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ANNA PIWKOWSKA

POEZJE

***
Wolę być nikim niż tylko Itaką
miejscem gdzie przecież nigdy nie dopłyniesz
po wielu trudach, zapomniawszy imię
moje i psa, którego do "łańcucha
nigdy nie śmiałam przykuć choć nie słuchał
gdy go wołałam, bo pamiętam zimę
gdy własnym ciałem chronił cię przed mrozem.
On też mnie kocha. Chodzimy nad morze
i razem patrząc w miejsce gdzie horyzont
topi się w wodzie, czekamy. Czekamy.
Ja przesypując piasek a on liżąc
ziemię. Brzeg morski Itaką nazwany.
Wolę być Nikim niż podmytą ziemią
miejsce narodzin zapomnianych plemion
dziwną muzyką skarbnicą mądrości.
Żadna kobieta pozbawiona ciała
przez brak dotyku rąk które kochała
nie brała cięższych lekcji u Miłości.
Wolę być Nikim niż tylko Itaką
ziemią jedynie dobrze znaną ptakom
o których często mówiłeś: podróżni.
Ja wiem kusiły cię szersze przestrzenie
więc przesypuję siebie, piasek, ziemię
przez sito czasu zawieszone w próżni.

Siła cichej modlitwy i miłości siła
i siła ślepej wiary. Poplątane motki.
Z pudełek po zapałkach wieże, schody, schodki
buduję. Pierwsza zieleń gałęzie splamiła.
Drugą zieleń czujemy rozpięci na krzyżach
brzóz krwawiących na wiosnę z ran, zielonym sokiem.
Boże, gdzieś na niebieskich śpiący płaskowyżach,
ześlij nam trzecią zieleń. Szmaragdy głębokie
Twoich jezior. I lasów od-ciszy zielonych.
Spokój rąk nie przebitych, stóp nie poranionych.
6
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***
Zabiłam ciebie i siebie zabiłam.
Potem modliłam się cztery tygodnie,
pościłam, wody źródlanej nie piłam,
a potem oczy spróbowałam podnieść
i zobaczyłam. Jagnię wilk kołysał,
zając na pole wyprowadził lisa
i stali razem. Ramię w ramię. Obok.
Anioł szedł drogą? Nie było nikogo.

LIST GEORGA TRAKLA DO LUDWIKA V O N FIOKERA
PISANY Z KRAKOWA W ROKU 1914
Drogi, strach się położył tak jak dym na rżyskach,
na metalowym łóżku, lekarstwach, kieliszkach,
wypełnionych mdłą cieczą. Gdybym umarł, drukuj,
moje wiersze wydarte świeżej krwi, spod strupów.
Wiem, wszystko co przeżyłem na zawsze zostanie,
w patronie rannych, chorych, w moim "Sebastianie".
Matka niesie dzieciątko. Jęk płynie przez pokój
skargą drozda. Zdumienie. Księżyc w pełni. Spokój.
To miasto mnie ucisza. Otula w bandaże
chory mózg. Przy nim obłęd jest mały jak karzeł.
Podskakuje na nogach wykrzywionych w kabłąk.
Modlę się o śmierć jasną świadomą nie nagłą.
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LIST GEORGA TRAKLA DO SIOSTRY MARII GE1PEL
PISANY Z SALZBURGA W ROKU 1908
Sam jestem swoim życiem, mięśniem świata, skórą
ogniem krzyczącym w żyłach, czerwoną kopułą
liści, jądrem jesieni, Salzburgiem, wygnaniem,
a tutaj co dzień wiersze, świętych zwiastowanie.
A tu wilgoć na murach. Do katedry drogę
znam jak pamięć o Tobie, jak msze organowe
Bacha, kalectwo zmysłów, zmaganie się z bólem
by coś z muzyki planet zamknąć w partyturę.
A tu rośnie mój obłęd, mój upadek, piętno,
moje straszliwe zmierzchy, ocalone piękno.
Mój kruchy sen pod wodą szkło w ustach i skarga,
z drobiną kokainy na spuchniętych wargach.
Piszę list przy śniadaniu. Zamienia się w słowo
to co chcę Ci powiedzieć. Jak zawsze ab ovo,
od początku, od jajka, chleba z masłem, mleka,
które stoją na tacy. Tęsknię. Na list czekam.
Anna Piwkowska
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GILBERT KEITH CHESTERTON

MANIAK
Światowi ludzie mają kłopoty ze zrozumieniem świata, polegają tylko na
kilku cynicznych maksymach, które nie są prawdziwe. Pamiętam, jak raz
spacerowałem z jednym wydawcą, aż ten w pewnym momencie zrobił uwagę,
którą tak wiele razy słyszałem wcześniej; jest to właściwie motto współczesnego
świata. Potem wpadało mi to jeszcze wiele razy w ucho, aż wreszcie zdałem
sobie sprawę, że w tym sformułowaniu - nic nie ma. Wydawca wyraził się o
kimś: "2 tego faceta będą ludzie, on wierzy w siebie". I przypominam sobie, że w
chwili, gdy schylałem głowę, aby go lepiej usłyszeć, nagle stanął mi przed
oczami omnibus, na przodzie którego napisane było Hanwell (miejscowość pod
Londynem słynna ze szpiatala psychiatrycznego; takie angielskie Tworki przyp.tłum.). Powiedziałem mu: "Pragnę panu przypomnieć, gdzie znajdują się
ludzie, którzy najmocniej wierzą w siebie. Znam takich, którzy ufają sobie
bardziej niż Napoleon i Cezar. Wiem, gdzie płonie gwiazda pewności i sukcesu.
Mogę pana zaprowadzić do tronu supermenów. Ludzie, którzy naprawdę wierzą
w siebie, znajdują się w zakładach dla obłąkanych". Wydawca odparł łagodnie,
że jest nie tak mało osób, które wierząc w siebie, nie trafiły jednak do
psychiatryka. "Tak, to prawda - zgodziłem się. - A pan, jak mało kto, powinien
ich znać. Ten pijany poeta, od którego nie chciał pan wziąć ponurej tragedii, on
wierzył w siebie. Albo ten starszy minister z dziełem epickim, przed którym
schował się pan w pokoiku na tyłach, przecież on też wierzył w siebie. Jeśli
zastanawiał się pan kiedyś nad swoim doświadczeniem zawodowym w
oderwaniu od smętnej indywidualistycznej filozofii, odkrył pan zapewne, że tak
zwana wiara w siebie jest jednym z n aj po wszech n iejszy ch znaków niezdarności.
Aktorzy, którzy nie potrafią grać, wierzą w siebie, i dłużnicy bez nadziei na spłatę
również. Nie byłoby przesadą rzec, źe upadek człowieka następuje nadto
często, ponieważ wierzy on w siebie. Pełne samozaufanie nie jest zwykłym
grzechem, samozaufanie jest słabością. To histeryczna i zabobonna postawa, a
kto jej hołduje, ma wypisane na twarzy Hanwell, podobnie jasno jak ten
omnibus". Na to wszystko mój przyjaciel wzruszył ramionami: "Cóż, jeśli
człowiek nie mógłby wierzyć w siebie, to w kogóż miałby wierzyć". Po dłuższej
przerwie odpowiedziałem: "Pójdę do domu i napiszę książkę* w odpowiedzi na
to pytanie". Myślę, że książka ta może zacząć się tam, gdzie nasze argumenty
- w sąsiedztwie domu dla obłąkanych. Nowocześni naukowcy przykładają
szczególną wagę do tego, aby wszelkie badania zaczynać od jakiegoś faktu.
Zamierzchli mistrzowie religii zwracali uwagę dokładnie na tę samą konieczność.
Wszystko zaczynali od faktu grzechu - faktu tak prostego jak kartofle.
Niezależnie od tego, jak człowiek mógł być dokładnie wymyty w święconej
wodzie, nie było wątpliwości, że chciał takiej kąpieli. Dzisiaj jednak poważni
przywódcy religijni w Londynie, wcale nie zatwardziali materialiści, zaczęli
kwestionować nie wysoce dyskusyjną wodę, ale całkowicie oczywisty brud.
Nowocześni poważni teologowie roztrząsają problem zasadności grzechu, kiedy
jest on tymczasem jedyną częścią chrześcijańskiej teologii, która może być
łatwo dowiedziona. Następcy wielebnego R.J. Campbella w swojej nadto
wyszukanej duchowości dopuszczają łaskawie boską bezgrzeszność, której nie
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mogą dostrzec nawet w snach. Ale zawzięcie zaprzeczają Istnieniu ludzkiego
grzechu, z którym codziennie mają do czynienia na ulicy. Najwięksi święci i
najtwardsi sceptycy jako punkt wyjścia dla swoich rozważań brali oczywisty fakt
istnienia zła. Jeśli jest prawdą (a oczywiście jest), że jakiś człowiek może czuć
rozkosz w obdzieraniu kota ze skóry, w takim razie filozof religii musi wybrać
jeden z dwóch wniosków. Musi zaprzeczać istnieniu Boga, podobnie jak ateiści,
albo negować istnienie powiązania pomiędzy Bogiem a tym człowiekiem, jak
robią to chrześcijanie. Współcześni teologowie prezentują zastanawiającą
racjonalność - zaprzeczają istnieniu kota.
W tej sytuacji jest mało prawdopodobne, aby zacząć wszystko, jak to
robili nasi ojcowie, od faktu grzechu. Ten oczywisty fakt, który był dla nich jasny
jak słońce (tak samo jasny jest dla mnie), został rozrzedzony i
zmarginalizowany. Chociaż współcześniaki wszelakiego rodzaju zaprzeczyły
istnieniu grzechu, to nie sądzę, by tak samo potraktowały domy dla wariatów.
Ciągle zgadzamy się, że intelekt może upaść doszczętnie, niczym stary
zruinowany dom. Ludzie nie wierzą w piekło, ale ciągle, jak na razie, wierzą w
Hanwell. O ile kiedyś różne teorie miały na celu sprawić, aby człowiek postradał
duszę, tak różne współczesne sądy i teorie są obliczone na utratę przez niego
rozumu.
To prawda, że niektórzy potrafią mówić przejrzyście w głębokim
obłędzie i są jednocześnie atrakcyjni. Jednak chwila zastanowienia pokaże, że
jeśli nawet choroba jest piękna, to jest to choroba kogoś innego. Niewidomy
może być portretowany, ale potrzeba obu oczu, aby zobaczyć obrazek.
Podobnie najdzikszą poezję obłąkanego może podziwiać tylko zdrowy
psychicznie. Dla szaleńca jego wariactwo jest całkiem prozaiczne, ponieważ jest
prawdziwe. Człowiek, który ma się za kurczaka, jest dla siebie tak normalny jak
kurczak właśnie. Człowiek, który myśli, że jest kawałkiem szkła, jest dla siebie
tak nudny, jak tylko może być nudny kawałek szkła. Ta jednorodność umysłu
sprawia, że jest znudzony i oszalały. Tylko dlatego, że widzimy ironię w jego
myślach, sądzimy niekiedy, że są one olśniewające; tylko dlatego, że on nie
widzi ironii w swoich myślach, jest wsadzony do psychiatryka na dobre.
Dziwactwo porusza po prostu tylko normalnych ludzi. Dlategp zwyczajni ludzie
bardziej cieszą się swoim życiem, podczas gdy odmieńcy nieustannie narzekają
na jego monotonię i nijakość. To także tłumaczy dlaczego nowe powieści
umierają tak szybko, a stare czarodziejskie opowieści trwają wiecznie. W
starych czarodziejskich opowieściach bohaterem może stać się normalny
chłopak; to jego przygody rzeczywiście poruszają poruszają ponieważ są
prawdziwe. Ale w nowoczesnych psychologicznych powieściach bohater jest
normalny inaczej; centrum nie jest już centralne, jest skrzywione. (...) Można
naturalnie wyobrazić sobie powieść bez rycerza między smokami, ale nie bez
smoka między smokami. Stare opowieści snują historie o tym, co normalny
człowiek zrobi w oszalałym świecie. Współczesne śmiertelnie poważne powieści
realistyczne zastanawiają się, co lunatyk ma do zrobienia w mdłym otoczeniu.
Zacznijmy zatem od domu wariatów; zacznijmy naszą intelektualną
przygodę od tego zajazdu zła i fantastyki. Jeśli mamy rzucić okiem na filozofię
rozsądku i umiaru, pierwszą rzecz jaką musimy zrobić, to usunąć ogromny i
bardzo rozpowszechniony przesąd, że wyobraźnia, a szczególnie mistyczna
wyobraźnia, stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Poeci są
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postrzegani jako psychicznie niepewni; i ogólnie niektórzy ludzie widzą jakieś
niewyraźne powiązanie między zdobieniem głowy laurami a wkładaniem słomy
we włosy. Fakty i historia całkowicie zaprzeczają tej wizji. Większość
znakomitych poetów była nie tylko zdrowa psychicznie, ale i potrafiła dbać o
swoje interesy; jeśli Shakespeare kiedykolwiek trzymał konie, robił to dlatego,
ponieważ dzięki nim czuł się bezpieczniej finansowo. Imaginaeja nie karmi
obłędu. Właśnie tym, czym karmi się obłęd, jest rozum. To nie poeci wpadają w
obłąkanie, tylko szachiści. Matematycy wariują, kasjerzy także, wybitni artyści
dość rzadko. Ja wcale, jak mogłoby się wydawać, nie atakuję logiki: mówię tylko,
że to zagrożenie leży w logice, a nie w wyobraźni. Artystyczne ojcostwo jest o
tyle zdrowe, o ile dobrze się ma jego psychiczne ojcostwo. Tu trzeba
powiedzieć, że jeśli poeta chorował na głowę, to na ogół dlatego ponieważ jego
słabym punktem w umyśle była racjonalność. Edgar Allan Poe, na przykład,
rzeczywiście był obłąkany, ale nie dlatego, że był poetą, ale dlatego, że był
analitykiem. Nawet szachy wyglądały dla niego nadto poetycko, nie znosił ich,
ponieważ pełno było tam koni, wież, jak w wierszu. Wolał czarne krążki warcab;
bardziej przypominały mu czarne kropki w diagramach. Zapewne
najpoważniejszy przypadek tego typu zdarzył się Cowperowi. Był to jedyny
przypadek wielkiego angielskiego poety, który całkowicie oszalał. Nie ulega
wątpliwości, że w obłęd wprowadziła go logika, ponura i obca logika
predestynacji. Poezja nie była chorobą ale odwrotnie - lekarstwem, trzymała go
przy zdrowych zmysłach. Mógł czasem zapomnieć o tym czerwonym i
spragnionym piekle, do którego odrażająca konieczność ściągała go wzdłuż
szerokich wód i białych płaskich lilii Ouse. Został potępiony przez Jana Kalwina,
a prawie uratowany przez Jana Gilpina.
Jak więc widzimy, ludzie nie szaleją tylko podczas snu. Krytycy są
znacznie większymi szaleńcami niż poeci. Homer był doskonały i opanowany, to
tylko jego krytycy robią z niego ekstrawaganckiego łachmaniarza. Szekspir był
sobą, krytycy odkryli zaś, że był kimś zupełnie innym. Chociaż święty Jan
Ewangelista widział w swoich wizjach dużo przerażających potworów, to nie
ujrzał tak dzikiego monstrum, jak jednego ze swoich komentatorów. Generalny
wniosek jest prosty. Poezja jest zdrowa, ponieważ pływa w bezkresnym morzu;
rozum próbuje przekroczyć bezkresne morze i natyka się na swój kres. W
rezultacie pojawia się psychiczne wyczerpanie, jak to, które przydarzyło się
Holbeinowi. Zaakceptować wszystko - to ruch, gimnastyka, zrozumieć wszystko
- to zwyczajna przesada. Poeta chce chodzić z głową w chmurach; logikowi
zależy, aby niebo znalazło się wewnątrz jego głowy. I dlatego coś puszcza, coś
się przeciera w jego psychice. To mały problem, ale nie oderwany od tematu:
ten uderzający błąd jest często wzmacniany przez błędne tłumaczenia. Wielu z
nas słyszało po wielokroć cytat Drydena: "Wielki geniusz znajduje się blisko
szaleństwa". Tyle tylko, że Dryden nigdy nie powiedział, że wielki geniusz
znajduje się blisko szaleństwa. Dryden był rzeczywiście geniuszem i znał się na
życiu. Trudno byłoby znaleźć bardziej romantyczną osobę niż on i jednocześnie
rozsądniejszą. Naprawdę Dryden napisał: "Wielkie rozumy często znajdują się
blisko szaleństwa"; i to jest prawdą. To zdanie opisuje stan intelektu
zagrożonego załamaniem. Powinniśmy sobie także przypomnieć o jakim rodzaju
ludzi mówił Dryden. Nie miał przecież na myśli wizjonerów nie z tego świata, jak
Vaughan albo George Herbert. Mówił o cynikach mocno trzymających się ziemi,
o sceptykach, dyplomatach, szalenie praktycznych politykach. Tacy ludzie
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znajdują się blisko szaleństwa. Nieustanne kalkulowanie myśli własnych i innych
ludzi' jest niebezpiecznym zajęciem. Kiedyś, jakaś nonszalancka osoba była
ciekawa, dlaczego się mówi: "zwariowany jak kapelusznik". Ktoś inny jej
odpowiedział: "kapelusznik jest wariatem, ponieważ musi mierzyć ludzką głowę".
Jeśli wielcy mózgowcy są często maniakalni, to tak samo wśród
maniaków zdarza się, wcale nie tak rzadko, wielki mózgowiec. Kiedy wplątałem
się w kontrowersje związane z Clarion i zagadnieniem wolnej woli, pewien
uzdolniony pisarz, R.B. Suthers napisał, że wolna wola jest obłąkana, ponieważ
oznacza bezprzyczynowe zachowanie, a przecież bezprzyczynowe są czyny
psychicznie chorych. Nie będę w tej chwili zatrzymywał się na fatalnym
uchybieniu deterministycznej logiki. Oczywiście jeśli jakiś czyn, nawet
psychopaty, może być bezprzyczynowy, wówczas determinizm jest skończony.
Jeśli łańcuch zdarzeń może być przerwany przez szaleńca, może też być
przerwany przez zdrowego człowieka. Chciałbym jednak wskazać na coś
bardziej praktycznego. Naturalnie, nie budzi zdumienia fakt, że marksistasocjalista nic nie wie na temat wolnej woli. Ale jest co najmniej znamienne, że
nowoczesny marksista nie orientuje się w sprawie obłąkania. Pan Suthers
ewidentnie nie ma zielonego pojęcia o wariatach. Ostatnią rzeczą, jaką można
powiedzieć o obłąkanym jest to, że jego zachowanie nie ma przyczyny. Jeśii
jakieś czyny mogą być nazwane bezprzyczynowymi, należą do drugorzędnych
odruchów zdrowej osoby, na przykład pogwizdywanie podczas spaceru,
smaganie trawy patykiem, szuranie piętami czy zacieranie rąk. Szczęśliwy
człowiek może robić bezużyteczne rzeczy, chory człowiek nie jest wystarczająco
silny, aby być bezczynnym. Takiej beztroskiej i bezprzyczynowej sytuacji
człowiek szalony po prostu nie mógłby zrozumieć; zasadniczo szaleniec
(podobnie jak determinista) widzi zbyt dużo przyczyn we wszystkim. Widzi
zakonspirowane znaczenie w całkowicie pustych zdarzeniach. Mógłby odebrać
ścinanie trawy jako zamach na prywatną posiadłość; pocieranie obcasami za
przejaw przestępstwa. Jeśli zdarzyłoby mu się być beztroskim, byłby bliższy
wyzdrowienia. Każdy, kto miał wątpliwą przyjemność rozmowy z ludźmi na
granicy sercowego czy psychicznego załamania, wie, że ich najbardziej ponura
zdolność polega na przejrzystym widzeniu detali i łączeniu jednej rzeczy z drugą
na mapie zdarzeń bardziej zawiłej niż egipski labirynt. Jeśli dyskutuje się z
szaleńcem, jest bardzo prawdopodobne, że jedynie pogorszy się jego i tak już
złą sytuację; jego umysł mknie z kosmiczną prędkością byleby nie być
zatrzymanym przez trzeźwy osąd. Nie jest skrępowany poczuciem humoru,
wdzięku czy głuchej pewności doświadczenia. Zaczyna być logiczny, gdy
przychodzi mu odrzucać zdrowe ludzkie uczucia. Potocznym wyrażeniem dla tej
choroby jest szacunek dla bałamutności. Szaleniec nie stracił rozumu. Szaleniec
jest człowiekiem, który stracił wszystko za wyjątkiem rozumu. Jego objaśnienia
są zawsze doskonałe i bardzo często z zachowaniem należytej racjonalności.
Mówiąc dosłowniej, wytłumaczenie chorego psychicznie, jeśli nie jest nawet
rozstrzygające, to jest co najmniej nie do obalenia; można to zjawisko
zaobserwować w dwóch albo trzech n ajpowszech n iejszych rodzajach
szaleństwa. Jeśli paranoik oświadcza na przykład, że wszyscy wokół zawiązali
spisek przeciwko niemu, nie można z nim dyskutować inaczej, jak tylko
przypominając mu, że wszyscy temu zaprzeczają ale on wie, że właśnie tak
odpowiadają konspiratorzy. Jeśli facet twierdzi, że jest królem Anglii, nie
zaskoczysz go twierdząc, że władze uważają go za wariata. Niewiele
12
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osiągniesz, tłumacząc innemu, uważającemu się za Jezusa Chrystusa, że świat
zaprzecza jego boskości. Potrafi zbijać fakty tak samo jak ty.(....) Pomimo to,
cały czas błądzi. Kiedy jednak staramy się wykazać jego błąd, nie pójdzie nam
to tak łatwo, jak zakładaliśmy. Być może najlepsze określenie, na jakie możemy
się zdobyć, powinno brzmieć: "Twój umysł porusza się w idealnie zamkniętym
okręgu. Choć małe koło jest tak samo nieskończone jak duże, to jednak jest to
małe koło obłędu. Inaczej mówiąc - zwariowana odpowiedź może przypominać
normalną jednak nie jest tak samo ważna; kula też jest okrągła tak samo jak
Ziemia, a mimo to nie jest Ziemią." (...) Dzisiaj - mówię to, jakby empirycznie
zorientowany - najsilniejszym znakiem obłędu jest kombinacja logicznej
bezbłędności i jakiejś spłyconej duchowości. Obłąkane teorie wyjaśniają
niespotykanie dużą liczbę rzeczy, ale wszystkie one są zawieszone osobno w
próżni. Jeśli mielibyśmy zatem do czynienia z rozchwianym umysłem, wydaje mi
się, że zamiast odpierania jego argumentów, powinniśmy zaofiarować mu
przestrzeń, powietrze, przekonać go, że jest coś czystego, świeżego poza
dusznością pojedynczych argumentów. Weźmy pierwszy typowy przypadek
człowieka oskarżającego otoczenie o spiskowanie przeciwko niemu. Gdybyśmy
chcieli najgłębiej zaprotestować wobec tej obsesji, wydaje mi się, że powinniśmy
powiedzieć tak: "Oh, przyjmuję do wiadomości twój przypadek, znam go już na
pamięć, zgadzam się, że wiele rzeczy do siebie pasuje, dokładnie jak mówisz.
To prawda, że twoje tłumaczenia wyjaśniają wiele spraw, ale jednocześnie jak
wiele pomijają. Czy nie ma innych ciekawych historii na świecie poza twoją? Być
może czepiasz się szczegółów? Że ten facet na ulicy, który nie spostrzegł
ciebie, zastosował jedynie przebiegłą zagrywkę, a ten policjant proszący cię o
dokumenty, naprawdę znał twoją tożsamość wcześniej. Ale zastanów się, o ile
byłbyś szczęśliwszy, jeślibyś wiedział, że twoja osoba w ogóle nie obchodzi tych
ludzi. O ileż twoje życie stałoby się bogatsze, jeśli twoje Ja zechciałoby być
mniejsze, albo gdybyś mógł patrzeć na ludzi z normalną ciekawością i
przyjemnością gdybyś widział ich spacerujących takimi, jakimi są w swoim
egoizmie i obojętności. Zaczęliby cię interesować, ponieważ nie byliby
zainteresowani tobą. Wydostałbyś się z tego mikroskopijnego teatru, w którym
twoja nudna sztuka jest cały czas grana i znalazłbyś się pod wolnym niebem, na
ulicy pełnej ciekawych nieznajomych".
Albo weźmy drugi przypadek, tego faceta pożądającego królestwa.
Twoja reakcja mogłaby brzmieć tak: "W porządku, jesteś królem Anglii, ale
dlaczego się tym przejmujesz? Zrób wysiłek, abyś stał się prawdziwym
człowiekim i patrz z góry na wszystkie królestwa świata". Nie zapomnieliśmy też
o trzecim rodzaju szaleńca nazywającego się Jezusem Chrystusem.
Powiedzielibyśmy mu tak: "A zatem jesteś Stwórcą i Zbawicielem Świata: ale
cóż to za mały świat musi być, jakież małe niebo musisz zamieszkiwać, z
aniołami nie większymi niż motyle. Jakże smutno jest być Bogiem i jakiż to nie
nadający się do niczego jest ten Bóg! Czyżby nie było pełniejszego życia i
wspanialszej miłości niż twoja. (...) Bez wątpienia byłbyś radośniejszy i
zwyczajnie ciebie samego byłoby więcej, jeśli młot najwyższego Boga mógłby
zmiażdżyć twój maleńki kosmos, rozrzucając gwiazdy jak świecidełka i
zostawiając ciebie wolnego, zdolnego spoglądać zarówno w górę jak i w dół".
Trzeba nam wiedzieć, że najbardziej praktyczna nauka traktuje takie
spojrzenie jako psychiczne zło; nie szuka sposobów na rozmowę z nią jak z
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herezją, ale zwyczajnie odrzuca ją jak czary. Nowoczesna nauka, niczym
starożytna religia, nie wierzy w doskonale wolną myśl. Teologia udziela nagany
pewnym myślom, nazywając je bluźnierczymi. Nauka karci pewne myśli,
określając je schorzałymi. Na przykład niektóre religijne społeczności odwodzą
mniej lub bardziej swoich wiernych od myślenia o seksie. Nowe unaukowione
społeczeństwo odwodzi swoich członków od myślenia o śmierci, to jest fakt i to
świadczący o chorobie. W sprawach dotyczących osób, których choroba ma
znamiona manii, nowoczesna nauka zabiega dużo mniej o logikę, aniżeli robi to
tańczący Derwisz. W takich przypadkach nie wystarczy, żeby nieszczęśliwy
człowiek pragnął prawdy; on musi pragnąć zdrowia. Nic nie może go uratować,
jak tylko zwierzęcy głód za normalnością. Taki człowiek nie może o sobie
myśleć wykraczając poza psychiczne zło; po prostu ten organ aktualnie jest
chory, niepoczytalny i nie można udawać, że jest niezależny. Uratować go może
jedynie wola i wiara. Zwykle jego rozum rusza się w okrężnych koleinach, praca
jego logiki przypomina wagon trzeciej klasy jeżdżący w kółko na bocznicy. (...)
Leczenie obłąkanego nie może przypominać rozmowy z filozofem, to jest raczej
egzorcyzm, wypędzanie diabła. Jakkolwiek filozofowie i psychologowie różnie
starają się prowadzić kurację, to ich nastawienie jest głęboko nietolerancyjne,
jak może być nietolerancyjna Krwawa Mary. Po prostu oczekują od chorego, aby
przestał myśleć, jeśli planuje nadal żyć. Ich rada oznacza intelektualną
amputację. Jeśli twoja głowa gorszy cię, odetnij ją ponieważ do Królestwa
Niebieskiego lepiej wejść jako debil, niż z całym intelektem być wrzuconym do
piekła lub do Hanwell.
Chociaż obłąkany często dobrze radzi sobie z racjonalną
argumentacją to oczywiście można go pokonać w logicznym dyskursie. Ale
można to opisać bardziej obrazowo. Obłąkany....znajduje się w...szczelnym.,
sterylnym więzieniu jednej idei, ciągle dotyka bolesnego granicznego punktu.
Ten człowiek jest pozbawiony zdrowego wahania i zdrowej komplikacji.
Doszedłem wreszcie do miejsca, w którym mogę napisać, że maniakami
zająłem się z jednego prostego powodu: to o nich myślę, kiedy jestem osaczony
przez różnych koryfeuszy nowoczesnej myśli. Ten nastrój nieomylności, który
dochodzi do mnie z Hanwell, słyszę także z połowy katedr uniwersyteckich i
ośrodków naukowych. Wykładający tam reprezentują kombinację, którą już
poznaliśmy: ekspansywnego rozumu i ciasnego, zdrowego rozsądku. Widzą na
szachownicy białe na czarnym i jeśli wszechświat jest wyłożony takim wzorem,
to dla nich białe przykrywa czarne. Jak lunatycy, nie mogą zmienić swojego
punktu wyjścia, nie mogą wykonać psychicznego wysiłku i zobaczyć tego wzoru
inaczej: jako czarnego koloru przykrywającego kolor biały.
Weźmy pierwszy zwykły przypadek materializmu. Jak na ambitną próbę
wyjaśnienia sensu świata materializm stanowi przykład chorego uproszczenia.
Spełnia też wszelkie kwalifikacje stanowiska chorego psychicznie, który posiada
zdolność zakrywania wszystkiego i takąż samą zdolność pozostawienia
wszystkiego odkrytym. Zastanówmy się nad zdolnym i szczerym materialistą
powiedzmy nad panem McCabe, a odniesiemy wówczas dokładnie te same
unikalne wrażenie. Ten pan rozumie wszystko i jednocześnie nic nie jest,
według niego, warte zrozumienia. Jego świat może być pełen i doskonały w
każdej śrubce i kole zębatym, ale ciągle jest mniejszy od naszego. Schemat
myślenia tego człowieka, podobnie jak klasyczny schemat myślenia szaleńca,
nie dotyczy realnych rzeczy świata, jak walki ludzi, dumy matki, pierwszej
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miłości czy strachu na morzu. Kosmos materialisty .przypomina maleńką kulkę,
którą człowiek może sobie schować w głowie.
Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie zastanawiam się teraz nad
zależnością tych twierdzeń w stosunku do prawdy, ale w stosunku do zdrowia.
Później zamierzam wyjaśnić, jak mają się one do obiektywnej prawdy, na razie
zastanawiam się nad ich fenomenem psychologicznym. Nie chcę dowodzić
panu Haeckelowi, że materializm jest nieprawdziwy, ani odrobinę bardziej niż
owemu człowiekowi, któremu wydawało się, że jest Chrystusem. Zaznaczam
tylko, że oba przypadki mają ten sam stopień doskonałości, co niedoskonałości.
Można wytłumaczyć obojętnej publiczności zatrzymanie człowieka w Hanwell
jako ukrzyżowanie Boga, którego ten świat nie jest warty. I ludzie kupią to
wytłumaczenie. Podobnie można wyjaśnić harmonię wszechświata mówiąc, że
wszystkie rzeczy, nawet ludzkie dusze, są liśćmi nieuchronnie odsłaniającymi na absolutnie nieświadomym tego drzewie - ślepe przeznaczenie rzeczy. Ho też
można nazwać wyjaśnieniem, oczywiście nie tak doskonałym jak szaleńca.
Jednak normalny umysł ludzki sprzeciwia się obu tym wyjaśnieniom. Człowiek
myśli sobie mniej więcej tak: "jeśli ten facet z Hanwell jest Bogiem, to niewielki z
niego bóg"; i podobnie - "jeśli świat materialisty jest prawdziwy, to mały jest ten
kosmos". Rzecz się skurczyła, bóstwo jest mniej boskie niż wielu ludzi, i
(zgodnie z tym co twierdził Haeckel) całe życie jest znacznie bardziej szare,
wąskie i trywialne niż jego wyizolowane aspekty. Części są ciekawsze niż
całość.
Musimy też pamiętać, że filozofia materialistyczna jest ze swej natury
ograniczona bardziej niż jakakolwiek religia. W pewnym sensie wszystkie
inteligentne pomysły są wąskie. Nie mogą być szersze, niż pozwala na to Ich
natura. Chrześcijanin jest ograniczony w tym samym stopniu co ateista. Nie
może rozumieć chrześcijaństwa fałszywie i dalej być chrześcijaninem, tak samo
ateista - źle pojmując ateizm, przetaje być ateistą. Tak się jednak składa, że jest
bardzo specyficzny aspekt, w którym materializm ma więcej ograniczeń niż
spirytualizm. Pan McCabe uważa mnie za niewolnika, ponieważ nie wolno mi
wierzyć w determinizm. Ja zaś uważam, że pan McCabe jest niewolnikiem,
ponieważ nie wolno mu wierzyć w magiczność. Kiedy jednak analizujemy te dwa
weta, łatwo się zorientujemy, że jego jest silniejsze niż moje. Chrześcijanin ma
pełną swobodę w wierzeniu, iż we wszechświecie występuje ustalony porządek
lub nieunikniony rozwój. Ale materialiście nie wolno już dopuścić do jego
nieskazitelnej maszyny cienia duchowości czy cudu. Biedny pan McCabe nie
może trzymać nawet najmniejszego skrzata, chociaż możnaby go schować w
kwiat kurzyślepia. Chrześcijanin zgadza sie z ideą różnorodnego wszechświata,
tak jak zdrowy człowiek wie, że jego natura jest zawiła. Wie, że jest w nim ślad
bestii, diabła, świętego, mieszczanina. Mało tego, zdrowa osoba wie nawet, że
jest w nim nawet odrobinę szaleńca. Tymczasem świat materialisty jest solidny i
prosty, podobnie wariat jest całkowicie pewny swego nienaruszonego zdrowia
psychicznego. Materialista jest pewny, że historia opiera się na łańcuchu
przyczynowo-skutkowym dokładnie tak, jak wspomniana jakiś czas temu osoba
jest pewna, że jest kurczakiem. Materialista i obłąkany nigdy nie mają
wątpliwości.
Doktryny duchowe faktycznie nie blokują umysłów, robią to doktryny
materialistyczne. Nawet jeśli wierzę w immorainość, nie potrzebuję się nad tym
zastanawiać. Ale gdy odrzucam istnienie immoralności, nie mam nawet
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możliwości pomyśleć o tym. W pierwszym przypadku droga jest otwarta i mogę
nią iść tak daleko, jak chcę; w drugim przypadku drogę zamknięto. Ten
przypadek ma związek z szaleństwem. Pisałem o wyczerpującej i logicznej teorii
obłąkanego, która stopniowo niszczyła jego człowieczeństwo. Teraz mamy do
czynienia z dedukcją materialisty, która również stopniowo wyniszcza jego
człowieczeństwo. Nie mam na myśli tylko dobra, ale wszystko co stanowi o
człowieku - nadzieję, poetyckość, inicjatywę, męstwo. Na przykład jeśli
materializm wiedzie człowieka do kompletnego fatalizmu (a tak często się
dzieje), jest całkiem daremne udawanie, że ta idea ma coś wspólnego z
wolnością. To absurd, żeby mówić o walce o wolność i używać myśli do
paraliżowania wolnej woli. Determiniści mogą nazywać swoje prawo łańcuchem
przyczyn; co by to nie znaczyło, jest to najgorszy łańcuch, jaki kiedykolwiek
spętał człowieka. Możesz mówić, że człowiek jest wolny, aby miał prawo uważać
się za jajko ugotowane na miękko. Ale chyba ważniejszą sprawą jest, że wtedy
nie ma wolności jedzenia, picia, spania, spacerowania czy palenia papierosów.
Podobnie, jeśli masz ochotę, możesz powiedzieć, że śmiały myślicieldeterminista ma prawo do kwestionowania woli. Ale chyba ważniejszą sprawą
jest, że wtedy nie ma wolności w przeklinaniu, dziękowaniu usprawiedliwianiu,
przekonywaniu, karaniu, w opieraniu się pokusom i podburzaniu motłochu, w
robieniu noworocznych postanowień, napominaniu tyranów czy nawet w
dziękowaniu za podanie musztardy.
Pisząc o tym zagadnienieniu, natrafiłem na pewien sofizmat
wykazujący, że fatalizm deterministyczny jest łaskawy dla ciężkich i lekkich
przewinień. To jest straszliwe odwrócenie prawdy. Łatwo dowieść, że doktryna
konieczności nie robi różnicy międy chłoszczącym katem a upominającym
przyjacielem. Oczywiście, jeśli kogoś ma już pominąć to uprzejmego przyjaciela.
Fakt, że grzechy są nieuniknione, nie może powstrzymywać kary; jeśli
determinzm coś powstrzymuje, to powstrzymuje perswazję. Idea ta może więc
prowadzić z równym prawdopodobieństwem do okrucieństwa jak i do
tchórzostwa. Determinzm nie jest sprzeczny z okrutną metodą kryminalistów.
Jest niezgodny za to z wielkodusznym traktowaniem kryminalistów, z
jakimkolwiek odwołaniem się do lepszej strony ich natury czy zachętą do
moralnej walki. Determinista nie wierzy.w odwoływanie się do woli człowieka,
wierzy natomiast w zmianę środowiska. Nie ma powodu, by powiedzieć
grzesznikowi: "Idź i nie grzesz więcej", ponieważ grzesznik nic nie może zrobić.
Można za to wsadzić go do wrzącego oleju; wrzący olej to już środowisko.
Materialista, widziany jako figura, ma kontur obłąkanego. Obaj zajmują od razu
pozycję nieznośną i nie do obalenia.
Oczywiście te wszystkie uwagi nie dotyczą wyłącznie materialistów.
Mogłoby się również odnosić do innych specjalistów ekstremalnej spekulatywnej
logiki. Otóż występuje rodzaj sceptyka nieskończenie bardziej tragicznego, niż
osobnik wierzący, że wszystko jest materią. Można spotkać sceptyka będącego
przekonanym, że wszystko zaczęło się w nim samym. Wątpi nie w istnienie
demonów czy aniołów, ale w istnienie ludzi i krów. Jego właśni przyjaciele są
mitologią stworzoną przez niego samego. Wymyślił własnego ojca i własną
matkę. Ta koszmarna ułuda jakoś atrakcyjnie pasuje do współczesnego, niemal
mistycznego, egoizmu. Wydawca, który uważał, że osiągnięcie czegokolwiek
uzależnione jest od wiary w siebie, pisarze, którzy zajmują się rozmową o
inspirujących ich osobach, zamiast tworzyć realne życie - tych wszystkich ludzi
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dzieli zaledwie cal od ponurej pustki.
Kiedy przyjaciele wyblakli jak
duchy, fundamenty świata upadły, a wszystko wokół stało się kłamstwem, kiedy
człowiek niewierzący w nic tkwi samotny w swojej koszmarnej marze, wtedy to
wielkie indywidualistyczne motto powinno zawisnąć nad jego głową jak mściwa
ironia. Gwiazdy będą tylko kropkami w ciemnościach jego mózgu, twarz jego
matki szkicem chorego długopisu na ścianie celi. A nad jego celą zawiśnie napis
jedynej przygnębiającej prawdy: "On wierzy w siebie".
Ta egoistyczna ekstrema myśli ludzkiej pokazuje paradoksy podobne
do ekstremy materialistycznej. Są one równie doskonałe w teorii i równie
trzeszczące w praktyce. Stosunkowo łatwo jest oświadczyć, że człowiek zawsze
przebywa we śnie. Naturalnie nie ma wystarczającego dowodu, który
przekonałby kogoś, że nie znajduje się we śnie, a to z prostej przyczyny - nie
możemy zaproponować żadnego dowodu, jakiego nie możnaby przedstawić
także we śnie. Gdyby jednak jakiś facet zaczął podpalać Londyn, mówiąc, że
jego lokaj zaraz będzie serwował mu śniadanie, powinniśmy odstawić go razem
z innymi tego typu logikami do miejsca, o którym wzmiankowałem tutaj już
wielokrotnie. Człowiek, który nie wierzy swojemu rozumowi, i człowiek, który nie
wierzy w nic oprócz swojego rozumu, są podobnie chorzy; dowodzą tego nie
błędy w ich argumentacji, ale całe ich życie oparte na błędzie. Zamknęli się w
dwóch skrzynkach pomalowanych od wewnątrz w słońce i gwiazdy, obaj nie
potrafią się z nich wydostać; jeden ku zdrowiu i szczęściu Nieba, drugi ku
zdrowiu i szczęściu Ziemi. Ich stanowisko jest całkiem rozsądne, w pewnym
sensie nieskończenie rozsądne, podobnie jak nieskończenie okrągła jest
moneta trzypensowa. Ale istnieje też nędzna nieskończoność, podła i
niewolnicza wieczność. Jest rzeczą zabawną że wielu współczesnych,
nieważne sceptyków czy mistyków, przyjęło jako ich znak pewien wschodni
symbol ostatecznej nicości. Chcąc reprezentować wieczność, reprezentują węża
trzymającego ogon w zębach. Jest wiele sarkazmu w obrazie tego
niesatysfakcjonującego posiłku. Wieczność materialistycznych fatalistów,
wschodnich pesymistów, butnych teozofów i scjentystów jest naprawdę
doskonale zobrazowana przez węża zjadającego własny ogon, zdegradowane
zwierzę niszczące same siebie.
Ten tekst jest czysto praktyczny i dotyczy samej esencji szaleństwa,
ktoś może powiedzieć, że część racji jest zawieszonych w próżni. Człowiek,
który zaczyna myśleć poza podstawowymi i prawdziwymi zasadami, ryzykuje
szaleństwem, zaczyna myśleć od, niewłaściwej strony. Jeśli ten stan prowadzi do
wariactwa, możemy zapytać: co zatem trzyma przy zdrowych zmysłach? Mam
nadzieję, że w całej książce zdołam to wyjaśnić. Na razie mogę wymienić
zaledwie kilka istotnych elementów w historii, które pozwoliły człowiekowi
przetrwać w zdrowiu psychicznym. Dopóki człowiek zachowuje tajemnicę, jest
zdrowy; kiedy niszczy ją, wkracza na drogę choroby. Zwyczajni ludzie na ogół
byli zdrowi, bo akceptowali mistycyzm w swoim życiu. Szanowali mgłę
tajemnicy. Jedną nogą stali na ziemi, a drugą w krainie baśni. Zawsze pozwalali
sobie na wątpienie w bogów, ale (w przeciwieństwie do dzisiejszych
agnostyków) zawsze do nich wracali. Prawda miała niepomiernie wyższe
notowania niż logika. Jeśli tacy ludzie natrafiali na sprzeczne ze sobą prawdy,
dopuszczali je obie, razem ze sprzecznością. Spojrzenie takiego człowieka było
- by tak rzec - stereoskopowe, naraz widział dwa obrazy, i duchowy, i fizyczny,
widział dzięki temu wyraźniej. Wiara w przeznaczenie nie kłóciła się z wolną
18
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wolą. Choć. w-tdzieciach mieszkało królestwo niebieskie, nie zakłócało to jednak
ich posłuszeństwa ziemi. Wielbiono młodość za jej wigor i starość, że była go
pozbawiona. Właśnie ta równowaga pomiędzy oczywistymi sprzecznościami
zapewniała pogodę ducha zdrowego człowieka. Cały sekret mistycyzmu polega
na prostej zasadzie: można wszystko zrozumieć zpomocą tego, czego nie
można zrozumieć. Chory logik dąży do uczynienia wszystkiego jasnym, a
sprawia, że wszystko okrywa się mrokiem tajemnicy. Mistyk pozwala jednej
rzeczy pozostać tajemnicą a reszta zaczyna być przejrzysta. Determinista przez
teorie przyczynowości czyni wszystko oczywistym i nie może powiedzieć do
służącej "proszę bardzo". Chrześcijanin pozwala wolnej woli na pozostanie w
cieniu tajemnicy i właśnie dlatego jego stosunki ze służącą pozostają normalne i
jasne. Kładzie on ziarno dogmatu w centrum ciemności, a ono pnie się we
wszystkich kierunkach przynosząc zdrowy owoc. Pamiętamy koło jako symbol
rozumu i szaleństwa, krzyż jest zatem symbolem tajemnicy i zdrowia. Buddyzm
jest dośrodkowy, chrześcijaństwo odśrodkowe: wychodzące poza. Koło jest
doskonałe i nieskończone, lecz zastygłe na zawsze w swej formie, nie może być
większe, ani mniejsze. Lecz krzyż, choć w swoim sercu zawiera kolizję i
sprzeczność, może wydłużać ramiona w nieskończoność, nie deformując
jednocześnie swego kształtu. Właśnie dlatego, że posiada paradoks w swoim
centrum, wzrasta bez zmian. Koło kręci się wokół i jest zamknięte. Krzyż otwiera
swe ramiona na cztery strony świata, jest drogowskazem dla wolnych
wędrowców.
Mówiąc o głębokiej naturze symboli, trzeba przyznać, że bywają one
mętne; jest rzecz, której nie widzimy, a która sprawia, że wszystko wokół
możemy obserwować. Jak słońce w południe, mistycyzm wyjaśnia całość bytu
niewidzialnym promieniem. Wyizolowany intelektualizm jest księżycową
poświatą, jest światłem bez ciepła, wtórnym blaskiem odbitym od martwego
świata. Grecy mieli rację czyniąc Apolla bogiem wyobraźni i zdrowia, był
patronem zarówno poezji oraz lecznictwa. Transcendencja, dzięki której wszycy
żyjemy, ma takie samo znaczenie jak słońce. Wiemy, że ma ono naturę - użyjmy
paradoksu - doskonałego nieładu, świeci i jednocześnie jest bezkształtne, raz
jest blaskiem, kiedy indziej zamazaną plamą. Koło księżyca jest tyleż samo
wyraźne i bezbłędne, co monotonnie powtarzające się i nieuniknione, jak koło
Euklidesa na czarnej tablicy. Księżyc jest absolutnie racjonalny i dlatego jest
patronem wszystkich lunatyków, którym dał swoje imię.
Gilbert Keith Chesterton

