
Stamtąd została „zwinięta" przez służby porządko-
we i internowana. Natomiast ja nie poszedłem na 
strajk. Postanowiłem, że zostaję z boku, tzn. nie 
wystawiam się bezpośrednio na strzał. Wie-
działem, że muszę kontynuować działalność w za-
kresie nielegalnych wydawnictw, to jest informa-
cji, że będzie potrzeba tam ludzi. Tym samym 
uniknąłem internowania. Nie miałem kontaktu 
z SB, aż do świąt, kiedy przyszli po mnie. Jakoś 
tak się wtedy rozmowa potoczyła, że mnie zosta-
wili. W tej chwili ta moja decyzja różnie może być 
oceniana od strony moralnej, aie w każdym razie 
wydawało mi się to słuszniejsze. 
K.Z.: Rozumiem, że dalej podjął Pan działalność 
antykomunistyczną? 

Jan Magierski: Tak, zacząłem kombinować, 
łapać jakieś kontakty, organizować lokal, wszyst-
ko co by się przydało do tej działalności. Miałem 
spore możliwości jeżeli chodzi o kontakty, bo 
jestem tu w Lublinie zakorzeniony. Zaczęliśmy 
wtedy myśleć, co by tu wydać; ktoś podsunął 
jakiś artykuł. Nie wiedzieliśmy jednak jeszcze, ja-
ki to ma mieć kształt: czy gazety czy jednorazo-
wy? Na początek wybraliśmy tę drugą opcję. 
Ktoś inny podsunął nam kasetę z nagraniem wy-
powiedzi górnika. Chcieliśmy to przepisać i wy-
drukować. Nie zdążyliśmy jednak dlatego, że 
w lutym 1981 wpadł „Informator"- gazetka, która 
ukazywała się nielegalnie w niewielkim nakładzie. 
„Nielegalnie" tak jakby z dwóch powodów: po-
nieważ ukazywała się wbrew ówczesnemu pra-
wu i była ścigana przez organy porządkowe, 
zaś z drugiej strony: przyznawała się do „Soli-
darności"', ale w żadnym z nią porozumieniu 

nie była - takie samozwańcze pismo. Wpadli 
oni przy dziesiątym numerze. Pierwszy wydawa-
ny był jako maszynopisy pisane przez kalkę, z te-
go powodu nakład był niewielki. Ostatnie przygo-
towywane już byty na powielaczu, tym samym 
nakład się zwiększył. Ale wpadli, niestety. 
Tak się złożyło, że miejsce, gdzie stał powielacz 
byto mi znane, co więcej mieszkał tam mój kole-
ga tak, że szybko się dogadaliśmy, że pierwsze 
co należy zrobić w tej nieszczęsnej dla redakcji 
„Informatora" chwili, to rozpocząć akcję osło-
nową, tzn. wydać następny numer. Taki sposób 
postępowania byt przez nas jeszcze później wie-
lokrotnie stosowany. Jeżeli ktoś wpadł, to na-
leżało szybko maskować jego działalność robiąc 
coś w tym zakresie, w którym on działał. I tak 
też uczyniliśmy w przypadku „Informatora". Zro-
biliśmy numer 11, lekko przekraczając termin. 
Wpuściliśmy go w prawie te same kanały kolpor-
tażowe, którymi byt rozprowadzany wcześniej. 
No i zaczęto się. 

K.Z.: Czy „Informator" akceptowany byf przez 
władze związku? 
Jan Magierski: Udało nam się to, czego nie zro-
bili nasi poprzednicy. Mianowicie uzyskać popar-
cie podziemnej „Solidarności". Nie byliśmy ich 
organem, ale w każdym razie reprezentowaliśmy 
ich interesy: publikowaliśmy ich oświadczenia, 
bądź inne podsunięte przez nich teksty. Właści-
wie to stat się to organ związku zawodowego. 
Nazywało się to: „Informator Solidarności Regio-
nu Środkowo-Wschodniego". 
K.Z.: Na czym konkretnie polegała praca w po-
dziemnym wydawnictwie? 
Jan Magierski: Pracowaliśmy w tym samym lo-
kalu co tamci, dlatego trzeba było szybko się 
przenieść, bo nie wiadomo było na jak długo 
wystarczy im odporności: czy ktoś nie sypnie? 
Taka jest zasada, że drukarnia powinna być 
chroniona pieczołowicie. Redakcja byta właści-
wie najbezpieczniejsza, bo z drukarnią ani kolpor-
tażem nie miała nic wspólnego. Mogła więc w za-
ciszu domowym rozważać co by tu wydać, a na-
wet sporządzać matryce. Kolportaż byt najbar-
dziej narażony na niebezpieczeństwo, no i naj-
częściej wpadat. 



Bibuła i komuna 165 

Nasz pierwszy numer wyszedł w nakładzie 1,5 
tysiąca egzemplarzy. Później te wielkości wzras-
tały. Przed każdym następnym numerem trzeba 
było zebrać odpowiednie ilości papieru i zapewnić 
kolportowanie. W owym czasie stopień organiza-
cji nie byt za świetny. Dopiero później opracowa-
liśmy plan: wiedzieliśmy na co należy zwracać 
szczególną uwagę, co jest istotne, a co mniej, 
kiedy się bać, a kiedy można się nie bać. Najbar-
dziej niebezpieczny byt sam moment wyniesienia 
nakładu z drukarni. Wymagał on przemyślenia 
i dobrej organizcji, ponieważ, gdy wpadnie się 
w tym momencie, to zabierają cały nakład i oczy-
wiście przymykają człowieka, który jest za to od-
powiedzialny. Ażeby przenoszenie nakładu z dru-
karni do samochodu było nie zauważone, mu-
siało się odbywać w różny sposób, czyli taki, 
który maskowałby regularność. Najbardziej dla 
nas groźne byty samochody z pełną obsadą: 
trzech bądź czterech ludzi. Samochód z pojedyn-
czym kierowcą nie był niebezpieczny, ponieważ 
jeżeli nawet był to oficer SB, to on niewiele 
mógł zrobić od razu sam. Wezwanie posiłków 
trwa określony czas. Tak, że wiedzieliśmy, które 
momenty są niebezpieczne. Z czasem jakoś tak 
się rozkręciło, tzn. udało nam się wydać w pierw-
szym roku ponad 40 numerów. W marcu 1983 
roku wydaliśmy 55 numer, czyli w sumie udało 
nam się ich zrobić 45. Najczęściej był to druk 
jednokartkowy, robiony metodą powielaczową, 
dosyć prymitywny. 

K.Z.: W jaki sposób naktad byt rozpowszechniany? 
Jan Magierski:,,Informator" zaczął funkcjonować 
dzięki określonej grupie ludzi. Bywało niestety 
tak, że zespół techniczny ograniczał się tylko do 
jednej osoby, do której należało: po pierwsze, 
dostarczenie na miejsce papieru, po drugie, wy-
drukowanie go oraz wyniesienie tego z drukarni 
i po trzecie, rozpuszczenie kanałami. Może dlate-
go tak się działo, że baliśmy się. Ilość osób, 
która była zaangażowana minimalizowaliśmy. Po-
za tym drukarnię przenieśliśmy do jednego 
z mieszkań w mojej rodzinie. Bardzo mi zależało 
na tym, ażeby była bezpieczna. 
K.Z.: To byta chyba również wyczerpująca praca 
fizyczna... 

Jan Magierski: Obliczyłem, że w pierwszym ro-
ku wydrukowane zostało na powielaczu około 20 
ton papieru. Bywało, że przychodziłem do pracy 
na uczelnię odpocząć. Gdy, np. miatem godzinę 
zajęć; to rzeczywiście się relaksowałem, bo po 
południu czekała na mnie ciężka robota związana 
z prasą podziemną. Zawsze byty pewnego rodza-
ju spory pomiędzy redakcją a stroną techniczną, 
ponieważ oni chcieli mieć dwie kartki, czyli czte-
ry strony. Myśmy natomiast się wzbraniali przed 
tym, bo te dwie kartki znaczyły dla nas dwa razy 
więcej papieru w jedną, i w drugą stronę: druko-
wanie i kolportaż. Poza tym tego papieru i tak 
było dużo. Ilości, które wnosiliśmy, a później wy-
nosiliśmy z drukarni w torbach na ramieniu 
udając, że to jest zwyczajna, lekka torba były 
ogromne. 
K.Z.: Czy byty probiemy z materiatem i sprzę-
tem? 
Jan Magierski: Do wydawania, oczywiście op-
rócz papieru, musiał być również powielacz, ma-
szyna, a najlepiej jeszcze taka, która nie hałasu-
je. Z tym były problemy. Trzeba było starać się 
również o farbę. Czasem ktoś zachował z czasów, 
kiedy jeszcze była łatwo dostępna, ale to wystar-
czało na jeden, albo i to nie. Także i z nią były 
problemy. Poprzez kolportaż były rozsyłane wia-
domości, że potrzebujemy farby, papieru. Cza-
sem coś się znajdowało. Kiedyś nawet dostałem 
taką wiadomość, że jest papier, w dodatku cała 
paleta, tylko trzeba go sobie wynieść. Na terenie 
zakładu jedną paletę odstawili na bok, przykryli 
czymś, no i to udało się ukraść. Właściwie takie 
akcje musiały się odbywać. Bez nich „Informa-
tor" nie mógł się ukazać. Redakcja zawsze na-
ciskała, że ma dużo materiału do publikacji. 
K.Z.: Czy wieiu ludzi pomagało w rozwoju tej 
inicjatywy? 
Jan Magierski: Rozwijał się przede wszystkim 
kolportaż. Nie próbowaliśmy w żaden sposób 
go kontrolować, ani nim sterować. To, że jedna 
paczka z gazetką została dostarczona na 
Czechów, a stamtąd część tej paczki przekazy-
wana była do FSC, to widocznie tak miało być. 
Inna paczka jechała do FSC, a z kolei część tej 
ktoś przekazywał do Kraśnika. Ścieżki kolpor-
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terów byty pokrzyżowane i bardzo pogmatwane. 
Najtrudniej przecież wykryć taki system, który 
nie jest uporządkowany. 
K.Z.: Czy utrzymywaliście kontakt z podobnymi 
inicjatywami w okresie stanu wojennego? 
Jan Magierski: Z czasem przyszło również zapo-
trzebowanie na pomoc ludziom, którzy chcą za-
cząć wydawać własne pismo. Znaczyło to, że 
dostawaliśmy dodatkową porcję roboty przy dru-
kowaniu. Później, kiedy już takie propozycje do 
nas docierały to pytaliśmy: „Czy macie aby ma-
teriał na drugi numer?" Zdobyć materiał na jeden 
numer to każdy potrafił, więc żeby przynajmniej 
mieli materiał na drugi numer. Później wiedzieliś-
my, że aby zacząć wydawać gazetkę trzeba mieć 
materiat na pięć numerów do przodu, wiedzieć 
co będzie w piątym numerze. 
K.Z.: W jaki sposób redakcja pozyskiwała infor-
macje, które później byty publikowane? 
Jan Magierski: Z czasem udało się i to zorgani-
zować, tzn. taką agencję, która zbierała i groma-
dziła informacje, które to jednak musiały być 
sprawdzone. Pierwszy stopień ważności miały 
wiadomości o internowanych, ponieważ była to 
duża liczba osób. W stanie wojennym za działal-
ność nielegalną groziły wyroki sądowe. Nie była 
to okupacja niemiecka, ale nastrój byt mniej wię-
cej taki, jakby każdemu z nich groziło coś najgor-
szego. Zwłaszcza, że byli oni wywożoni gdzieś 
poza Lublin: Włodawa, Gołdap. Tak, że uważaliś-
my, że pierwsza rzecz to jest właśnie to. Każda 
agencja obejmowała inne środowiska, miała inne 
kanały informacyjne. Finansowo wspierane nato-
miast byty przez podziemną „Solidarność", po-
nieważ koszty jakieś były: gdzieś pojechać, albo 
coś nagrać, bądź sporządzić jakieś maszynopisy. 
Narażając zdrowie ludzi i ich nerwy staraliśmy 
się przynajmniej zrekompensować koszty. Fundu-
sze spływały również przez kolportaż, w od-
wrotną stronę. Tak więc, to właśnie agencje da-
wały materiał redakcjom. Była też taka, która 
właściwie była biurem nasłuchu. Bowiem jednym 
z ich sposobów pozyskiwania informacji byto 
słuchanie radia. Różnili się natomiast od innych 
agencji tym, że sporządzali gotowe opinie na 

różne tematy. Byto to coś, co zawierało już 
jakąś refleksję - ocenę. Tak więc materiałem, 
który w owym czasie był oferowany przez agen-
cje do publikacji były nie tyiko fakty, ale również 
jakieś głębsze przemyślenia. Działała ona jednak 
tylko przez pewien czas. 
K.Z.: Jak częste byty przypadki udanych akcji 
Sfużb Bezpieczeństwa wymierzonych przeciw 
prasie podziemnej? 
Jan Magierski: Autentyczne takie przypadki byty 
bardzo nieliczne. Raz wpadt jakiś kolporter uza-
leżniony od alkoholu. Miał niedobre stosunki 
z sąsiadami. Ktoś zadzwonił po milicję i podczas 
zwykłej interwencji znaleźli u niego jakieś mate-
riały. Taka prawdziwie udana akcja SB była przy-
gotowana przez służby wywiadowcze i przepro-
wadzona za granicą. Namierzono ich chyba na-
wet podczas kupowania powielacza i śledzono 
catą jego drogę. Podobno kierowca ciężarówki, 
który wiózł ją po stronie polskiej byt pracowni-
kiem SB. Trochę nam nawet wtedy narobili 
szkód: skonfiskowali maszynę, aresztowali ludzi, 
którzy akurat wyszli ją odebrać. 
K.Z.: Do jakiej grupy ludzi należeli czytelnicy „In-
formatora"? Z tego, co się zorientowałem, to nie 
byty to materiały propagandowe, lecz pismo dla 
łudzi o wyrobionym już zdaniu na temat panują-
cego ówcześnie, systemu. 
Jan Magierski: Naszymi czytelnikami byli głów-
nie ludzie aktywni, krytycznie usposobieni do pa-
nującego reżimu. „Informator" docierał też do lu-
dzi pragnących dowiedzieć się czegoś o prawdzi-
wej sytuacji Polski i szansach na przyszłość. 
K.Z: Jak Pan myśli, przyczynił się Pan do upadku 
komunizmu? 

Jan Magierski: Myślę, że w pewnym stopniu 
tak. Była to wojna o informacje - prawdę, i każdy, 
kto, działat w prasie niezależnej tę batalię po 
części wygrał. 
K.Z.: Czy nie żałuje Pan tamtego okresu w swoim 
życiu? 
Jan Magierski: Nie żałuję... 
K.Z.: Dziękuję serdecznie za rozmowę! 
Jan Magierski: Również dziękuję. 

Opracowanie: Karol Zienkiewicz 



• ostatni pałac komunizmu? 

Sztuka w walce o socjalizm 
- rozmowa z Jackiem Szczepaniakiem 

Jacek Szczepaniak - komisarz Galerii Socrealizmu zorganizowanej przy Muzeum Zamoyskich w Koz-

łówce. Starszy kustosz Muzeum. 