(tłumaczyła: Sonia Szostakiewicz) }
"Maniak" jest pierwszym rozdziałem
"Ortodoksja" .
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SZEŚĆ DOWODÓW NA NIEISTNIENIE DUSZY KIM
BASINGER P R Z E Z A R K A D I U S Z A D R U K I E R A I T O M A S Z A M A J E R A N A
W NOCY PAŃSKIEJ Z CZWARTEGO MA PIĄTEGO LUTEGO
MCMXCIV ROKU PO NARODZENIU CHRYSTUSA SPISANYCH:

1 . DOWÓD P Ó Ź N O S C H O L A S T Y C Z N Y : Jest rzeczą oczywistą że
wszystkie przymioty Kim Basinger tłumaczą się w sposób wyczerpujący i
ostateczny bez konieczności zakładania istnienia jej duszy. Ponieważ - w myśl
zasady brzytwy Ockhama - nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę, jej dusza
nie istnieje! Q.E.D.
2. D O W Ó D W I T T G E N S T E I N O W S K I ( I I ) : W języku potocznym nie mamy
ustalonych reguł użycia wyrażenia "dusza Kim Basinger", czyli - innymi słowy nie jest ono elementem żadnej gry językowej. Podobnie jak wiele pojęć z
żargonu filozoficznego powstało,
"gdy język był na wakacjach".
Nieodpowiedzialnością jest więc twierdzenie, iż odpowiada mu jakikolwiek byt!
O.E.D.
3 . D O W Ó D S T R U K T U R A L I S T Y C Z N Y : Warunkiem poprawnego myślenia
jest istnienie pary opozycyjnych pojęć i odpowiadających im przedmiotów. Aby
utrzymać strukturę pojęciową nazwy "Kim Basinger", musimy określić dla niej
pojęcie opozycyjne. Jest nim, co każdy łatwo zauważy, pojęcie Beaty
Tyszkiewicz (per analogiam opozycyjne pary tworzą: Cindy Crawford/Hannah
Arendt; św. Franciszek/Giacommo Casanovą; Leszek KołakowskiAA/aldemar
Pawlak etc). Ponieważ nie można znaleźć opozycji ani dla nazwy "dusza Kim
Basinger", ani dla hipotetycznego desygnatu tejże nazwy (nie jest nią co każdy
łatwo zauważy, dusza Beaty Tyszkiewicz ani "dusza Beaty Tyszkiewicz"), przeto
mówienie o istnieniu duszy Kim Basinger jest nieporozumieniem tak
terminologicznym, jak ontologicznym. Nie istnieje desygnat nazwy "dusza Kim
Basinger"! O.E.D.
4. D O W Ó D F E N O M E N O L O G I C Z N Y : patrz fotografia Kim Basinger. O.E.D.
5. D O W Ó D M A T E R I A L I S T Y C Z N Y : Wobec mnogości wrażeń zmysłowych
nie można poddawać w wątpliwość faktu istnienia Kim Basinger, a wyrażając się
ściślej - jej cielesności. Namacalność jej domniemanej duszy, w przeciwieństwie
do niewątpliwie intersubiektywnej namacalności jej ciała, nie spełnia ostrych
kryteriów ontologii empirycznej. Do czasu, gdy hipotetyczna dusza Kim Basinger
nie zacznie wywoływać powtarzalnych a mnogich wrażeń zmysłowych, mówić o
niej mogą tylko filozoficzni ściemniacze. Stan naszej wiedzy nie pozwala
zakładać istnienia duszy Kim Basinger! Q.E.D.
6. D O W Ó D P R A G M A T Y C Y S T Y C Z N Y : Teza o istnieniu duszy Kim
Basinger nie może być prawdziwa. Uznanie tej tezy spowodowałoby bowiem
wyrzuty sumienia u wielu mężczyzn, którzy potrafiliby zrobić należyty użytek z
Kim Basinger pozbawionej duszy, a z duszą już nie. Jasnym staje się, że zdanie
"nie istnieje dusza Kim Basinger" jest użyteczne, a więc - w myśl pragmatycznej
koncepcji prawdy - prawdziwe! O.E.D.
Arkadiusz Drukier, Tomasz Majeran
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MARCIN ŚWIETLICK1
M - M - M

Dyskusje nad
przeznaczeniem dla
ostatnich dziesięciu
tysięcy.
Przeznaczenie to jest
bardzo istotne pojęcie
w naszym życiu.
Nie byłoby
niczego.
(94)

MIEJSCE ZBRODNI
Tyle adrenaliny na darmo, poważnie. '
Kałuże adrenaliny, adrenalinowe
światło. Na scenie dom buduję sobie
z butelki piwa, papierosów. Nie jest
przyjemnie. Bo nie po to jest,
aby było przyjemnie. Dom buduję sobie
stojąc przy mikrofonie, mówiąc, wystawiając
na sprzedaż język. Jeśli coś ma smak
adrenaliny - to na pewno tym czymś
jest moja ślina, na pewno. Jest tak,
jakbym kogoś przez okno wychylając się
przywoływał. Jest miejsce, ofiara się znajdzie.
(94)
NOTATNIK AGITATORA
Rodzaj żeński: stopa, noga, ręka,
wątroba, pochwa, śledziona,
szyja, głowa, warga.
Rodzaj męski: ząb, palec, kręgosłup,
paznokieć, penis, włos, język,
nos, żołądek, brzuch.
Rodzaj nijaki: oko, ucho, udo,
jelito, podniebienie, płuco, gardło,
serce.
(93)
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NOTATKA, 18 GRUDNIA
Więc czuję się zwolniony. Grudzień się wykańcza
i chyli się ku coraz boleśniejszym świętom.
Coraz mniej zaproszony na te urodziny,
skończony a nadmiernie gadający, jestem
wolny, zwolniony.
(93)

FROJDY
Ostatecznie się okazało nienajgorsze.
Dziurawe, ale nienajgorsze.
Poprzez dziury wygląda oko opatrzności.
Ono wygląda jak oko w rosole.
Życie. - Idę do domu - przejęzyczył się i wszedł do wanny.
(93)
Marcin Świetlicki
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TEN DZIEŃ W Y Z N A C Z Y Ł A M A T K A BOSKA
ROZMOWA
Z
ADMIRAłEM
JOSE
MERINO,
CZŁONKIEM
CZTEROOSOBOWEJ JUNTY RZĄDZĄCEJ CHILE W LATACH 1973-88
Powiedziałbym, że 11 września to była data wyznaczona przez Matkę
Boską. Byłem na mszy 9 września i miałem coś w rodzaju... nie umiem tego
określić... Przychodzę po mszy do domu i oglądam w telewizji, jak wygląda
sytuacja: to była katastrofa... Wieczorem tego samego dnia zasiadłem przy
biurku, to było coś spontanicznego, i napisałem na kartce - mam nawet tę kartkę
tutaj - że dzień 11 września będzie dniem D. I tak się stało. Powiedziałbym, że
była to inspiracja... może nie Boska, byłoby to bardzo pretensjonalne, ale... dla
pewnej grupy osób w Chile widoczna była wówczas postępująca utrata
szacunku dla świętości - i tyle. Trzeba było to naprawić. I naprawiono.
Wieczorem 9 września zadzwoniłem do Augusto[Pinocheta-red.],
akurat były imieniny jego córki i świetnie się składało, bo był tam zaproszony
generał Leigh. Augusto powiedział, żebym przyjechał, przyjechałem, usiedliśmy
we trójkę: Pinochet - dowódca wojsk lądowych, Leigh - dowódca lotnictwa i ja dowódca marynarki i opracowaliśmy razem plan.
11 września przejąłem kontrolę nad całym wybrzeżem, nad wszystkimi
portami, od Arica do Punta Arenas. Poszło to bardzo szybko, bo nie było prawie
oporu, nie było komunistów, którzy mogliby mi w tym przeszkodzić: wszyscy
uciekli. Zaczęliśmy więc rządzić: ja na wybrzeżu, Pinochet w Santiago (mniej
więcej półtora do dwóch dni walczył z tymi, którzy mu się przeciwstawiali),
lotnictwo i kontrolę powietrzną przejął Leigh, a policją zajął się Mendoza. Dwa
dni później o godzinie 7.30. zebraliśmy się we czwórkę i złożyliśmy przysięgę na
nasz honor, że będziemy bronić ojczyzny. Zawarliśmy umowę, że wspólnie
utworzymy rząd. Jednego mianowaliśmy prezydentem, a trzej zostaliśmy jego
zastępcami. Powstała junta. I tak rządziliśmy przez siedemnaście lat.
11 WRZEŚNIA I W DNIACH
INTERWENIOWAŁY
BARDZO
ZABITYCH...

NASTĘPNYCH
BRUTALNIE,

SlłY ZBROJNE
BYłO
WIELU

Według prognoz, gdyby doszło do wojny domowej, ku czemu wszystko
zmierzało, byłoby 25-30 tysięcy zabitych. Zginęło ok. 2 tysięcy ludzi, głównie
bojówkarzy. Ile kosztował przewrót w Rosji? Życie 60 milionów ludzi. A w Polsce
- 40 lat komunizmu.
Z EUROPEJSKIEGO PUNKTU WIDZENIA JEDNAK...
...z naszego zaś punktu widzenia byliśmy pierwszym krajem świata,
który^ wyzwalasię s£gd_to
Byliśmy przecież w orbicie wpływów
Związku Sowieckiej, a nie Stanów Zjednoczonych. I kiedy przejęliśmy władzę,
to po trzech czy czterech tygodniach jankesi powiedzieli nam, że nie chcą o nas
słyszeć, bo nie jesteśmy demokratami, a Rosjanie robili wszystko, żeby nas
zdyskredytować. Dowiedziałem się na przykład, że razem z Pinochetem
jedliśmy mięso pieczonych niemowląt.

v

A SPRAWA ZAGINIONYCH BEZ WIEŚCI?
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Tu nie było zaginionych, byli zabici, których tożsamości nie udało sie
ustalić. Być może są pochowani na cmentarzu w pobliżu Santiago... Wie pan,
kiedy kontroluje się światowe serwisy informacyjne, jak ma to miejsce w
przypadku USA i Rosji, to łatwo zdyskredytować kraj tak mały jak nasz i
przedstawić nas jako dzikusów.
C O O Z N A C Z A J Ą RZĄDY J U N T Y WOJSKOWEJ?
Że zarządza ona wszystkim, sprawuje władzę
ustawodawczą, ale sądownictwo pozostawia nienaruszone.

wykonawczą i

JAK PODEJMOWANE BYŁY DECYZJE W JUNCIE?
Kolektywnie. Zbieraliśmy się we czwórkę, gdy było coś do zrobienia.
Żeby decyzja była ważna, musiała być podjęta jednomyślnie. Gdy ktoś był
przeciw, rezygnowaliśmy z niej. Tym sposobem wydaliśmy 3160 dekretów,
przygotowaliśmy nową konstytucję, nowy kodeks handlowy, kodeks kopalniany,
kodeks pracy czy nowy system ubezpieczeń, który dziś jest szeroko
naśladowany na świecie, bo jest najlepszy.
DLACZEGO
MINISTERSTWA
LIBERAŁOM?