Adam Dobrzyński: Proszę powiedzieć parę siów 
na temat historii powstania Gaierii Socrealizmu 
w Kozłówce. 
Jacek Szczepaniak: Przed 1977 rokiem 
w Kozłówce znajdowała się Centralna Składnica 
Muzealna, do której w latach sześćdziesiątych 
trafiały prace zalegające w magazynie Centralne-
go Biura Wystaw Artystycznych i innych instytu-
cjach podległych Ministerstwu Kultury i Sztuki, 
po odejściu od doktryny socrealizmu. Natomiast 
prace nagradzane, które uzyskiwały uznanie 
ówczesnych elit rządzących trafiły do Muzeum 
Narodowego w Warszawie, gdzie znajdują się 
do dnia dzisiejszego. Gdy przyszedł 1989 rok 
Dyrektor Muzeum Zamoyskich postanowił, aby 
znajdujące się w magazynie eksponaty udostęp-
nić szerszej publiczności. W ten sposób po-
wstała największa w Polsce, licząca około 1500 
obrazów, rzeźb i grafik, kolekcja sztuki socrealiz-
mu, której właścicielem jest Muzeum Zamoy-
skich w Kozłówce. Opieka nad Galerią Socrealiz-
mu została powierzona mojej osobie. Przyjąłem 
tą propozycję. Wcześniej pisałem artykuły na te-
mat rodziny Zamoyskich i ich Pałacu do prze-
wodników, uważam bowiem, iż jest to temat nie-
zmiernie interesujący, wymagający dużego zaan-
gażowania intelektualnego, a to z tej przyczyny, 
że dopiero czeka na gruntowne opracowanie. 
Należy jednak wspomnieć, że z ogromnej pro-

dukcji socrealistycznej zachowało się stosunko-
wo niewiele. Część dzieł sztuki z lat 1949-1955 
ocalała w muzeach, rozproszona po całej Polsce 
(godną uwagi kolekcję posiada, wspomniane 
przeze mnie, Muzeum Narodowe w Warszawie). 
Najwięcej trafiało jednak na „salony władzy" -
do ministerstw, komitetów partii, organów admi-
nistracji terenowej, a także do zakładów pracy, 
szkół, szpitali, ośrodków wypoczynkowych. Tę 
część można uważać za bezpowrotnie straconą. 
A.D.: Od którego roku można mówić o po-
czątkach sztuki socrealistycznej w Polsce? 
Jacek Szczepaniak: Dokładnie od 1949 roku, 
chociaż już w 1947 roku Bolesław Bierut w cza-
sie otwarcia radiostacji wrocławskiej dał do zro-
zumienia, iż należałoby podjąć idee sztuki lanso-
wanej już od kilku lat w Związku Radzieckim, Ale 
dopiero dwa lata później, na kolejnych zjazdach 
środowisk twórczych, władcy Polski Ludowej 
(przeważnie ustami wiceministra kultury i sztuki 
Włodzimierza Sokorskiego) obwieścili artystom, 
że jedynym obowiązującym kierunkiem w literatu-
rze i sztuce jest odtąd realizm socjalistyczny. 
W ten sposób zakończyła się „łagodna rewolu-
cja", tolerująca pewien pluralizm ideowy i, tym 
bardziej, artystyczny, a zaczęło się administra-
cyjne zarządzanie kulturą. Na katowickim zjeździe 
artystów plastyków w czerwcu 1949 roku usta-
lono ścisłe kryteria, jakie ma spełniać socrealis-
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tyczne dzieło sztuki. Powinno ono być realistycz-
ne, czyli przedstawiać typowe postacie w typo-
wych sytuacjach, jak również zrozumiałe i czytel-
ne dla każdego odbiorcy, zarówno dla człowieka 
wykształconego, jak robotnika i chłopa. Miała 
być także rozwijana w opozycji do formalizmu, 
mianem formalizmu zaś określano wszystkie kie-
runki awangardowe XX wieku w sztuce, oraz 
w opozycji do naturalizmu, czyli biernego, wręcz 
fotograficznego przedstawiania postaci i sytuacji, 
bez uwzględniania przestanek ideowych. Miało 
również służyć społeczeństwu i mobilizować jego 
świadomość do walki i pracy. Wkrótce okazało 
się jednak, że teoretyczne zasady socrealizmu 
(np. partyjność, narodowość, typowość boha-
terów i sytuacji, historyczność i rewolucyjny ro-
mantyzm) byty tak mętne, że w praktyce liczyły 
się przede wszystkim konkretne polecenia dawa-
ne twórcom. Stąd też w sztuce tego okresu do-
minuje schematyzm tematyczny, ikonograficzny 
i warsztatowy. 

Jakiś czas później jak lawina ruszyła produkcja 
obrazów i rzeźb, które prezentowano na czterech 
Ogólnopolskich Wystawach Plastyków (w I. 
1950-1954) oraz na najrozmaitszych wystaw-
kach tematycznych, rocznicowych, pierwszoma-
jowych, o zasięgu krajowym lub regionalnym. 
Stworzono mnóstwo dzieł propagandowych, 
ukazujących rewolucyjne przemiany społeczne, 
przy czym dość natrętnie przeciwstawiano „sta-
re" „nowemu" (koń i lampa naftowa są tutaj 
wytworami kapitalizmu, żarówka i traktor - so-
cjalizmu). Ulubionym tematem jest oczywiście 
praca, wykonywana przez szczęśliwych górni-
ków, optymistycznych murarzy lub roześmiane 
traktorzystki. 
Na zamówienie władzy namalowano też wiele ilu-
stracji do historii ruchu rewolucyjnego i dziejów 
Ludowego Wojska Polskiego. 
A. D.; Kiedy natomiast kończy się okres sztuki 
socrealistycznej? 
Jacek Szczepaniak: Historycy sztuki nie są tutaj 
zgodni. Jedni (m.in. Andrzej Osęka) twierdzą, że 
właściwie już po śmierci Stalina rozpoczął się 
proces odchodzenia od idei sztuki socrealistycz-
nej, że już IV Ogólnopolska Wystawa Plastyki 

w 1954 roku zawierała wiele elementów nowo 
adoptowanych na gruncie polskim, i że kończy 
ona okres sztuki socrealistycznej. Inni (m.in. 
Waldemar Baraniewski) okres ten przesuwają na 
drugą połowę lat pięćdziesiątych. Przychylam się 
do tej opinii, uważam bowiem, że sztuka socrea-
listyczna kończy się wraz z Wystawą Młodej 
Plastyki w warszawskim Arsenale w lipcu 1955 
roku, definitywnie zaś w październiku 1956 roku, 
kiedy to do władzy dochodzą nowe osoby. I choć 
oficjalnie wówczas nie powiedziano, że socrea-
lizm już nie obowiązuje, to w praktyce przestał 
być jedynym słusznym kierunkiem w sztuce, 
krytycy zaś oceniając powstałe po tym okresie 
prace nie brali już pod uwagę wytycznych sztuki 
socrealistycznej. 
Tak więc socrealizm byt w Polsce właściwie tyl-
ko epizodem i jako rodzaj epidemii przywleczonej 
ze Związku Radzieckiego nie zostawił głębszych 
śladów w naszej świadomości, inaczej stało się 
w ZSRR i niektórych innych krajach komunis-
tycznych, gdzie ta doktryna wypaczyła wrażli-
wość duchową milionów ludzi. 
Jarosław Gawrysiak: W jakim stosunku nurt 
sztuki polskiego socrealizmu pozostaje do sztuki 
socrealistycznej tworzonej w Związku Radziec-
kim? Czy było to tylko powielanie tego, co działo 
się wtedy za naszą wschodnią granicą, czy też 
sztuka polskiego socrealizmu wniosła pewne no-
wum? 
Jacek Szczepaniak: Socrealizm zrodził się 
w Związku Radzieckim i stamtąd w gotowej po-
staci próbowano przeszczepić go na grunt pol-
ski. Tym bardziej, że ówczesna władza dążyła 
do tego, aby polski socrealizm zbytnio nie odbie-
gał od radzieckiego. Jednakże nie udało jej się 
tego osiągnąć, a to z kilku powodów. Przede 
wszystkim z tego względu, iż polski socrealizm 
trwał zbyt krótko, aby można było wprowadzić 
wszystkie te elementy, które charakteryzowały 
socrealizm radziecki. Ponadto w polskiej sztuce 
malarskiej tamtego czasu dosyć silną grupę sta-
nowili koloryści, czyli postimpresjoniści. Oni też 
zdominowali ówczesne środowisko artystyczne, 
szczególnie po wygranych wyborach do władz 
Związku. Stąd też sztuka polskiego socrealizmu 
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była inna niż ta, która obowiązywała w Związku 
Radzieckim. 
J.G.: Zjawisko socrealizmu występowało nie tyl-
ko na terenie rzeźby; malarstwa czy plakatu, ale 
także na terenie literatury. Czy w dziedzinie lite-
ratury socrealizm może poszczycić się jakimiś 
osiągnięciami? 
Jacek Szczepaniak: Program socrealizmu opra-
cowano najpierw dla literatury, ale szybko odnie-
siono go również do innych dziedzin sztuki. 
Socrealizm, jeżeli już jednak występował w litera-
turze, to prawie wyłącznie pojawiał się w pracach 
historycznych. Dużo gorzej było natomiast z po-
zycjami, które by podejmowały tematy bieżące. 
A jeżeli nawet miało to miejsce, to byty to typo-
we produkcyjniaki, które prawie w ogóle nie nad-
ają się do czytania. Może jedyną wartościową 
pozycją literatury socrealistycznej jest „Pamiątka 
z celulozy" Igora Abramowa-Newerlego. 
A.D.: Jakie są związki sztuki socrealistycznej z in-
nymi kierunkami w sztuce, jak na przykład rea-
lizm, impresjonizm? 

Jacek Szczepaniak: Krążąca od dawna anegdot-
ka mówi, że realista maluje to, co widzi, surrea-
lista to, co myśli, natomiast socrealista to, co 
słyszy. W Związku Radzieckim sztuka socrealiz-
mu była w zasadzie powtórzeniem realizmu wie-
ku XIX, w wersji krytycznej. Ponadto była ona 
zbliżona do akademizmu, a to gtównie z racji te-
go, że duży nacisk kładziono na wykształcenie, 
na fachowość, na rzemiosło artystyczne. I choć 
były wystawy dla artystów-amatorów, to jednak 
wyraźnie je oddzielano od głównego nurtu sztuki 
socrealistycznej. Także stypendia przyznawane 
przez państwo, jak również zgoda na udział 
w wystawie ogólnopolskiej udzielane były prawie 
wyłącznie ludziom wykształconym, tym którzy 
ukończyli Akademie. Widoczne jest również pew-
ne pokrewieństwo (głównie na gruncie polskim) 
między sztuką socrealistyczną a postimpresjoniz-
mem, m.in. z tego względu, że w środowisku 
tamtych artystów byto wielu postimpresjonistów. 
Jedynie rzeźba była prawie wyłącznie akademic-
ka. Nie jest to jednak zasługa jej twórców, lecz 
tego, że z reguły rzeźba jest mniej podatna na 
wszelkiego rodzaju zmiany, aniżeli np. malar-

stwo. Stąd też nawet w Galerii Socrealizmu rzeź-
ba jest dużo bardziej wartościowa od malarstwa. 
Jest to z reguły dobra, poprawna robota rzeźbiar-
ska. Jedyną stabą stroną niewielkiej ilości rzeźb 
jest niezbyt dynamiczna kompozycja. 
Mówiąc o socrealizmie nie można nie wspom-
nieć o plakacie. Albowiem okres sztuki socrealis-
tycznej to początki późniejszej polskiej szkoły 
plakatu (m.in. Tadeusz Trepkowski, Roman Cieś-
lewicz, Waldemar Świerży), która z czasem zys-
kata duże uznanie wśród artystów na całym 
świecie. Plakat nawet w okresie socrealizmu, ja-
ko ten gatunek, który miał wyjść na ulicę, czyli 
musiał się rzucać w oczy, był bardzo dobrze wy-
konany pod względem kolorystycznym, a jego 
autorzy często operowali również skrótem, byli 
mniej dosłowni. 
J.G.: Czy w odniesieniu do sztuki socrealizmu 
można mówić o klasykach gatunku? 
Jacek Szczepaniak: Sztuka socrealistyczna we-
dług zamierzeń jej twórców nie miała się podo-
bać, lecz miała być skutecznym narzędziem agi-
tacji. Stąd też starano się, aby wśród artystów ją 
tworzących było jak najwięcej osób, które w tam-
tym okresie byty już znane, miały wyrobione na-
zwisko. Klasykami zostawali więc ci artyści, 
którzy działali już przed wojną. Tylko jednostki 
znalazły dość odwagi, by odrzucić doktrynę soc-
realizmu. Niektórzy (zwłaszcza młodzi) uwierzyli 
w komunistyczną utopię. Inni ulegli, postawieni 
przez władzę przed dość perfidnym wyborem: 
albo pozostać artystą (a artysta należał wtedy 
do elity), albo przestać nim być (może na za-
wsze) i w skrajnych wypadkach skazać siebie 
i rodzinę na bardzo ciężką sytuację finansową. 
Najbardziej znanym przedstawicielem sztuki soc-
realistycznej jest niewątpliwie Xawery Dunikow-
ski. Ponadto ówczesne kręgi rządzących lanso-
wały takie osoby, jak: Alina Szapocznikow, Ju-
liusz i Helena Krajewscy, czy Eugeniusz Eibisch. 
Natomiast Jan Cybis musiał odejść z Akademii, 
a Władysław Strzemiński został zwolniony 
z uczelni i - można powiedzieć - zniszczony 
przez władzę (za „formalizm"). 
J.G.: Czy sztuka socrealistyczna zdążyła prze-
niknąć do Akademii Sztuk Pięknych? 
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Jacek Szczepaniak: Oczywiście. Powstaty nawet 
programy mówiące czego i jak należy uczyć. 
Okres socrealizmu to dominacja przede wszyst-
kim dwóch uczelni: AKademii w Krakowie i w War-
szawie. Mówi się je zcze o Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plaj ycznych w, Sopocie, później 
przeniesionej do Gdańska, h i e d e wszystkim 
zaś w tych szkołach nacisk kładziono, podobnie 
jak w Akademiach XIX wieku, na dobre opano-
wanie rysunku. Niestety niewiele więcej można 
powiedzieć na ten temat, gdyż większość doku-
mentacji z tego okresu została zniszczona. 
A.D.: Zwiedzającym udostępniona jest tylko 

część dziel sztuki socrealistycznej ze zbioru 
Pałacu Zamoyskich. Bardzo wiele eksponatów 
znajduje się ciągle w magazynie. Czy w pianach 
jest powiększenie Galerii? 
Jacek Szczepaniak: Ze względów lokalowych, 
przynajmniej w najbliższym czasie nie jest to 
możliwe, chociaż bardzo pożądane. Albowiem 
nawet w magazynach powoli zaczyna brakować 
miejsca, gdzie można by było składować napły-
wające do nas eksponaty. Może kiedyś w przy-
szłości uda się wygospodarować więcej miejsca. 
A.D.: Czego też Panu życzymy. Dziękujemy za 
rozmowę. 

Opracowanie: 
Adam Dobrzyński 

System, który Jekccważy podstawowe prawa jednostek i zrzeszeń na rzecz 
organizacji kolektywnej (produkcji)", jest sprzeczny z godnością człowieka. 
Wszelka praktyka, która sprowadza osoby jedynie do tego, by były zwykłymi 
środkami do osiągnięcia zysku, zniewala człowieka, prowadzi do bałwochwalcze-
go stosunku do pieniądza i przyczynia si<; do szerzenia ateizmu. 

Katechizm Kościoła Katolickiego (2424) 



Jarosław Gawrysiak 

Socrealizm w Muzeum Magnackim 

Wszedłem do przedsionka Galerii Socrealizmu, znajdującej się w Muzeum Za-
moyskich w Kozłówce, gdzie wśród socjalistycznych plakatów wisi hasło - „A wróg 
kusi Coca-colą". Mocne uderzenie - pomyślałem, ale była to dopiero namiastka tego, 
co dopiero miałem ujrzeć. 

Skierowałem się w łewą stronę (po prawej jest kawiarnia). Tu powitała mnie 
opiekunka Galerii i ... olbrzymie ramię Bieruta, ułamane podczas demontażu tegoż 
pomnika stojącego onegdaj w Lublinie. Przywitała mnie również muzyka z lat 50-
tych, lat propagandy sukcesu. Nie była ona jednak taka wesoła i pompatyczna, jak 
pokazują to kroniki filmowe. Cicha i stłumiona, jakby celowo, zaglądając w uszy, 
swym surowym brzmieniem przypominała nastrój grozy czy też zniewolenia tamtego 
okresu. Z lat systemu totalitarnego, w którym jednostka - jako taka - przedstawiona 
była w sposób urągający człowieczeństwu. 

Odbudowa kraju po wojennych zniszczeniach, kult jednostki, terror, budowa so-
cjalistycznego państwa - w takiej oto atmosferze powstawały plakaty, rzeźby i portrety 
socjalistycznych przywódców, słowem to wszystko, co do historii sztuki przeszło jako 
socrealizm. I tylko w taki sposób mogli odnaleźć się ówcześni artyści. Albo godzili się 
na socrealistyczną twórczość, albo dzielili cele z „zaplutymi karłami reakcji" - jak 
nazywała żołnierzy AK komunistyczna propaganda. Inni robili to z przekonania lub 
też wierzyli, iż tylko w taki sposób mogą ocalić swą duszę, co jest bzdurą, ponieważ 
w ich dziełach nie było duszy. Lecz większość podporządkowała się wymogom władzy 
by po prostu tworzyć. 

Ktoś zapyta - cóż może o tym wiedzieć taki młody człowiek jak ja? Istotnie, mój 
rocznik ('68) z ledwością pamięta czas powstawania NSZZ Solidarności. A jednak... 
Patrząc na prace przedstawiające radzieckich i polskich oprawców czułem się mały, 
stłamszony. I nie widziałem w nich duszy. Nie'widziałem jej również w innych pracach 
zgromadzonych w Galerii. Owszem, tkwiło tam rewolucyjne życie Wietnamki z kara-
binem maszynowym czy wiejskiej kobiety z wiadrem. Właśnie ta ostatnia rzeźba, 
Ludmiły Stehnowej z 1954 roku, przedstawiająca „Kobietę z wiadrem" jako pierwsza 
przykuła moją uwagę. Toporna w formie i treści, jakby ociosana, a nie rzeźbiona 
w gipsie jest typowym przejaskrawieniem realizmu socjalistycznego. Bo przecież tak 
nie wyglądają kobiety - nawet na wsi. Są też rzeczy groteskowe, takie jak rzeźba 
z 1955 roku Elżbiety Kołakowskiej-Zaliwskiej. „Przeciw wojnie nowe życie", tak 
właśnie autorka zatytułowała swą pracę przedstawiającą ciężarną kobietę. Jest tu też 
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pejzaż pędzla Witolda Frydryka z roku 1955, który można było by nazwać np. 
„Chłopska zagroda w dali", a tu nie, autor nazwał go „Wiersze Broniewskiego budują 
pokój i socjalizm". 

Tak, to groteska, ale wymieszana z realizacją zamierzeń, które z rzadka należały 
do twórców. Nawet Aleksander Bardini z portretu Marii Rostkowskiej dziwi się, że 
ma za małą niż w rzeczywistości głowę. 

Jednakże faktem jest, że ten kto szuka w tej Galerii sensacji - nie znajdzie jej. 
Znajdzie natomiast namacalny dowód czasów terroru i okrucieństwa, których nie 
widać w tych zbiorach, gdyż przedstawiają one sztukę tamtego okresu. Sztukę na 
zamówienie władz, które srogo karały za sprzeciw wobec nich, za słowo „nie". Ale 
do zwiedzania Galerii Socrealizmu zachęcam szczególnie, urodzonych po roku '80-
tym, ażeby zobaczyły, jak system totalitarny może zniewolić duszę narodu poprzez 
rzeźbę, malarstwo, plakaty i hasła takie jak to Stalina - „Pisarze - inżynierowie dusz 
ludzkich", czy też nasze, polskie - „Kułaka w oczy kole zasiane wspólnie zboże" , 
widniejące na jednym z plakatów. Być może zamierzenia twórców Galerii były inne, 
może ona jednak służyć jako lekcja poglądowa ku przestrodze dla młodszego poko-
lenia - choć może zabrzmiało to banalnie. 

I na zakończenie. Wśród historyków toczy się spór co do daty kończącej okres 
sztuki socrealistycznej. Jedni twierdzą, że nastąpiło to w latach '56-'59; drudzy, że 
później. Osobiście uważam, że socrealizm zakończył się w późnych latach 80-tych 
wraz z ostatnim wykładem na WUML-u, tzn. Wyższym Uniwersytecie Marksizmu 
i Leninizmu. 

P.S. Myślę, że Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, jako gospodarz Galerii Socrea-
lizmu, nie miało by nic przeciwko temu, żeby dawni wykładowcy WUML-u robili 
schematyczne pokazy swych wykładów - wszystko oczywiście w ramach Galerii Soc-
realizmu, ale też po socjalistycznemu - w czynie społecznym. 

Kto w piątek skacze, ten w niedzielę płacze. 
Przysłowie ludowe 





• walka ze stereotypem 

Znaczna liczha mężczyzn i kobiet przejawia 
głęboko osadzone skłonnos'ci homoseksual-
ne. Osoby takie nic wybierają swej kondycji 
homoseksualnej; dla większości z nich sta-
nowi ona trudne doświadczenie. Powinno 
się traktować je z szacunkiem, współczu-
ciem i delikatnością. Powinno się unikać 
wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej 
dyskryminacji. Osoby te są wezwane do 
wypełniania woli Bożej w swoim życiu i -
jeśli są chrześcijanami - do złączenia z ofia-
rą krzyża Pana trudności, jakie mogą 
napotkać z powodu swojej kondycji. 

Katechizm Kościoła Katolickiego (2358) 
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Młodzi - starzy 



• młodość w starości - starość w młodości 

Anastazja Śniechowska 

O „monopolu na młodość" 
Stereotypy starości we współczesnej kulturze 

Każdy człowiek ma świadomość nietrwałości własnego istnienia w wymiarze do-
czesnym. Powszechne doświadczenie uczy, że fenomenem ludzkiej egzystencji jest 
rozpięcie między dwiema skrajnościami: narodzinami i śmiercią, młodością i starością. 
Pomimo wspólnego nam wszystkim pragnienia, by nasz kres nastąpił w nieokreślonej, 
dalekiej przyszłości i został wyznaczony przez naturalną „dobrą" śmierć1, mało kto 
jest w stanie pogodzić się z nieuniknioną konsekwencją tego faktu. Z jednej strony 
panuje w nas pragnienie długiego życia, z drugiej - naszą kulturę cechuje daleko 
idąca negacja starości. Stałej tendencji wydłużania się życia ludzkiego towarzyszy 
utrwalanie się tabu kulturowego dotyczącego starości. 

U schyłku drugiego tysiąclecia stała się ona doświadczeniem powszechnym i choć 
fakt ten wymusił daleko idące zmiany w całym systemie funkcjonowania społecznego, 
to jednocześnie obserwujemy stałą tendencję degradacji starości i postępującą od 
starożytności desakralizację tego okresu w życiu ludzkim. 

Gwałtownemu rozwojowi nowych gałęzi nauki - geriatrii i gerontologii, towarzy-
szy proces spychania ludzi starszych na margines życia społecznego. 

Objawem braku akceptacji starości i ludzi starszych we współczesnej społeczności 
stało się tworzenie swoistego „getta", np. całych osiedli dla ludzi starszych czy „do-
mów spokojnej starości". Idea specjalnych domów dla ludzi starych nie jest wytwo-
rem naszych czasów. Ma ona swoje bezpośrednie korzenie w pomyśle utworzenia 
domu dla sędziwych członków Zakonu Rycerzy Gwiazdy (założonego w 1351 r. przez 
Jana Dobrego) oraz w Pałacu Inwalidów, ufundowanym w 1670 r. przez Ludwika 
X I V dla żołnierzy-weteranów. Pośrednio - we wpisanej w obyczajowość średnio-
wieczną tradycji usuwania się na starość z czynnego życia do klasztorów (dotyczyło 
to wyłącznie ludzi dobrze sytuowanych). Pomysł „domów starości" nie jest więc 
nowy, jednak u schyłku X X wieku stały się one w powszechnym mniemaniu miejs-
cem, do którego „oddaje, się" zniedołężniałych łub chorych członków rodziny, pod 
pozorem ich dobra. 

Ten sposób postępowania z ludźmi starszymi niestety jest w naszej kulturze zako-
rzeniony. Znalazł on swoje odzwierciedlanie w obecnym w literaturze motywie „że-

1 Mniemanie to podzielał również przewodniczący Massolitu Misza Berlioz, jeden z bohaterów 
„Mistrza i Małgorzaty" M. Bułhakowa - z wiadomym skutkiem. 
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laznej miski"2. Najwcześniejszą artystyczną jego wersję (funkcjonował on prawdopo-
dobnie powszechnie jako egzemplum, wykorzystywane w kazaniach), stanowi XIII-
wieczne opowiadanie pt. La housse partie - Podzielona derka, przytaczane przez 
Georgesa Minoisa: stary ojciec, po przekazaniu majątku synowi, żyje w jego domu, 
rodzina nie chce jednak dłużej go utrzymywać, uważając go za zbędny ciężar. Zapada 
decyzja o wygnaniu ojca. Jedynym przejawem litości ma być ofiarowanie mu starej 
derki, by miał się czym osłonić w drodze do nikąd. Wnuk, posłany przez ojca po 
tytułową derkę, przynosi dla swojego dziadka tylko jej połowę. Na zdziwione pytania 
ojca o sens takiego postępowania, oświadcza, że drugą część zachował dla niego, 
kiedy ten się zestarzeje i przyjdzie czas, by i jego wyrzucić z domu. Opowiadanie 
kończy się szczęśliwie dla staruszka, syna ogarniają wyrzuty sumienia i pozwala ojcu 
pozostać w domu do śmierci. 

O stałej obecności tego motywu w literaturze (a więc istnieniu problemu okrut-
nego traktowania ludzi starszych) świadczą również teksty pochodzące z X I X wieku, 
np. powieść Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej (dalekiej krewnej Zygmunta Kra-
sińskiego), pt. Wieczór adwentowy. Tak jak w La housse partie wyrodny syn, tu pijany 
chłop, przywozi swojego ojca do wójta, by odtąd gmina zajęła się jego utrzymaniem. 
Głosem sumienia (podobnie jak w wersji średniowiecznej) staje się dla niego syn. 
Słowa dwuletniego dziecka mają sankcję szczególną - pochodzą z natchnienia Bożego 
i przywołują go na właściwą drogę. Powraca tu motyw groźby - taki sam los w przy-
szłości może spotkać nieprawego syna. 

Podobny motyw wykorzystała M. Konopnicka w noweli z tomu Ludzie i rzeczy 
(1891), pt. Miłosierdzie gminy. Kartka z Hóttingen. W okrutnym świecie tekstów 
Konopnickiej szczęśliwe zakończenie brzmiałoby fałszywie i nowożytny „targ niewol-
ników" dokonuje się w imię rzekomego miłosierdzia. 

W wyżej wymienionych utworach starość postrzegana jest jako rodzaj przekleń-
stwa ciążącego nie tylko na seniorze rodu, ale przede wszystkim na młodszych człon-
kach rodziny - jedyną rzeczą, która może powstrzymać dzieci przed okrucieństwem 
wobec starego ojca, jest obawa przed podobnym losem w przyszłości, a nie nagle 
obudzone wyrzuty sumienia. 

Na antypodach motywu niedołężnego i okrutnie traktowanego przez własne dzieci 
staruszka, leży wizerunek starca - patriarchy, żyjącego w otoczeniu wielopokolenio-
wej rodziny, i sprawującego nieograniczoną władzę do momentu swojej śmierci. 
W zdegradowanej formie przeniknął on do świata powieści XIX-wiecznej, w postaci 
apodyktycznych ojców lub opiekunów romansowych heroin, którzy zmuszają je do 
ślubu z niekochanym, często podstarzałym narzeczonym. 

Motyw starca - patriarchy znalazł nobilitację w kulturze naszego kręgu kulturo-
wego, dzięki wprowadzeniu do powszechnej świadomości obrazu Boga jako starca 
z siwą brodą i długimi siwymi włosami. Obraz ten utrwalił się w ikonografii chrześ-
cijańskiej, szczególnie w przedstawieniach Trójcy Św., zwłaszcza w katolicyzmie. Dziś 

2 Nazwa tego motywu stanowi odwołanie do dramatu E. Morrisa pod tym tytułem. 
3 Por. G. Minois, Historia starości. Od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1995, 
s. 214-215 



178 Anastazja Śniechowska 

jednak wydaje się, że dominują wizerunki Chrystusa i świętych bez oznak starości, tak 
jakby w wieku X X niebo stało się ponownie „młode", jak średniowieczny raj, w któ-
rym wszyscy ulegają odmłodzeniu. 

W ostatnich latach starość stała się przedmiotem badań w ramach różnych dyscy-
plin naukowych: socjologii, antropologii kulturowej, psychologii czy medycyny, co 
paradoksalnie nie zmieniło powszechnego stosunku do ludzi starszych, będącego za-
dziwiającą mieszaniną braku szacunku i obawą przed własną starością. Niezwykle 
interesującą monografią jest dwutomowa „Historia starości" napisana przez dwóch 
autorów: Georgesa Minoisa Od antyku do renesansu i tom drugi Od Montaignea do 
pierwszych emerytur - Jean-Pierre'a Boisa, tworzących spójny obraz starości, stale 
obecny w kulturze europejskiej. Ich analizy prowadzą do następujących konstatacji: 
w kulturze istnieją dwie sprzeczne wizje starości, pierwsza przypisuje temu okresowi 
w życiu ludzkim cechy sakralne (stanowi ona w tej wersji stereotypu figurę boskości 
i nadprzyrodzonej mądrości), druga kojarzy starość z brzydotą, niedołężnością fizycz-
ną i umysłową ociężałością, budzących pogardę młodszych członków społeczności. 
Obaj autorzy zgodnie podkreślają stałe napięcie między tymi antagonistycznymi ob-
razami, istniejącymi obok siebie we wszystkich epokach, niekiedy jeden ze stereoty-
pów bierze górę nad drugim (najczęściej ten negatywny). Jednocześnie nie można 
wskazać takiego momentu w dziejach, w którym istniałby tylko i wyłącznie jeden 
z nich. 