GOSPODARCZE

ODDALIŚCIE

Ja się trochę na ekonomii znam, bo sam przez dwa lata wykładałem
ten przedmiot w Akademii Marynarki Wojennej. Byłem też dyrektorem
generalnym we flocie wojennej, kimś w rodzaju administratora marynarki.
Miałem grupę przyjaciół, którzy byli ekonomistami, wszyscy cywile, bardzo
młodzi ludzie, mający wizję tego, jaki model społeczno-ekonomiczny byłby
najbardziej odpowiedni dla naszego kontynentu. Była to społeczna gospodarka
wolnorynkowa kontrolowana, zupełnie różna jednak od tej we Wspólnocie
Europejskiej, Pisali o tym m.in. Roberto Tolquieri, San Fuentes, najlepsi nasi
ekonomiści. Mieliśmy też niezłe doświadczenia z XIX wieku, kiedy to w wyniku
reform Portalesa Chile stało się olbrzymim producentem i eksporterem pszenicy
oraz saletry. Portales ukuł hasło, do którego my nawiązaliśmy: "pracujmy za
peso, niech płacą nam w doiarach".
JAK WIELKI SKOK CYWILIZACYJNY DOKONAłO CHILE W CIĄGU
OSTATNICH DWUDZIESTU LAT?
Kiedy porówna się Chile z roku 1970 do Chile z 1990, to wydaje się, że
minęło tysiąc lat. Żeby wówczas posiadać w Chile samochód, trzeba było być
milionerem. Auta były bardzo drogie i obowiązywał zakaz ich importu. Niektórzy
posiadali przywilej importu i sprzedawali go po niższej cenie. W 1973 roku rząd
komunistyczny doprowadził Chile do takiej riuny, że nie było chleba, w
szpitalach nie było leków, brakowało wszystkiego. Ludzie zaczepiali na ulicy
nas, wojskowych i prosili, żeby przejąć władzę i zrobić porządek. Dzisiaj każdy
niemal Chilijczyk może myśleć o kupnie samochodu, domu, system
mieszkaniowy opiera się na przedsiębiorstwach prywatnych. Kiedy
24

FRONDA WIOSNA/LATO 1995

przejmowaliśmy rządy, Ministerstwo Robót Publicznych miało 42 tys.
pracowników, dziś ma ich tylko 3 tys. - inżynierów, planistów, adwokatów.
Dawniej to ministerstwo budowało kopalnie, mosty, drogi. A od tego są przecież
przedsiębiorstwa prywatne. Tak jest dzisiaj. Kiedy obejmowaliśmy rządy, dolar
wart był 1500 pesos, dzisiaj -120 pesos.
CO PAN UWAŻA ZA NAJWIĘKSZĄ PORAŻKĘ JUNTY?
Nie dokończyliśmy, niestety, reformy służby zdrowia. Pracowaliśmy
nad tym, ale musieliśmy oddać rządy. Myślę, że należało też sprywatyzować
kopalnie miedzi. Obecny koszt jej wydobycia jest za wysoki: 40 centamos za 1
librę (ok. 460 g.) to stanowczo za dużo.
CZY DYKTATURA JEST LEPSZA OD DEMOKRACJI?
Powiem panu, jak ta demokracja tutaj wyglądała. Nieudacznicy
wybierają łajdaków, którzy rządzą z korzyścią dla spryciarzy.
A
JEDNAK
W
1988
ROKU
ODDALIŚCIE
WłADZĘ
I
ZAPROWADZILIŚCIE
DEMOKRACJĘ.
JAK
PRZYJĄŁ
PAN
PORAŻKĘ PINOCHETA W PLEBISCYCIE?
Nie zrobiło to na mnie większego wrażenia. Przeczuwałem to. Mówiłem
Pinochetowi: jesteś przebrzmiały, opatrzyłeś się, ludzie potrzebują nowych
twarzy i nic ci nie pomoże, choćbyś był najlepszym prezydentem na świecie.
Królowa Wiktoria sprawowała rządy przez 72 fata i ciągle zapytywano, kiedy
wreszcie staruszka umrze, a miała przecież najbardziej pomyślne rządy w
całych dziejach Wielkiej Brytanii.
PRZEPRASZAM, CO TO ZA ORDER?
Polonia Restituta.
CZYŻBY CZŁONEK J U N T Y CHILIJSKIEJ OTRZYMAŁ ORDER OD
WŁADZ POLSKICH?
To order mojego ojca, który też był admirałem. Cieszył się opinią
jednego z najwybitniejszych międzynarodowych prawników w sprawach
morskich i w 1928 r. Liga Narodów powierzyła mu przeprowadzenie ekspertyzy
w sprawie Gdańska, którego domagały się wówczas Niemcy. Stanowisko
mojego ojca było tak przychylne Polsce, że w uznaniu zasług otrzymał order
Polonia Restituta.
DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.
Rozmawiali: Jan Wróbel i Rafał Smoczyński
(Yalparaiso, kwiecień 1995)
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JESTEM
MIĘCZAKIEM
ODCZUWAM Z BÓLEM

1

KAŻDĄ

ŚMIERĆ

MONOLOG GENERAŁA JULIO CANESSY ROBERTA WYGŁOSZONY 15
KWIETNIA W SANTIAGO PRZED JANEM WRÓBLEM I RAFAŁEM
SMOCZYŃSKIM
Salvador Allende został wybrany prezydentem w roku 1970 uzyskując
36,2% głosów. To mało, żeby móc przeprowadzić tak radykalny w swoich
założeniach i tak obcy mentalności Chilijczyków program reform. To była
rewolucja z importu, którą Chilijczycy zaakceptowali jedynie względną
większością. I to była główna przyczyna późniejszej porażki Salvadora Allende.
Rząd Jedności Ludowej popełnił wiele błędów, które zaczęły się
uwidaczniać z niesamowitą szybkością. Jeszcze nigdy rewolucja nie działała tak
szybko. Jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, pierwszą rzeczą, jaką zrobił Allende
gdy objął władzę, było podniesienie płac, co miało bardzo pozytywny oddźwięk
wśród ludzi, wśród najbardziej potrzebujących. To zaktywizowało gospodarkę i
sprawiło, że zaniedbane sektory zaczęły żywiej funkcjonować. Lecz od pierwszej
połowy 1971 roku wszystko zaczynało przeradzać się powoli w klęskę - Allende
zamroził ceny, ale jednocześnie, wraz z wydatkami rządu, zaczęła rosnąć
inflacja. W wyniku tego prawie nie opłacało się już sprzedawać czegokolwiek, a
nawet produkować. Sektor produkcyjny odczuwał trudności i błyskawicznie się
kurczył. Skoro nie było produkcji, zaczęto wszystko importować, ale dolary, jakie
Chile posiadało, szybko się skończyły i w rezultacie gospodarka się zatrzymała.
Po raz pierwszy za naszego pokolenia pojawiły się w Chile kolejki oraz czarny
rynek, na którym mogli zaopatrzyć się oczywiście tylko ludzie najlepiej
sytuowani.
W czasach Rządu Jedności Ludowej komuniści organizowali grupy
uderzeniowe. Grupy te faktycznie przejmowały siłą fundusze, majątki ziemskie,
tereny i fabryki. Poszkodowani, pozbawieni swojej własności, szukali
sprawiedliwości w sądach. Te nakazywały, żeby im zwrócić dobra, ale Ludowcy
nie respektowali tych wyroków, bo uważali, że chilijski wymiar sprawiedliwości
jest burżuazyjny i że powinien zostać zastąpiony przez sądownictwo ludowe. To
ostatnie przypominało ludziom tak naprawdę rozstrzeliwania dokonywane przez
komunistów na Kubie. W rezultacie pojawiło się sporo grup przemocy jak
choćby MIR. Obok niej powstawały inne, dużo bardziej brutalne, jak na przykład
la VOP-Vanguarda Obrera Popular (Ludowa Awangarda Robotnicza-red.), która
zamordowała na ulicy ex-ministra w rządzie prezydenta Freira, don Edmundo
Perez Sujoy. Formowano różne fronty rewolucyjne: fronty rewolucyjnych
urzędników, fronty rewolucyjnych robotników, fronty rewolucyjnych studentów.
W każdej fabryce, w każdym przedsiębiorstwie organizowano pośród osóbsympatyków (i praktycznie zmuszano pozostałych do uczestnictwa) Komitety
Jedności Ludowej. Utowrzone też zostały tzw. kordony przemysłowe, które były
enklawami bojówkarzy miejskich.
Doszło do głębokiej polaryzacji w chilijskim społeczeństwie.
Chrześcijańska Demokracja, w swej zasadniczej większości, łączyła się
stopniowo z prawicą i dzięki temu powstała grupa ponad 60% ludności wobec
30% Chilijczyków, którzy popierali rozwiązania marksistowskie. Rząd Jedności
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Ludowej działał przeciwko tradycyjnym wartościom chilijskiego społeczeństwa;
przykład - bohaterowie narodowi. Nikt już nie mówił o Bernardzie 0'Higginsie,
Jose Miguelu Carreras, ignacio Carrera Pinto, Arturo Prat. Pojawili się nowi
bohaterowie, jak na przyład Che Guevara, którego przedstawiano chilijskiemu
społeczeństwu jako symbol. Faktycznie zaczęto niszczyć aparat demokratyczny.
Tym jednak, co najbardziej dotknęło chilijskie społeczeństwo, była
destrukcja prawa własności, co zaczęło się wraz z reformą agrarną, według
której miały powstać, na wzór ZSRR, kołchozy. Ekipa Allende próbowała, choć
ostatecznie nie odważyła się, odstąpić Sowietom bazy na Południowym
Przylądku. Zważywszy na tamtejszą obecność Chile oraz w Cieśninie Króla na
Antarktydzie, można powiedzieć, że kontrolujemy jedną z najważniejszych dróg
morskich świata. Dlatego posiadanie tutaj bazy byłoby to ZSRR niezmiernie
ważne, Z tych wszystkich powodów Chile było poważnie zagrożone w swym
narodowym bezpieczeństwie. Było osłabione, a nasi sąsiedzi, którzy nieraz
wcześniej nas atakowali, mogli i tym razem skorzystać z okazji zamiesznia. Było
zagrożone zatem bezpieczeństwo . narodowe i to być może była jedna z
głównych przyczyn, dla której siły zbrojne powiedziały prezydentowi Allende
Stop!
Pytacie, dlaczego nie ogłosiliśmy wyborów zaraz po 11 września. Tak
może pytać tylko osoba, która nie ma pojęcia o tym, jaka wtedy panowała
sytuacja w Chile. Kraj w konwulsjach, podzielony, z ludźmi manifestującymi
codziennie na ulicach, uzbrojonymi w pałki, kije etc, ludźmi, którzy mówili, że
przejmą władzę wszelkimi środkami, a stanowili nie więcej niż 15-20 procent
społeczeństwa. Było to całkiem prawdopodobne, bo jeśli na przykład na
uniwersytecie jest 10 komunistów, to przejmą tam władzę, bo są zjednoczeni,
zdecydowani, fanatyczni, a reszta nie chce stawać do konfrontacji.
Po pierwsze, należało przede wszystkim uspokoić sytuację w kraju,
spowodować, żeby zaczął funkcjonować sektor produkcyjny (co było bardzo
trudne), stworzyć nową koncepcję gospodarki rynkowej w odróżnieniu od
koncepcji poprzedniej ekipy, według której państwo trzymało wszystko w ręku.
Wreszcie w 1980 roku poddano projekt konstytucji referendum. I odtąd nasz kraj
wkracza w normalny system wyborczy. Tak więc ostatecznie były wybory, co
prawda po ponad 16 latach, ale jednak były...
We wszystkich krajach świata, kiedy chodzi o wyjaśnienie zbrodni,
policjanci, jeśli zatrzymują domniemanych winnych, poddają ich w taki czy inny
sposób presji, po prostu po to, żeby zeznawali. Na całym świecie policja jest w
jakimś sensie brutalna. Czyż nie?
Problem przemocy jest ważny, jest decydujący. Przemoc zaczęto
odczuwać w Chile pod koniec lat 60. W listopadzie 1967 roku Partia
Socjalistyczna, kiedy dostrzegła te niepokoje, zawłaszczyła sobie ideę
przemocy! Na kongresie PS Chile w 1967 roku ustalono potrzebę podjęcia walki
zbrojnej, bo jest to jedyny sposób zdobycia władzy. Mówiono więc, że
głosowanie i wybory, którymi tak się pan przejmuje, to nie jest demokracja,
mówiono o kretynizmie wyborczym.
;
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Partia Komunistyczna nie miała żadnych problemów po 11 września,
żeby przejść do podziemia; inne grupy także. Zaczął się specyficzny typ wojny,
najgorszy ze wszystkich, bo przeciwko wrogowi, którego nie widać, wrogowi
ukrytemu w podziemiu, wrogowi, który dokonuje aktów sabotażu, terroryzmu,
porwań itd. Dlatego też wojsko, które jest przyzwyczajone do walki z wrogiem
jawnym, z bronią, jaką zazwyczaj posiadają wszystkie armie świata, nie mogło
stawić czoła tym ukrytym grupom, musiało zorganizować specjalne siły
bezpieczeństwa.
Stąd wyłonił się problem praw człowieka. Kiedy ten typ działania przeciwko ciągle aktywnemu wrogowi - zaczyna być realizowany, niepodobna o
kontrolę władzy, czy dowództwa wojsk nad wszystkimi ludźmi ze służb
specjalnych, • ponieważ tutaj każdy działa z dużym marginesem własnej
"inicjatywy". I to wśród tych ludzi mogło dojść do nadużyć. Lecz muszę to bardzo
jasno powiedzieć - żeby nie było niedomówień - ja bardzo szanuję jednostkę
ludzką jako wartość zasadniczą Każdą śmierć - nawet jestem tutaj mięczakiem odczuwam z bólem, dlatego nie usprawiedliwiam tego typu występków.
Gdyby doszło w Chile do wojny domowej, a komuniści do tego
zmierzali, to byłoby tutaj może milion ofiar. Bo u nas jak się walczy, to już się
walczy na serio. Tak więc starano się uniknąć rzezi. Jeśli przy tego typu
wydarzeniach były problemy zabitych czy zaginionych (3 tys.osób), to jest to
bardzo bolesne, każdy z nich jest nie do zastąpienia... Zdarzyło się to, bo...
inaczej nie było można.
Ja nie wchodzę w to, co mówią różne raporty, które są najczęściej
zbiorem donosów - kto chciał coś donieść, po prostu donosił. Widziano
"zaginionych" wszędzie, obecnie wielokrotnie pojawiją się ci niby "zabici", choć
oczywiście ludzie ginęli, także z rąk sił bezpieczeństwa... Nie wiem, czy
wyjaśniłem panu sedno sprawy. To było tak, jakbym ja wyzwał pana na
pojedynek i pan uderzyłby mnie, a potem składałbym "reklamację", że naruszył
pan moje prawa. Tak nie może być.
Proszę zwrócić uwagę, co tu jest napisane. Partia Socjalistyczna w
1967 roku, za rządów Freira, podczas pełnej demokracji, pisze tak: Partia
Socjalistyczna jako organizacja marksistowsko-leninowska uznaje przejęcie
władzy za swój strategiczny cel, do spełnienia jeszcze przez to pokolenie.
Przejęcie władzy jest konieczne, aby móc zbudować państwo rewolucyjne, które
wyzwoli Chile od zależności, a także zacofania kulturalnego i gospodarczego. A
na zakończenie: Przemoc rewolucyjna jest konieczna i legalna, będąc wynikiem
represyjnego charakteru uzbrojonego państwa klasowego i stanowi jedyną
drogę do przejęcia władzy politycznej i gospodarczej. (...) niszcząc aparat
biurokratyczny i obronny państwa burżuazyjnego ulegnie wzmocnieniu
rewolucja socjalistyczna. A zatem byliśmy oficjalnie skazani na śmierć. Czy
mówił ktoś panu o tym?
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BLIŻEJ MacARTHURA NIŻ GOMUŁKI
ROZMOWA Z JOSE PINERĄ - WSPÓŁAUTOREM CHILIJSKIEJ REFORMY
GOSPODARCZEJ, EX- MINISTREM PRACY W RZĄDZIE JUNTY
CHILIJSKI
SUKCES
GOSPODARCZY
R E F O R M LIBERALNYCH W A M E R Y C E
K L U C Z T E G O "TAKI O F F U " ?

JEST
WZOREM
ŁACIŃSKIEJ. JAKI

DLA
RYŁ

Kluczem chilijskiego modelu społeczno-gospodarczego była rewolucja
wolnorynkowa z lat 1973-89. O co w niej chodziło? Kiedy w 1973 roku siły
zbrojne przejęły kontrolę nad krajem, żeby uniknąć przekształcenia go w drugą
Kubę - w komunistyczną dyktaturę, konieczne było dokonanie radykalnego
zwrotu. Grupa młodych ekonomistów, którzy wierzyli w siłę rynku i wolności
osobistej, zaproponowała nową wizję Chile. Wizja ta oznaczała oddanie władzy
ekonomicznej i społecznej w ręce zwyczajnych ludzi. Taki był jej prawdziwy
sens. I to było bardzo nowatorskie, bo przecież chodziło o przejściowy rząd
wojskowy, który miał całą władzę polityczną i użył tego monopolu władzy, aby
zdecentralizować władzę ekonomiczną i społeczną czego nie uczynił żaden
rząd w Ameryce Łacińskiej. A ponadto, na końcu procesu rządzenia zgodził się
także oddać społeczeństwu władzę polityczną.
Zastąpiliśmy model etatystyczny, głęboko nieufny w stosunku do
jednostki, systemem, który ufa ludzkiej energii i kreatywności, który wyzwala siły
twórcze Z tego powodu od 12 lat Chile odnotowuje stały wzrost gospodarczy
rzędu 6-7% rocznie, czyli zbliżony do krajów zwanych "azjatyckimi tygrysami".
Wszystko to dzięki reformom gospodarczym i społecznym dokonanym za
czasów rządu wojskowego. Prawdą jest, że władza była w rękach małej grupki,
ale grupa ta użyła swojej władzy, aby stworzyć możliwości ludziom i w tym
sensie był to rząd, który stworzył obecną chilijską demokrację.
KLUCZOWĄ
REFORMĄ
BYŁY
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH...

ZMIANY

W

SYSTEMIE

Bardzo udana reforma, którą mnie właśnie, jako ministrowi pracy i
spraw socjalnych, przypadło kierować. Polegała na stworzeniu systemu rent i
emerytur - każdy pracownik posiada własną książeczkę, na której oszczędza "na
starość". Nie tak, jak to jest w innych systemach na świecie, gdzie pracownicy
lokują pieniądze w wielkich kasach państwowych - czarnych dziurach i gdzie nikt
nie wie, co się dzieje z tymi pieniędzmi (często one zresztą giną). W Chile
stworzyliśmy system tego typu, że kwota wnoszona jest przez każdego
pracownika co miesiąc na konto i ten kapitał jest akumulowany przez cały okres
jego pracy. Kiedy pracownik osiąga wiek 65 lat i przechodzi na emeryturę,
posiada kapitał, który staje się jego dożywotnią emeryturą. Jest to system
unikalny na skalę światową. Rezultaty? Już są wypłacane emerytury, których
wysokość jest od 50 do 100% wyższa niż w poprzednim systemie.
Spowodowało to ogromną akumulację kapitału w gospodarce naszego kraju.
Obecnie fundusze emerytalne osiągają wartość 24 mld. dolarów, co odpowiada
50% produktu krajowego brutto i jest to rynek kapitałowy, który służy
finansowaniu inwestycji przez przedsiębiorstwa. Noblista w dziedzinie ekonomii,
Gary Becker powiedział, że najważniejszą przyczyną wzrostu gospodarczego
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Chile jest, jego zdaniem, wzrost wewnętrznych oszczędności uzyskanych dzięki
funduszom emerytalnym. .
Z tego właśnie powodu Chile nie jest • dotknięte kryzysem
latynoamerykańskim, nie potrzebuje bowiem krótkoterminowych kapitałów na
finansowanie inwestycji. Mamy ogromne wewnętrzne oszczędności, które
osiągają 26% produktu krajowego brutto. Nasza reforma ubezpieczeń
społecznych była czymś o wiele bardziej radykalnym, niż to, co głosili inni
domniemani rewolucjoniści, którzy uważają, że rewolucja polega na zmianie
właścicieli przedsiębiorstw - z właścicieli prywatnych na biurokratów. To co my
zrobiliśmy, to nie jest rewolucja, to jest kontrrewolucja. Dzisiaj każdy chilijski
pracownik jest panem swojego losu, ponieważ jest właścicielem swoich
oszczędności. Rzecz jasna,- nie było to łatwe; było wiele osób mówiących, że
rząd nie może wypuścić z ręki władzy, jaką posiada zawiadując emeryturami.
Politycy zawsze chcą mieć kontrolę nad środkami, zamiast oddać ją ludziom, Od
momentu wprowadzenia tej reformy przed 15 laty "wyeksportowaliśmy" ją do
niektórych krajów Ameryki Łacińskiej - Argentyny, Peru, Kolumbii.
J A K I E BYŁY INNE WAŻNE REFORMY R Z Ą D U ?
Sprywatyzowaliśmy przedsiębiorstwa państwowe i w wielu przypadkach
daliśmy pracownikom akcje. Poza tym, wielu ludziom, którzy nigdy nie byli
akcjonariuszami, pozwoliliśmy wykupić akcje na długoterminowe kredyty.
Stworzyliśmy coś, co nazywamy kapitalizmem ludowym, a co polega na tym, że
duża część społeczeństwa składa się z właścicieli akcji. Była to wielka zmiana.
Obecnie w Chile prywatyzowane są elektrownie, kopalnie oraz telekomunikacja.
Rola państwa sprowadza się do nadzoru, czy aby nie ma monopolistów.
Wszystkie przedsiębiorstwa powinny być prywatne, ponieważ tylko prywatny
przedsiębiorca posiada prawdziwy bodziec, żeby uczynić przedsiębiorstwo
efektywnym i konkurencyjnym.
Zmieniliśmy także system handlu zagranicznego. Otworzyliśmy naszą
gospodarkę na konkurencję światową. W Chile istnieje wolność eksportu i
importu, dzięki czemu przedsiębiorstwa stały się dużo bardziej konkurencyjne,
ponieważ musiały odnaleźć się na rynkach światowych. W 1973 Chile
eksportowało produkty za 1,2 rrtfd. dolarów, dzisiaj eksportuje za blisko 13 mld.
dolarów, a więc nasz eksport wzrósł ponad 10-krotnie. Nie dokonało tego
państwo ani administracja, która jest dobra do organizowania świąt, koktajli i
uroczystych obiadów, ale nie do "otwierania" nowych rynków. T e rynki zostały
zdobyte przez prywatnych przedsiębiorców, którzy poszukiwali nabywców
naszych towarów w krajach azjatyckich.
P R O S Z Ę

NAM

P O W I E D Z I E Ć ,

K I M

BYLI "CHICAGO BOYS"?

Tymi, którzy w gruncie rzeczy zmienili gospodarkę chilijską, byli młodzi
ekonomiści wykształceni na amerykańskich uniwersytetach, nie tylko w Chicago,
ale też w Harvardzie, Y a l e oraz Columbia University. Byli to ekonomiści, którzy
rozumieli, że głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest wolność
jednostki. Należeli do duchowych spadkobierców Adama Smitha, Davida
Ricardo, Friedericka von Hayeka, czyli tych wielkich myślicieli liberalizmu, którzy
twierdzili, że socjalizm był iluzją bo oddawał władzę biurokracji, garstce osób,
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która uważa się za oświeconą wie, ile trzeba • produkować, co produkować i
jak... A to jest przecież niemożliwe, bo rynek wciąż się zmienia. Żadna
biurokracja nie może decydować o tym, co będzie eksportował dany kraj w ciągu
5 lat, nikt nie jest zdolny tego przewidzieć... Jedynym sposobem na to jest
działanie wolnego rynku, ponieważ to my tworzymy rynek. Rynek jest to cała
wspólnota ludzi, którzy myślą o nowych rozwiązaniach, pracują nad nimi i w
końcu wprowadzają je w życie.
Kiedy wojskowi objęli rządy w Chile, ich celem było przywrócenie

porządku, uniknięcie wojny domowej. Trzeba sobie uzmysłowić, że w Chile było
10 tysięcy osób uzbrojonych nielegalnie w broń od Fidela Castro. Na początku
rząd nie posiadał strategii gospodarczej i zaczął konsultować sprawy
ekonomiczne z różnymi grupami. Przypominam sobie bardzo dobrze, że była na
przykład taka sytuacja, kiedy prezydent konsultował dany problem z
przedsiębiorcami, ale każdy z nich proponował inne rozwiązanie. Ktoś z
przemysłu mówił, że należy popierać przemysł, ktoś z rolnictwa - że bez
rolnictwa kraj nie może istnieć etc. Prawnicy proponowali rozwiązania tylko za
pomocą aktów prawnych.
W końcu dotarł do tej grupy ekonomistów, o których już
rozmawialiśmy. Kiedy pytał każdego z nich oddzielnie, to odpowiedzi brzmiały
może nie identycznie, ale bardzo podobnie. Rząd był pod wrażeniem tego, że
istniała grupa, która miała wspólną wizję rozwiązań. Oprócz tego, osoby te
stawiały na prawdziwą rewolucję, co prezydenta Pinocheta pociągało. Chile było
wtedy pozbawione kręgosłupa, bo każdy myślał o kraju jako o pewnym poletku
władzy. Związki zawodowe, partie polityczne, przedsiębiorcy, wszyscy chcieli
dać jak najwięcej władzy małej grupie społecznej. W tym momencie wkroczyły z
jednej strony siły zbrojne, a z drugiej - ekonomiści liberalni, którzy nie godzili się
na danie przywilejów określonej grupie. To ich łączyło przez 17 lat.
WSZYSCY GENERAŁOWIE POPARLI JOSE PINERĘ?

Nie, nie wszyscy. Napisałem książkę Casabel al gato ("Dzwoneczek
dla kota") i tak nazywała się walka o reformę ubezpieczeń społecznych. Rzecz w
tym, że byli generałowie, jak wszędzie, "etatystyczni", którzy chcieli skupić
władzę w ręku państwa, ale - jak piszę w tej książce - udało mi się ich
przekonać. Bardzo wierzę, że tym, co jest najsilniejsze, to dobra idea, dla której
nadszedł odpowiedni czas. Ja, z jedną dobrą ideą, jestem dużo silniejszy, aniżeli
generał z tysiącem czołgów, ponieważ problem ubezpieczeń nie można
rozwiązać przy pomocy czołgów. Włożyliśmy ogrom wysiłku, aby przekonać
oponentów. Dlatego [na początku mojej działalności] poszedłem do telewizji i
przez sześć miesięcy, co tydzień, w najbardziej oglądanym programie
"Wiadomości" występowałem i mówiłem przez trzy minuty; nie więcej, bo każdy
pójdzie na piwo, bo go to znudzi... Wyjaśniałem zasady krok za krokiem i w ten
sposób przekonałem ludzi, ale także generałów.
CZY MOŻNA SOBIE
DYKTATURY?