Według Minoisa, w kulturach pierwotnych starość traktowano jako obciążenia dla 
grupy, zagrożenia kruchych podstaw egzystencji lub widomy, namacalny znak przy-
chylności bóstw dla klanu lub samego starca. Przypisywano mu wtedy zdolność do 
nawiązywania kontaktu z zaświatami. Jednocześnie w kulturze opartej na przekazie 
mówionym, starcy gwarantowali ciągłość tradycji i byli „nosicielami" odwiecznej 
mądrości plemiennej, przynależeli do sfery sacrum. 

W starożytnej Grecji starość uważano za jedno z przekleństw, przyniesionych na 
ziemię wraz z puszką Pandory. Personifikowana starość była siostrą Przeznaczenia, 
Śmierci, Nędzy, Snu i Pożądliwości, córką Nocy i wnuczką Chaosu. Jej siedzibę 
stanowiły przedsionki piekieł. Jedynymi istotami nie podlegającymi jej władzy, byli 
bogowie olimpijscy, którzy unikali starości dzięki nektarowi i ambrozji, ciągle odna-
wiających ich siły witalne. Wydaje się, że tu właśnie tkwią korzenie archetypu wiecz-
nej młodości, marzenia istniejącego w różnych wersjach do dziś. Jedynymi wyjątkami 
od kanonu młodości obowiązującego na Olimpie, było kilka bóstw i co znamienne -
Charon, przewoźnik dusz do świata umarłych. O niechęci Greków do starości świad-
czy również opowieść o Achillesie, który postawiony przed wyborem między egzys-
tencją długą i bezbarwną (a więc zakładającą starość) a życiem pełnym wrażeń 
i krótkim, wybrał to drugie. 

We wczesnym średniowieczu doszło do utożsamienia starości i mądrości, jedno-
cześnie postać starca stała się dla artystów wizerunkiem grzechu. Dokonujące się 
zniszczenie ciała miało przypominać o marności doczesnego bytowania. Do atrybutów 
starca - mędrca należały siwe włosy i długa broda, starzec uosabiający grzech wyob-
rażany był ze zwiotczałą skórą i zmarszczkami. 



O „monopolu na młodość" 179 

Renesans, zafascynowany młodością, odrzucił starość jako zaprzeczenie wszelkich 
ideałów estetycznych. Kult młodości (obecny także w wieku X I X i XX) , wymusił 
poszukiwania sposobu, by utrzymać lub przywrócić utraconą młodość. Sięgano w tym 
celu po pomoc medycyny, magii, czarów... W komedii dellarte bezlitośnie wykpiwano 
i obnażano przywary starości, posługując się trzema typowymi postaciami: zakocha-
nego starca, starego nudziarza i starego bogatego wyzyskiwacza4. Stara kobieta staje 
się uosobieniem braku piękna, cierpienia i nienawiści do młodości. Z symbolu piękna, 
uosabianego przez dziewczynę, przeistacza się w symbol brzydoty. Renesansowe 
Arkadie i Utopie zaludniają młodzi, starość nie ma do nich wstępu. Cała dwuznacz-
ność postaci starca skupił w sobie Szekspirowski król Lear - ofiara złych córek 
i własnej głupoty. 

Wiek XVI złagodził nieco ostrze krytyki skierowane przeciwko starości, jednak 
bez względu na epokę, starość zawsze skupiała w sobie dwa antagonistyczne aspekty: 
mądrość i zło. 

Według Jaen-Pierre'a Boisa, wiek X X przejął trzy typy wyobrażeń starca: majes-
tatycznego z brodą; ascetycznego i wychudzonego pustelnika; starca, który młodość 
odzyskał3. 

Wiek XVII widział w starości okres pokuty i przygotowania się do śmierci i sądu. 
Wymagano więc od ludzi starszych odsunięcia się z czynnego życia, nałożono na nich 
wiele zakazów, dotyczących unikania przyjemności (szczególnie tych łączonych z mło-
dością). „Czystą esencją" starca (w wersji pozytywnej motywu) jest postać Mentora, 
towarzyszącego Telemakowi w Podróżach i przypadkach Telemaka Fenelona. 

Przychylniejszy dla starości i ludzi starszych był wiek XVIII - po 1760 r. we 
Francji zatriumfował w literaturze i sztuce sentymentalny obraz starca. Zaczęto pu-
blikować podręczniki dobrego starzenia się, w których dominowała nuta delikatnej 
melancholii, nie zaś gorzkiej rezygnacji. Ciekawym przykładem takiej książki jest 
Traktat o starości markizy de Lambert z 1766 r. 

Oświecenie przywróciło postać starca - mędrca, któremu przysługuje szczególny 
szacunek ze względu na wiek i doświadczenie. Obok pozytywnego obrazu starości, 
który zakorzeniał się w kulturze oświecenia, nadal istniał nie mniej silny stereotyp 
negatywny, łączący starość z chorobą i biedą. 

Romantyzm przejął kult młodości, starość jawiła się ponownie jako przekleństwo, 
nieznośny okres pustki i odrzucenia. Poglądy te trafnie ujął Chateaubriand w Rent 
„Nie warto się zestarzeć!". Przekroczenie trzydziestki to dla Fichtego początek de-
gradacji. Romantyzm nie tyle atakował starość, co przed nią uciekał w każdy dostęp-
ny sposób, przede wszystkim w śmierć. Odrzucenie starości odnowiło marzenia o ma-
gicznym sposobie odmłodzenia, którego literackim wyrazem stało się arcydzieło Goe-
thego. Faust realizuje mit metamorfozy starca w młodzieńca, człowieka 
zaprzedającego duszę diabłu, by zaspokoić pragnienia życia6. 

4 Por. G. Minois, op.cit., s. 270. 
5 Por. J.-P. Bois, Historia starości Od Montaignea do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska, 
Warszawa 1996, s. 14-15. 
6 Por. Jean-Pierre Bois, op.cit., s. 190-263. 
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Idąc śladami wytyczonymi przez Georgesa Minoisa i Jean-Pierre'a Boisa i ich 
socjologiczno-antropologicznej metody, można wykazać we współczesnej kulturze 
masowej istnienie podobnych stereotypów starości, jakie obecne są w kulturze kręgu 
śródziemnomorskiego od starożytności. Wciąż do tematów tabu należą śmierć i sta-
rość. Są one pomijane, spychane do podświadomości i jeśli się o nich mówi, to tylko 
w kategoriach starości i śmierci „innego", „drugiego", nigdy własnej. 

Do obiegowych opinii należy przekonanie, że starość jest obecnie łatwiejsza, 
a rozwijający się stale świat, ułatwienia techniczne i osiągnięcia medycyny są źródłem 
znacznego wzrostu komfortu życia ludzi w wieku podeszłym. Jednak, co podkreśla 
wieku socjologów, m.in. Edward Rosset czy Adam A. Zych, prestiż starości stale 
maleje od czasu dwóch rewolucji - przemysłowej i demograficznej. Wzrostowi liczby 
ludzi starszych nie towarzyszy proporcjonalny wzrost nakładów na ich utrzymanie, 
a wraz z wiekiem spada jakość życia. O daleko idących zmianach w poglądach do-
tyczących starości świadczy fakt, że od czasów starożytnych granicą trzeciego wieku 
było 60 lat (Plaut, Izydor z Sewilli), którą niekiedy przesuwano poza 70 rok życia. 
Dziś, choć wiek emerytalny w Polsce wyznacza odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 dla 
mężczyzn, to rynek pracy przyjmuje swoistą granicę „starości" z punktu widzenia 
pracodawcy na około 35-40 lat dla kobiet i 45-50 dla mężczyzn. 

Stereotypowe przekonania o starości znajdują swoje odbicie w świecie reklam, 
bazujących na obiegowych opiniach i takież opinie tworzących. Dzięki temu, że obraz 
czy tekst reklamowy powinien realizować swoją podstawową funkcję - perswazyjną 
i oddziaływać na dużą grupę łudzi, musi odwoływać się do najbardziej szablonowych 
sądów, wykorzystując je zgodnie z zasadą maksymalnej skuteczności. 

Z analiz reklam telewizyjnych i prasowych można wysnuć następujące wnioski. 
Generalnie reklama stanowi domenę ludzi młodych i jest skierowana głównie do osób 
w wieku produkcyjnym. Starość w tym świecie oznacza degradację przedmiotów 
(stara maszynka do golenia, stary samochód, stare żelazko) i zniszczenie biologiczne 
ciała i mózgu. W podtekście zawierają one wyobrażenia starości jako ostatecznej 
klęski, choć nigdy jej nie pokazują. Sugestywnie przekonują, że przykry moment 
można odsunąć. 

Jeśli w reklamie pojawia się osoba starsza, to jest ona uosobieniem „młodego 
starca", obrazu leżącego na antypodach średniowiecznego młodzieńca, będącego „za-
cnością starcem"7. Niedołężna i brzydka starość została odrzucona. W świecie reklam 
spełnia się odwieczne marzenie o metamorfozie starca w młodzieńca, dość przywołać 
tu mit o odmłodzonym przez Medeę Ajzonie, ojcu Tezeusza. Powraca on w czasach 
historycznych w postaci niezwykłego płynu, ponoć odkrytego przez Paracelsusa, który 
w połączeniu z dietą i łagodnym klimatem miał przywracać młodość. Dziś odpowied-
nikiem „ąuinta essentia" Paracelsusa są różnorodne produkty branży kosmetycznej. 

Starość pojawia się w reklamach jako rodzaj przestrogi - ten aspekt wydobywają 
szczególnie firmy ubezpieczeniowe, operujące w nich pojęciami: „jesień życia", „po-
godna jesień"8. W tym typie reklam, emerytura oznacza początek nowego życia, 
wolnego od przyziemnych kłopotów codzienności, w towarzystwie roześmianych wnu-

7 Por. Kronika Galla Anonima i jego opinie o Bolesławie III Krzywoustym. 
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ków. Często posługują się one kontrastem między dostatnią starością i ubogą egzys-
tencją osoby, która odpowiednio wcześnie nie zdecydowała się na przystąpienie do 
funduszu emerytalnego (stąd hasło: „Co będziesz robił na emeryturze? Używał życia 
czy dorabiał do życia? To co chcesz, czy to co musisz?", poparte krótką fabułą: dwóch 
starszych panów w podobnym wieku, jeden z nich prowadzi samochód z roześmianymi 
wnukami, drugi w deszczu obsługuje parking; inna wersja - para szczęśliwych starusz-
ków na spacerze w parku i samotny mężczyzna zamiatający opadłe liście). Ta grupa 
reklam jest jednak adresowana przede wszystkim do osób młodych, dlatego przywo-
łuje typowe skojarzenia, łączące starość z osobą dziadka (stereotyp pozytywny) i jed-
nocześnie obawę przed zniedołężnieniem, opuszczeniem, samotnością, biedą (stereo-
typ negatywny). 

Jedyną grupą reklam adresowanych wyłącznie do osób starszych i dlatego odwo-
łujących się do pozytywnych obrazów starości (choć nie pozbawionych w warstwie 
głębokiej groźby), jest promowanie wszelkiego rodzaju leków i paraleków, mających 
przede wszystkim minimalizować przykre skutki naturalnego procesu starzenia się. Są 
to głównie ziołowe środki poprawiające pracę mózgu, serca, niekiedy leki dla kobiet 
(„widmo" osteoporozy), witaminy i rzecz jasna - produkty ułatwiające używanie 
protez, nazywanych przez reklamę „trzecimi zębami" (odpowiednio do „trzeciego 
wieku"). 

Szczególny zbiór stanowią reklamy przełamujące stereotyp starości - paradoksal-
nie głównymi ich bohaterkami są kobiety, które dokonują czynów przekraczających 
możliwości przeciętnych ludzi. Sympatyczna i żwawa babcia piecze niesamowite ilości 
rogalików, jeździ na motorze i kupuje różne przedmioty w sklepach znanej firmy. 
Inna za plecami statecznych dzieci urządza jak nastolatka prywatki dla znajomych, 
usuwając ślady imprezy dzięki idealnie działającemu płynowi do mebli i podłóg. 

Swoistym tabu kulturowym, związanym ze starszy wiekiem, jest zakaz dotyczący 
sfery seksualności - zgodnie z potocznym widzeniem, starość winna być aseksualna 
(ascetyczna), wszelkie przekroczenia tego nakazu są potępiane, szczególnie przez 
dorosłe dzieci. Dlatego w świecie reklam obowiązuje wizerunek samotnych starszych 
osób lub starego małżeństwa, dla którego jedyną formą bliskości jest wzajemne pod-
trzymywanie się. 

Z badań nad obiegowymi opiniami o tym okresie życia (prowadzonych prze Zofię 
Zaorską i Adama A. Zycha) wynika, że dominują w naszej świadomości negatywne 
stereotypy starości. Do pozytywnych skojarzeń należą te łączące starość z bogatym 
doświadczeniem życiowym (Z. Zaorska), obrazem „wzorowego dziadka", „mędrca", 
(A. A. Zych za Schmidtem i Bolandem). Stereotypy negatywne to widzenie człowie-
ka starego jako słabego, bezbronnego, samotnego, zniechęconego i smutnego, nie-
zaangażowanego (R. Bartel nazwał to „postępującym konserwatyzmem"), człowieka 
potrzebującego pomocy i opieki. 

Zjawiska te dotyczą całej kultury, tkwiącej korzeniami w tradycji śródziemnomor-
skiej i generalnie nie ulegają daleko idącym przekształceniom. Na gruncie polskim 

8 Odwołuje się nieświadomie do koncepcji Hipokratesa, który jako pierwszy porównał okresy życia 
ludzkiego do pór roku, przy czym starości przypisał zimę. 
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można wskazać na podobne prawidłowości, np. obraz starości, wyłaniający się z anali-
zy rodzimych przysłów i zwrotów przysłowiowych, rejestrowanych przez Nową księgę 
przysłów polskich, nie jest jednoznaczny. 

Są one nośnikami ogólnych sądów (bez negatywnego nacechowania), widzących 
bezpośredni związek starości i śmierci, przypisujących ludziom w tym wieku skłon-
ność do szukania spokoju, niechęć wobec zmian, pewien konserwatyzm itp. ( np. 
„Starym najlepsza w domu wygoda", „Nieskoro na starość wędrować", „Nierychło 
na starość rozumu się uczyć", „Staremu niewiele trzeba", „Stary się nie odmłodzi" 
itd.) 

Pewna grupa wydobywa nieuniknioność procesu starzenia się („Kto nie chce być 
starym, niech się powiesi") i jego odwieczność („Stary jak grzyb, kruk, świat, grzech 
śmiertelny"). 