WYOBRAZIĆ

MODERNIZACJĘ

CHILE

BEZ

Myślę, ze w Chile nie było klasycznej dyktatury. Nasza junta różniła się
od wielu rządów wojskowych, które nie mają wizji państwa, które chcą tylko
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pozostać przy władzy, i dlatego też rząd chilijski był tak wyjątkowy i dlatego jego
działalność zakończyła się sukcesem, który dzisiaj zaczyna się doceniać na
świecie, pomimo czarnej legendy. Sądzę, że tego typu reformy można równie
dobrze przeprowadzić w demokracji, ponieważ kluczem chilijskich przemian nie
było to, że rządy sprawowali ludzie noszący mundury, ale siła ich idei oraz fakt,
że istniała ekipa ludzi zdolnych te idee urzeczywistnić. Koncepcja integralnej
wolności, która prowadzi do rozwoju - to była ta wielka idea, która przenikała
wszystkie nasze działania.
Pytano
mnie
niekiedy:
czy
Rosja
potrzebuje
Pinocheta?
Odpowiadałem: Nie! Rosja potrzebuje ekipy rządzącej oraz "wolnego"
prezydenta - ekipy spójnej, poważnej, rygorystycznej na tyle, by przeprowadzić
refomy skuteczne i efektywne. Myślę, że gdyby prezydent Jelcyn mianował
chilijską ekipę gospodarczą na stanowiska państwowe, to przeprowadziłby
reformy. Miał on na początku tyle władzy w Rosji, ile Pinochet w Chile. Dlatego
też problem leży w ekipie i ideach. Ja wierzę w siłę idei. To, co zmienia świat, to
idee, a nie mundur, jaki nosi osoba będąca prezydentem kraju. Wiemy, że
Margaret Teatcher nie nosiła munduru i zmieniła Wielką Brytanię. Tak więc
reformy są możliwe w każdym kraju, pod warunkiem, że jest polityczny
przywódca, który nie myśli o przyszłych wyborach, lecz o przyszłym pokoleniu;
człowiek, który ma dalekosiężną wizję i... spójny zespół ludzi.
C Z Y O B E C N Y RZĄD D E M O K R A T Y C Z N Y J E S T ,
PUNKTU WIDZENIA,
RZĄDEM
KONTYNUACJI
ZERWANIA Z DOTYCHCZASOWĄ POLITYKĄ?

Z PAŃSKIEGO
CZY RZĄDEM

Rządem kontynuacji i uporządkowania. Myślę, że zrobił dobrze
zapominając o tym, co obiecywał w kampanii wyborczej. Było w tych obietnicach
wiele demagogii, przeciwstawiania się naszym liberalnym reformom, ponieważ
rzekomo nie były one korzystne dla robotników oraz ludzi biednych. Kiedy
jednak ich głosiciele doszli do władzy, dostąpili przemiany, niczym św.Paweł w
drodze do Damaszku. Spadł na nich boski promień, który pozwolił im dostrzec,
że wszystko co mówili było demagogią i że trzeba było podtrzymywać model
społeczno-ekonomiczny rządów wojskowych. W tym sensie jest to rząd
kontynuacji. Bardzo się z tego cieszę.
Co zaś jest niestety negatywnego, to fakt, że będąc kontynuatorami
bez większego przekonania, utrzymują to, co już jest zrobione, ale nie posuwają
się naprzód. A kraje nie mogą stać w miejscu... Rządzić krajem to jakby jechać
rowerem. Jeżeli ktoś się zatrzyma i przestanie pedałować, upada. Co więc
dostrzegam w tym rządzie, to to, że jest usatysfakcjonowany reformami, które
przeprowadzone były wiele lat temu, ale nie robi nic "do przodu", a są przecież
jeszcze w Chile ważne problemy do rozwiązania.
Z NASZEGO PUNKTU WIDZENIA, KRAJU DOŚWIADCZONEGO
PODCZAS
45
LAT
PRZEZ
KOMUNIZM,
DYKTATURA
JEST
ZAWSZE DYKTATURĄ, MOŻE NIE BYĆ ZBYT SROGA, ALE
Z A W S Z E J E S T TYfą C Z Y M J E S T .

Należy odróżnić dwa typy rządów niedemokratycznych. Jeden, to typ,
który można by nazwać rządem autorytarnym - skupia on władzę polityczną
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przejściowo, nie kontrolując jednocześnie całego społeczeństwa. Drugi to rząd
totalitarny, który oprócz tego, że ma władzę polityczną, ma także władzę nad
prasą, oświatą, gospodarką, związkami zawodowymi. To dwa zupełnie różne
modele. Komunizm to władza totalitarna, kontrolował nie tylko władzę polityczną,
kontrolował wszystko - związki zawodowe, przedsiębiorstwa, telewizję, nawet to,
czy obywatele mogą się modlić. To jest dyktatura, która może upaść tylko przez
silną opozycję społeczeństwa i tak upadł komunizm. Czym innym jest rząd
autorytarny, przejściowy, który nie kontroluje wszystkiego. Rząd Pinocheta był
właśnie rządem autorytarnym; nigdy nie kontrolował mediów czy
przedsiębiorstw, wręcz przeciwnie - prywatyzował przedsiębiorstwa...
ALE NIEKTÓRE GAZETY BYŁY KONTROLOWANE?

Oczywiście. I to było złe. W tym przypadku niektórzy z nas, liberałów,
byli przeciwni. Chodziło jednak tylko o niektóre komunistyczne pisma, to były
pojedyncze przypadki, kilka pomyłek. Nie można stwierdzić, ze cała prasa była
kontrolowana. Istniały różnego rodzaju opinie i dlatego można było krytykować
nawet to, co myśmy robili. W Chile zawsze zachowana była wolność słowa, nie
było jedynie wyborów, ale to zupełnie inna sprawa.
I to jest różnica i trzeba ją zrozumieć. Jeżeli uważa pan, że wszystkie
rządy autorytarne są takie same, to jest pan w wielkim błędzie; to znaczy, że nie
rozumie pan tego, co zaszło w Chile. Czy sądzą państwo, że rząd Pinocheta to
to samo, co rząd Breżniewa czy Gomułki? To dwie zupełnie różne rzeczy.
Generał Pinochet był czymś w rodazju generała MacArthura. Jak panu
wiadomo, Stany Zjednoczone dokonały inwazji na Japonię, ponieważ ta jako
pierwsza wypowiedziała wojnę. Generał MacArthur był dowódcą w Japonii przez
5-6 łat i dokonał rewolucji wolnościowej - dał prawa kobietom, stworzył wolną
gospodarkę, a potem odszedł. To przypomina przypadek Chile. Tutaj był rząd
przejściowy, który z własnej woli dokonał rewolucji liberalnej. Tego nie robią
rządy totalitarne, które chcą utrzymać władzę jak najdłużej. Wojskowi musieli
natomiast objąć w Chile władzę, ponieważ dokonano wcześniej próby
stworzenia prawdziwej komunistycznej dyktatury. Rząd chilijski powiedział, że
odda władzę po pewnym określonym czasie, który dziś może być oceniany jako
okres zbyt długi lub zbyt krótki. To inna kwestia. Dokonał jedank rewolucji
liberalnej i oddał władzę, a więc nie jest to ani tradycyjna dyktatura, ani rząd
totalitarny.
T A K WIĘC C Z A R N A L E G E N D A
C A Ł K O W I C I E FAłSZYWA?

O

RZĄDZIE

PINOCHETA

JEST

Tak, ta legenda jest całkowicie fałszywa Były oczywiście błędy w
działalności tego rządu, jak pogwałcenie praw człowieka w stosunku do
niektórych osób, bo odbywała się wówczas zacięta walka z terroryzmem,
chociaż osobiście sądzę, że nawet walka z terroryzmem powinna się odbywać w
ramach prawa, bardzo zdecydowanie, ale w ramach prawa. Tymczasem za
rządów wojskowych niektóre mało znaczące osoby ze służb bezpieczeństwa
walczyły z terroryzmem, wykraczając poza prawo. To jest złe, to jest błąd, ale to
nie daje podstaw do tworzenia czarnej legendy. To pomyłka i historia to wykaże.
Te pojedyncze przypadki pogwałcenia praw człowieka nigdy nie spotkały się z
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aprobatą-prezydenta lub rządu jako całości. W wielu przypadkach znaleziono
winnych i dzisiaj są w więzieniu.
CZY PLEBISCYT 1 9 8 9 ROKU BYŁ W PAŃSKIEJ
MOMENTEM PRZEŁOMOWYM W HISTORII CHILE?

OPINII

Nie, przełomowym momentem jest raczej rok 1980, kiedy to w okresie
największych sukcesów rządu, wysokich wskaźników rozwoju gospodarczego,
ogromnej prosperity, zostaje zaproponowana konstytucja, według której- rząd
wojskowy odda władzę rządowi cywilnemu za 8 lat. W tym samym roku odbywa
się w Chile referendum konstytucyjne, w którym Chilijczycy popierają projekt
konstytucji (obowiązuje ona do dzisiaj), a w niej jest mowa o tym, że rząd
odejdzie w 1989 roku.
Taki był nasz plan - najpierw oddanie wolności społecznoekonomicznej, a dopiero potem - demokracja.
DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ
Rozmawiali: Jan Wróbel i Rafał Smoczyński
(Santiago de Chile, kwiecień 1995)
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JAN WRÓBEL

ODKŁAMAĆ CHILE
o.
Salvadore Allende - lekarz, działacz socjalistyczny, prezydent Chile w
latach 1970-73. 11 września 1973 roku popełnił samobójstwo broniąc pałacu
prezydenckiego.
Jedność Ludowa - proallendowska koalicja sześciu lewicowych
ugrupowań.
"Once" - zamach wojskowy przeprowadzony 11 września 1973.'
Junta del Gobierno - rada dowódców wszystkich rodzajów wojsk,
najwyższa władza wykonawcza i ustawodawcza w Chile w latach 1973-89.
Augusto Pinochet Ugarte - przewodniczący junty, w latach 1980-89
roku prezydent Chile.
1.

Nie jestem człowiekiem lewicy, ale bawiłem się trochę na podwórku w
Santiago de Chile i wiem, kim był Victor Jara. Był bardem moich starszych
kolegów, tych młodych narwańców, którzy uczyli chłopów, jak domagać się
ziemi i wolności, nakłaniali robotników do strajku w obronie represjonowanych
kolegów, przewodzili demonstracjom. Zagrzewał, by nie upadali na duchu, nie
dawał zapomnieć o tych, którzy polegli, by inni mogli żyć godnie. W niektórych
akcjach sam brał udział. Stracił życie, gdy we wrześniu 1973 roku wojskowi
dokonali zamachu stanu i roznieśli na strzępy rząd socjalistyczny.
O okolicznościach jego śmierci krążyły wśród postępowej młodzieży
całego świata legendy. Według tej wersji, którą usłyszałem jako pierwszą,
pamiętnej nocy złapano Victora i przewieziono, jak tysiące innych, na Stadion
Narodowy. Któryś z wojskowych rozpoznał go i kazał podać mu gitarę: "Co teraz
nam zaśpiewasz?", zapytał. Poeta odgarnął spadające mu na czoło włosy i po
chwili wahania uderzył w struny, wydobywając z nich dumne tony jednej ze
swych rewolucyjnych piosenek. Rozsierdzony żołdak ryknął na swoich
podkomendnych i po chwili na dłoń Victora spadła kolba karabinu. Koło wijącego
się z bólu człowieka została jednak gitara; gdy trochę ochłonął, sięgnął po nią i
w niebo wzbiły się ciche dźwięki marsza rewolucjonistów. Jara zaczął śpiewać, a
ludzie na stadionie, zrazu nieśmiało, potem coraz głośniej, dołączyli do niego...
Oniemiali strażnicy zareagowali dość późno, uciszono więźniów, poetę zabrano i
zastrzelono.
Ten bliski, niczym brat, Chilijczyk wyśpiewywał na chwałę tego
wszystkiego, co unieszczęśliwiło nas, Polaków, w 1944 roku. Na chwałę
konfiskowania prywatnych dóbr ze względu na interes społeczny, na chwałę
silnej partii leninowskiej, przejęcia przez państwo czego się da, bezlitosnego
rozprawienia się z wrogiem klasowym. Na chwałę Rewolucji i Kraju Rad. Świata
Rad.
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2.
Wypadki chilijskie lat 1970-73 (od objęcia prezydentury przez
pierwszego marksistowskiego prezydenta Ameryki Południowej, Salvadore
Allende, aż do zamachu wojskowego i ustanowienia rządów junty pod
przewodnictwem gen. Augusto Pinocheta Ugarte) obrosły ogromną ilością
kłamstw. Istniał nadawca: światowy komunizm, któremu z różnych względów
zależało na promocji kłamstwa oraz wdzięczny odbiorca: opinia publiczna krajów
demokratycznych plus wszystkie bodaj odmiany lewicy.
Kłamliwie zatem przedstawiano motywy skłaniające wojskowych do
zawiązania spisku przeciw Allende. W tej wizji klasy posiadające - przede
wszystkim właściciele fundos, majątków ziemskich i fabrykanci - stojąc oko w
oko z domagającym się spłaty krzywd narodem, sięgnęli po broń ostateczną
czyli reprezentującą interesy państwa obszarniczo-burżuazyjnego armię.
Zręcznie odwoływano się do stereotypu soldateski, a zatem rzeczywistości
Ameryki Środkowej: wąska grupa panująca wspiera się na jedynej
rozbudowanej strukturze państwowej czyli armii. Chile było jednak krajem o
tradycji państwa demokratycznego i państwa prawa, sięgającej dziesiątków lat.
Wojskowi stanowili bardzo ważny, ale tylko jeden z wielu segmentów systemu
politycznego. 60 procent kadry oficerskiej wywodziło się z klasy średniej,
politycznie bardzo niejednorodnej (na klasie tej opierała się zresztą jedna z
trzech największych partii koalicji Allende oraz marksizująca i znienawidzona na
prawicy chadecja). To nie walka polityczna poderwała wojsko do boju.
Kłamliwie przedstawiano sojuszników prezydenta Allende. Jego
macierzysta Partia Socjalistyczna od lat niestrudzenie głosiła, że "walka
wyborcza nie zastąpi walki rewolucyjnej", a jego najważniejszym koalicjantem
pozostawała promoskiewska Partia Komunistyczna. Nie przeszkadzało to
propagandzie w podtrzymywaniu wizerunku pokojowej i demokratycznej koalicji
rządowej, która po zwycięstwie wprowadzi socjalizm w Chile w sposób
demokratyczny.
I tu zresztą musiano fałszować rzeczywistość. "Via chilena" nie mogła
doprowadzić do socjalizmu, dzięki mechanizmom demokracji parlamentarnej.
Salvadore Allende wygrał bowiem wybory, otrzymując 37 procent głosów. Jego
koalicja nigdy nie zdobyła większości ani w Kongresie, ani w Senacie; prezydent
Chile miał pełnię władzy wykonawczej (jak w USA), ale ustawy wydawał
parlament zdominowany przez wrogie rządowi partie polityczne i blokujący
ogromną
większość
inicjatyw
rządowych.
Forsowanie
rozwiązań
socjalistycznych,
nacjonalizacyjnych
i antyrynkowych w gospodarce
doprowadziło natomiast do osłabienia legitymizacji władzy prezydenta Allende.
Mało kto poza granicami Chile pamiętał o okolicznościach objęcia przezeń
urzędu. Zgodnie z obowiązującą wówczas konstytucją o ile żaden z kandydatów
nie uzyskał więcej niż połowę głosów, ostatecznego wyboru głowy państwa
dokonywał Kongres. Największa partia w Kongresie - chadecja - zgodziła się
poprzeć Allende, ale pod warunkiem podpisania przez niego Statutu Gwarancji
Demokratycznych. Wiele z późniejszych decyzji rządu Jedności Ludowej
chadecja uznała za złamanie tego statutu. Na początku 1972 roku rozpoczęła
się seria zaskarżania poszczególnych lewicowych ministrów do Trybunału
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Stanu. Oskarżano ich o łamanie konstytucji, najczęściej na mocy paragrafu
zobowiązującego rząd do ochrony własności prywatnej obywateli. 23 sierpnia
1973 roku Kongres uchwalił "niekonstytucyjność" rządów prezydenta. W ustroju
parlamentarno-gabinetowym pociągnęłoby to za sobą votum nieufności i upadek
rządu. W południowoamerykańskim ustroju prezydenckim było to otwartym
zaproszeniem wojska do interwencji.
Mijano się na ogół z prawdą przedstawiając (silną) opozycję wobec
Allende na lewicy, zgrupowaną zarówno w partiach tworzących Jedność
Ludową, jak i poza nimi. Propaganda krajów socjalistycznych i samego rządu
chilijskiego zwracała uwagę przede wszystkim na niecierpliwość popierającej
radykałów młodzieży. W rzeczywistości najistotniejszą cechą ekstremistów było
ich uzbrojenie. Chile za czasów Jedności Ludowej pokryło się gęstą siecią
paramilitarnych obozów, "stref wyzwolonych" itd. Członkowie różnych grup
rywalizowali ze sobą i różnili się w wielu istotnych kwestiach politycznych (np:
czy stanowią opozycję wobec rządu, czy jego awangardę), ale łączyło ich
wszystkich przekonanie, że Allende to chilijski Kiereński, po którym nadejdzie
nieuchronnie czas chilijskich bolszewików. Allende krytykował ich werbalnie, ale
w niczym nie utrudniał ich działalności. Oni tymczasem dokonywali rekwizycji
towarów, zajmowali fabryki, urządzali pochody. Samo Santiago otoczone zostało
rewolucyjnymi koszarami o nazwach takich, jak "Ho Chi Min" albo "Lenin". Ich
bojownicy nie kryli się ze swym uzbrojeniem, a pod adresem przejeżdżających
ciężarówek wojskowych wznosili zaciśnięte pieści. "Mija czas burżuazyjnej
demokracji",
oznajmiało
kierownictwo
Ruchu
Lewicy
Rewolucyjnej.
Przepowiadało słusznie. Na swoją zgubę.
3.
Ilekroć odgrzebujemy prawdę o Chile, dochodzimy w końcu do ofiar.
Zamach 1973 roku przyniósł śmierć 3-4 tysięcy ludzi. W większości byli to
rozstrzelani zaraz po zamachu członkowie ugrupowań rewolucyjnych. Część
zginęła w walce. Niektórzy podczas "próby ucieczki". Kilkuset to desaparecidos ci, których ciał nigdy nie odnaleziono. Całości obrazu dopełniają liczni
torturowani.
Oczywiście, także ta kwestia została załgana. Liczbę ofiar
zwielokrotniono, tak jakby 3 tysiące zabitych w 10-milionowym kraju, to wciąż
było mało. Zdecydowane, płynnie przechodzące w brutalność, postępowanie
wojska i policji opisywano jako bestialstwo. Przypadki tortur przedstawiano jako
"dzień powszedni" Chile. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo wyolbrzymiono
liczbę ofiar zamachu, pozostaje faktem, że ofiary takie były. To, że statystyki
zafałszowano, nie rozwiewa wcale rozterek moralnych.
Autorzy zamachu twierdzą, że ich akcja była tylko odpowiedzią na
działania przeciwnika. Rzecz jednak w tym, że o ile lewica nie kryła się zbytnio z
rewolucyjnymi hasłami, a jej część wprost organizowała - przy milczącej
akceptacji rządu Jedności Ludowej - bojowe struktury, to w praktyce niewiele
uczyniono z tego, co głoszono. Reformę rolną przeprowadzono zgodnie z
ustawą przyjętą za rządów chadecji (1967), przejęcie kontroli przez państwo nad
chilijskim górnictwem także stanowiło kontynuację reform lat 60., wywłaszczenia
prywatnych przedsiębiorców (uznawane zresztą przez władzę za nielegalne i
zazwyczaj anulowane), choć budziły popłoch, dotknęły może co pięćdziesiątego
38

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

z nich. Zalew pustego pieniądza i wymuszanie na kupcach "cen maksymalnych"
to oczywisty idiotyzm - ale czy zbrodnia? Upojeni nadchodzącą jutrzenką
sprawiedliwości dziejowej lewacy zajmowali niektóre majątki ziemskie (okrojone
zresztą przez reformę), wdzierali się na zaplecza sklepów w poszukiwaniu nie
wystawionego na sprzedaż towaru, zachęcali robotników do oddania fabryk fabryczek raczej - w ręce rad robotniczych, otaczali drutem kolczastym swoje
strefy wyzwolone i oliwili broń; jednak straceni zostali za to, co mieli i co
chcieli zrobić, a nie za to, co zrobili.
Można, oczywiście, próbować rozwiać tę wątpliwość historycznymi
analogiami. Gdyby Korniłow obalił władzę Kiereńskiego w Rosji w 1917 roku, a
przy okazji sprawił krwawą łaźnię bolszewikom, mieńszewikom, eserom i
anarchistom, kraj uniknąłby milinów ofiar głodu i kolektywizacji, Czeki i NKWD...
Gdyby Anders faktycznie powrócił w 1945 ...
Można takich wątpliwości po prostu nie mieć - jak ksiądz Michał
Poradowski, dla którego 11 września 1973 r. był zdrowym dla narodu
kontrolowanym upływem krwi, a "zaginieni" to wymysł propagandy. Także dla
większości wojskowych biorących udział w zamachu powyższe rozterki to
bajdurzenie cywila. Ich zdaniem, Chile spełniało wszystkie warunki, by stać się
areną umiędzynarodowionej wojny domowej: uzbrojeni rewolucjoniści,
sprzyjający im (choćby w pewnym stopniu) przywódca państwa, kilkanaście
tysięcy kubańskich "ekspertów" i podburzona przeciw "posiadaczom i
bogaczom" 1/3 narodu. Akcja zbrojna uprzedziła tylko działania nieprzyjaciela;
jej zadaniem było rozgromienie uzbrojonego i spiskującego z Kubą wroga. Nie
skrupulatnie liczone przez cywilów ofiary (występujące zresztą po obu stronach),
lecz wynik boju był tu istotny. Chile wygrało.
Ta niepodległościowo-bitewna retoryka nie była fałszywa, nie była
retoryką tylko. Była jednak uproszczeniem. Stawiała ona wielu ludzi szczerze
przekonanych o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem (na iluż uniwersytetach
Europy i USA wykładano wówczas w tym duchu?) na równi z agentami
międzynarodowego komunizmu; działaczy, którzy trafili do polityki poprzez
współczucie dla doli biednych, na równi z niebezpiecznymi fanatykami. Pewnie
bez takich uproszczeń nie wygrywa się bitew. Gdyby Anders powrócił w 1945
roku bez wątpienia rozprawiłby się ze środowiskami "Polski lubelskiej", więzienia
i cmentarze zapełniłyby się zapewne zarówno agentami Moskwy, jaki i
radykalnymi ludowcami oraz nawiedzonymi członkami przedwojennego Związku
Nauczycielstwa Polskiego - i byłoby to na pewno ohydne, tyle że bez
porównania mniej niż wywózki, UB i stalinizm.
Można racjonalizować upływ krwi także inaczej: co prawda junta winna
Jest pewnych pożałowania godnych błędów i wypaczeń, ale za to doprowadziła
i kraj do dobrobytu. Odziedziczyła gospodarkę w stanie rozkładu, przeprowadziła
; gruntowne reformy i wprowadziła - nie pytając o zgodę - prawdziwy kapitalizm.
Efektem jej działań było unowocześnienie i wzbogacenie kraju. Tylko, że ta
racjonalizacja stanowi zafałszowanie historii. Zdecydowana większość
wojskowych chłodno traktowała politykę prowadzoną przez cywilnych
ekonomistów i nie czułaby się odpowiedzialna za jej ewentualny krach. Wojsko
broni niepodległości i wykonuje rozkazy, a nie zajmuje się polityką - głosili ludzie
w mundurach, chcoć najwyższą władzę w kraju pełniła Junta del Gobierno.
Ten, kto uzna akcję z 1973 roku za akcję polityczną, przerażony jest
skalą represji zastosowanych wobec, powtórzmy to, potencjalnych winowajców.
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Kto zaś widzi w "once" operację wojskową dostrzega świetne zwycięstwo. Jego
kontynuacją musiało stać się prowadzenie bezwzględnej walki z lewicowym
terroryzmem, utrzymującym się w latach 70.

4.
W samym Chile, o dziwo, takie hamletyzowanie nie było w modzie.
Większość społeczeństwa z zadowoleniem powitała obalenie władzy Jedności
Ludowej i koniec chaosu, monstrualnych kolejek i pustych sklepów. Przemoc
traktowano jako oczywisty element działań wojskowych, częściowo zawiniony
przez zrewolucjonizowaną młodzież, za czasów Allende prowokacyjnie
zachowującą się wobec wojskowych. Represje następnych lat uderzały głównie
w jedno środowisko, nie budząc specjalnego echa wśród większości
Chilijczyków.
Z kolei prześladowana przez juntę mniejszość miała nie mniej jasny od
wojskowych obraz sytuacji; faszystowskie dowództwo wojskowe zaatakowało
awangardę ludu na zlecenie jankesów; nadejdzie czas zapłaty: "dziś niczym,
jutro wszystkim my".
' Pinochet nie był chilijskim de Gaullem, -który stając w 1958 i 1968 r.
przed groźbą destabilizacji państwa, potrafił obejść się bez zbiorowych mogił.
Nie potrzebuje jednak w przekonaniu swoim - i chyba większości mieszkańców
Chile - rehabilitacji. Niepokoi mnie jednak fakt, że od kilku ....lat... próbuje.......się...
rehabilitować,go w Polsce. To bardzo dobrze, że odrzuca się -kłamstwa na jego
temat ś prezentuje prawdziwe fakty. Czy jednak odkłamywaniu prawdy o tej
postaci w Polsce nie przyświeca raczej myśl wskazująca na uniwersalizm
postępowania Generała wobec czerwonych?
:

Jan Wróbel
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MARCIN SENDECKI
Księżyc nad stawem. Nowe
domy sterczą. Dosyć ciągle widno,
pusto. Nie widziałem ryby, widziałem
dwie kaczki. Chcę żebyś zobaczyła, więc (nie
wskazując na nic szczególnego) wyciągam rękę i mówię; no, tak.
'95
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TOMASZ KMITA

SKROBANKA PO KATOLICKU
Papież zwariował na punkcie genitaliów - twierdzi Frances Kissling i
zaraz precyzuje: on ma obsesje na tle pochwy. Nie tylko Ojciec Święty, cały
Kościół jest chory w sprawach związanych z seksem. Lekarzem leczącym
Kościół katolicki z toczącej go choroby ma być organizacja pani Kissling Katolicy za Wolnym Wyborem /CFFC/. To istniejące od początku lat 70.
stowarzyszenie jest znane również w Polsce dzięki zamieszczonemu w jednym
z magazynów "Gazety Wyborczej" wywiadowi z jego prezeską, Frances Kissling.
Ten sam dziennik wielokrotnie powoływał się na opinie CFFC i pani Kissling przy
okazji ubiegłorocznej konferencji demograficznej w Kairze, przeciwstawiając ich
poglądy oficjalnemu stanowisku Kościoła. W ten sposób obie strony prowadziły
(przynajmniej na łamach gazety) polemikę ideologiczną jak dwaj, co najmniej
równoprawni, partnerzy. Z tekstów tych odnosiło się również wrażenie, że
Kościół w USA jest rozdarty na zwolenników papieża i zwolenników pani
Kissling. Kim więc jest waleczna pani prezes i jej potężna organizacja?
Matka naszej bohaterki rozwiodła się z jej ojcem, skądinąd Polakiem,
gdy Frances miała 12 lat. Choć była ona (Frances, nie jej matka) wychowywana
bardzo religijnie, to błędy Kościoła dostrzegła już w dzieciństwie; nie
przeszkodziło jej to jednak we wstąpieniu do zakonu s.s. józefitek, skąd
wystąpiła po pół roku i zapomniała o tym na tyle skutecznie, że nie wspomina w
ogóle o tym epizodzie. Wiele za to opowiada o swym późniejszym
dziewięcioletnim związku z Carlem Chaninem - według pani Kissling "żydowskim hippisem". Oddajmy jej głos: Jestem typowym człowiekiem lat 60...
Byłam niezamężna, aktywna seksualnie i protestowałam przeciwko wojnie
wietnamskiej... Nigdy zresztą nie widziałam niczego złego w stosunkach
pozamałżeńskich... Jak się okazuje nie tylko w seksie pozamałżeńskim również w aborcji nie upatruje ona nic złego. W 1970. r. otwiera jedną z
pierwszych klinik aborcyjnych w Ameryce. Zebrane doświadczenia (ok. 500
zabiegów tygodniowo!) procentują - i już trzy lata później rozpoczyna zakładanie
nielegalnych (nie mam skrupułów przy pomaganiu kobietom w nielegalnych
aborcjach) klinik w Meksyku i we Włoszech oraz, już legalnych, w Austrii. W roku
1976 staje na czele założonej przez siebie Narodowej Federacji Aborcyjnej,
zajmującej się ochroną finansowych i zawodowych interesów właścicieli klinik.
Jednak prawdziwą sławę zdobywa dzięki wstąpieniu pod koniec lat 70. do
Katolików za Wolnym Wyborem. Od kiedy od roku 1982 szefuje im pani Kissling,
organizacja ta przeżywa bujny rozkwit.
Kwitną postępowi katolicy zwłaszcza w mediach i to nie tylko polskich.
Istnieje jednak obawa, że wyłącznie tam. Proklamowana przez "Washington
Post" kardynałem wolnego wyboru, Frances Kissling bardzo chętnie udziela
wywiadów podkreślając, że stoi na czele masowej organizacji katolików. We
wspomnianym już wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" nie mówi co prawda
wprost o liczbie członków CFFC, lecz podkreśla, że 80 procent katolików w USA
opowiada się za prawem do aborcji (co notabene jest gigantyczną bzdurą). Otóż
już na początku swej kadencji obwieściła z tryumfem, że do jej stowarzyszenia
należy pięć tysięcy członków, a ich liczba stale rośnie.
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Jej oponenci okazali się jednak nadzwyczaj skrupulatni i na podstawie
własnych źródeł CFFC wykazali, że liczy ono około ...450 członków, co daje
0,00076 procenta amerykańskich katolików! Afera wybuchła w sierpniu 1993 r. i
pani Kissling zmuszona była podczas audycji bostońskiego radia WRKO dane te
potwierdzić. Niedługo później na łamach "Boston Globe" przyznała, że CFFC nie
jest organizacją członkowską, a blisko co czwarty jej członek jest jej etatowym
pracownikiem.
Gdzie więc należy szukać źródeł tego rozkwitu? Obrotna pani prezes
potrafi zadbać o środki dla działalności swej organizacji; gdy stanęła na jej czele,
roczne wpływy zamykały się kwotą ok. 200 tys. dolarów, podczas gdy na 1993 r.
budżet wynosił już ...1,5 min dolarów , z czego tylko 7 tys. dolarów to składki
członkowskie, Od kiedy Frances Kissling została szefową CFFC, na konto •
organizacji wpłynęło ok. 6,5 min dolarów, a hojnymi donatorami były znane
amerykańskie fundacje.
Najwięcej, bo ponad 1,1 min dolarów, pochodzi od Fundacji Forda (tej
samej, która w latach 70. przyznawała stypendia studentom - członkom
komunistycznych organizacji studenckich w krajach RWPG, a obecnie
sponsoruje polską Fundację Batorego), a tuż za nią plasuje się z kwotą ok. 900
tys. dolarów Fundacja Sunnena. Jej założyciel, Joseph Sunnen, był jednym z
najgłośniejszych ideologów ruchu proaborcyjnego, a środki finansowe fundacji
pochodzą ze sprzedaży pianki antykoncepcyjnej "Emko". W tym towarzystwie
nie dziwi obecność założonej przez entuzjastę eugeniki, aborcji i antykoncepcji
Fundacji Brusha, czy znanej, oficjalnie antykatolickiej, Fundacji Johna Mercka.
Nieco dziwnym, jak na organizację katolików, wydaje się przyjmowanie
pieniędzy na wspieranie wysiłków dysydentów katolickich i propagowanie aborcji
(od Fundacji Gounda), bądź na zwalczanie stanowiska Kościoła katolickiego w
sprawach antykoncepcji i aborcji (375 tys. dolarów z Fundacji MacArthura). Nie
pogardzono też pieniędzmi jednej z sekt unitariańskich czy datkami z Fundacji
Playboy'a.
Równie radykalne jak działalność są poglądy Frances Kissling, która
nie wierzy w założenie Kościoła przez Chrystusa, stąd też uważa, że
skorumpowana hierarchia powinna być traktowana bez szacunku, przecież
Jezus nie przyszedł i nie powiedział: macie papieża, macie biskupów i księży.
To system stworzony przez człowieka i oparty na europejskim feudalizmie.
Mimo to, wciąż podkreśla swoje związki z Kościołem, pisząc w swej książce
"The lnside Story": powróciłam do Kościoła jako agent zmian, powróciłam do
Kościoła kobiet. (...) Nie mówię przecież o powrocie do niedzielnej mszy czy
spowiedzi. Istotnie, byłoby to dziwne u prezes katolickiej organizacji, która we
wspomnianej książce wyznaje: Me modlę się, nie odmawiam różańca, w moim
domu nie ma żadnego krzyża. Rozprawiając się z tymi wszystkimi
staroświeckimi bzdurami Frances Kissling pozostaje wciąż katoliczką i deklaruje:
To jest też mój Kościół.
Jednak to specyficzne przywiązanie do Kościoła jest chyba nieco
jednostronne - jako założycielka i dyrektorka wielu klinik aborcyjnych jest
Frances Kissling odpowiedzialna za tysiące zabiegów przerwania ciąży i przez
to automatycznie ekskomunikowana na mocy kanonu 1389 Kodeksu Prawa
Kanonicznego (Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega
ekskomunice wiążącej mocą samego prawa). Mało tego, już wiele lat temu
Kissling przyznała się do odejścia od wiary (Nie czuję się chrześcijanką), a jej
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postępowanie dowiodło trwałości tej decyzji - prawo kanoniczne nazywa to
apostazją (kanon 751). Wielokrotnie odmawiała podporządkowania się decyzji
episkopatu amerykańskiego, sama wzywała do odrzucenia niewoli
posłuszeństwa, przez co sytuuje się w gronie schizmatyków (kanon 751).
Trudno też, na podstawie wspomnianego wyżej kanonu 751, nie nazywać
heretykiem kogoś, kto uparcie nie wierzy w ustanowienie Kościoła czy
sakramentu kapłaństwa. Wobec tego trudno dalej podtrzymywać tezę, by
Katolików za Wolnym Wyborem i ich panią prezes łączyło z katolicyzmem coś
więcej niż tylko nazwa.
Jednak dzielna Frances Kissling nie przejmuje się prawem
kanonicznym i w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" na pytanie, dlaczego ich nie
ekskomunikowano odpowiada: Me robimy niczego takiego, czego nie wolno
byłoby nam robić. (...) Skądinąd Kościół nie bierze kobiet poważnie, a
ekskomunikuje się tylko tych, których traktuje się serio.
Tomasz Kmita

44

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

BARUCH ROTTERDAMER

HOLOCAUST TRWA
W Stanach Zjednoczonych za naszych dni trwa holocaust, pisze znany
Żyd amerykański Ephraim Buchwald na łamach "Los Angeles Times"
(28.03.1992) w artykule zatytułowanym "Holocaust- zabija amerykańskich
Żydów". Nie możemy tego usłyszeć, bo nie ma warczących psów; nie możemy
tego zobaczyć, bo nie ma nazistowskich żołnierzy i obozów koncentracyjnych;
nie możemy tego poczuć, gdyż nie ma komór gazowych. Lecz końcowy rezultat
Jest dokładnie taki sam. Jeżeli zaniechamy działania dzisiaj, cichy Holocaust
osiągnie swoje cele. Hitler osiągnie swoje ostentacyjne zwycięstwo.
Do tego tonu dostraja się znany publicysta "Jerusalem Post" Shimon
Gliwic, twierdząc, że dopóki sytuacja nie zmieni się jak najszybciej i to
radykalnie, może to przynieść okropne konsekwencje dla marzeń syjonistów i
narodu żydowskiego. Holocaust trwa bowiem także w Izraelu, a co najbardziej
upiorne, dokonują go sami Żydzi. Brian Clowes na łamach "HLI Report"
(5.05.1993) zadaje pytanie: Dlaczego ofiary jednego Holocaustu są
odpowiedzialne za następną taką tragedię?.
Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie daje Naczelny Rabin Żydów
Sefardyjskich Izraela, który twierdzi, że jest to rezultatem ogólnoświatowego
pochodu ateizmu lub, jak wolę mówić, prania mózgów.
Talmud wkłada w usta nienarodzonego dziecka następującą frazę: Któż
może mnie zabrać w tych początkowych miesiącach, kiedy Pan czuwa nade
mną (Nidah 30b). Któż? Ano, sami Żydzi.
Na konferencji demograficznej, która odbyła się w 1987 r. w
Jerozolimie, alarmowano, że rocznie w Izraelu notuje się aż 60 tysięcy aborcji i
tylko 70 tysięcy urodzin. Co druga Żydówka zostaje wyskrobana. W Stanach
Zjednoczonych natomiast to właśnie Żydzi dzierżą prym w najwyższym
wskaźniku skrobanek wśród wszystkich grup etnicznych.
A przecież wystarczy otworzyć Torę i przeczytać Trzecie Prawo Noego
(Genesis 9,6): Kto przeleje krew człowieka w człowieku, niech jego krew też
będzie przelana (Sanhedrin 57b). Talmud jednoznacznie definiuje "człowieka w
człowieku" jako dziecko w łonie matki. Aborcja jest więc zbrodnią główną. Nie
mają co tego wątpliwości ani wybitny talmudysta, rabin Yishmaei, ani sędzia
Najwyższego Sądu Rabinackiego Ameryki, rabin Antelman.
Słusznie więc pisze wspomniany już Brian Clowes, że ani Morgentaler,
ani Lader, ani cała reszta pseudo-żydowskich aborterówf...), którzy przyłożyli
rękę do legalizacji aborcji, nie mają więcej prawa powoływać się na swoje
żydowskie wyznanie, podobnie jak "katoliccy" aborcjoniści Ted Kennedy czy
Mario Cuomo nie mają więcej prawa przyznawać się do wiary katolickiej.
Aby zażegnać groźbę pełzającego Holocaustu, trzeba na powrót odkryć
wielką i zapomnianą dziś, niestety, tradycję prawdziwego judaizmu, która
pozwoliła Żydom przetrwać tyle wieków. W XII stuleciu wielki Majmonides w
swej "Mishneh Torah" pisał: Potomkowie Noego, którzy zabijają jakąkolwiek
ludzką istotę, nawet nienarodzonego w łonie matki, powinni być zabici.
Baruch Rotterdamer
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JERZY ZIÓŁKOWSKI

HOMO AMERICANUS
We wrześniu 1993 r. opublikowane zostały wyniki badań Departamentu
Edukacji Stanów Zjednoczonych zatytułowane "Umiejętność czytania i pisania w
USA". Były to najobszerniejsze studia, jakie kiedykolwiek przeprowadzono nad
Amerykanami: trwały 4 lata i objęły 26 tys. osób.
DEBIL AMERYKAŃSKI
Wyniki zaszokowały amerykańską opinię publiczną okazało się, że w
USA żyje 27 min analfabetów i 45 min tzw. analfabetów funkcjonalnych. Prawie
połowa ze 191 milionów dorosłych Amerykanów nie jest w stanie wykonać tak
prostej czynności jak wypełnienie przekazu bankowego. Tylko 4 proc. potrafi
przy użyciu elektronicznego kalkulatora obliczyć koszt wykładziny, mając
podaną cenę metra kwadratowego i rozmiary pokoju.
Naukowcy przeprowadzający badania zmuszeni byli zastosować nową
definicję analfabetyzmu. W tradycyjnym pojęciu analfabetą był osobnik
podpisujący się krzyżykiem. Testy Departamentu Edukacji dowiodły, że wiele
osób umie czytać w technicznym tego słowa znaczeniu, tzn. są w stanie
rozszyfrować słowa, ale brak im umiejętności koniecznych do korzystania z tej
informacji (są to owi analfabeci funkcjonalni, których liczbę szacuje się na 45
min). Co ciekawe, połowa osób, które osiągnęły najgorsze wyniki, to absolwenci
High School. Niektórzy z dyplomami tych uczelni nie umieli w ogóle ani czytać,
ani pisać.
Poziom nauczania w USA jest o wiele niższy niż w Europie Zachodniej,
np. 40 proc. uczniów europejskich szkół średnich jest w stanie rozwiązać
zadania matematyczne, których 90 proc. amerykańskich uczniów na tym samym
poziomie nie umie rozwiązać.
W 1947 r. 45 proc. uczniów w USA było w stanie odnaleźć na mapie
Europę, w 1988 r. było ich zaledwie 25 proc. Podczas wojny w Zatoce Perskiej
w 1991 r., kiedy to 500 tys. żołnierzy amerykańskich znajdowało się na froncie,
aż 80 proc Amerykanów nie wiedziało, gdzie leży Irak, natomiast 92 proc.
wiedziało, że prezydent Bush nie lubi i nie będzie jadł brokuł.
Dzieje się tak, pomimo że w latach 80. USA zainwestowały w edukację
420 mld doi. (czyli o 29 proc, więcej niż kiedykolwiek w historii.) W wielkości
wydatków na kształcenie studenta Stany ustępują na świecie jedynie Szwajcarii.
Okazuje się jednak, że wysokie nakłady finansowe nie gwarantują równie
wysokiego poziomu nauczania.
Skąd więc fenomen - jak to określa prasa w USA - "debila
amerykańskiego"?
A M E R Y K A N I Z O W A Ć I WYRÓWNYWAĆ S

Na początek przyjrzyjmy się systemowi edukacji. Na mocy ustawy
federalnej szkolnictwo jest obowiązkowe do 16 roku życia: zaczyna się w wieku
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6, a nawet 5 lat od Elementary School, która trwa 4 lata; potem idzie Middle
School, względnie Junior High - klasy 6, 7 i 8; następnie High School, względnie
Senior High - klasy 9, 10, 11 i 12. Tak więc przeciętnie w wieku lat 18
Amerykanin kończy szkołę średnią.
W USA nie ma matury, jedynie SAT dla tych, którzy chcą studiować.
SAT to składający się z dwóch części - matematycznej i werbalnej - egzamin,
określający kwalifikacje na studia wyższe. Jest on dla uniwersytetów praktycznie
tym samym, co Dow-Jones-index dla Wall Street. Dla tych, którzy nie chcą
studiować, nie jest on istotny. Dyplom High School otrzymuje się niezależnie od
SAT-u. Wystarczy zaliczyć daną liczbę kursów (credits).
High School to szkoły narodu, który jest podzielony na katolików,
protestantów, żydów, tubylców i emigrantów, Białych, Czarnych, Żółtych itd.
Zadaniem szkół amerykańskich było zawsze zacieranie tych różnic w klasie,
innymi słowy: zrobienie z tych dzieci Amerykanów. "Amerykanizować i
wyrównywać!"- brzmiało główne hasło.
W 1918 r. National Education Association uchwaliła 7 głównych
priorytetów szkolnictwa średniego: 1. zdrowie, 2. władanie podstawowymi
technikami kultury, 3. wartościowe życie rodzinne, 4. zawód, 5. cnoty
obywatelskie, 6. sensowna organizacja wolnego czasu, 7. charakter etyczny.
Pomijając "podstawowe techniki kultury", pod którymi rozumiano pisanie,
czytanie i rachunki, nie znajdziemy w tym spisie niczego o nabywaniu wiedzy w
jakichkolwiek innych przedmiotach.
EGZAMIN Z PROSTYTUCJI

Powołana w kwietniu 1983 r. przez prezydenta Reagana The National
Commision on Excellence in Education opublikowała raport zatytułowany "A
Nation At Risk" ("Naród w niebezpieczeństwie"). Okazało się, że w latach 197681, w porównaniu z latami 1964-69, obniżył się rażąco poziom wymagań w
szkołach, zredukowano poważnie liczbę zadań domowych, a w 13 stanach
wprowadzono zasadę dobrowolności w wyborze przedmiotu.
Szkoły upodobniły się przez to do centrów handlowych, tzw. shopping
malls, które przyciągają szerokie spektrum konsumentów o różnych gustach.
Przeglądając katalog jednej ze szkół (notabene, liczący 65 stron i zawierający
400 kursów) znajdziemy tam takie przedmioty jak: astrologia, cheerleading,
higiena dziecka, mass media, żywność, football amerykański, prostytucja,
sztuka kulinarna, rysowanie komiksów, broń, gra na gitarze, nauka jazdy, ogień i
my, szycie plecaków, śmierć, jak uzyskać skuteczne środki antykoncepcyjne itd.
Jednocześnie oferta uzależniona jest od zapotrzebowania uczniów, np. jeśli na
kurs z. matematyki nie zapisze się odpowiednia liczba chętnych, jest on
skreślony z rejestru.
W katalogu znalazłem też "język angielski dla klasy 8". Oferowane były
3 kursy o różnym stopniu trudności: najwyższy "dla tych, którzy chcą i są w
stanie przeczytać 2 albo 3 książki kwartalnie, i którzy napiszą o swoich
przeżyciach czy też o książce raz na tydzień"; średni "dla uczniów, którzy czytają
i piszą tylko wtedy, kiedy muszą"; najniższy "dla tych, którzy mają kłopoty z
czytaniem i pisaniem. Większość czytania będzie wykonywa.o..a.-podczas..Jekcji."
Te ostatnie zajęcia zdominowane są przez lekturę "Piotrusia Pana" i "Człowieka
Pająka".
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W Stanach nie istnieje system powtarzania klasy, powtarza się jedynie
nie zaliczony kurs.
Co piąty publiczny college ma obowiązek przyjąć każdego absolwenta
szkoły średniej bez względu na jego wyniki w nauce, jeżeli tylko jest obywatelem
danego stanu. Oznacza to, że obojętnie, czy uczeń zakończy kurs rysowania
komiksów i gotowania obiadów, czy fizyki i chemii - i tak zostanie przyjęty na
studia,
KLASÓWKA CZYLI GWAŁT
Swój wkład w obniżanie poziomu wykształcenia Amerykanów wniosły
też podręczniki. Badania dowiodły, że uczniowie byli w stanie poradzić sobie z
80 proc. materiału zawartego w podręcznikach, zanim w ogóle je otworzyli.
Wynika to z faktu, że drukowanie podręczników stało się lukratywnym biznesem.
Ponad 20 stanów kupuje hurtowo podręczniki dla szkół na swoim terenie.
Sprzedanie miastu Los Angeles swojego elementarza oznacza zarobienie kilku
milionów dolarów. Wydawcy nie mogą więc sobie pozwolić na ryzyko, że ich
podręczniki wywołają czyjeś niezadowolenie czy protest. Całe sztaby ludzi piszą
i kontrolują teksty, aby, broń Boże, kogoś nie obrazić i nie zgorszyć. Wszelkie
kwestie kontrowersyjne są natychmiast wycinane, stąd np. w podręczniku historii
USA brak jakichkolwiek informacji o Thomasie Jeffersonie.
Powołana przez Reagana komisja zwróciła też uwagę na inflację stopni
dokonywaną przez nauczycieli. Okazało się, że nauczyciele przestawali stawiać
złe stopnie, ponieważ w społeczeństwie, które kocha cenzurki ponad wszystko,
byłoby to równoznaczne ze skazywaniem uczniów na niepowodzenie.
Wprowadzałoby to niezdrowy podział na dobrze się zapowiadających i na
nieudaczników, którzy mieliby później kłopoty na rynku pracy. ,
Z tego powodu w większości szkół samo regularne uczęszczanie na
lekcje wystarczy, aby kurs został zaliczony. Uczniowie zdają sobie z tego
doskonale sprawę. Toteż nie może dziwić wypowiedź nauczycielki z Ohio, która
zastrzegła na początku roku szkolnego, że jeśli jej uczniowie chcą zaliczyć kurs,
muszą zdać ostatnią klasówkę: "W tym momencie dopiero zdałam sobie sprawę
z unikalności moich wymagań. Można by pomyśleć, że właśnie kazałam im
zgwałcić swoją matkę w południe na rynku miasta".
CHRYSTUS MÓWIŁ P O ANGIELSKU
Innym powodem kryzysu edukacji w USA, którego powołani przez
Reagana komisja nie podaje, jest niski poziom ' wykształcenia samych
nauczycieli. W zawodzie tym występuje selekcja negatywna; bardziej atrakcyjna
jest profesja adwokata lub biznesmena.
Dosyć znana była sprawa pewnej nauczycielki klas piątych z Chicago,
która w 1980 r. wniosła oskarżenie do sądu, ponieważ szkoła nie przedłużyła jej
kontraktu. Podczas rozprawy poddano ją sprawdzianowi znajomości słów.
Znaczenie słowa "suffrage" - czyli prawo do głosowania - podała ona jako:
"kiedy ludzie z jakiegoś powodu cierpią", myląc to słowo z "suffer", co oznacza
rzeczywiście "cierpieć". Podobnie wypadła reszta testu. Pomimo to, sędzia
nakazał przedłużenie jej kontraktu. Zdecydował się na to, ponieważ na
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świadectwie zwolnienia doszukał się błędu ortograficznego i złej składni, zaś na
82 stronach oficjalnego katalogu szkoły znalazł 77 błędów ortograficznych.
Nauczycielka, zapytana na ulicy przez reportera TV, jakiego przedmiotu
uczy, odpowiada: "I teaches English" - "ja nauczać angielskiego".
Ogólnie mówiąc, zawód nauczyciela nie jest w Ameryce respektowany.
Wiąże się to z silnym amerykańskim antyintelektualizmem, -szacunkiem dla
"ludzi czynu", a nie "myślicieli". Nic dziwnego, że w międzywojniu tak wielu
pisarzy amerykańskich siedziało w Paryżu, gdzie traktowano intelektualistów jak
bożyszcza. Przykładem owego antyintelektuaiizmu może być postawa
gubernatora Teksasu, który nie zgodził się na dofinansowanie programu
nauczania języków obcych, uzasadniając to następująco: "Jeżeli angielski był
wystarczająco dobry dla Jezusa, to jest też wystarczająco dobry dla uczniów w
Teksasie".
Fakt, że szkoły podlegają gminom, a te wymuszają ustępstwa na
nauczycielach, też nie przyczynia się do podnoszenia autorytetu tych ostatnich.
Na przykład, w jednej ze szkół rodzice zaprotestowali, że pi = 3,1416 jest
stanowczo za długie i dzieci nie mogą go zapamiętać. Zażądali więc nowej
definicji, łatwej do zapamiętania: pi = 3. Szkoła poszła na ustępstwa.
TELEWIZOR NA STRAŻY RODZINY
Jeszcze jednym powodem paraliżu systemu edukacji, o którym komisja
prezydencka nie wspomniała, jest "brak dyscypliny". Jeszcze w 1940 r. siedem
najpoważniejszych problemów w amerykańskich szkołach to: rozmawianie
podczas lekcji, żucie gumy, hałasowanie, bieganie po korytarzu, przepychanie
się w kolejce do stołówki, śmiecenie i brak obowiązującego stroju szkolnego. W
1990 r. siedem najpoważniejszych problemów wyglądało następująco:
narkomania, alkoholizm, ciąża, samobójstwo, gwałt, rozbój i kradzież. Dość
powiedzieć, że rocznie 110 tys. nauczycieli w USA melduje o atakach przemocy
na lekcjach, każdego dnia 135 tys. uczniów przynosi do szkoły oprócz drugiego
śniadania pistolet, zaś trzecia co do wielkości jednostka policji w Stanach pełni
służbę wyłącznie w szkołach miasta Los Angeles.
Ogromną rolę w kryzysie oświaty odgrywa również telewizja.
Amerykanin, który kończy szkołę, ma za sobą 15-18 tys. godzin oglądania TV i
tylko 11 tys. godzin lekcji. Obejrzy przez ten czas 18 tys. morderstw i pół miliona
reklamówek. Na 1000 godzin spędzonych przed ekranem przypada 30 stron
słowa drukowanego. W 1983 r. iegislatura stanu Nowy Jork uznała telewizor za
"narzędzie konieczne do przetrwania rodziny w społeczeństwie" i nie
podlegające zarekwirowaniu przez komornika. Telewizor uznany też został za
podstawowe narzędzie edukacyjne, a jako wzorcowy program oświatowy
podawana jest "Ulica Sezamkowa".
Tymczasem "telewizyjny system nauczania" w rzeczywistości jest
wrogiem nauczania szkolnego. Po pierwsze: głosi on ideę, że nauka i rozrywka
są nierozłączne, co jest koncepcją nieznaną w żadnym dyskursie o edukacji, od
Konfucjusza do Johna Dewey'a. Wynika to z faktu, że program edukacyjny musi
być maksymalnie zabawny, aby zniechęcony uczeń nie wyłączył telewizora. Po
drugie: ponieważ każdy program telewizyjny jest zamkniętym w sobie
produktem, zakłada się, że nie można wymagać od ucznia żadnej wiedzy
wstępnej, słowem: przekreśla się ideę porządku rzeczy i ciągłości w procesie
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nauczania. Po trzecie: wszelkie komentarze, teorie, hipotezy itd. podawane są w
formie maksymalnie uproszczonej, najczęściej z dynamicznymi obrazkami i
szybką muzyką w tle, co w rzeczywistości wypacza istotę przekazu. Pojawiające
się od czasu do czasu reklamówki odbierają dodatkowo programowi resztki jego
powagi. Ciekaw jestem, jakbyście Szanowni Czytelnicy zareagowali, gdybym w
tym miejscu zawiesił nagle swój wykład i zaczął reklamować McDonald'sa albo
PKO.
PRZEMYSŁ UNIWERSYTETOWY

Przejdźmy teraz do omówienia szkolnictwa wyższego w USA, które
kojarzy nam się głównie z takimi uniwersytetami jak Harvard, Princeton, Yale,
Columbia, Stanford czy MIT. W rzeczywistości czołówka ta stanowi ok. 3 proc. w
morzu 2.500 uniwersytetów amerykańskich, na które pozwolić sobie może
jedynie elita finansowa społeczeństwa. Co prawda przy pomocy stypendiów
miejsca te nie są zarezerwowane jedynie dla najbogatszych, ale i tak pozostają
dostępne dla niewielu.
Najważniejsze dwie rzeczy, jakie należy wiedzieć o szkolnictwie w USA
to: 1. studia są płatne, 2. cena studiów zależy do jakości uniwersytetu, np. rok
uniwersytecki na Harvardzie kosztuje 15 tys. doi., a w Welłesley College - 1,5
tys. doi. (tytuł magistra w Welłesley College upoważnia absolwenta co najwyżej
do wstępu na Harvard).
Komercjalizacja studiów wyższych powoduje, że kierują się one
zasadami rynku i figurują na trzecim miejscu przemysłu narodowego USA.
Uniwersytety, ale tylko te najlepsze, są "przedsiębiorstwami" sprzedającymi
"produkty". Są w stanie zatrudnić najwybitniejszych pracowników na najlepszych
warunkach, np. początkowa pensja docenta wynosi od 100 do 150 tys. doi.
rocznie. Jaki uniwersytet w Europie może pozwolić sobie na taki wydatek?
Tym należy tłumaczyć zjawisko "brain-drain" czyli "odpływu umysłów"
do USA. Dość powiedzieć, że wśród kadry profesorskiej na katedrze matematyki
uniwersytetu w Berkeley aż 75 proc. stanowią nie Amerykanie, lecz Chińczycy,
Koreańczycy, Polacy, Rosjanie itd.
Z kolei na uniwersytetach przeciętnych, gdzie za rok akademicki płaci
się od 5 do 8 tys. doi., poziom nauczania jest tak niski, że porównać go można z
poziomem polskich liceów.
HUMANIZM TO NIESZCZĘŚCIE