Negatywne cechy starości wydobywane przez przysłowia i zwroty przysłowiowe to 
przede wszystkim: utrata sprawności fizycznej i umysłowej, zbliżenie się późnej sta-
rości do wczesnego dzieciństwa („Starzy ludzie dwa razy dziećmi"; „Stary a mały 
jedną drogą chodzą"), nieestetyczny wygląd, skłonność do chorób („Ku starości bolą 
kości; Sama starość ostoi za chorobę"). Zgodnie z tą wizją ludzie starsi są nieproduk-
tywni i zbędni w społeczności afirmującej sprawność i siłę („Starych do zamordowa-
nia, młodych do przechowania"); skąpi, apodyktyczni i zrzędliwi („Staremu dobrze 
czynić - daremna utrata"; „Stary rzadko nie zrzędzi"), skłonni do pijaństwa („Stary 
woli wypić, niż zjeść"; „Starzy podczas dziwy broją, gdy ich czym dobrze napoją"). 
Zarzuca się im głupotę („Starość w progi, rozum w nogi"; „I na starego przyjdzie 
głupota"; „Stary a głupi"). 

Przysłowia zawierają również pozytywne cechy jesieni życia, budując obraz 
sprzeczny z powyższym. Podkreślają godność starości („Stary człowiek w rodzinie to 
skarb"), sprawność fizyczną („Kto starszy, ten twardszy"; „Jak się stary ustroi, to za 
młodego ostoi"; „Stary, ale jary"; itp.), mądrość, doświadczenie, przede wszystkim 
podkreślają przewodnictwo ludzi dojrzałych nad młodymi („Jak starzy śpiewają, tak 
młodzi skaczą (tańczą)"; „Jak gadali starzy, tak i młodzież gwarzy"). 

Duża grupa zwrotów przysłowiowych i przysłów buduje opozycję między starością 
a młodością. Można je podzielić na dwie kategorie: pierwszą, która młodości przy-
pisuje cechy dodatnie, starości - ujemne; druga prezentuje obraz odmienny. General-
nie inne przywileje przysługują młodości (prawo do zabawy, miłości, tańca), inne 
starości (szacunek, głos w radzie, prawo do decydowania o losie innych). Akcento-
wany jest przedział między młodością i jej przeciwieństwem, („Stary ze starym, młody 
z młodym rad przebywa"; „Staremu stara, młodemu młoda, zaś drwa ogniowi, ryba 
wodzie - nic zgodliwszego"), a jednocześnie, co zadziwiające, więcej przysłów pod-
kreśla przewagę małżeństwa starego z młodą (na siedem wymienianych przez Nową 
księgę... przysłów potwierdzających to stwierdzenie, tylko jedno prezentuje odmienny 
pogląd), przy czym pojawiają się równolegle stwierdzenia o niestosowności takiego 
związku („Stary z młodą, ogień z wodą"; „Daremne zachody staremu do młodej"), 
małżeństwo starej kobiety z młodym jest ponadto śmieszne - stereotyp ten pokutuje 
do dziś w obiegowej opinii („Z młodym stara, śmieszna para, stary z młodą, grozi 
szkodą"). Domeną starości jest prawo rady, wojna przynależy młodości. Pojawia się 
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również metafora starości jako owocu młodości („Poznać łatwo w starości, jaki kto 
był w młodości"; „Starość obraz (owoc) młodości"). 

Szczególnie interesującą grupą przysłów są te, które odzwierciedlają tabu kulturo-
we związane z jesienią życia. Dotyczy ono przede wszystkim sfery erotycznej. Starość 
winna być aseksualna, jeśli taka nie jest naraża się na kpiny i powszechne potępienie 
(„Starego zaloty - błazeńskie obroty"; „Stary do ożenku, to jak wiecheć do ślachec-
kiego trzewika"). Temu okresowi w życiu przystoi modlitwa, nie przyjemności („Sta-
remu różaniec, młodemu dziewczyna"; „Niech się stara, jak chce, ubierze, najprzys-
tojniejszy jej ubiór - pacierze"). Starości nie uchodzi „używanie życia", zakazany jest 
taniec („Staremu pląsać nie przystoi"). Łamanie owego tabu prowadzi do konsekwen-
cji metafizycznych, grzech w starości jest po wielokroć cięższy („W starym ciele diabeł 
miele"; „W starym piecu diabeł pali"; „Bies się ucieszy, gdy stary zgrzeszy"; „Stary 
zalotny, bogaty i łakomy, ubogi pyszny - boży i ludzki nieprzyjaciel"). 

Przywileje starości, jakie wydobywają przysłowia, to prawo do nauczania, przewo-
dzenia, pierwszeństwa. Jej typowy atrybut stanowi siwa broda. O tym, że nie zawsze 
temu okresowi w życiu przypisuje się wyłącznie negatywy, świadczy następujący 
żartobliwy toast, cytowany przez: Nową księgę przysłów...: „Obyśmy doczekali takiej 
starości, żeby nam brody w ziemię wrosły", czy powszechnie składane życzenia stu lat 
życia. 

Jednak dla większości z nas poza magiczną granicą wieku emerytalnego rozciąga 
się terra incognita, która wydaje się budzić przerażenie swych odkrywców „z koniecz-
ności". Tak naturalny proces, jakim jest stopniowa utrata sprawności i możliwości 
adaptacyjnych organizmu, zawsze budziła przerażenie i sprzeciw człowieka. Dzisiejsza 
starość nabrała szczególnego wymiaru, przestała być postrzegana jako zwykła kon-
sekwencja długiego życia, stała się złośliwym demonem. Do walki o wieczną młodość 
zaprzęgnięto dwie potęgi; naukę (wraz z potężnym technologicznym i chemicznym 
zapleczem) i paradoksalnie - niewiedzę, realizującą się w kultywowaniu stereotypów, 
chroniących przed egzystencjalnym przerażeniem. 

Wszystko, co stanowi zaprzeczenia witalizmu, siły, urody, zdrowia, przyjemności, 
jest odrzucane; ludzie nie spełniający estetycznych ideałów X X wieku są izolowani, by 
nie mącili dobrego samopoczucia pozostałym. W powszechnym mniemaniu każdy 
z nas ma „monopol na młodość", w rezultacie tak niewiele wiemy o tym etapie życia 
do momentu przekroczenia wieku emerytalnego. Wtedy nagle okazuje się, że jesteś-
my nie przygotowani na to doświadczenie, ludzie starsi często popadają w zniechęce-
nie, szybko zmierzają ku kresowi (z pracy A. A. Zycha wynika, że blisko 30% samo-
bójstw popełniają ludzie po pięćdziesiątce!). 

Bez wątpienia walka ze stereotypami to czysta donkiszoteria, jednak dwie rzeczy 
wydają się godne refleksji. Starość u schyłku X X wieku nie jest łatwiejsza od tej 
starożytnej czy średniowiecznej, a każdemu z nas, mimo rozwoju cywilizacji, nadal 
grozi „żelazna miska"... 
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Czarne oczy zdradliwe, a siwe poczciwe. 

Nieobecni nigdy nie mają racji. 

Przysłowia ludowe 



Starówka 2000 
- sonda uliczna 

No i proszę, znów ganiałem po mieście mordując, strzelając, siejąc panikę, jedząc 
drut kolczasty, siusiając napalmem, prowadząc czołg, trenując skok w błoto, prowa-
dząc naukę wycia do księżyca, a wszystko po to by redaktor naczelny po przeczytaniu 
tej oto sondy powiedzał: „Dobra Cheniek masz podwyżkę" i... dał mi cukierka. Tym 
razem pytałem moich rozmówców o naszą lubelską Starówkę. Każdemu z nich za-
dawałem jedno pytanie: „Co sądzisz o Starówce?". Odpowiadali różnie, poprzecznie 
i podłużnie: 

Piotr (21 lat): Ja się tego miejsca boję. Jeszcze w dzień, to człowiek nor-
malnie przejdzie, wieczorem jest już niebezpiecznie, stoją po 
bramach różni tacy bandyci. Raczej staram się unikać prze-
bywania na Starówce. 

Rafał (18 lat): Wiesz, ja nie mam zdania. Kiedy jestem na Starówce to idę 
do Cap Baru, Soxu, później jak wychodzę to zwykle jestem 
po paru piwach, tak, że trudno mi oceniać co się na Starówie 
dzieje. 

Monika (16 lat): Tu jest fajnie, zawsze spotka się w Capie kogoś znajomego. 

Andrzej (42 lata): Wiem, że teraz udzielają tam, w Trybunale Koronnym, ślu-
bów cywilnych. 

Piotr (20 lat): Starówę mają w Ratuszu w dupie, tam już dawno powinno 
się zrobić porządek. Tych wszystkich żuli i przestępców sto-
jących po bramach trzeba wybić, wtedy byłby spokój. Policja 
nic nie robi, kiedyś ludzie nie wytrzymają i paru chamów 
wyjedzie na Majdanek albo na Lipową. 

Grzegorz (25 lat): Starówka, hm... Brama Krakowska mi się ze Starówką koja-
rzy, to jest taka brama do obskurnego, innego świata, wy-
starczy przejść się po bocznych uliczkach. 
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Ewa (14 lat): Tu jest brudno. 

Bartek (17 lat): Tutaj nas - punków nie lubią, bo ci co tu mieszkają, w tych 
kamienicach, to pomagają skinom. 

Marek (34 lata): Nic na Starówce się nie dzieje. To źle, tu powinno być jak 
najwięcej imprez kulturalnych, władze miasta powinny coś 
w tej sprawie zrobić. Uważam, że to właśnie Starówka po-
winna być wizytówką Lublina. 

Andrzej (29 lat): Zdecydowanie wolę spacerować z moją panieną po deptaku, 
Starówka jest niebezpieczna. 

Paweł (17 lat): Teraz na Starówce jest spokojnie. Słyszałem od kolegi, że 
Straż Miejska dogadała się z tymi co tam mieszkają, a kiedyś 
bili kogo popadnie, teraz już na szczęście tak nie jest. 

Opracowanie: 
Piotr Chęć 
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dobranoc książę 
już późna jesień 
tyle śniegu i deszczu 
pola białe i szare 
indygo oddalenia 
bezlistnych gałęzi wyrazista 
kaligrafia pożegnania 

co widzisz książę 
czarne słońce 
złotą mgłę 
to tylko metafora gra słów 
choć może potrzebna i ważna w swoim czasie 

czas kurczy się 
i rozciąga 
przez tyle lat 
rozmawialiśmy książę 
0 życiu i śmierci 
rzadziej o namiętności 
1 dziś gdy odjęto ci głos 
milczymy na ten sam temat 
śmiertelnie poważni 
trudno bowiem żartować 
gdy już wyciągnięte ramię nieba i miecz 
świetlistego anioła nieuchronnie 
przesuwa się pa linii horyzontu 

wyglądamy chwili z lękiem i nadzieją 
wszystko zostało już powiedziane 
gdy nad prochem zawisło słowo światła 
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i jeśli chociaż trochę 
byliśmy mu poddani 

niech wszystko złe zostanie zapomniane 
wsiąknie w ogień piasek 
bo przecież i za nas była wylana 
krew 

26-29.11.1997 

Tekst ten powstał jesienią 1997 roku, gdy do piszącego te słowa dotarły niepoko-
jące wieści o stanie zdrowia autora Pana Cogito. 

11 

Ostatni tom poetycki Zbigniewa Herberta jest inny niż wszystkie wcześniejsze. 
Jest naprawdę ostatni. Może w przyszłości edytorzy pozbierają teksty rozproszone 
w czasopismach, wydobędą z rękopisów utwory nie opublikowane. Nie zmieni to już 
faktu, iż Epilog burzy pozostanie ostatnią w pełni autorską książką tego wielkiego 
polskiego poety, który zmarł 28 lipca 1998 roku. (Również okładka książki została 
zrobiona według projektu autora tomu). Rzeczą niezwykle ważną jest to, iż poeta 
redagował ten zbiór z pełną świadomością, że jest on ostatni. Nadał mu kształt 
poetyckiego testamentu. Jest to jego ostatnie poetyckie słowo, poetyckie pożegnanie 
ze światem. Dodać trzeba, że nie chodzi tutaj tylko o kompozycję tomu, zestawienie 
tekstów, ale także o integralną postać i charakter poszczególnych utworów. Ten fakt 
narzuca określoną perspektywę odbioru. 

Poetycką idiomatykę poszczególnych wierszy i próz pomieszczonych w omawianym 
tomie określa świadomość własnego umierania, odchodzenia, bólu, cierpienia, choro-
by wypowiadającego się podmiotu. To najbardziej osobista książka Herberta. Pod-
miot poszczególnych tekstów jest tutaj bliski podmiotowi autorskiemu. Są momenty, 
w których te kategorie utożsamiają się, chociażby w poetyckiej prozie Koniec, gdzie 
podmiot mówi o sobie wymieniając imię „Zbyszek". To chyba miał na myśli Krzy-
sztof Karasek, gdy w warszawskim Klubie Księgarza tuż po śmierci poety mówił o tym 
tomie - „wiersze nagie aż do bólu". 

Dotychczasową twórczość Zbigniewa Herberta odczytywano przede wszystkim 
eksponując wyrażone w niej doświadczenia estetyczne i intelektualne, także obywa-
telskie. W Epilogu burzy zasadnicza jest perspektywa ściśle egzystencjalna. Doświad-
czenie egzystencjalne określa sposób odczytywania tej książki i jemu są podporząd-
kowane inne - estetyczne czy intelektualne. Poetycka materia jest tutaj naznaczona 
przez podstawowy fakt ludzkiej egzystencji - cierpienie i umieranie. O tym jest mowa 
w większości utworów Epilogu burzy. Może najwyraźniej w takich tekstach jak: 
Brewiarz [1], Brewiarz [IV]. Koniec, Pan Cogito, Aktualna pozycja duszy, Wysoki 
Zamek, Tkanina, Urwanie głowy - w tekstach mówiących o śmierci czy pogrzebach 
konkretnych osób: Kant Ostatnie dni, Piosenka, Artur. W wierszu Dalida jest mowa 
o śmierci, cmentarzach, a życie jest postrzegane jako rzeczywistość zamknięta. 
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To doświadczenie egzystencjalne ani przez moment nie jest przedmiotem jakiej-
kolwiek gry. Trudno byłoby odbierać jako wyraz retorycznej kokieterii słowa ze 
znakomitej prozy poetyckiej Pan Cogito a Małe Zwierzątko - „Ten sezon/ może to 
jest ostatni sezon mego życia". Natomiast wprost porażający bezpośrednością wyzna-
nia i skalą jest początek czwartego tekstu z cyklu Brewiarz•' 

Panie 
wiem że dni moje są policzone 
zostało ich niewiele 
Tyle żebym jeszcze zdążył zebrać piasek 
którym przykryją mi twarz 

Na naszych oczach dokonuje się chyba najtrudniejszy sprawdzian, który odsłania 
stosunek do własnego cierpienia i śmierci. W tym momencie poezja staje się świadec-
twem. 

Nie ma tutaj w zasadzie prób oswajania bólu, cierpienia, a więc i śmierci poprzez 
estetykę, kulturę, a także prób zrozumienia za wszelką cenę „całego (...) kramu 
życia" (Brewiarz [I]). Jest natomiast szczególny moment odwołania się do najwyższej 
instancji - do Boga! (Cykl czterech wierszy zaopatrzonych identycznymi tytułami 
Brewiarz). 

Ten bezpośredni i szczery adres do Boga daje możliwość akceptacji własnego 
cierpienia i śmierci. Pozwala także patrzeć ze spokojem na całe życie. Bo, przy takiej 
perspektywie, to przecież naturalne, że tom ten jest również obrachunkiem z własną, 
osobistą historią, trudną, naznaczoną wielokrotnym cierpieniem, także doświadcze-
niem przegranej i zwątpienia (Tomasz). Wypowiedziana jest tutaj równocześnie ak-
ceptacja życia, owej trudnej codzienności, w którą wpisane jest umieranie. Moment 
akceptacji najpełniej wyrażają gesty wdzięczności wobec Stwórcy. 

W opublikowanej przed wielu laty Modlitwie Pana Cogito podróżnika była wy-
rażona ekstatyczna akceptacja życia w jego bogactwie. Podmiot dziękował Bogu za 
to, że stworzył „świat piękny i bardzo różowy" ale też za to, że mógł „być w miejscach 
które nie były miejscami mojej codziennej udręki". (Wówczas dopuszczalny i może 
jeszcze potrzebny był eskapizm!) Dziękował Stwórcy za miejsca, światy i spotkanych 
ludzi. Tutaj w Brewierzu [I] ta litania zjawisk, za które podmiot dzieła poetyckiego 
Herberta składa podziękowania ulega radykalnej zmianie - tworzą ją „drobiazgi", 
przedmioty codziennego i powszechnego użytku: 

Bądź pochwalony; że dałeś' mi niepozorne guziki 
szpilki, szelki, okulary, strugi atramentu, zawsze 
gościnne nie zapisane karty papieru, przezroczyste koszulki, 
teczki cierpliwe, 
czekające. 

A także rzeczy związane z cierpieniem, chorobą, z których chyba najwdzięczniej-
szy jest „wszelki przylepiec": 
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Panie, dzięki ci składam za strzykawki z igłą grubą i cienką jak 
włos, bandaże, wszelki przylepiec, pokorny kompres, dzięki 
za kroplówkę, sole mineralne, wenjlony, a nade wszystko 
za pigułki na sen o nazwach jak rzymskie nimfy. 

Znamienny jest tutaj zwrot: „Bądź pochwalon". Element, którego wcześniej nie 
było, także we wspominanej Modlitwie Pana Cogito podróżnika. Moment oddania 
chwały Bogu, za to konkretne życie oglądane z rezerwą („cały ten kram życia"). 

W perspektywę obrachunku z całym życiem wpisany jest w sposób naturalny i oczy-
wisty moment powrotu do dzieciństwa, do prywatnej, osobistej mitologii. Tom otwiera 
przejmujący wiersz Babcia. Postać babci i jej opowieści streszczały wszechświat: 

moja przenajświętsza babcia 
w długiej obcisłej sukni 
zapinanej 
na niezliczoną ilość 
guzików 
jak orchidea 
jak archipelag 
jak gwiazdozbiór 

siedzę na jej kolanach 
a ona mi opowiada 
wszechświat 

Nie jest to jedyny powrót do dzieciństwa w tym tomie, ale o tym później. 
Najbardziej przejmującą próbę podsumowania owego „kramu życia" jest niewąt-

pliwie Brewiarz [IV]. Ta bezpośrednia wypowiedź formułowana wobec bliskości 
śmierci przedstawia biografię podmiotu jako ciąg dysonansów. Podkreśla rozbieżność 
między ideałem („dobrze skomponowana sonata") a rzeczywistością -„porwane akor-
dy"/ źle zestawione kolory i słowa /jazgot dysonans/ języki chaosu". Zaś największym 
dysonansem jest doświadczenie zła: 

nie zdążę już 
zadośćuczynić skrzywdzonym 
ani przeprosić tych wszystkich 
którym wyrządziłem zło 
dlatego smutna jest moja dusza 

Tekst kończy pytanie skierowane do Boga, podobnie jak i cały zresztą tekst: 

dlaczego 
życie moje 
nie było jak kręgi na wodzie 
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obudzonym w nieskończonych głębiach 
początkiem który rośnie 
układa się w słoje stopnie fałdy 
by skonać spokojnie 
u twoich nieodgadnionych kolan 

Nie ma tutaj cienia pretensji, buntu, czy nawet zwątpienia. To „dlaczego" jest 
głęboko ludzkie i stanowi raczej pokorne usprawiedliwienie. Bo przecież podmiot 
pragnął, by jego życie było inne, inaczej spełnione. Jak ów gasnący, „konający spo-
kojnie" krąg na wodzie. 

W tym wierszu jest również element powrotu („życie moje powinno zatoczyć 
koło"). To powrót do Ojca, Stwórcy, do jego „nieodgadnionych kolan". W tej per-
spektywie zorientowanej na Boga może być spełnione każde życie, nawet gdy po 
ludzku jest naznaczone bankructwem czy klęską. I jeśli człowiek przeżywa swój czas, 
swoją historię głęboko, to odkryje także takie doświadczenie w swoim życiu, nawet 
jeśli w świecie będzie odnosił spektakularne sukcesy. Kluczem do tego jest akceptacja 
własnej rzeczywistości, nawet jeśli jest ona zdeterminowana przez doświadczenie 
chaosu. W „momencie przed codą" (tzn. w obliczu śmierci) podmiot tekstów Epilogu 
burzy będzie podkreślał obecność w swoim życiu dysonansu i chaosu („jazgot dyso-
nans/ języki chaosu"). 

W twórczości Herberta zawsze widoczna była troska o jasność. Momentalne „do-
świadczenia chaosu", jak chociażby to opisane w Labiryncie nad morzem (1973), owe 
dotknięcie ciemności, „ubytek realności" sprawiały ból i przynosiły wstyd. Epilog 
burzy jest dowodem zaakceptowania momentów słabości i niedoskonałości. 

Częściej niż dotychczas poeta odwołuje się tutaj do języka potocznego, co widocz-
ne jest już w samych tytułach - Przyszło do głowy, Stanęło w głowie, Urwanie głowy. 
Utwory w tym tomie są w swym zewnętrznym kształcie może bardziej zgrzebne. 
Często tok poetyckiego wywodu jest zawieszany, urywany... Myśl jakby gubiła się... 

To wszystko nie odbiera tym tekstom głębi ani urody czy szlachetności wypróbo-
wanej poetyckiej frazy. Nie są też z kolei jakąś przeciwwagą bardziej widoczne niż 
zazwyczaj u Herberta stroficzna segmentacja tekstu, rytmizowanie mowy poetyckiej, 
czy wprowadzanie rymów (Tkanina, Głowa, Czułość, Portret końca wieku, Pora, 
W mieście, Piosenka, Kwiaty). Te rozstrzygnięcia stylistyczne i wersyfikacyjne pozos-
tają nie tyle w funkcji artystowskiej pretensji, lecz pewnego zbliżenia do tradycji bar-
dziej odległej (to także jeden z powrotów!) i bardziej „naturalnego" (jednak!) organi-
zowania mowy poetyckiej. Podyktowane są naturalną potrzebą jej umuzycznienia. 

W jakimś sensie omawiane teksty przypominają Mickiewiczowskie liryki lozań-
skie. Mniej ważny jest tutaj już biegun doskonałości. W przypadku Herberta byłaby 
to absolutna precyzja myśli, wywodu. Obecnie ważne jest świadectwo! Cóż, prawdzi-
we „wyżyny mistrzostwa" Pan Cogito osiągnął „tylko raz w życiu" i to bardzo dawno 
(Pan Cogito. Lekcja kaligrafii): 

Tylko raz w życiu 
udało się osiągnąć Panu Cogito 
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wyżyny mistrzostwa 

w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej 
świętego Antoniego 
siedemdziesiąt lat temu 
we Lwowie 

konkurs kaligrafii 
Pan Cogito pobiją rekord 

najpiękniej napisał 
literę b 

Kolejny powrót do rodzinnego miasta, miasta bohatera tylu wierszy poety, do 
Lwowa. Jednocześnie do pierwszych doświadczeń szkolnych. A te przecież zawsze 
mocno zapadają w pamięć. Dlatego przywołana w dalszej części wiersza „pani od 
polskiego (w paszporcie/ Bombowa) jest „piastunką intelektu/ Pana Cogito" i ma 
zapewnione wcale niebanalne miejsce w jego osobistej mitologii,, „schroniła się w mi-
tologii ii odtąd żyje/ i króluje". 

Motyw powrotu do dzieciństwa, a zwłaszcza do rodzinnego miasta był zawsze 
obecny, również we wcześniejszej twórczości poety, chociażby w tekstach z tomu 
Pan Cogito. Tutaj te odwołania są częstsze. Oprócz omówionych tekstów wskazać 
należy Wysoki Zamek, W mieście. Obecne tutaj opracowania tego motywu mają także 
charakter pożegnania: 

- nas 
niedługo 
zabiorą 
na wieczornych skrzydłach 
morelowych 

jabłecznych 
lekko sinych 
po brzegach 
na inny 

jeszcze wyższy 
zamek 

To świadectwo wierności. Cały ten tom jest świadectwem wierności ideałom, 
wzorcom, historii i samemu sobie „i już jest osobne skazane na miłość/ przedłużenie 
miłości przyjaźń i służba Conradowi krzyżyk z chleba/ słowa marszałka o pieczęci 
państwie-mieście" - Pępek; także świadectwo wiary w możliwość ocalenia tego, co 
najważniejsze w momencie totalnego zagrożenia: 
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póki czas jeszcze przywołaj Baranka wody oczyszczenia 
niech obejdzie gwiazda prawdziwa Lacrimoso Mozarta 
przywołaj gwiazdę prawdziwą krainę stulistną 
niech się ziści Epifania otwarta jest Nowa Karta 

IPortret końca wieku/ 

I wreszcie świadectwo wierności wobec piękna. Tego najbardziej elementarnego, 
piękna natury poddanej przecież procesom przemiany, a więc i śmierci. Wyrazem 
tego jest dużej urody wiersz Kwiaty ~ dwie muzyczne strofy zredagowane trochę 
w skamandryckiej manierze. Chociaż może - jeśli chodzi o nastrój i zespół motywów 
- bardziej przypomina niektóre rondyczne kompozycje austriackiej poetki Ingeborgi 
Bachmann zmarłej tragicznie w 1973 roku. Można tu wskazać takie teksty jak Aria 
I czy Freies Geleit (Aria II). 

Tutaj drobna uwaga! Otóż wiersz Kwiaty został błędnie odczytany z rękopisu. 
Jego przedostatnia linijka powinna chyba brzmieć: „niebo przeszyte bielą wapienną 
cisza domu". 

Przekonuje nas o tym zamieszczona na skrzydełku okładki kopia rękopiśmiennego 
zapisu. W wersji drukowanej zamiast formy „cisza" jest „ciszę", co linijkę tę pozbawia 
sensu. Dla porządku trzeba też powiedzieć, iż rękopis ujawnia ortograficzny błąd 
samego poety, który słowo „hojne" napisał dwukrotnie przez „ch". 

Teraz słów parę o układzie tekstów w tomie. Jest on trochę zaskakujący i wydawać 
się może przypadkowy, czy zbyt automatyczny. Są tutaj dwa ciągi alfabetyczne. 
Pierwszy obejmuje utwory od Babci do Wysokiego Zamku i drugi od Ala ma kota. 
W obronie analfabetyzmu do Zaświatów Pana Cogito. To elementarne porządkowa-
nie zjawisk i spraw różnych (a więc chaosu!) może przypominać alfabetyczny układ 
nazwisk w szkolnym dzienniku. Tom zamykają cztery wiersze poza porządkiem alfa-
betycznym. Ostatnim jest Tkanina. Tekst poruszający, symboliczny, otwarty ku nie-
skończoności, będący skondensowanym dialogiem z przestrzenią, czasem i wiecznoś-
cią, odwołujący się do wierności, pamięci i sumienia („pamięci krucha", „słabe światło 
sumienia"). Ostatnie słowo wiersza i całego tomu to „całun". Oto jest prawdziwy 
epilog. Zatem słowo o tytule całości - Epilog burzy. Trudno o bardziej adekwatny 
tytuł. Patronuje mu zamieszczona na obu okładkach reprodukcja „Burzy" 
Giorgione'a. To obraz więcej niż zagadkowy - tajemniczy, poważny i jednocześnie 
fascynujący. Są tutaj ślady jakiejś dramatycznej historii, manifestacja potęgi i niezależ-
ności natury, także moment iluminacji potwierdzającej istnienie... tajemnicy! Epilog 
burzy jest podsumowaniem trudnego życia i momentem uspokojenia płynącego z ele-
mentarnego faktu akceptacji, moment Epifanii, otwarcia Nowej Karty („niech się ziści 
Epifania otwarta jest Nowa Karta"). 

Autor Epilogu burzy podobnie jak człowiek-bohater Fatum Cypriana Norwida, 
który zresztą jest przywołany w tym tomie, zwycięsko „odejrzał" ludzkiemu nieszczęś-
ciu odbierając mu moc. 

Na zakończenie jeszcze jedno porównanie. Doświadczony cierpieniem poeta przy-
pomina powalone jesienią drzewo, które złączone jeszcze z ziemią korzeniem, jeśli 
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dotrwa wiosny, gwałtownie i pięknie rozkwita, weryfikując pospiesznie budowane 
opinie o ostatecznym triumfie śmierci. I to doświadczenie autora omawianego tomu 
było daną mu łaską, darem, a także jego zwycięstwem. 

m 

ten czas się zakończył 
zatrzaśnięto drzwi i wieko 
odeszła epoka 
i nie ma 
koni wołanie 
choć deszczu tyle mokry lipiec 
a potem cisza i mgła 
nad polami 
co stają się szare 
nazbyt pośpiesznie 
odchodzimy 

niedokończona rozmowa 
tak będzie trwać na wieki 
otwarty nawias zawieszony głos 
i to największe 
dobra trwanie 
rodzi echo 
nad wodami kolejnego potopu 
i myśl tam niesie 

gdzie konwaliją woniące lewady,, 
i czemu tak sami siebie pytamy 
ideały nie pasują do wyobrażeń 
ale czy można kazać liściom 
by żółkły w inny sposób 
i w inny czasie 
wszystkie pytania i odpowiedzi 
i myśli zamęt 
gasną w Twej jednej łzie 
wylanej nad światem 

29 lipca 1998 

Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998. 



Wojciech Kaczmarek 

Świadectwo pokolenia 

Szlakami moich wód Ireny Sławińskiej jest książką niezwykłą: oto wybitna Uczo-
na, znana z wielu książek i publikacji naukowych, otwiera przed czytelnikiem swoją 
osobistą, a momentami nawet intymną, historię życia. 