Większość uczelni nie dba bowiem o jakość wykształcenia, lecz o
stworzenie perspektyw zawodowych na przyszłość.
Oto fragment
całostronicowego ogłoszenia w "New York Times":
"Wszystkie znane uniwersytety obiecują swoim studentom dobre
wykształcenie ogólne. Jednak humanistycznie ukierunkowany absolwent, nie
posiadający wykształcenia, z którym mógłby zarobić pieniądze, nie jest
człowiekiem szczęśliwym. Jego rodzice tym bardziej, bo inwestują swe ciężko
zarobione pieniądze (...) Uniwersytet w Bridgeport widzi swoje zadanie w
zapobieganiu takiemu nieszczęściu".
Wypowiedź jest jasna: wykształcenie humanistyczne oznacza "nie
posiadanie wykształcenia", co więcej - jest "nieszczęściem"! Nic więc dziwnego,
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źe rośnie pogarda dla przedmiotów humanistycznych, które nazywane są
"akademickim cyrkiem", a największym zainteresowaniem cieszą się takie
kierunki, jak business, medycyna i prawo.
W rzeczywistości uniwersytety stały się dziś w USA śluzami
społeczeństwa: sprzedają bilety wstępu (czyli dyplomy) do średnich i wyższych
warstw społeczeństwa, do bardziej intratnych zawodów i dobrobytu. Wydaje się,
że pokonywanie kolejnych szczebli edukacji zastąpiło marzenia o granicy
posuwania się osadników jako środka ucieczki z nędzy, ponurych fabryk i
zatłoczonych miast Wielkiej Brytanii. Możliwość dążenia do wiedzy dla samej
wiedzy, a nie dla późniejszych możliwości zarobkowania, została zepchnięta na
margines. Humanistom, którzy chcą się ubiegać o stypendia, radzi się, aby nie
podkreślali, że badania sprawiają im przyjemność, ponieważ wygląda to
podejrzanie i od razu zmniejsza szanse na pozytywne załatwienie sprawy.
CZY BATMAN BYŁ HOMOSEKSUALISTĄ

Oto
kilka
konkretnych
przykładów z uniwersytetów USA,
charakterystycznych dla tego typu instytucji:
- brak myślenia krytycznego i wiedza rodem z telewizyjnych quizów, np. studenci
znają każdy fakt dotyczący zrzucenie bomby na Hiroszimę (nazwisko pilota,
ciężar bomby, rodzaj samolotu, liczbę ofiar etc), ale nie mają nic do
powiedzenia na temat: czy bomba powinna zostać zrzucona, czy też nie;
- studenci pierwszego roku nie zauważają wewnętrznej sprzeczności w
wypowiedziach typu: "nie powinno być uprzedzeń wobec czarnych i innych
niższych ras";
- relatywizm, który zakłada, że "ja mam swoją prawdę i pan profesor ma swoją",
doprowadza do tego, że profesor nie ma prawa oceniać wypowiedzi studentów,
ponieważ wszystkie poglądy są równouprawnione;
- ów relatywizm powoduje, że powstają dysertacje o tym, że "Jądro ciemności"
Josepha Conrada jest dziełem rasistowskim, że "Ulisses" Jamesa Joyce'a jest
powieścią o kolonializmie i alienacji w kapitalizmie, że dramaty Szekspira
stanowią manifestację brytyjskiego imperializmu, patriarchatu, europejskiego
rasizmu, iogocentryzmu etc. Powstają też takie prace doktorskie, jak np.:
"Czytanie Batmana w świetle jego stosunku do Robina. Czy Batman był
homoseksualistą?".
DZIEDZICTWO 1968 ROKU

Kryzys uniwersytetów wiąże się ze zmianami, jakie dokonały się po il
wojnie światowej. Do tego czasu były to instytucje elitarne, zarezerwowane
wyłącznie dla establishmentu. W 1944 r. Kongres USA uchwalił "Gl Bill",
uprawniający do studiów weteranów wojennych. Ekonomiczny boom następnych
lat zmniejszył liczbę osób w sektorze produkcji, a powiększył liczbę tych, którzy
mogli pozwolić sobie na studia. Coraz mniej osób miało do czynienia z glebą,
cegłą czy stalą, coraz więcej z papierem. W 1954 r. zniesiono doktrynę
"separate but equal", która otworzyła uniwersytety dla Czarnych. W 1957 r. USA
przeżyły "sputnik shock", w wyniku czego państwo i armia zaczęły pompować
miliardy dolarów w wykształcenie i stypendia, otwierając wrota "lower-classes".
Doszła do tego jeszcze eksplozja przyrostu 'naturalnego w latach 60. i niebywały
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"run" na uniwersytety z początkiem wezwań do wojska (college okazywał się
miejscem przyjemniejszym niż, dajmy na to, Da Nang czy My Lai) - i okazało się
wówczas, że uczelnie nie są przygotowane na taki zalew studentów. Zaczęto
przyjmować "nauczycieli", których w innej sytuacji by nie zatrudniono.
Lata 60. były też czasem niepokoju społecznego w Ameryce. Były
również okresem kontrkultury, która atakowała tradycyjne konserwatywnoliberalne wartości "społeczeństwa mieszczańskiego". Wówczas to, podczas
wieców, strajków i manifestacji, studenci wywalczyli sobie wiele obowiązujących
do dziś praw: obniżenie poprzeczek wstępu, wolny wybór przedmiotów, kursów
oraz większy wpływ na politykę uniwersytetów. To, co się dzieje obecnie na
amerykańskich uczelniach, jest więc w ogromnym stopniu wynikiem działania
tych, których zwykliśmy dziś nazywać "pokoleniem 1968".
Jerzy Ziółkowski
(śródtytuły od redakcji)
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PAWEŁ LISICKI

MIASTO
Cesarstwo nasze należało bez wątpienia do najszczęśliwszych pod
słońcem. Całymi dniami i całymi nocami mógłbym opowiadać o jego
wspaniałościach, o niezwykłych urządzeniach i doskonałościach, a i tak, mimo
wszelkiego wysiłku i trudu, nigdy przecież nie oddałbym pełni prawdy. Jak
bardzo byłem wdzięczny losowi, że tu właśnie przyszedłem na świat. Mogłem
się przecież urodzić w którymś z tych barbarzyńskich okresów w dziejach, gdy
nasze cesarskie miasto nie obejmowało w sobie jeszcze całego świata, gdy
musiało staczać nieustanne wojny, gdy zewsząd groził nieprzyjaciel a
mieszkańców szkolono nie tylko do używania życia, ale do znoszenia
nieprzewidzianej śmierci, co samo w sobie wydaje mi się już niegodne wolnego
człowieka. Podobnie jak wszyscy moi przodkowie wiernie służyłem miastu: jego
dobro było moim, a moje jego. Od wieków zaliczaliśmy się do elity cesarstwa, do
tych, których wszystek wysiłek i moc oddane były na służbę jego przetrwaniu i
powodzeniu. Dziękowałem memu ojcu, że mnie spłodził, i matce, iż wydała mnie
na świat; naszym filozofom, że nauczyli mnie patrzeć na życie ze spokojem I
ufnością naszemu cesarzowi, że tak dostojnie reprezentował państwo;
roztropności naszych polityków, którzy poszerzyli bez końca granice niegdyś
jednego z wielu zwalczających się imperiów, że potrafili dbać zarówno o
zachowanie' porządku, jak też należnej nam swobody; naszym kapłanom, że
nigdy nie wymagali od nas zbyt wiele i że podporządkowali swych bogów
miastu, nie łudząc nas próżnymi i błahymi nadziejami; wszystkim tym, którzy
pozostaną w pamięci miasta broniąc go i rozwijając i troszcząc się o nie. Moja
duma nie znała granic, gdy każdego dnia udawałem się na dwór: oto
zbudowaliśmy to, co pozostawało zawsze niespełnionym marzeniem wszystkich
innych ludów.
Mieszkańcy naszego miasta nie oczekiwali próżnych pociech po
śmierci, nie kierowali swego wzroku poza to, co dostrzegalne i co za takie
uznane zostało przez nas, elitę cesarstwa. W tym życiu widzieli swoje radości i
smutki, z nim wiązali nadzieję na poprawę swego losu, w nim zawierał się sens
ich trudu: ich przeszłość została zachowana w pamięci miasta, ich
teraźniejszość mu służyła, ich przyszłość była w końcu tylko prostą kontynuacją
dotychczasowej aktywności. A mimo to, nasza władza, władza elity, wcale nie
była okrutna. Nie była też skierowana przeciw wolności jednostek. Wszystkim
zapewnialiśmy pełnię swobody, byle tylko nikt • nie podważał jednej
niewzruszonej zasady: nie ma nic poza miastem, a wszystko co jest, musi być
do niego włączone. Na tym polegała właśnie mądrość naszych wielkich władców
i mędrców. Wiedzieli, że tylko jeśli miasto obejmie w sobie wszystko, jeśli
wchłonie w siebie inne państwa, i ogarnie całą pamięć ludzi, ich troski, radości,
oczekiwania, myślenie i ocenianie, jeśli przyjmie w siebie zjawiska
najodleglejsze od naszej planety i zarazem jej najbliższe, wtedy dopiero i tylko
wtedy, stanie się miastem iście nieśmiertelnym, nie z nazwy tylko, ale z istoty,
chciałoby się rzec miastem, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Byliśmy
panami nazw nadawanych rzeczom, bo poznaliśmy, iż ten, kto panuje nad
językiem, ma władzę nad wszystkim. Nic nie było poza granicami murów
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naszego miasta, żaden inny świat, państwo, przyszłość, nieskończoność i
istnienie.
Znalazło się u nas miejsce tak dla licznych cnót, jak i występków, dla
ludzi mądrych i głupców, dla leniwych i pracowitych - nikt nikogo do niczego nie
zmuszał, a każdy czynił, na co miał ochotę. Oczywiście, nie wyrzekliśmy się
zupełnie przymusu, ale to nie on był najważniejszy. Wszyscy chcieli żyć jak
najdłużej i najprzyjemniej i to wystarczyło, aby zbudować prawo jasne i
przekonujące. Nasza elita znalazła sposób, by kontrolować liczbę urodzin,
wiedzieliśmy, jak radzić sobie z wylewami rzek albo gdy brak deszczu groził
suszą, opanowaliśmy wiedzę o trzęsieniach ziemi, znaliśmy granice ludzkiej
namiętności i ludzkiej rozumności. Powołaliśmy miasto, które było
samowystarczalne, skończone i doskonałe.
Powie ktoś, że się powtarzam. I owszem. Tak, mógłbym używać mniej
słów. Czy słowa powtórzone pięć razy są prawdziwsze, niż gdybym je
wypowiedział raz jeden? Nie. Ale dobrze, załatwię to krótko, cóż zostało mi
innego, jak właśnie nie przypominać i powtarzać, skoro miasta, miasta, które
mógłbym wychwalać całe życie, już prawie nie ma?
Klęska nastąpiła niespodziewanie. Stare księgi uczyły: Bacz, byś w
szczęściu nie zapomniał o nieszczęściu, które zawsze przychodzi bez
zapowiedzi i znienacka. Życie jest niczym kształt gór, po każdym wzniesieniu
musi być dolina. Stare księgi tak mówiły, ale my, mędrcy cesarstwa,
opanowaliśmy przecież byt świata i nie było żadnego miejsca, skąd mogłoby
jeszcze przyjść niebezpieczeństwo, znaliśmy bowiem wszystkie przyczyny
zdarzeń i kontrolowaliśmy bieg wypadków. Nad naszym spokojem czuwali
najwybransi z wybranych. Cóż mogło się nam przydarzyć, skoro nasze miasto
było ucieleśnieniem rozumu, a on był panem siebie? Nasi lekarze potrafili ulżyć
w każdej chorobie. Wiedzieli nie tylko, jak przedłużać życie, ale też jak je
stwarzać od nowa. Mogli je czynić też bardziej przyjemnym: przywracali
zagubioną młodość, zwyciężali plagi, których pokonanie naszym przodkom
wydawało się nieprawdopodobieństwem. Znali naturę rzeczy lepiej niż ona
sama. Gdy to było możliwe, podejmowali leczenie; gdy widzieli, że nie wygrają,
ustępowali. Nikt nie czynił im z tego powodu zarzutu, nikt nie podważał ich
sądów i orzeczeń, bo też każdy wiedział, że musi zrobić miejsce następnym.
Jego cząstka nadal trwała w życiu miasta. Wytrzebiliśmy nierozumne pragnienie
nieśmiertelności, albo też, inaczej mówiąc, znaleźliśmy dla niego miejsce w
obrębie murów cesarstwa.
Pewnego dnia obudziłem się przerażony. Takich snów nie wolno
miewać! A jednak ta wizja wracała do mnie uporczywie. Teraz widzę, że była to
zapowiedź, znak tego, co nastąpi. Skąd się wziął? Kto go przekazał?
"Nagle znalazłem się w obcym mieście, nigdy przeze mnie nie
widzianym, a jednak podobnym do naszego. Tak samo szerokie aleje, choć
wzdłuż nich nie rosły palmy, ale dziwne drzewa o czerwonych, blaszkowatych,
rozłożystych liściach. Pojawiłem się w środku alei tak po prostu, jak to sobie
można wyobrazić podczas snu: wśród tłumu ludzi, niby takich samych, ale jakoś
innych. Dlaczego? Przecież nie znałem całego naszego miasta, skąd więc
wiedziałem, że to jest inne? Może sprawiły to owe dziwne drzewa? Może domy
były nieco wyższe? Może cera ludzi nieco bledsza? Darmo szukałem słów, by
opisać dziwną obcość, którą odczuwałem. Podszedłem do pierwszego z brzegu
przechodnia. Kiedy zagadnąłem go pytając, gdzie jestem, popatrzył, popukał się
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w czoło i odszedł wzruszając rękami. Nie poddawałem się łatwo. Stałem i
patrzyłem, jak wokół mnie toczy się życie, ale nikt nie zwracał na mnie uwagi. To
dobry znak. Nie odróżniam się od nich aż tak bardzo - powiedziałem sobie.
Jeszcze dwa razy pytałem, gdzie jestem i co to za miejsce. Spotykały mnie tylko
niechętne spojrzenia i milczenie. Nagle po swojej prawej ręce, pod dachem z
owych czerwonych liści, dostrzegłem grupkę rozmawiających. Zbliżyłem się do
nich ostrożnie, jakby mimochodem. Z urywanych słów, jakie docierały do moich
uszu, poznałem, że nie używają innego języka. Ta mowa była jakoś podobna do
naszej, jak wszystko w tym miejscu, a jednak niezrozumiała.
Co miałem robić? Stać i czekać, aż ktoś się zlituje, podejdzie do mnie i
mi pomoże? Ale jak? Skoro nie znałem ich języka, a znałem wszystkie języki w
obrębie murów cesarstwa. Czyżby zatem coś było poza murami? Niemożliwe.
Nie, trzeba było iść dalej. Tak też uczyniłem. Mijali mnie po kolei, kobiety,
wyższe niż nasze, w puszczonych wolno włosach, dzieci biegały, starsi ludzie
siedzieli na ławkach i wystawiali twarze ku słońcu, nikogo nie znałem i nikt nie
znał mnie, ani razu nie udało mi się, nawet chociaż starałem się prowokować
spojrzeniem, uchwycić czyjegoś wzroku. A więc oni nie znajdowali mnie obcym.
Myśleli, że jestem jednym z nich, a ja nie mogłem wyprowadzić ich z błędu. Nie
wiem, jak długo tak szedłem. Aleja robiła się coraz węższa, domy coraz niższe,
znikły ławki i staruszkowie, ucichły głosy zabawy, w końcu uznałem, że tak dalej
nie można, że wyjdę poza mury, ale pamiętałem przecież, że poza murami nic
nie ma. Jak to możliwe: znaleźć coś poza murami naszego miasta i to jeszcze
miasto, poza mury którego tak swobodnie można wyjść?
Miała jasne, niemal białe włosy, w przeciwieństwie do reszty kobiet
uwiązane w kok, stała, podparta rękami o biodra, spod tuniki wysuwała się noga,
biała, bez śladów opalenizny, czyżby tu nie korzystano z dobrodziejstw słońca,
myślałem nim jeszcze nie podszedłem i nie dotknąłem jej. Dlaczego to
zrobiłem? "Wiem, że mówię w innym języku, ale może znasz chociaż to jedno" głośno, starannie wymawiając każdą zgłoskę, wypowiedziałem słowa:
"Cesarskie miasto". Tę nazwę, nazwę, z którą zżyłem się od dzieciństwa,
powtórzyłem jeszcze raz z naciskiem. Nic. Zacząłem gestykulować.
Wskazywałem na siebie, rozkładałem bezradnie . ręce. Jak wyrazić rękami
zagubienie, jak powiedzieć jej, że przychodzę z miasta, z którego nie można
było wyjść i że potrzebuję pomocy? 1 kiedy tak próbowałem dać wyraz mym
uczuciom, odwróciła się na pięcie, prychnęła i zniknęła w ciemnym wnętrzu
domu. Zatrzasnęły się za nią drzwi. Czyżbym ją uraził? Czym? Ale też skoro już
nie byłem w naszym cesarstwie, gdzie każdy gest ma swe ustalone znaczenie,
to może tu wszystko znaczy co innego i może moja mowa, bez słów wprawdzie,
mówiła jej zupełnie co innego niż chciałem? Obejrzałem się. Nie, to chyba
niemożliwe. Czyżby mnie ktoś wołał? Pobiegłem przed siebie. Tam, gdzie aleja
zdawała się kończyć, musiał znajdować się zakręt. Tam musiał być ktoś, kto
mnie zna, kto wykrzyczał moje imię. Biegłem ile sił w nogach, och, byle tylko ten
ktoś się nie zniechęcił, byle nie odszedł i nie zostawił mnie tu samego. Byle nie
zrezygnował. Znowu ten dźwięk i ten głos, głęboki, mocny, męski, wyzywający.
Nie mogłem się mylić. Tu chodziło o mnie. Krótki dystans jednak w miarę jak
biegłem zaczął się coraz bardziej wydłużać, ł im bardziej się wysilałem, im
bardziej starałem przyspieszyć, tym bardziej oddalał się ode mnie zakręt, zza
którego dobiegało wołanie. Aż kiedy po raz trzeci je usłyszałem, cichsze już i
niewyraźne, nagle jakby niewidzialna ręka przesunęła mnie do przodu, tak że
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mogłem dotrzeć do tego miejsca i zobaczyć: młody mężczyzna, pewnie ojciec,
wołał małego chłopca , który uciekał od niego na drugą stronę placu. Nie
chodziło o mnie. To była pomyłka. Wszystko mi się tylko zdawało. Nie mogłem
się powstrzymać: upadłem na ziemię i zacząłem głośno szlochać. Czy nie ma
nikogo, kto mnie zna, kto zna moje imię, odnajdzie mnie tu i potwierdzi, że
jestem?
W tym momencie obudziłem się. Wiedziałem, że jako członkowi elity
cesarstwa nie wolno mi było mieć takiego snu. Jak śmiałem wyobrażać sobie
miasto inne niż nasze, jedynie istniejące? I co miało znaczyć, że zgubiłem swe
imię? Raz na zawsze dane i na zawsze ustalone, gwarantowane było moje
istnienie i rozpoznawalność poprzez miasto. Zwątpić w to - znaczyło zwątpić w
jego doskonałość i całkowitość. Miasto mogło trwać tak długo, jak długo
obejmowało w sobie wszystko co inne. Również miasta w snach.
Na początku nie dawałem wiary tym doniesieniom. Epidemia?
Choroba? Nieznana? Ktoś coś słyszał, ktoś coś opowiadał - i cóż z tego?
Nierozumny motłoch wciąż jeszcze ulegał prostym emocjom, wciąż ekscytował
się głupimi opowieściami i uganiał za sensacjami. Gdyby nie my, senatorowie
cesarstwa... Jedni mówili, że skutkiem choroby nagle traci się pamięć, że
człowiek staje się takim, jakim był przed urodzeniem, że zdolny jest jedynie
wydobywać z siebie nieartykułowane dźwięki. Inni zaprzeczali: skądże znowu,
pamięć pozostaje nienaruszona, traci się jedynie mowę. Ale to nic strasznego,
na pewno już dawno wynaleziono właściwe lekarstwo, czeka się tylko na jego
użycie. Dlaczego jednak miano by czekać na zastosowanie odpowiedniej
kuracji, nikt nie potrafił odpowiedzieć. Krążyły opowieści o dzikich wyczynach
owładniętych epidemią ludzi. Wszystko to zresztą włożyłbym między bajki,
gdyby nie uporczywość i pewne powtarzające się, wspólne elementy we
wszystkich tych opowieściach. Usiłowałem dowiedzieć się czegoś od naszych
mędrców, milczeli jak zaklęci. Tajemniczo się uśmiechali i znikali w
przepastnych korytarzach gmachu cesarstwa. Na spotkaniach ludowych
niektórzy krzykacze coraz głośniej gardłowali, domagając się pełnej prawdy o
sytuacji.
Aż wreszcie nagle, bez wcześniejszych zapowiedzi, wszystko stało się
jasne. Faktycznie, potwierdzali iekarze, mamy do czynienia z nową formą
choroby. Jak to nową? - pytałem. Podobnie zresztą pytali wszyscy. Przecież w
obrębie murów miasta nie mogło pojawić się nic nowego, bowiem wszystko już
w nich było. Staraii się mnie uspokoić. Być może to nie jest nowa choroba,
jedynie wersja starej, jeszcze nie zbadana. Ale jak to nie zbadana? odpowiadałem uparcie. - Przecież u nas wszystko jest zbadane. Na to już nie
mieli odpowiedzi. Wzruszali ramionami i odchodzili.
Logomnezja, tak bowiem zaczęto nazywać nieznaną chorobę, bardzo
przypominała sklerozę. Początkowo myśiano nawet, że owa choroba jest jakąś
odmianą starej - stąd brała się wstrzemięźliwość naszych lekarzy i długi okres
oczekiwania, zanim poinformowali nas o wszystkim. Jedyną istotną różnicą
miało być to, iż w przeciwieństwie do sklerozy na logomnezję zapadali głównie
ludzie młodzi. Widać proces odmładzania nie może być jeszcze w pełni
kontrolowany - pocieszali nas lekarze. Za szybko wprowadziliśmy używanie
eliksiru odmładzającego. Za krótko trwały eksperymenty. Popełniliśmy błąd, ale
działaliśmy pod ogromną presją: ci, którzy jeszcze żyli, nie chcieli czekać i
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domagali się od nas natychmiastowych efektów. Powinniśmy poczekać aż nie
pozna się wszystkich ubocznych skutków oddziaływania środków leczniczych.
Ale to tylko niewinna pomyłka. Ludzka pomyłka: zapominamy, że w naszym
mieście też przytrafiały się błędy.
Niestety, okazało się, że choroba w tym samym stopniu atakuje osoby,
które przeszły kurację odmładzającą i brały leki przeciw starości, jak tych, którzy
nigdy tego nie czynili. Pierwszym symptomem - twierdzili lekarze - był zanik
pamiętania niektórych wyrazów. Może nawet nie zanik, to sformułowanie byłoby
za ostre, co raczej pewne przesunięcie znaczenia niektórych wyrazów. Zamiast
mówić "mam", mówiło się "trzymam", stół mylono z krzesłem, drzewo z
krzewem, konia z kucykiem, dom z pałacem itd. Dokładniejsze badania
pozwoliły stwierdzić iż to, co uznano za pierwszy charakterystyczny objaw,
wcale nim nie musiało być. Choroba, owszem, mogła rozwijać się stopniowo i
powoli, ale mogła też zaatakować od razu, z całą siłą. Wtedy dotknięta nią
osoba zapominała sensu wszystkich słów. Przypisywała niewłaściwe nazwy
różnym przedmiotom, łączyła wyrazy wbrew wszelkim regułom, zamieniała
przymiotniki z czasownikami i rzeczownikami. Nie traciła w ogóle języka, to
znaczy nie stawała się głuchoniema, ale zaczynała bełkotać przy użyciu
znanych słów, jak to czynią niektórzy wariaci. Mylą się oni wprawdzie co do
rzeczywistości i co do swojej możliwości panowania nad nią, ale nie tracą
jeszcze w ogóle umiejętności mówienia. Oczywiście, efekt był w końcu taki sam:
ponieważ między przedmiotem a nazwą nie istniał już żaden ponadczasowy
związek, człowiek nie tylko tracił kontakt z bliźnimi, ale i z samym sobą. Gubił
pamięć i zdolność rozpoznawania, wydobywał słowa w zupełnym nieporządku,
niczym automat przyzwyczajony do mówienia, ale nie do nazywania.
Najbardziej
charakterystycznym
objawem
logomnezji
była
nieumiejętność posługiwania się nazwami abstrakcyjnymi. Niektórzy lekarze
uważali nawet, że jest to niejako praprzyczyna całej choroby, że owa
nieumiejętność wychodząc od nazw ogólnych zmierza ku coraz bardziej
szczegółowym i ostatecznie niszczy sam rdzeń języka. Przytaczano wiele
charakterystycznych przypadków zachorowań i terapii - niestety, zawsze
zakończonej niepowodzeniem. Osobę, u której stwierdzano początki choroby,
umieszczano w specjalnym miejscu, gdzie niczym małe dziecko starano się ją
uczyć od początku wyrazów i ich znaczeń. Lekarz stawał przed nią i wskazując
poszczególne przedmioty wypowiadał głośno ich nazwy. Potem miał je
powtórzyć chory. Wszystko było dobrze, kiedy chodziło o tę samą rzecz. Jeśli
chory zapomniał, czym był stołek, to lekarz pokazywał mu jeden z egzemplarzy
stołka i przywracał pamięć. Problem polegał na tym, że pokazany przez lekarza
konkretny stołek był jedynym, z którym chory łączył właściwą nazwę.
Wystarczyło, żeby albo wyszedł z sali i napotkał na swej drodze inny sprzęt tego
samego rodzaju, albo też lekarz przyniósł mu inny przedmiot tej samej nazwy,
by chory gubił się. W oczach chorych stołkom nie bardziej przysługiwała
wspólna nazwa niż, na przykład, ptakowi i ćmie.
Epidemia, bo szybko takie rozmiary przybrała nieznana choroba,
posuwała się bez ustanku. Zapadało na nią coraz więcej mieszkańców naszego
nieśmiertelnego miasta. Powoli pryskał radosny nastrój, pojawiły się niepokój i
groza. Przyczyny i koniec były nieznane dlatego, że rozumne przewidywanie
zastąpiono zmiennymi uczuciami.
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Tak naprawdę wszyscy uświadomili sobie czym jest choroba wraz z
procesem Michaleusa. Michaleus był młodym członkiem elity cesarstwa.
Wywodził się z rodziny równie szacownej i starej jak moja. Jego przodkowie byli
uznanymi lekarzami i politykami. Przed objęciem rządów przez obecną dynastię
mówiło się o nich jako o możliwych władcach. I tenże Michaleus, potomek
jednego z najstarszych rodów, dziedzic wielkiej fortuny, osobisty znajomy
cesarza, najbardziej błyskotliwy umysł i wielka nadzieja miasta, zabił,
poćwiartował i zjadł ciało własnej narzeczonej.
Tego nikt nie mógł w naszym państwie oczekiwać. To nie mieściło się
po prostu w głowie. Wiedzieliśmy, że to prawda: Michaleusa przyłapano na
gorącym uczynku, jeszcze cały był pokrwawiony. Nie opierał się zresztą, nie
zaprzeczał. W żaden sposób nie mogliśmy jednak w naszych umysłach
połączyć tych dwóch rzeczy, doskonale, zdawało się nam, od siebie odległych:
owego młodego człowieka i jego strasznej zbrodni. Wieść o tych wydarzeniach
rozeszła się błyskawicznie. Ludzie przecierali ze zdumienia oczy. Ogrom i
potworność zbrodni, jej absolutna bezsensowność, osoba mordercy, jak też
osoba ofiary - wszystko to razem nie pasowało do siebie. W naszych głowach
zrodził się zamęt. Co mogło być powodem, że Michaleus postąpił w taki właśnie
sposób? Rozpoczął się wielki proces. Przed sędziami stawali kolejni
świadkowie. Nie potrafili jednak wyjaśnić, co było przyczyną tragedii. W tych
wszystkich opisach, najbardziej nawet dokładnych, brakowało w końcu
uzasadnienia, wyjaśnienia, motywu. Najwięcej wiedzieli rodzice zamordowanej.
Opowiadali, że ich córka skarżyła się im ostatnio na zachowanie Michaleusa.
Znaleziono także listy zabitej. Nigdy ich do nikogo nie wysłała. Liczyła może, że
Michaleus się zmieni, że wszystkie jej przeżycia, tak złe i okropne, zamienią się
rychło w sen, odległy i zamknięty w przeszłości. Opisywała, jak po pierwszym
okresie wzajemnego szczęścia, Michaleus zaczął zachowywać się coraz
bardziej dziwnie. Bez powodu stawał się agresywny. Kłócił się z nią o różne
drobiazgi. Zaczynał rozmowę tylko po to, by wykazać swą wyższość. Tak jakby
ją wciąż prowokował i wzywał do udziału w dziwnej walce, której cel był
nieznany, a wysiłek w nią włożony ogromny. Pisała, jak na tydzień przed
śmiercią spędzili całą noc spierając się o lilię, która stała w jej pokoju, a którą on
z uporem nazywał sosną, a potem pajęczyną. Traktowała to jako żart, ale on nie
ustępował, domagał się od niej przyznania mu racji. Wiele razy ustępowała, w
końcu zdawało się to nie mieć znaczenia. Tym razem jednak trwała przy swoim:
tę lilię otrzymała na samym początku znajomości właśnie od niego. Upór tylko
podrażnił Michaleusa. Uderzył ją. W miarę jak ją bił, znikała gdzieś emocja,
czynił to bezwiednie i coraz bardziej obojętnie. Jakby zapomniał, że bicie
sprawia ból, a ból kochanej osoby powoduje współczucie. Tak pisała. O, głupia
dziewczyna, czemu tego wszystkiego nam nie powiedziała. Michaleus wszędzie
dostrzegał oznaki lekceważenia, obrzucał ją wulgarnymi słowami, poniewierał po
to jedynie, by następnego dnia znowu być czułym kochankiem. Robił wrażenie pisała - wciąż nieobecnego duchem.
Wspomnienia te i ustalenia lekarzy nie pozostawiały żadnych
wątpliwości. Michaleus był chory na logomnezję. Kiedy przyszedłem do sądu,
stał patrząc prosto w oczy obecnym. Ani śladu zakłopotania, pełna obojętność.
W pewnym momencie nawet się uśmiechnął, a raczej, należałoby powiedzieć,
przypiął sobie uśmiech do warg. Lekarze twierdzili, że nic już nie rozumiał,
Początek choroby zachwiał jego pewnością siebie. Od tamtego czasu nie
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potrafił się odnaleźć. Gubił słowa i myśli, a rzeczywistość stopniowo wymykała
mu się z rąk. Stawała się coraz bardziej obca i odległa, z jednej strony stanowiła
niewzruszoną całość, z drugiej rozbijała się na nieskończoną liczbę nie
powiązanych ze sobą atomów. Z dnia na dzień okresy normalnej świadomości
stawały się krótsze, a wydłużały się chwile zamglenia, gdy świat zewnętrzny
tonął w mroku nieokreśloności, przedmioty gubiły swe granice, wszystko stawało
się wszystkim, rozmazywały się kontury, słabły nazwy a język nie pozwalał
porozumiewać się ' ani z samym sobą ani z nikim innym. Gdyby jeszcze
uświadomił sobie, że jest chory. Niestety, do końca zachował tyle świadomości,
by brać swe majaki za prawdę. W ostatniej fazie Michaleus utracił wiedzę, kim
jest jego narzeczona. Być może zabił ją gdyż po prostu poczuł głód.
Ten proces wywołał powszechne przerażenie. Domagaliśmy się, by
podjęto zdecydowane działania. Jakie jednak, nie wiedzieliśmy. Lekarze i
mędrcy wzruszali ramionami. Opanowali wszystkie siły natury, kontrolowali cały
bieg zjawisk - czegóż można było chcieć więcej? Ustalenie przyczyny obecnego
zła leżało poza granicami ich kompetencji - przyznawali to niechętnie, choć
coraz częściej. Nie proponowali żadnych środków zapobiegawczych. Jak
pokazał przypadek Michaleusa, w ostatecznym stadium choroby człowiek stawał
się kimś o wiele gorszym niż dzikie zwierzę. Stawał się zwierzęciem bez
instynktów.
To były szczególne dni. Dni, w których po raz pierwszy zdałem sobie
sprawę, że nasze cesarstwo znalazło się naprawdę w niebezpieczeństwie. W
niebezpieczeństwie? A co to jest? - powiedziałbym jeszcze niedawno. O tym
słowie już niemal zapomnieliśmy. Niebezpieczeństwo było dla nas czymś takim
jak angina - objawem choroby, którą można od razu usunąć. Nasze cesarstwo
nie znało strachu ani niepokoju, wszyscy byliśmy w nim zadowoleni. Ale proces
Michaleusa ową pewnością zachwiał. Czułem, jak ślina podchodzi mi do gardła,
jak jakaś niewidzialna dłoń ściska mi serce. Co mam robić? Czy warto dzisiaj
odwiedzić dwór? Chodzić po wielkich salach? Czytać? Cokolwiek bym nie
zaczął robić, wciąż czułem, że to nie tak, jak trzeba. To właśnie chyba było
niebezpieczeństwo.
Przypomniałem sobie, że całkiem niedawno żył wśród nas ktoś, kto
wieszczył koniec cesarskiego miasta. Nie ceniliśmy go szczególnie. Uchodził za
szaleńca, nasi mędrcy podkpiwali sobie i szydzili z niego. Nazywał się Niceaus.
Kiedy ktoś chciał zażartować albo skrytykować filozofa mówił: myślisz niczym
Niceaus. Myślisz tak, jakby cokolwiek znajdowało się poza obrębem miasta.
Dlatego szybko został zapomniany. Kiedy jednak przypadkiem sięgnąłem po
jego dzieła, zauważyłem ze zdumieniem, że to one, a nie mądrości piewców
cesarstwa, lepiej wyrażają to, co się z nami działo.
"Czy jesteśmy u końca dziejów? Czy nasze miasto jest spełnieniem
historii? Czy jest samą doskonałością? Nasze miasto jest wszystkim - takie są
wasze słowa. Myślicie, że to wystarczy. Mówicie: w naszym mieście nikt się nie
boi i nikt na nic nie oczekuje i niczego się nie spodziewa, bowiem
wyeliminowaliśmy wszelkie "zewnątrz", wszelką inną przyszłość i inny świat niż
tylko taki, który stanowi kontynuację miasta. Kiedy byłem mały, zacząłem
przeglądać stare księgi. Tam były słowa: prawda, sprawiedliwość, słuszność. I
mówiono tam, że są one ważniejsze niż wszystkie miasta i wszelkie ludzkie
twory, i że są miarą spoza miast i cesarstw. Czytałem te książki i chodziłem do
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was, abyście mi wszystko wyjaśnili. Czym są te słowa? Czy należą do miasta?
Czy są jego miarą? Patrzyliście na mnie z wyrozumiałością, jak patrzy mistrz na
swego początkującego ucznia albo rodzice na dziecko. Odpowiadaliście: nie ma
żadnych miar spoza miasta. Ten, kto tego nie rozumie, kto nie może pojąć,
dlaczego nasze miasto zwyciężyło wszystkie inne, nie jest godzien zgłębiać tych
problemów. Poza miastem nie ma prawdy i słuszności. Gdyby coś było poza
miastem - mówili - to groziłoby nam to, co innym: próżne nadzieje, zwycięstwo
namiętności, wiara w rzeczy nieistniejące, zapomnienie, że każdy sąd jest tylko
opinią, że każda postać prawdy i słuszności dąży do wyparcia innych postaci i
że ludzie znajdą się w niewoli owych bestii nierozumnych a przebiegłych, jakimi
są puste słowa. Zwierzęta mają instynkt i zdobywają łup, jedne uganiając się za
sarnami, inne czekając posłusznie na padlinę, rośliny otwierają się na słońce,
my używamy prawdy i słuszności. Odrzucamy twierdzenia szkodliwe dla miasta i
wybieramy pożyteczne. Przekazujemy tę wiedzę z pokolenia do pokolenia,
uczymy jej. Nic więcej. Żadnych pustych słów, za którymi nie kryje się nic, jak
tylko zamach na swobodę miasta i jego mieszkańców.
Pytałem się ich: Czy miasto może upaść? Odpowiadali rozbawieni:
Miasto nie może upaść. Skąd to wiecie? - nie ustępowałem. Gdyby miało upaść,
musiałaby istnieć jakaś przyczyna spoza niego. A takiej nie ma. Jedyną
przyczyną i podstawą istnienia jest nasza wola. Nasza zgodna wola nazywania
tego, co dobre i pożyteczne, a co szkodliwe. To mi nie wystarcza - mówiłem. Co
ci wystarczy? Włóż rękę w ogień. Nie chcesz? Dlaczego? Kiedyś dawno się
oparzyłeś? To było dawno. Kiedyś dawno nie lubiłeś jeść szpinaku. Teraz lubisz.
Włóż rękę w ogień. Dalej nie chcesz? To, co wiesz o ogniu, wystarcza ci, by nie
wsadzać tam ręki; to, co wiesz o mieście, nie pozwala zrozumieć ci jego
wielkości - i odwracali się z pogardą."
Nic dziwnego, że w miarę rozszerzania się choroby rosła też liczba
zwolenników Niceausa. Nie jestem pewien, czy interpretowali go poprawnie. Dla
nich jego słowa były tylko jeszcze jednym przykładem, jak można obronić
miasto. "Nasze miasto nie umiera, ale poszerza się" - krzyczeli wyznawcy
Niceausa, ci sami zresztą, którzy do niedawna jeszcze z niego kpili. "Choroba
jest tylko nowym przejawem siły cesarstwa. Nasze mury muszą posunąć się o
jeden krok dalej. Gdy każdy będzie mówił w swoim języku, gdy każdy będzie
nazywał rzeczy jak mu się podoba, staniemy się prawdziwymi, zjednoczonymi
życiem w jednym mieście, bogami. Każdy dzień będzie zupełnie nowy i zginie
ostatnia tyrania, która nad nami władała, tyrania czasu. To, czego nie ma, stanie
się częścią miasta. To, czego nie ma i to, co jest, są tym samym. Choroba
miasta jest przejawem zdrowia. Niebyt otwiera się przed nami niczym niegdyś
byt i wprasza w nasze mury. Niegdyś tylko elita cesarstwa decydowała, co jest
dla miasta słuszne i pożyteczne, dziś każdy nazywa rzeczy sam. Niebyt wprasza
się w nasze mury. Nie bójmy się" - nawoływali piewcy miasta. Nikt ich jednak nie
słuchał. Nie, ta choroba bynajmniej nie wywoływała wśród nas euforii. Raczej
trwożne oczekiwanie. Mieszkańcy cesarstwa coraz częściej ukrywali się w
przerażeniu po domach i skrywali przed tym, czego nie ma.
Lekarze nie potrafili ustalić, jaką drogą przenosi się zarażenie. Z
pewnością nie był to żaden ze znanych sposobów. Z dotychczasowych
eksperymentów medycznych wynikało jednoznacznie, iż choroba nie przenosi
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się przez wzajemny kontakt czy zetknięcie dwojga osób. Nie przez krew, ani
przez ślinę, ani przez jakąkolwiek formę kontaktu cielesnego. Zapadały na nią
również osoby, które umieszczano w warunkach absolutnej izolacji.
Spośród wszystkich tłumaczeń
najbardziej przekonywającego
dostarczył jeden z naszych największych mędrców, najstarszy członek elity, i
zarazem główny doradca cesarza, Ignotius. Według niego główną przyczyną
choroby było zakłócenie w systemie języka. To nie żaden wirus czy bakteria
przemieszczały się z mózgu do mózgu, ale coś załamało się w samej mowie.
Słowa przestały cokolwiek znaczyć, przestało się używać języka dla
przedstawiania rzeczy, nasz język umierał. Wszystkie nazwy wspólne stają się
najpierw jednostkowymi, wszystkie stany ogólne tracą swą ogólność, język
wycofuje się. Dlatego - wywodził Ignotius - nie możemy przeciwstawić się
chorobie. Rozporządzamy bowiem wszystkimi siłami świata poza samą zasadą
znaczenia. Zdolność przekładania słów na rzeczywistość i rzeczywistości na
słowa, zdolność, która była nam wspólna i dzięki której mogliśmy się
porozumiewać, jest poza naszą kontrolą. Możemy decydować, jak nazwiemy
dowolną rzecz. Ale nie możemy decydować o tym, aby samo nazywanie coś
znaczyło. Język jest czymś danym. A raczej zasada języka jest czymś danym.
Nie można wyjść poza znaczenie i je stworzyć; ono jest. Możemy zaprzeczyć
dowolnemu twierdzeniu, albo stwierdzić dowolną rzecz, ale samo to
zaprzeczenie i twierdzenie nie należy do nas. Każdy sam z siebie nie może
tworzyć znaczenia. Jak bowiem znalazłby pośrednika między sobą a innymi? I
jak byśmy wiedzieli, że dane gesty i dźwięki coś znaczą? U jednego coś byłoby
grymasem bólu, dla innego zaproszeniem do tańca, dla trzeciego wyrazem
ukontentowania.
Przyczyna choroby leży poza tym, co w ogóle kontrolowalne przez
umysł - pisał Ignotius. Dwóch rzeczy w zewnętrznym świecie i dwóch stanów
człowieka nic nie łączy, gdyż język ucieka przed nami. Ignotius sądził, że błąd
musiał wystąpić w samym języku. Najwidoczniej wypchnięto z niego pewne
słowo - doradca cesarza nazwał je Omega - wskutek czego upadł cały system
nazywania i znaczenia. Dlatego proces rozkładu musiał posuwać się dalej.
Ratunek mógłby polegać tylko na odnalezieniu owego słowa i na ponownym
wprowadzeniu go do języka. Problem nie polegał jednak na tym, by odnaleźć
właściwy dźwięk czy znak graficzny, ale samo słowo z jego znaczeniem. Na
pytanie, jakie to słowo wypadło z języka i sprawiło jego rozpad, Ignotius nie
potrafił udzielić odpowiedzi.
"Na końcu prawdy jest perswazja. Tak mówią nasi mędrcy. Nie
twierdzą tego wprost, to wiedza dla wtajemniczonych. O, tak, oni są wielkimi
hipokrytami. Pomyśleć, że to nasze wielkie miasto jest właśnie skutkiem działań
ludzi takich jak oni. Kiedyś zapytałem ich, czy może być prawda, która kłóci się z
dobrem miasta. Patrzyli na mnie z politowaniem. Prawda jest tym, co miasto.
Nie ma innej. A jeśli dwie osoby dyskutują i twierdzą coś przeciwnego, to która z
nich ma rację - pytałem? Na przykład, jedna mówi, że przed rokiem spłonął
pałac cesarski, a druga utrzymuje, że to nieprawda. I pójdą do innych, i wszyscy
potwierdzą, że pałac cesarza spłonął. I w kronikach i w pamięci miasta też to
jest zapisane, i są świadkowie. Nieskończona liczba świadków. Ale ten pierwszy
człowiek wciąż w to nie wierzy. Nie było go przy tym. Stary pałac został szybko
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odbudowany. Są obrazy spalonego budynku, ale dlaczego wiązać je z pałacem?
On wciąż się nie zgadza. On mówi, że prawdą nie jest coś dlatego, że
potwierdza ją wielu albo najliczniejsi. ..
Filozofowie miasta kiwają głowami. Ostatecznie mówią: cesarstwo musi
istnieć; aby istniało, muszą istnieć pewne kryteria, a pewne kryteria wyznacza
ogół twierdzących to samo. A więc powtarzam: na końcu słuszności jest
perswazja. Jeśli ona nie skutkuje, przychodzi siła. Prawda jest przemocą.
Gdybym zachowywał się tak, jakby to, co stoi przede mną, nie było domem, ale
łąką albo gdybym uważał, że zabijanie jest przyjemne, to ostatecznym
argumentem przeciw mnie byłoby użycie przemocy. Miasto tak to rozumie, tak to
traktuje, ale wprost i jasno nie chce się do tego przyznać. Dlaczego? Może
zakłóciłoby to spokój elity cesarstwa?"
Smutek i zwątpienie. Rozpacz i strach. Oto słowa, które wyrażały w
pełni nastroje, w których odbyło się ostatnie święto z okazji kolejnej rocznicy
powstania miasta. Wielkie przestronne aleje, zbudowane, aby swobodnie mogły
się po nich przechadzać tłumy, były niemal puste. Grupki ludzi skupiły się pod
palmami w samym środku Placu Słońca, gdzie znajdowało się podwyższenie dla
cesarza. Żadnych wiwatów, okrzyków radości, powiewających flag, uśmiechów,
podniecenia. Cisza. Złote szaty panującego, jego szlachetna sylwetka, cudowne
klejnoty kobiet dworu, męska postawa najbliższej świty, purpurowe proporce
gwardii przybocznej, owa dyskrecja i okazałość zarazem, smak i wykwintność,
cechy nie zawsze idące w parze, uzyskane na dworze w wyniku długiej selekcji,
owe rzeczy, które do niedawna budziły entuzjazm, dziś wydawały się oznaką
niezdrowego przepychu. Sam stałem w trzecim szeregu od tronu, w miejscu
wyznaczonym przed laty dla naszej rodziny. Z przykrością spostrzegłem, jak
bardzo jednak przerzedziły się szeregi senatorów. Oba miejsca w pobliżu były
puste. Moi bliscy przyjaciele, Luktencjusz i Nimicius, chodzili teraz po ulicach i
mówili sami do siebie. Tak długo, jak choroba dotykała ludu, nie była groźna. To
jednak, iż atakowała także nas, starych członków elity, znaczyć mogło tylko
jedno - kres cesarstwa był bliski.
Dymy kadzideł wznosiły się ku niebu, bezchmurnemu, otwartemu,
temu, które zwaliśmy dachem cesarstwa. Lekka, choć dostojna zarazem
muzyka, miała pokrzepić nasze serca. Nagle wydało mi się, że słyszę fałsz. Tak,
nie tylko ja obróciłem głowę w stronę orkiestry. Jeden z muzyków niemiłosiernie
fałszował. Harmonia cesarskiego hymnu została zakłócona. I wtedy, zamiast
pozostać na miejscu, zamiast trwać jak przystało na członka elity cesarskiej
niezłomnie na stanowisku, zacząłem się cofać. To samo czynili też pozostali.
Wątłe już i tak szeregi zaczęły topnieć jeszcze bardziej. Również i orkiestra się
rozpierzchła. Uciekał cesarz, uciekali dworzanie, uciekały piękne panie i
panowie, niczym spłoszone stado antylop. Uciekała świta, gwardziści rzucili broń
na ziemię, ten głuchy szczęk porzucanej broni, wtem zerwał się wiatr, mimo
czystego nieba i braku chmur, kto szybciej, kto prędzej, potykając się i
przewracając biegli wszyscy, byle dalej od tego miejsca. Na środku Placu
Słońca pozostał tylko ów samotny muzyk, który jakby nic grał swoją coraz
dzikszą i bardziej swawolną serenadę.
"Każdy kto twierdzi, że słuszność jest po jego stronie, chce zniewolić.
Miasto twierdzi, iż słuszność jest po jego stronie - przeciwstaw się miastu, a
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zetną cl głowę. Zresztą tego nie uczynią. Po co? Nie, nasze cesarskie miasto
nie ma upodobania we krwi. To zbyt drastyczne. To zbyt niebezpieczne - tam,
gdzie jest krew, mogą obudzić się dzikie namiętności. A nasze miasto jest
przecież cywilizowane. Więc będą cię tak długo przekonywać, aż się poddasz...
Mówi, że coś jest słuszne. Pytam: dlaczego tak twierdzisz? Odpowiada: bo tak
jest. Pytam: skąd to wiesz? Odpowiada: to oczywiste, nie mam co do tego
żadnych wątpliwości. Odpowiadam teraz ja: co z tego. Uderzę go i zmieni
zdanie. Nie chce? Uderzę go ponownie. Za którymś razem przyzna, że owa
słuszność nie jest aż tak oczywista. Oto jak przemoc leczy z fałszywych
przekonań. Albo inaczej: przemoc jest adekwatną odpowiedzią na posiadanie
przekonań. Coś twierdzić, to coś narzucać. To domagać się posłuchu. Tak musi
być, jeśli miasto jest sędzią jedynym i ostatecznym. Jeśli miarą jest miasto,
prawda równa się przemocy. Ktoś mówi do mnie: czynisz źle. Pytam: skąd wiesz
o tym? (Mądrość miasta: tresurą doprowadzić, aby takie pytanie nigdy nie
padło.) Odpowiada: Tak po prostu jest. Wszyscy to uznają. Uznaje tak miasto, a
ty żyjesz w mieście. Gdybyś postępował inaczej i gdyby wszyscy zaczęli cię
naśladować, miasto musiałoby upaść. Pytam: i co z tego? Odpowiada: nie
udawaj. Przecież musisz to czuć. W końcu, jeśli o to chodzi, miasto potrafi
ukarać. Więc mówię: zabiję szybko kogoś takiego i ukryję zwłoki, aby nikt ich nie
odkrył, a potem odejdę. Racja jest po mojej stronie."
Z niepokojem śledziłem własne zachowanie. Kiedy przyjdzie czas na
mnie? Kiedy poczuję, że między mną a rzeczywistością wyrasta mur, że nie
wiem już kim jestem? Ale tego przecież nie można dostrzec. Wówczas przecież
nie byłoby się chorym, tylko zdrowym. A więc szukałem jeszcze dowodów
potwierdzających, że nie zapadłem na chorobę. Jeśli nadmierne pragnienie
udowodnienia sobie, iż jest się zdrowym, jest już chore, to w tym sensie byłem
chory. W moim pokoju, pokoju położonym w najpiękniejszej, skrytej w cieniu
palm części Pałacu Fontann, stał bardzo stary stół. Z hebanowego drzewa,
rzeźbiony w kości słoniowej, stanowił najstarszą pamiątkę rodową naszej
rodziny. Podchodziłem do niego w tych dniach, wspierałem się całym ciałem o
blat • i mówiłem: w dniu, w którym zapomnę, że jesteś stołem, popełnię
samobójstwo. Nie mogłem się zgodzić, abym ja, potomek jednego z
najstarszych rodów cesarstwa, na którego barkach wspierało się istnienie
nieśmiertelnego miasta, mógł stać się niczym dzikie zwierzę. Dręczyła mnie
jednak wątpliwość: co będzie, jeśli nie tylko zapomnę, że tu jest stół, ale też, że
ja jestem, i czym jest samobójstwo? Czy nie powinienem pozbawić się życia już
teraz, kiedy jeszcze odróżniam rzeczy i siebie i wiem co robię? Ale z drugiej
strony odczuwałem ciekawość. Jak to jest tracić świadomość? Nie wiedzieć, że
rzeczy znaczą stanąć przed naturą nagą, bez płaszcza słów. Jak to jest: nie
pamiętać o znaczeniu wyrazu? Patrzeć na rzeczy bez pośrednictwa pojęć.
Codziennie zabawiałem się w ćwiczenia własnej świadomości, aby
pokazać sobie, że nic mi nie grozi. Z przerażeniem dostrzegłem jednak, że te
długie samotne dialogi ze sobą wcale nie dają mi poczucia pewności. Im
bardziej zagłębiałem się w sens myślenia i nazywania, tym bardziej traciłem
grunt pod nogami. To, co najprostsze, stawało się w moich oczach najbardziej
wątpliwe.
Kiedy mówię: stół stoi, stwierdzam fakt. Mogę też powiedzieć: wiem, że
stół stoi. To znaczy, że jestem absolutnie pewny, że stół stoi. Albo raczej: nie ma
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do mnie dostępu żadna wątpliwość, że stół stoi. I gdyby wszyscy wchodzący do
tego pokoju mówili: o jaki piękny bukiet, odpowiadałbym: mylicie się, to nie
bukiet, to stół. Skąd jednak brałaby się moja pewność? Zapewne z braku
wątpliwości. Bo przecież nie z żadnego zachowania stołu. On do mnie nie mówi.
Nie każe mi uznać, że tam stoi. Jeśli nic mi nie każe uznać, że tam jest,
dlaczego nie powiem: wydaje mi się, że tam jest? Ani: wierzę w jego obecność.
Bo jeśli tylko wierzę, to mi się tak wydaje. Mi tak, innym inaczej. Więc jeśli
przyjdą i powiedzą: o, jaki ładny bukiet, to odkrzyknę: nie wiecie, co mówicie. W
naszym języku to nie jest bukiet, ale stół. A może nie powinienem się upierać?
Może wszyscy używamy tego samego języka, tylko dla nich co innego jest
stołem i bukietem niż dla mnie? Każdy mówi i nazywa po swojemu. Dobrze.
Chociaż ja też wiem, czym jest bukiet. I jeśli między bukietem a stołem nie ma
różnicy, albo też tylko ja sam ją ustanawiam, to żadnej rzeczywistości na
zewnątrz nie ma. Mamy tylko różne wyobrażenia, a stołu żadnego, ani innych
przedmiotów, które domagają się dla siebie właściwych nazw nie ma. Jaka
zatem byłaby konieczność, żebym miał się upierać: mylicie śfę, to nie bukiet, to
stół. Prawda? Skąd by się ona brała? Z samej niepodległej rzeczywistości? Ale
ta jest o tyle, o ile służy miastu. Miasto jest wszystkim i nie ma nic, co byłoby
poza nim. A jeśli stół nie jest stołem i może być też bukietem, albo drzewem i
kiedy już nie wiem, co naprawdę przede mną stoi - może zresztą stoi, może leży
albo się śmieje - to wtedy wszystkie moje wyobrażenia o jakimkolwiek Jest stają
się chwiejne i jednorazowe. Skoro nie ma kryterium innego -niż wyobraźnia i niż
wspólne nadawanie nazw przez ludzi, jeśli nie ma niczego koniecznego i
niezależnego od patrzących i obecnych, skoro to, co mówię, że jest, mówię, bo
mi to wpojono i za wszystkim stoi miasto, to ten stół zarazem stoi i nie stoi, jest i
zarazem nie jest, bo na jego-straży,- na straży tego, że jest i jest właśnie stołem,
nie stoi nic i nikt poza moim wyobrażeniem. Tylko język, zwyczaj mówienia, każe
mi twierdzić, że coś raczej jest niż nie jest.
Ale jeśli coś, co jest, jest tak niepewne, to, iż wczoraj było, jest równie
niepewne. Masywność tego stołu, jego od pokoleń obecność może są tylko
złudzeniem, bo nie ma żadnej rzeczywistości, która wykraczałaby poza miasto, i
gdyby ono się rozpadło, upadłby cały świat. "Jest" stołu, "jest" każdej rzeczy
potrzebowało gwaranta, innego niż miasto, niż wszystko, co może być i nie być,
inaczej rzeczywistość rozpływała się, a granice między "jest" a nie "jest" stawały
się niewyraźne.
Takim to myślom oddawałem się, licząc, że może lepiej pozwolą mi
znieść chorobę.
"Krzyczą, że jestem głupcem. Gdyby mogli, dawno już by się mnie
pozbyli. Dlaczego miasto ma znosić kogoś takiego jak ja? A przecież nie
nawołuję wcale do zbrodni, jak utrzymują niektórzy, pokazuję tylko do czego
sprowadza się ich myślenie. Dlaczego to robię? Może przechowałem w sobie
odrobinę niepokoju, którego im brakuje? Może to rzeczywiście moja prywatna
choroba? Wcale nie chcę nikogo zabijać. Ale nasi filozofowie uznają tylko to, co
dostrzegalne. To, czego nie można stwierdzić zmysłami i czego nie potwierdza
większość rozumnych mieszkańców, nie może być. Zadaję im pytanie: co by
było, gdyby pojawił się nieznany bóg i kazał wam zburzyć miasto? Śmieją się ze
mnie i mówią że bredzę. Jest tylko to, co widzimy i słyszymy i sprawdzamy.
Reszta nas nie interesuje. Bogowie też nam są czasem potrzebni: dla tych,
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którzy wierzą w ich istnienie. Byłe tylko zapewniali miastu spokój. A ten twój Bóg
jest tylko pustym dźwiękiem. Powiedzmy: Gób - i co z tego. Nic.
Czasem ich pytam: a jeśli w niektórych przypadkach większości nie
ma, co wtedy? Odpowiadają: trzeba czekać. Pytam się ich: coś jest dlatego, że
jest, czy dlatego, że twierdzicie, iż jest? Odpowiadają: na głupie pytania nie
będzie odpowiedzi. Pies merda ogonem, koty piją mleko i łapią myszy, lew
pożera antylopy, ludzie nazywają i używają słowa słusznie. Nikt nie pyta kota,
dlaczego łapie myszy, albo Iwa, czy robi słusznie zjadając antylopę, dlaczego
mamy pytać, czy słusznie używamy języka? Odpowiadam: więc jestem niczym
chory lew, co nie chwyta antylopy, albo kot, obok którego przechodzą myszy
ocierając się o jego wąsy. Nie wiem, dlaczego coś nazywam słusznym. A
dlaczego chcesz wiedzieć? - pytają. Dlaczego nie wystarczy ci, że jest jak jest?
Po co dalej szukać? Czy wiesz na pewno, kto jest twoim ojcem? Albo, jeśli się
obrócisz, czy cały świat za twoimi plecami nie zapadnie się pod ziemię? Że jutro
obudzisz się tym, kim byłeś? Nigdy tego nie poznasz w tym sensie, jakiego się
domagasz. To nie sprawa pewności, ale właściwego stawiania pytań. Ty
stawiasz po prostu niewłaściwe pytania. Pytać można jedynie o to, na co jest
odpowiedź."
W tym czasie na ulicach miasta coraz częściej dochodziło do starć.
Pamiętam, jak cudowne było dla mnie zawsze nasłuchiwanie odgłosów poranku.
Głos przekupek, sprzedawców jarzyn, kupców daktyli i fig, odległy pisk
trzymanego w klatkach ptactwa, brzęk monet, tupot dzieci, wygłuszony,
przybywający spoza muru odgraniczającego Pałac Fontann od wielkiego bazaru
cesarstwa, owo poczucie, że wraz z tym harmidrem i zgiełkiem nadchodzi nowy
dzień - wszystkim tym mogłem się cieszyć, we wszystkim tym mogłem
niespiesznie smakować, gdy przez półprzymknięte powieki patrzyłem na
przedzierające się przez grube, gęste, zielone kotary, promienie słońca.
Potrafiłem tak leżeć całymi godzinami. Życie na dworze rozpoczynało się na
dobre dopiero wieczorem. Wtedy przychodzili tam senatorowie, zaczynały się
rozmowy, obrady, spotkania. Cały dzień jednak należał do mnie, i dlatego, jeśli
tylko było ładnie, pozwalałem sobie na słodkie lenistwo.
Nic już z tego nie zostało. Spotkania na dworze odwołano. Cesarz ukrył
się w najdalszych kątach swego pałacu. Senatorowie, ci, którzy jeszcze nie
chorowali, również oczekiwali najgorszego. Nie spotykaliśmy się, bo nikt nie
wiedział kto będzie następny i kiedy to nastąpi. Samotność zdawała się nam
najpewniejszym schronieniem. Za oknami, szczelnie teraz już zasłoniętymi,
panowała głucha cisza pełna grozy z rzadka przecinana nagłym okrzykiem.
Dziwiłem się tylko, jak szybko ludzie porzucili cywilizowany stan. Tyle wieków
wytężonej pracy wszystkich umysłów na nic się nie zdało. Zanikły kryteria
podziałów, prawa i obyczaje. Chorzy nie uznawali prawa własności, nie
wiedzieli, że istnieje coś takiego jak granica swobody, jak w ogóle granica,
kierowali się własną żądzą, przemożną i bezpośrednią którą ubierali jedynie w
okrzyki będące niegdyś nazwami. Jeśli zachowali jeszcze zdolność mówienia, to
tylko w postaci wydawania artykułowanych dźwięków, które być może dla nich
były nazwami. Chociaż, myślałem sobie, jeśli każdy sam nazywał, to może i
nazywanie jest dla każdego czym innym, a owe dźwięki, jakie niekiedy
słyszałem, to tylko reakcja na bodźce?
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Ci z' nas, którzy jeszcze nie ulegli chorobie, a nie zdążyli w porę
przygotować się na ostateczność, wybiegali potajemnie na ulice szukając nie
zamkniętych jeszcze targowisk. Tych ubywało jednak również każdego dnia. Z
ulic poznikały też wszystkie straże. Nigdzie nie było już bezpiecznie: choroba
niczym wielki ogień pośród słomianych domów trawiła nasze miasto tak długo,
aż nie sczeźnie ostatnia chata. Na ulicy groziło zetknięcie z chorymi. To prawda,
nie wszyscy oni byli agresywni. Ale niektórzy, czy to z głodu, czy to dla innego
jakiegoś, im tylko samym znanego powodu, rzucali się na bliźnich i nie spoczęli,
nim nie zabili. Także we własnym domu nie było wiele bezpieczniej. Zawsze
mógł stać się on celem ataku dzikiej hordy, czy to prawdziwych chorych czy też
tych, którzy korzystając z panowania epidemii, porzucili zasady naszej
cywilizacji i przybrali na siebie znowu postać dzikich zwierząt. Biada tym, którzy
dostaliby się w ręce takich oprawców. Ich serce nie znało litości, ich ręce szybko
stały się sprawne w zabijaniu, a wargi ich wydawały jeno puste, martwe dźwięki.
Wielu z nich zrzuciło już odzienie i nago biegali po ulicach. Te twarze, puste i nic
nie mówiące, te ciała oddzielone od umysłów, żywe jeszcze a już niemal umarłe
- oto obraz naszego pięknego miasta. Nikt nie pytał już, co mu wolno, i czy mu
cokolwiek przystoi lub nie. Chaos w ich głowach stał się chaosem
powszechnym. Każdy brał, na co mu przyszła ochota. Jeśli napotykał opór, to
albo był silniejszy i zwyciężał, albo słabszy i ustępował. Nawet zwierzęta miały
instynkt, znały swoje miejsce i granice, jakie im wyznaczono. Lew nie rzucał się
na tygrysa, a królik nie ścigał wielbłąda. Ludzie tracąc język nie odzyskali
instynktu: znaleźli się poza wszelkimi barierami, niczym chory element całej
natury. W tym, co odnosi się do instynktu, byli nadal ludźmi; w tym, co odnosi
się do rozumienia, dzikimi bestiami.
Z żalu nad losem miasta wyrywałem sobie włosy z głowy. O, wspaniałe
i piękne miasto, kto odda ci należną cześć! Wielkie byłoś i nieskończone,
ludzkimi rękami tylko wzniesione, na przekór wszystkim bogom i przeszkodom i
nam samym. Wbrew naszej śmiertelności i skończoności losu, wbrew
niestałości wszelkiej ludzkiej natury. Ty miasto, byłoś ukoronowaniem
królewskiej pozycji człowieka, przez nas wymyślone i przez nas uczynione.
Godzinami kryłem się w cieniu przed słońcem, które z największego
sprzymierzeńca cesarstwa stało się nagle jego bezlitosnym wrogiem.
Widziałem, jak gromady dzikich ścinały nasze najwyszukańsze drzewa, które dla
nich stanowiły jedynie opał, jak urządzali tańce wokół ognisk po to jedynie, aby
za chwilę rzucić się na siebie w szale niszczenia. Ginęły nasze parki i ogrody,
największe cuda miasta, w których cień i ciszę można się było dawniej schronić
przed zgiełkiem ulic. Otwierałem stare księgi, czytałem o upadku Troi, Aten,
Jerozolimy i Rzymu, ale to wszystko było niczym w porównaniu z naszym
nieszczęściem. Tylko nasze cesarstwo było naprawdę wszystkim, tylko ono
jedno nie zostało pokonane z zewnątrz przez najeźdźców.
"W końcu stało się, co od dawna stać się musiało. Przyszedł ten dzień wiedziałem, że ich sprowokuję. Tolerancja ma swoje granice tak długo jak się
nie zaczynasz pytać o jej zasady. Wysłali mnie do terapeuty duszy.
Rozzłościłem ich, i to bardzo. Tak, w naszym mieście nikomu nie grozi, że go
zostawią w spokoju. Zresztą, nikogo nie trzeba specjalnie wysyłać. Miasto jest
jednym wielkim więzieniem, ale paradoks polega na tym, że więźniowie o tym
nie wiedzą. Nie chcą się z niego wydostać. Poza rzeczywistość i świat, które im
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ofiaruje miasto. A jeśli ktoś taki już się trafi, no to dalej go: do terapeuty. Niech
uleczy, niech wytłumaczy, że wszelkie uczucie, wszelkie oczekiwanie i patrzenie
i myślenie może zwracać się jedynie do tego, co widzą i pojmują i rozumieją i
znają wszyscy. Terapeuta uwalnia od niepokoju. Tłumaczy, że miasto nie jest
więzieniem, że to, co poza jego murami, to złudzenia, mara, koszmar. O,
przebiegłości i chytrości senatorów, doprawdy godna jesteś podziwu i zachwytu.
Senatorowie nie zapomnieli o tych wszystkich, którzy jednak wierzą w coś
innego niż tylko to, co ofiaruje miasto. Ale uznali, że wiara jest po prostu formą
choroby. Nasza elita zrobiła wszystko, byle tylko nie dopuścić do jednej myśli:
niepokój wskazuje poza miasto. Nie, oni mówią niepokój na nic nie wskazuje,
on jest tylko objawem choroby. Nic nie wskazuje poza miasto, bo miasto jest
całą rzeczywistością. Dlatego musiałem pójść-do terapeuty. Pełno ich wszędzie.
Może to nawet najbardziej powszechny zawód w naszym mieście. Kiedyś było u
nas wielu kapłanów i bóstw, teraz ich miejsce zajęli terapeuci. Wprawdzie
kapłani nie byli niebezpieczni, ale zawsze wygodniej jest kontrolować psychikę
niż jakieś tam bóstwa. Bóstwa należą do stanu barbarzyństwa. Mogą zostać
oswojone, ale nigdy nie da się ich całkiem włączyć w obręb murów.
Terapeuci wiedzą, co do nich należy. Nikt z nich nie powie, że mój
niepokój wskazuje poza miasto. Zaczną się grzebać w mojej przeszłości, albo
śledzić losy mojej rodziny, zaczną mnie obracać to w tę, to we wtę, jak kurczaka
na rożnie. Byle tylko z powrotem zamknąć mnie w murach cesarstwa. Uciec
stąd - nie ma dokąd - śmieją się. Dostrzec brak - tu jest pełnia -odpowiadają.
Terapeuta był nawet miły. Nie krzyczał na mnie. Nie atakował. Od razu
dostrzegł, że nie dam się przekonać. Powiedział, że ostatnio do niego
przychodzi wielu chorych. Mówią mu, że nie wierzą, iż ich życie kończy się wraz
ze śmiercią i że poza miastem coś musi być. Stara się ich przekonać, że błądzą.
Każe im chodzić do bram miasta, do jego murów, aby zobaczyli, że tam nie ma
"poza". Wracają do niego jeszcze bardziej przybici. Oni chcą żeby było. Pyta
ich: ale skąd wam się to wzięło? Gdzieście widzieli coś, co świadczy, że jest
coś, co nie ginie, coś, co istnieje bez czasu i bez miasta? Wiadomo, nic takiego
nie widzieli. Tłumaczy im błąd we wnioskowaniu: z tego, że wszystko ginie i jest
zmienne, nie wynika, że jest coś, co nie ginie i jest niezmienne. Z tego, że jest
architekt, nie wynika jeszcze, że jest dom. Pytam go, czy jest pewien tego, co im
mówi. Ogląda się dokoła, jakby bał się podsłuchania i odpowiada ściszonym
głosem: wierzę, że szczęście można znaleźć tylko tu. Ryzyko, że będzie ono
gdzie indziej, jest za duże, aby je podjąć. W każdym razie inteligentny człowiek.
Bez kłopotów dał mi świadectwo, że się leczę. Teraz w razie czego mogą
zawsze powiedzieć: nie bierzcie go za poważnie, on ma terapeutę. O to im
chodziło. No i dobrze. Niech się cieszą."
Postanowiłem wyjść z domu. Jak długo można rozważać, czy stół jest
stołem, czy bukietem? Nieśmiało przemykałem się ulicami. Rozległy trakt
cesarski usłany był trupami zabitych. Jeszcze przed rokiem odbywała się tu
wspaniała parada. Konie rżały dumnie, jeźdźcy trzymali się wyniośle w siodłach,
kobiety, nasze piękne kobiety, o których poeci mówili, że są niczym "sarny
smutne na cienistych pastwiskach, zagubione" powiewały chustami, nasza
młodzież "jak drzewo, co na wiosnę pędy wypuszcza, drzewo nad strumieniami",
dumnie maszerowała i w końcu my "niczym korona, szczyt i wierzchołek, tym są
mędrcy", senatorowie, zbieraliśmy hołdy obecnych. Ucichł gwar wokół portyków
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dawnych świątyń przemienionych . w miejsca debat publicznych, wielkie
fontanny, które były niczym źródła wody żywej tryskające ku samemu niebu,
wznosiły teraz bezradnie swe kikuty.
Pod kolumną ku chwale Wieczności Cesarstwa spotkałem Ignotiusa.
Spotkałem - to niewłaściwe słowo. Zobaczyłem z daleka jak stoi i rozprawia z
jakimś młodym mężczyzną. Ucieszyłem się. Dawno już nie widziałem doradcy
cesarza. Liczyłem, iż doda mi otuchy, powie, czy jest jakakolwiek szansa
wybawienia. Gdy zbliżałem się do nich, usłyszałem jednak podniesiony głos
Ignotiusa. Czy to możliwe, żeby krzyczał? Nie chciałem- w to uwierzyć. Ignotius
nigdy nie podnosił głosu. Zawsze z uwagą dobierał słowa, ważył je, jakby się
bał, że raz wypowiedziane pozostanie niezmienne na zawsze i będzie mogło
świadczyć przeciw niemu. Nie myliłem się jednak.
"Nie jestem Ignotiusem, nie jestem Ignotiusem" - powtarzał coraz
dobitniej. Wszyscy tak do mnie mówią, ale koniec z tym. Teraz, kiedy każdy
mówi co chce i robi co chce, ja też mogę przestać być sobą mogę stać się
cesarzem, albo moim własnym butem. Jedno warte drugiego. Jeśli nikt nie
uznaje, że cesarz jest cesarzem, to może lepiej być butem? A więc, hej, ty
młody człowieku, nie nazywaj mnie już Ignotiusem, ale trzewikiem*. Jego
rozmówca stał zaskoczony, jakby nie mógł dojść do siebie po tym, co usłyszał.
W tej chwili Ignotius dostrzegł mnie, odwrócił się pośpiesznie, podbiegł, taki jaki
był zawsze, mały i krępy, trochę łysawy, schwycił mnie za rękę, zatoczył koło,
wrzasnął w stronę młodzieńca: ."już nie jestem .butem, jestem ptakiem" i
pociągnął mnie za sobą. "Nie, jeszcze nie jestem- całkiem chory" -mówił mi, gdy
zatrzymaliśmy się na chwilę zziajani po biegu. "Udaję tylko jednego z nich. Ten.
młody człowiek, widziałem szaleństwo w jego oczach, gdybym się nie stał
jeszcze bardziej szalony niż oni, na pewno by mnie napadli". Przyglądałem mu
się z uwagą, "Ale czy to w ogóle skutkuje?" - zapytałem w -końcu trochę z
niedowierzaniem, a trochę z poczuciem, że przecież coś trzeba odpowiedzieć.
"Przecież oni nie odróżniają szaleńca od mądrego, ani na odwrót. Na co więc się
zda cała maskarada?" Uśmiech znikł z jego warg, machnął gniewnie ręką.
"Mylisz się. Szaleństwo, zauważyłem, to już dawno, działa na wszystkich. Na
zwierzęta, na ludzi. Natura musi być czymś absolutnie szalonym, bo widząc
wariata wszyscy na niego reagują. Może nasza choroba to bunt natury przeciw
rozumowi? Myśmy kontrolowali wszystko. Więc teraz, nastąpił bunt."
Nie wiedziałem, jak się wobec niego zachować. Czy on naprawdę był
normalny? Dostrzegł chyba nieufność w moich oczach. "Nie wiesz, czy nie
kłamię? Sam nie wiem. Udając wariata, zawsze .możesz nim zostać. W gruncie
rzeczy granica wcale nie jest wyrazista. Bo też co utwierdza ciebie w
przekonaniu, że znalazłszy się pośród tysiąca osób takich jak ty, o czym
przekonujesz się tylko przez wzrok i porównanie, to nie ty jesteś odmienny? A w
każdym razie osobny? Chlubą naszego dworu'były psy. Dlaczego psy, a nie
świnie? Bo bardziej nam przypominają nas samych, jakimi chcielibyśmy być.
Tarzanie we własnych odchodach zdaje się czymś uwłaczającym naszej
godności. A przecież świnie są rozumniejsze od psów. Wcale nie udawałem
przed tym młodym głupcem. Naprawdę nie wiem, czy jestem Ignotiusem.
Większość tych, którzy obecnie zamieszkują cesarstwo, nigdy nie słyszała o
mnie. Widząc mnie, każdy nazywa mnie inaczej. No więc, czy jestem, kim
jestem? Jeśli nikt nie pamięta mnie takiego, jakim byłem i nie ma wspólnego
kryterium rozróżniania, to dlaczego mam nie pozbyć się szaty narzuconej przez
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innych? Dość wreszcie z tym rozumnym, wyważonym Ignotiusem. O patrz, tam
idzie dziewczyna. Patrz, jak kołysze biodrami, jak podrygują jej piersi, jak
powiewają włosy. Całe życie wyrzekałem się takich uciech. Tylko cesarstwo i
cesarstwo. A teraz mogę się na nią rzucić i nikt mi złego słowa nie powie. Idę,
bo inni zabiorą mi ją sprzed nosa" - na jego ustach pojawił się okropny lubieżny
uśmiech. Pędem rzucił się w stronę chyłkiem przemykającej się pod murami
kobiety.
Po powrocie do domu nie mogłem dojść do siebie. Po spotkaniu z
ignotiusem straciłem resztki nadziei. Nic nie mogło się już zdarzyć, co by nas
uchroniło. Dlaczego nie dołączę się do którejś hordy? Nie, to wszystko budziło
we mnie nie tyle pożądanie, co obrzydzenie. Ta niechlujność i pośpieszność
zaspokojenia - nie wiem jak ignotius, tak subtelny i rozsądny, mógł w tym
gustować.
Nagle usłyszałem coś niczym krzyk, ni to śpiew, ni to zawodzenie.
Ostrożnie wyjrzałem przez okno. Pod moimi oknami przeciągała prawdziwa
procesja. To znaczyło, że w mieście można znaleźć jeszcze co najmniej
kilkanaście osób zdolnych do wspólnego działania. Na czele szło trzech
wygolonych kapłanów w zielonych szatach. Za nimi reszta. Trzymali w rękach
krótkie nożyki i raz po raz zadawali sobie ciosy w plecy. Cofnąłem się w głąb.
Nie znosiłem kapłanów. Niewielu ich zostało, nawet myślałem, że ich wcale nie
ma. Teraz jednak zwęszyli swoją szansę. Miasto ginie, a oni wychodzą na ulice.
Trup miasta jeszcze nie sczezł zupełnie, a oni już gromadzili się wokół niczym
sępy. Krzyczeli o pokucie, nawoływali, aby wrócić do bogów. Głupcy, miasto
wchłonęło w siebie bogów. To, co zostało, to żałosne szczątki. Wszyscy nam
służyli. Koniec miasta będzie też końcem bogów. Kapłani, ta zgraja tchórzy,
wcale nam się nie opierała, gdy umieściliśmy podobizny wszystkich bogów w
jednej świątyni i nakazaliśmy im wspólne modły.
"To oni sami zabiją w końcu miasto, bo przecież nie może być tak, aby
jedyną prawdą było, że prawda służy miastu. Jest tu jakiś brak. Szalbierstwo.
Nic, co widzimy, nie jest samowystarczalne. I nic, co uczynimy, ani wymyślimy,
ani zbudujemy, nie jest ostateczne. Co to znaczy? Tyle właśnie, że wszystko
wskazuje poza siebie. Poza mury miasta. Ku komuś, kto użycza istnienia i
znaczenia. Boją się owego kogoś. Ich rozum to tyle, co u zwierząt instynkt:
biegnij, kiedy trzeba; łap, gdy potrzebujesz; chwytaj, gdy ucieka ci łup; nie
ustawaj w pościgu; nazywaj, kiedy to trafne. Więc ja im mówię: poza miastem i
murami jest coś. Zawładnęli na swój użytek językiem i zabronili mu wskazywać
poza miasto. Głupcy, taki język się rozpadnie. Nie ma w sobie siły. Jeśli nie
odnosi się do kogoś, kto jest doskonalszy niż to przemijające miasto, wówczas
rozpadnie się na tyle języków, ilu jest ludzi w mieście. Naga przemoc zostanie
obnażona. Na straży ładu i słuszności nie może stać sam człowiek i samo
miasto. Inaczej jak odpowiedzą na pytanie: dlaczego kot nie je sarny, a lew nie
poluje na mleko?"
Nie mogę wytrzymać w takim zupełnym zamknięciu. Bez ludzi, bez
rozmów, w ciągłym oczekiwaniu na najgorsze. A może to nie będzie najgorsze,
kiedy dotknie mnie choroba? Zawsze jakieś zakończenie. Wieczorem, kiedy robi
się ciemno, wykradam się z domu i idę aż do bram miasta, tam, gdzie nagle
zapada się horyzont. Wiem dobrze, że stamtąd nic przybyć nie może. Miasto
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jest wszechświatem, jaki się jawi naszym oczom, jest całością dostrzegalnych i
sprawdzalnych zjawisk. Miasto jest wszechświatem, a wszechświat jest
miastem. A jednak tam wychodzę. Nigdy dawniej nie przychodziłem pod mur
miasta. Opuścić cesarstwo - któż mógłby dopuścić do siebie taką myśl? A
jednak, myślałem czysto hipotetycznie, (może był to objaw choroby), gdyby
istniało jakieś "zewnątrz", coś poza murami miasta przez nas widzianego, to
udałoby się tam uciec przed chorobą. Może nasz język umiera, bo jest
zamknięty w mieście, dusi się, bo brakuje mu powietrza? Może istnieje inny
świat, ku któremu język musi się zwracać, aby żyć, podobnie jak rzeczywistość
musi się opierać na innej rzeczywistości niż ta tylko, którą dostrzegamy? Poza
tym, co istnieje, istnieje coś?
Siadam u stóp bram i czekam. Nasłuchuję i patrzę. Nic innego już
uczynić nie mogę.
Paweł Lisicki
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HR. JÓZEF TYSZKIEWICZ