Autorka dotąd dawała się poznać przede wszystkim jako wrażliwy i bystry badacz 
literatury i kultury. Oficjalnie znaliśmy życiorys „naukowy" Pani Profesor, podawany 
przy okazji Jej wykładów czy uzyskiwanych przez Nią wyróżnień i uniwersyteckich 
uroczystości. Odnotujmy z niego tylko najważniejsze dane: 

Urodzona 30 sierpnia 1913 roku w Wilnie, córka Seweryna i Heleny z Kurnatow-
skich. Ukończyła gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie, uzyskawszy w 1930 r. 
świadectwo dojrzałości. Studiowała filologię polską (i równolegle romanistykę) w Uni-
wersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1930-1935 pod kierunkiem znakomi-
tych profesorów: Stanisława Pigonia i Manfreda Kridla. Później odbyła praktykę 
pedagogiczną i biblioteczną pracując w gimnazjum. W latach 1938-1939, jako stypen-
dystka Funduszu Kultury Narodowej, kontynuowała swoje studia (teatrologię i litera-
turę powszechną) w Paryżu na Sorbonie. Lata wojny przeżyła w Wilnie i Glinciszkach 
k/Wilna, prowadząc tajne nauczanie oraz pracując fizycznie (jako podkuchenna w res-
tauracji i przy różnych pracach ogrodniczych). Po wojnie, za sprawą profesorów 
znających ją z czasów wileńskich, została zatrudniona w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu najpierw na etacie starszego asystenta, a później adiunkta. 
Pracowała tam od 1945 do 1949 r. obok takich uczonych jak Konrad Górski i Tadeusz 
Makowiecki. W 1946 r. uzyskała pierwszy w dziejach toruńskiego uniwersytetu tytuł 
doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Tragedia w epoce Młodej Polski. 
(Praca wyszła drukiem w Toruniu w 1948 r.) W pierwszej „czystce" w 1949 zostaje 
wyrzucona z Uniwersytetu. Dzięki profesorowi Makowieckiemu na przełomie 1949-
1950 prowadzi zajęcia zlecone w WSP w Gdańsku i podejmuje prace na rzecz IBL 
PAN w Warszawie. W 1950 r. zostaje przyjęta do pracy w KUL na etacie adiunkta, 
a następnie zastępcy profesora. Habilitowała się tu w 1952 r. przedstawiając rozprawę 
pt.: O komediach Norwida (Lublin, TN KUL 1953), recenzowaną przez Juliusza 
Kleinera i Stanisława Pigonia. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1956, 
a w 1969 profesora zwyczajnego. Od swojego przybycia na KUL kierowała najpierw 
Katedrą Teorii Literatury (1950 -1975), a następnie Katedrą Dramatu i Teatru (1976 
- 1985). Pełniła też funkcję Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (1962-
1964). Wykładała w wielu uniwersytetach Zachodnich: jako visiting profesor w Kana-
dzie: Univ. de Montreal (1957) i York Univ. w Toronto (1982) i USA: Yale Univ. 
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(1958/59 na stypendium Fundaqi Forda), Brovn Univ. i Univ. of Illinois (1968/69) 
oraz w Belgii: Louvain (1971/72 i 1973/74) i Szwajcarii: Fribourg (1979). Na emerytu-
rę przeszła oficjalnie w r. 1983, ale do 1992 prowadziła jeszcze wykłady i seminarium 
doktoranckie. W Polsce poza KUL-em pracowała w Uniwersytecie Gdańskim (1976/ 
77), a ostatnio współpracowała z UMCS-em (wykłady, seminaria doktoranckie i kon-
wersatoria 1992, 1995-1998). Cykle wykładów i okolicznościowe zajęcia prowadziła 
także w UMK w Toruniu, WSP w Rzeszowie i Bydgoszczy. W 1989 z cyklem wy-
kładów była na Kubie w Hawanie. 

Była też Irena Sławińska organizatorem ważnych przedsięwzięć naukowych: orga-
nizowała sympozja i konferencje naukowe poświęcone teatrowi religijnemu o zasięgu 
ogólnopolskim (1967, 1983, 1985, 1988, 1991) i międzynarodowym (w KUL-u 1972 r. 
oraz przy współudziale Sorbony w Theoule-sur-Mer 1990 r. i Budapeszcie w 1993 r.), 
kierowała programami badawczymi zlecanymi jej przez PAN (w 1. 1984-1988: Dramat 
i teatr religijny w Polsce; 1989-1993: Współczesny dramat i teatr religijny w Polsce). 
Była i jest do dziś zapraszana na prestiżowe sympozja i konferencje naukowe, orga-
nizowane w międzynarodowych ośrodkach badawczych, jako najwybitniejszy specja-
lista w zakresie badań nad dramatem i teatrem. Włada biegle wieloma językami 
(francuskim, angielskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim). Wiele jej 
artykułów ukazało się w zagranicznych czasopismach fachowych i antologiach. Także 
jej książka: Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru (Kraków 1979, War-
szawa 1990), przetłumaczona została na język francuski (1985 r.) i jest podstawową 
pozycją z tego zakresu w świecie. 

Profesor Sławińska jest członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego KUL, 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, człon-
kiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Sztuki 
PAN oraz wielu międzynarodowych towarzystwach naukowych i teatrologicznych, m. 
in. FILLM (Międzynarodowa Federacja Literatury i Języka), FIRT (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Badań Teatralnych), na Sorbonie SIHCTOB (Międzynarodowe To-
warzystwo Historii Porównawczej Teatru, Opery i Baletu). Jest laureatką dorocznej 
Nagrody TN KUL im. Idziego Radziszewskiego (1986), Fundacji Alfreda Jurzykow-
skiego w Nowym Jorku (1994,. za prace nad dramatem i teatrem) i Polskiego PEN-
Clubu (1995, za eseistykę). 

Bibliografia Jej prac obejmuje ponad 500 pozycji, w tym 14 książek naukowych. 
Jeśli dodamy do tego jej działalność dydaktyczną: ok. 300 prac magisterskich jakie 
pod jej kierunkiem napisano oraz 35 prac doktorskich, a także 11 rozpraw habilita-
cyjnych, których autorzy chcą siebie nazywać uczniami Profesor Sławińskiej, otrzyma-
my obraz owocującego badacza, pedagoga i uczonego. 

Irena Sławińska nie daje się jednak ograniczyć! Ostatnio przetłumaczyła z francu-
skiego dwa dramaty Claudela ( Atłasowy trzewiczek, Joanna dArc na stosie do tomu: 
Paul Claudel: Wybór dramatów pod red. H. Saweckiej, Lublin 1998 Wyd. UMCS), 
oraz dwa misteria Oskara Miłosza (Szaweł z Tarsu i Mefiboset w tomiku: O. Miłosz: 
Misteria, który jeszcze w tym roku wydrukuje RW KUL). W wydawnictwie Norberti-
num czaka przełożony przez nią z angielskiego dramat Ronalda Harwooda o męczeń-
stwie księdza Jerzego Popiełuszki. 
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Można powiedzieć, że t a k ą Irenę Sławińską znaliśmy do dziś: profesor o między-
narodowym autorytecie, pedagog, który wypromował rzeszę magistrów, doktorów, 
twórca odciskający swoje piętno na wielu obszarach kultury współczesnej. 

Tak r o z p o z n a n a Uczona odkrywa jednak dzisiaj w swojej najnowszej książce, 
Szlakami moich wód, nowe i nieznane dotąd oblicze: bardzo prywatne, a przy tym, 
bardzo pogłębiające już to, które wydawało się nam, że znamy. 

Właściwie nie jest to książka o niej, nie jest to autobiografia, ale jest to książka 
o p o k o l e n i u , w którym wyrosła i które ją ukształtowało, a przede wszystkim 
0 l u d z i a c h , jakich poznała w swoim życiu i jakim sama dała się poznać. Tytuł 
książki w pełni oddaje jej naczelną ideę: dotrzeć do źródeł, do atmosfery spotkań, 
do wartości nieraz zapomnianych, do prawdy i kłamstwa znajdujących się na zewnątrz 
1 wewnątrz człowieka. Znamienne jest w tej podróży odnajdywana wciąż ręka Opatrz-
ności i przeżywanie wszystkiego co niosło życie jako d a r u ! 

Jakże ta perspektywa pozwała inaczej spojrzeć na sposób ukształtowania jej wraż-
liwości i jej widzenia świata. Ogromny wkład miała tu postawa życiowa jej matki 
(Heleny z Kurnatowskich), a także przeżycia ciągłej tułaczki związane z I wojną 
światową, najazdem bolszewików w 1919 r., rokiem 20 i 39, permanentny brak domu 
rodzinnego, brak ojca, etc.. Czy uwrażliwienia na literaturę, a później i teatr, nie 
należy szukać w sposobie czytania poezji przez jej matkę? A doświadczenia teatralne 
wyniesione z gimnazjum im. E. Orzeszkowej: czy nie one legły u podstaw jej później-
szej fascynacji „Redutą" Osterwy w Wilnie i w końcu odkrywczymi pracami teatrolo-
gicznymi? Czytając rozdziały umieszczone w części: Formacja nieodparcie nasuwają 
się twierdzące odpowiedzi na te pytania. 

Niezwykła i wiele wyjaśniająca w późniejszym życiorysie naukowym Ireny Sławiń-
skiej jest też część zatytułowana: Inicjacje. To chyba najbardziej „intymna" część 
książki. Odsłania tu Sławińska przeżywany przez siebie w młodości kompleks brzydo-
ty: widziała siebie ustawicznie jako piegowatą, brzydką dziewczynkę, która może 
jedynie przeciwstawić naturze, która rzekomo nie obdarzyła ją urodą (w przeciwień-
stwie do jej siostry) swoją fenomenalną pamięć, zdolności do języków, pragnienia 
wiedzy i lektury. 

Przejmujące są wspomnienia z czasów wojny: była zanurzona w niej nie tylko 
z raq'i napaści niemieckiej, ale także bolszewickiej i litewskiej. Nie pisze o tym czasie 
ani w charakterze kronikarskim, ani rozliczeniowym. Opowiadania z tego okresu 
mają w książce bardzo znamienny wymiar: są przypowieściami o życiu i śmierci, 
utraconym chlebie i odzyskiwanej nadziei. 

Bez niechęci, a nawet niekiedy z humorem, pisze Autorka o „minionej epoce 
PRL-u". Umiejętność zachowania dystansu do ponurego okresu „zniewalania umy-
słów", któremu nigdy nie uległa, zachowując autonomię w zamian za brak przywile-
jów, orderów, państwowych stypendiów, intratnych posad i gaż, ma chyba też swoje 
źródło w umiłowaniu życia prostego, bez wymagań, w poczuciu harmonii z naturą 
i zdrowym rozsądkiem. 

Książka napisana jest znakomitym stylem, pokazującym niezwykle dziś rzadką 
umiejętność posługiwania się różnorodnymi formami składniowymi, dialogami, styli-
zacją, metaforyką. Sławińska jest mistrzynią małych form: migawki ze spotkań z łudź-
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mi, wycinkowe wspomnienia, opowieści paraboliczne, krótkie dialogi (często stylizo-
wane gwarowo), eseje. Ta wielorakość zastosowanych form literackich na przestrzeni 
jednej książki, stwarza wrażenie pewnego „bałaganu", który po części jest chyba 
przez Autorkę zamierzony. Wszak to nie historia życia, ale raczej różne jej ujęcia, 
przybliżenia, możliwe do uchwycenia syntezy, nie tworzące jednak całości. 

Całość będziemy mogli odtworzyć dopiero wówczas, gdy przełożymy napisany 
aktualnie tom obok jej książek i rozpraw naukowych. Z pewnością nie będzie to 
kompletny obraz. Trzeba koniecznie dołączyć jeszcze relacje tych, którzy ją znają , 
nie tylko z katedr uniwersyteckich, ale i ze szlaków turystycznych, i z rannych mszy 
św. w Rogoźnie, i z mieszkań na ul. Chopina w Lublinie i Świętokrzyskiej w Warsza-
wie. Szlakami moich wód jest jednak w tej mozaice, składającej się na poznanie Ireny 
Sławińskiej, elementem najważniejszym. 

Irena Sławińska, Szlakami moich wód, Norbertinum, Lublin 1998, ss. 216, fot. 



• sny filozofa 

Jacek Wojtysiak 

O Drzewach 

Ostatnio lubię oglądać drzewa. Kiedy idę ulicą, każde drzewo przyciąga moją 
uwagę. Gdy dochodzę do domu, przedłużam otwieranie drzwi, by jeszcze przez chwilę 
pochłaniać wzrokiem wystające przed blokiem konary... Sąsiadów już chyba to nie 
dziwi, gdyż przyzwyczaili się do różnych swoistych zachowań filozofa. Cóż jednak 
można widzieć w drzewach? 

Gdybym był dendrologiem lub ekologiem, byłoby to zrozumiałe. Niestety, nie 
potrafię nawet porządnie opisać tego, co zobaczę: nie znam dobrze ani gatunków 
drzew, ani ich budowy, ani ich cyklu życiowego. Być może moja drzewna obsesja jest 
zwykłym buntem przemęczonego organizmu, który domaga się urlopu w lesie. Sądzę 
jednak, że owa obsesja jest czymś więcej, jest obsesją głęboko filozoficzną. 

Ludzie żyjący w mieście są otoczeni prawie wyłącznie swoimi wytworami. Wie-
żowce, samochody, asfalt, szkło... - jak okiem sięgnąć: nic wokół nie mogłoby istnieć 
bez naszej ingerencji, wszystko istnieje z nadania ludzkiego, z naszego przetworzenia 
lub z przyzwolenia. Gdzieniegdzie pojawiają się psy i koty, ale raczej jako miejskie 
ozdóbki, będące bardziej sztucznym dodatkiem do cywilizacji niż częścią przyrody. 
Zostaje jeszcze trawa, lecz ta jest mała lub zadeptana, trudno więc zwrócić na nią 
uwagę. Jedyne więc, co rzuca się w oczy i co zarazem odstaje od naszego świata to... 
drzewa. 

Drzewo żyje własnym życiem. Człowiek może co najwyżej je zasadzić i wyciąć. 
Zresztą te dwa najważniejsze, graniczne drzewie wydarzenia - narodziny i śmierć -
mogą nastąpić, i najczęściej następują, same, bez ingerencji człowieka. Co więcej, owa 
ingerencja może być bezskuteczna: sadzonka może się nie przyjąć, a korzeń wycięte-
go pnia może róść dalej. Drzewo ma swój życiowy rytm. Drzewo żyje samodzielnie: 
samo sobie zdobywa przestrzeń, wodę, światło i powietrze. Jest wytrwałe, niełatwo je 
zasłonić, zasuszyć czy otruć. Drzewo trwa. 

Drzewa w mieście to cząstka innego świata niż nasz świat. Drzewa w mieście są 
znakiem rzeczywistości prawdziwej, rzeczywistości naturalnej, przyrodzonej, samo-
rodzącej się, nie-sztucznej, nie-naszej, nie-ludzkiej... Drzewa w mieście przypominają 
nam, że jest coś poza nami, co jest od nas niezależne, przez nas nieprzetworzone, 
mające własne życie, dzieje i wieczność. Drzewa w mieście wyznaczają granice pano-
wania mieszczan: nie uda się im zamknąć w sterylnej enklawie betonu i tworzyw 
sztucznych, gdyż ostatecznie otrzymuje się je z tego, co naturalne, a to, co naturalne 
lubi płatać figle, jak wpadające do mieszkania pyłki topoli... 
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Drzewa nie są tylko cieniami Natury rzucanymi na terytoria Cywilizacji. Fakt ten 
wyjaśniałby budzone dziś przez nie instynktowne przerażenie i moralny niepokój, 
związany z postępującą tzw. degradacją środowiska, której autorami jesteśmy. Drze-
wa są także metafizycznymi symbolami. Nieprzypadkowo w niektórych kulturach 
(zwłaszcza w tzw. pierwotnych) stanowiły przedmiot lub pośrednik religijnej czci. 
Najważniejsze ludzkie sprawy przedstawiano często za pomocą symboliki dendrytycz-
nej. Nawet w chrześcijaństwie mówi się o drzewie, „na którym zawisło zbawienie 
świata". Zresztą obecnie w ruchach parareligijnych i paraterapeutycznych wraca ten-
dencja do przypisywania drzewom szczególnych właściwości... 

Czego symbolami są drzewa? Kiedy wpatruję się w pęczniejące, pokryte liśćmi, 
kopuły, przypomina się mi koncepcja rozszerzającego się Wszechświata. Może właś-
nie przynajmniej niektóre drzewa są Jego symbolem: z maleńkiego nasionka wciąż 
rozrasta się tętniące bogactwo cząstek elementarnych, układów planetarnych, gwiazd, 
galaktyk, kosmicznych przestworzy... Gdy oglądam drzewa późną jesienią, nagie kon-
strukcje patyków są jak równania matematyczne, odsłaniające misterną konstrukcję 
Kosmosu, czyli powszechnego Ładu lub Porządku. Drzewa ośnieżone i kwitnące to 
symbole cudowności świata - tyle w nim niespodziewanego, finezyjnego piękna i nie-
zwykłych, zaskakujących rozwiązań czy zakątków. Drzewa wysuszone zapowiadają 
śmierć cieplną Wszechświata, a więc przemijalność wszystkiego, z czym mamy do 
czynienia... 

Skoro i Wszechświat podlega umieraniu, warto pójść dalej i zapytać: czego cały 
nasz świat jest symbolem? Prof. Marian Przełęcki (wspominany przeze mnie w po-
przednim numerze) rozważa m.in. taką oto odpowiedź: świat jest symbolem „rzeczy-
wistości innej - doskonalszej czy wyższej (...) która prześwieca przez rzeczywistość 
widzialną, objawiając się nam w swoistych aktach iluminacji. (...) Świat ma sens, bo 
jest symbolem jakiejś rzeczywistości »lepszej«" (Poza granicami nauki, s. 13). Mówiąc 
prościej, językiem św. Augustyna - wielkiego myśliciela Europy i Afryki - świat to 
imago Dei, czyli obraz Boga... 

I tak wspinamy się w górę: z ziemi na drzewa, z drzew na krańce Wszechświata, 
a ze świata do samego Stwórcy czy Rzeczywistości Ostatecznej. Aby symbolicznie 
doświadczyć tej Rzeczywistości, nie wystarczy chyba kontemplacja pojedyńczego 
drzewa. Trzeba co najmniej wyruszyć do lasu, by poczuć, że cała nasza egzystencja 
to bycie ogarnianym przez Bezkresny Ocean Spokojny Życia, a nasze sztuczne świat-
ki nie są większe i ważniejsze od przeciętnego mrowiska. 
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• poeci i recenzenci 

Wojciech Czajka 

MĘDRZEC 
Mędrzec usiadł 

przed górą 
wyniosłą aż 

pod bramy nieba 
zmęczonym wzrokiem 

obejmował 
jej skaliste zbocza 
siwe jak jego włosy 

Potem próbował 
wzrokiem ogarnąć 

szczyt co już pukał 
w niebiosów bramy 

Podniósł swą głowę 
przebić obłoki 
chciał swoim 

starczym zmęczonym 
wzrokiem 

poczuł niedosyt 
gdy mgła okryła 
szczyt co drabiną 
był do niebiosów 

Mędrzec wstał z miejsca 
trzepał szaty 

oddalił się powolnym krokiem 



Anastazja Śniechowska 

Mądrość nieprzeczuwalna? 
O wierszach Wojciecha Czajki 

WOJCIECH CZAJKA jest licealistą, pisze od trzech lat. Wiersz pt. „Mędrzec" 
pochodzi z niepublikowanego tomiku „Ja, ty i cała reszta..." Teksty, które się nań 
złożyły, świadczą o dużej wrażliwości autora na ciemniejszą stronę bytu. Świat jawi 
mu się w swej mrocznej zmysłowości, okrucieństwie i brzydocie. 

Rzeczywistość jest w jego oczach domeną stałego, niepowstrzymanego przemija-
nia. W przeszłość odchodzą ludzie, wspomnienia, uczucia, z których najbardziej nie-
trwała jest miłość. W świecie jego poezji nic nie chroni przed strachem, bólem, 
podłością. 

Szczególnym tekstem w tym tomiku, wyróżniającym się na tle przepełnionych 
sensualizmem i pesymizmem utworów, jest wiersz „Mędrzec". Pozbawiony jest on 
tej drapieżności, poczucia osaczenia przez zło, niemniej powraca w nim (w może 
subtelniejszej wersji) problem harmonii świata. 

Zapewne w poszukiwaniu fundamentalnych wartości, stary Mędrzec siada u stóp 
góry, by tam oddać się kontemplacji osi wszechświata, łączącej niebo i ziemię, tam 
i tu. Jej tajemnicza wyniosłość zdaje się obiecywać rozwiązanie wszelkich wątpliwości, 
zaspokojenie pragnień metafizycznych: oditalezienie zasadniczych odpowiedzi. U stóp 
góry rozegra się ostatni akt poszukiwania prawdy. Początkowo ów szczyt jawi się 
Mędrcowi jako miejsce transcendencji materii w ideę, doczesności w wieczność, ułom-
ności w doskonałość. To uporczywe poszukiwanie „starczym zmęczonym wzrokiem" 
bram nieba, powinno zakończyć się poznaniem prawdy ostatecznej, błyskiem, eksta-
zą... 

Kiedy wreszcie starzec przeniknął mgłę, spowijającą szczyt, podjął wysiłek dalszej 
wędrówki. Czy odnalazł tam absolutną pustkę (co zdaje się uzasadniać gest otrzepy-
wania szat)? Może odkrył, że to pytania zostały źle postawione? Czy oddalając się 
miał poczucie, że odkrył tajemnicę bytu? Doznał klęski, czy przeciwnie, pojął sens 
świata? Czy prawdziwa mądrość to zdobywanie za wszelką cenę odpowiedzi, czy też 
szacunek dla granic wiedzy, których przekroczenie grozi otarciem o wewnętrzną pust-
kę? A może wiedzy ostatecznej nie osiąga się drogą medytacji. Może pogrążenie się 
we własnym „ego", to ucieczka przed intelektualną aktywnością, a ów „niedostyt", to 
pierwszy sygnał wejścia w kolejny krąg heurezy, znak, że i pytań, i odpowiedzi może 
być więcej, niż przewidywał to stary Mistrz... Być może oddalając się powolnym 
krokiem, niósł w ciszy otaczającego go świata mądrość dotąd nieprzeczuwaną? 



Marta Wójcik 

• * * 

trzeba pisać samego siebie 
wnikać w powikłania natury 
obserwować 
starać się uszczknąć choć odrobinę z tego 
co tak sprawnie ukrył przed nami Bóg 

nie trzymać jak bezradne dziecko 
ale walczyć o zrozumienie 
nie pytać komu są potrzebne te słowa 
i nie prosić o laury 
codziennie odnajdywać siebie na nowo 

* * * 

kiedy jesteś przy mnie 
chcę istnieć 
tworzyć 
zdobywać 

jak matka nie wierzyć 
tym którzy mówią że 
miłość uskrzydla 

* * * 

Moje myśli krążą wokół centrum Świata, 
które skupia się w tobie. 
Przylgnęły do mnie liście mokre, 
jak do asfaltu błotnista maź. 

Kres obaw i nadziei jest we mnie 
od dawna. 
Wiem, że dla innych mogę być. 
pomocą w odnalezieniu pustki. 
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• * * 

Miłosz nie chce poezji niezrozumiałej 
Różewicz krytykuje poezję trudną 
Chcę ująć moje uczucia 
w jedno słowo 
I pragnę byś tylko tyje zrozumiał 

* * * 

zbieram plony żalu który noszę w sobie 
do siebie i do innych 
nie umiem wybaczać błędów 
karzę za nie nienawiścią. 
nie potrafię wydobyć tego 
co we mnie silne 
za fasadą krzyku stoi jedynie strach 
prawda tkwi w głębi mnie samej 

* * * 

połącz ciało i umysł 
w dążeniu do czerpania ze źródła 
bądź pierwszym swojej duszy odkrywcą 
połącz miłość i szaleństwo 
stwórz pasję 
stwórz siebie 
usiądź i wsłuchaj się w swój umysł 



Marta Jedliczko 

Świat bez zdarzeń 
O wierszach Marty Wójcik 

Mówi się, że poeta, który przez cały czas pisze o sobie staje się nudny, podobnie 
jak człowiek, który nieustannie o sobie mówi. 

Niektórzy twierdzą, że poezja nie jest wzbogacona przez tych, którzy bezustannie 
wpatrują się w siebie, ale dzięki tym, którzy interesują się innymi ludźmi. 

Marta Wójcik, młoda poetka z Lubartowa, postrzega jednak te sprawy nieco 
inaczej. Oto, jakie wyznanie czyni w jednym ze swoich wierszy: 

trzeba pisać samego siebie (...) 
walczyć o zrozumienie 
nie pytać komu są potrzebne te słowa (...) 
codziennie odnajdywać siebie na nowo 

Taka próba alienacji wydaje się jednak nie do końca możliwa. Przeciwnie -
okazuje się, że nie jest ona potrzebna, bo staje się przeszkodą w osiągnięciu pełni, 
jaką stwarza obcowanie z drugim człowiekiem: 

kiedy jesteś przy mnie 
chcę istnieć 
tworzyć 
zdobywać 

Dziwny jest świat lirycznych odkryć Marty Wójcik. Z jednej strony jawi się jako 
świat bez zdarzeń, w którym miejsce naczelne zajmują próby rozwiązywania dylema-
tów moralnych. Z drugiej zaś strony jest to nieustanne poszukiwanie, przechodzące 
niejednokrotnie w histeryczne niemal pożądanie bliskości, obecności drugiego czło-
wieka: 

Moje myśli krążą wokół centrum świata, 
które skupia się w tobie; 

Chcę ująć moje uczucia 
w jedno słowo 
I pragnę byś tylko tyje zrozumiał. 
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Wydaje się jednak, że obecność drugiego człowieka nie przynosi oczekiwanego 
spełnienia. Nie daje go również, niedostrzegana niestety przez poetkę oryginalność 
rzeczy zwykłych i codziennych. 

Marta Wójcik jest przekonana, że „prawda tkwi w głębi niej samej" i tylko tam 
należy owej prawdy szukać. Ale tym samym autorka niejako skazuje samą siebie na 
konieczność ciągłego obcowania tylko ze sobą. Być może poetka próbuje jedynie 
stwarzać pozory, że taka maska jest identyczna z jej „własną twarzą", niemniej jednak 
zaprezentowana w ten sposób postawa podmiotu lirycznego wyraźnie wskazuje na 
egotyczny charakter tej poezji. Czasami zdecydowanie aż nazbyt egotyczny. 



Aleksandra Perzyńska-Wyciszkiewicz 

wyliczanka 

kiedyś bawiłam się w dziecięce wyliczanki 
raz... dwa... trzy... 
zawsze ktoś przegrywał 
raz... dwa... 
potem biegłam do domu 
i zamiast ćwiczyć grę na skrzypcach 
przymierzałam czarne pończochy mojej matki 
patrzyłam w lustro 
i myślałam że to sposób na życie 
kiedy słyszałam kroki na schodach 
w pośpiechu darłam pończochy 
ścierając karminowe usta 
pierwsze piekące policzki 
podpowiadały jakie jest życie 
raz... dwa... trzy... 
tylu nas już odeszło 
raz... dwa... kto następny? 

Gdańsk 1995 

* * * 

jest kobieta 
z mojego piętra 
z tlenioną grzywka 
i koralową szminką 
nic nie wiedząca o tym 
że usta powinny posiadać granice 
kiedy przechodzi 
ciągnie za sobą 
lekki odór wódki 
i ciężki tanich perfum 
nosi psa na rękach jak dziecko 
i rozmawia z nim 
w windzie 
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gdy tak stoimy obok siebie 
zakłopotane tym 
że jej córka jest kutwą. 

Gdańsk 1997 

* * * 

moje mieszkanie 
mnie nienawidzi 
każdym centymetrem kwadratowym 
kiedy otwieram drzwi 
przyjmuje mnie chłodno 
traktuje mnie z góry 
(to dziesiąte pióro) 
i parkiet żyje 
z każdym krokiem złośliwie 
usuwa się z drogi 
w kuchni rząd pustych butelek 
dzwoni zębami 
już wiem... czeka mnie zagłada 
okna stukają o ramię 
i czuję pusty wzrok ścian 
wbity w ciało drżące 
a gdy kładę się w nocy 
to sufit na mnie leci 
przygniata do łóżka 
i gwałci 
radio ryczy na całe gańo 
by zagłuszyć mój krzyk 
meble wyrzucają mnie w noc 
zatrzaskują się drzwi 

Gdańsk 1996 



Anastazja Śniechowska 

Po ciemnej stronie kisężyca 
O wierszach Aleksandry Perzyńskiej-Wyciszkiewicz 

Debiutancki tomik wierszy Aleksandry Perzyńskiej-Wyciszkiewicz, studentki Wy-
działu Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pt. „Anima" ukazał się nakładem Wydaw-
nictwa „PiT" w Krakowie w 1997 r. Autorka publikowała swoje teksty w „Autogra-
fie", „Topsie", „Sztuce Osobowej", „Ibidem". 

Jej poezja jest dowodem niezwykłej wrażliwości, posiadania daru wnikliwej ob-
serwacji świata, jawiącego się autorce jako przestrzeń zamknięta, ograniczona, 
a przede wszystkim nie akceptująca człowieka. Opisywany przez nią świat jest zurba-
nizowany i wyjałowiony z ciepła, radości istnienia, harmonii. Z niezwykłą ostrością 
rejestruje istnienie ciągłego napięcia między idealnym kręgiem kultury, a fizjologicz-
nością, niekiedy wulgarnością bytu ludzkiego. Skupiona na wewnętrznym przeżywa-
niu dwu metafizycznych katastrof: odrzucenia i braku. Podmiot liryczny, identyfikują-
cy siebie jako kobietę, wciąż przeżywa dramat istnienia w czterech ścianach, „w 
pudełku (...) mieszkania" (Testament), które „nienawidzi/ każdym centymetrem 
kwadratowym" (*** moje mieszkanie) i samotności, tęsknoty za mężczyzną, który 
odszedł lub może jeszcze się nie pojawił. Zapętlona w swą kobiecość, rozumianą 
fizjologicznie i traumatycznie, odnajduje ukojenie w myśli o śmierci, będącej jedno-
cześnie wyzwoleniem z zamkniętych przestrzeni i karą dla innych. 

Do odrębnej grupy tekstów zaliczyć należy rodzaj rozproszonego w tomiku cyklu 
tekstów poświęconych codzienności, stawiających diagnozę najbliższemu otoczeniu, 
kondycji ludzkiej, realizującej się w nieprzyjaznym świecie przedmiotów (*** nasto-
latki z mojego bloku, *** jest kobieta, Mój blok, *** moje mieszkanie). 

Warto jednak postawić pytanie samej autorce, dysponującej dużym potencjałem 
twórczym, jak i wielu innym młodym poetom, czy przeminął już czas, kiedy rzeczy-
wistość jawiła się jako przestrzeń choć trochę przyjazna człowiekowi, czy nie istnieją 
inne barwy niż wszechogarniająca szarość. Czy żyjemy po ciemnej stronie Księżyca? 
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