INKWIZYCJA HISZPAŃSKA
Prawdziwa historia musi być widziana z pewnej perspektywy dziejowej,
byśmy mogli objąć całokształt faktów; musi być w niej zachowany ten naturalny
koloryt danej epoki, muszą też być rozważane wszelkie porywy namiętności,
troski lub radości narodów, ideały kierujące ich duchowością i wreszcie
ścierające się wówczas zdania i zasady (...) Historyk zapomnieć musi o swych
osobistych sympatiach lub antypatiach - bo inaczej nigdy nie wzniesie się na
poziom historii, a najwspanialsze jego prace pozostaną tylko zamaskowanymi
pamfletami. (...) A cóż dopiero dzieje się z prawdą gdy historia jest tendencyjnie
zafałszowana, a podręczniki jej tak umyślnie układane, by rzucać na dane
stosunki lub nawet całe okresy historyczne, pewne specyficzne światła lub
cienie (..,).
Dobrze wiedzieli co czynią, ci wszyscy zagorzali demokraci, gdy
walczyli o wyrwanie kierunku nauczania z rąk Kościoła. Wiedzieli oni (i wiedzą
dobrze), iż odsuwali w ten sposób jedynego stróża prawdy od wpływu na młode
pokolenia i że odsunąwszy Kościół, mogli już całkiem swobodnie przeinaczać i
fałszować historię. (...) Ale wśród setek przekręconych faktów historycznych,
wśród całych bibliotek różnorodnych fałszów, są niektóre specjalnie ulubione
tematy (...). Jednym z takich znakomitych tematów dla bezkrytycznych harców
historycznych, zwróconych przeciwko Kościołowi, są zazwyczaj Wieki Średnie, a
przede wszystkim Inkwizycja hiszpańska.
A iluż to wierzących katolików, spuszcza smutnie głowę i bije się w
piersi, słysząc gromy padające na Kościół, za to "ciemne średniowiecze", za te
"stosy inkwizytorskie"... Świat wierzy, iż to są rzeczywiste gromy, padające z
ognia wzburzonych serc, gdy faktycznie to tylko tak, jak w "Pięknej Helenie"
Offenbacha: brzmi wielki gong blaszany, kuty z fałszu i obłudy, w którym za
kulisami uderza Kalchas masonerii.(...)
Dzisiaj do umyślnych błędów historii, przybyły silnie na umysłowość
działające, celowe fałsze: powieści, teatru i kina; byle więcej niezdrowej
sensacji, byle bardziej w oczach ogółu zohydzić Kościół katolicki.(...)
Pragnąc jasno i dokładnie przedstawić sprawę Inkwizycji... należałoby
rozpocząć od zagadnień metafizycznych; od wyjaśnienia rzeczywistej wartości
duszy ludzkiej i rozważenia ceny jej zbawienia, od dokładnego uzmysłowienia
całej tej grozy niepojętej, jaką w sobie zawiera zwichnięcie duchowości
człowieka - czyli po prostu wszelkie naruszenie jedynej prawdy zawartej w
doktrynie katolickiej, a więc wszelka herezja (...)
Przede wszystkim więc epokę owych Wieków Średnich zupełnie nam
mylnie przedstawiono. Te czasy, które dziś jeszcze u olbrzymiej większości ludzi
uważane są za okres zastoju, nieładu i ciemnoty - to całkiem odwrotnie,
przepyszna epoka ludzkości w swej wysokości ' ideałów, swej harmonii
społecznej i w swoim zjednoczeniu. Jest to epoka w której cała cywilizowana
ludzkość nosiła zaszczytne miano Chrześcijaństwa, gdy wszelka władza i czyn
wszelki, tak zbiorowy, jak i jednostki, stosowała się do praw etyki i moralności; to
epoka w której ludzie szli przez życie w ramach Dekalogu, ku jedynemu celowi
każdego człowieka, ku doskonałości i Bogu.(...)
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1 oto właśnie w tej epoce, Chrześcijaństwo całe poruszone zostaje
przez tłumy dziwnych włóczęgów nadciągających ze Wschodu. Są to wygnańcy,
wałczącego z wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi Cesarstwa Bizantyjskiego.
Prosty lud nazywa ich Bulgrami lub częściej nawet Bugrami, przez
zniekształcenie nazwy Bułgar, skąd mienią się pochodzić. Oni sami jednak
nazywają się Katharami, od greckiego "katharos" (czysty), głoszą zaś jakąś
nową religię, propagując odmienny ustrój społeczny. Historia określa ich nazwą
albigensów, od najbardziej głośnej i licznej ich grupy.
Owa nowa religia, to rodzaj manicheizmu i jest bliźniaczo podobna do
dzisiejszej teozofii; ów nowy ustrój, to znowu rodzony brat dzisiejszego
komunizmu. Analogia jest tak wielka, iż śmiało mówić można o tożsamości i
dzisiejsi teozofowie świadomie wprowadzają naiwnych w błąd, twierdząc, iż
Kościół nigdy ich nie potępił. Siedem wieków temu wszystkie dosłownie tezy
teozoficzne zastały ex cathedra potępione pod nazwą herezji albigensów.
Różnica polegała li tylko na tym, że prócz zamachu na religię Katharowie
jednocześnie podkopywali podstawy ładu społecznego przez szerzenie
humanizmu. Tam religia i ustrój społeczny stanowiły całość i tym groźniej, jak
ogniska trądu, zarażać poczęły ludność miejscową.
Ale ówczesne społeczeństwo młode jeszcze było, silne i zdrowe, nie
zarażone dziedzicznie przez liberalizm, nie obciążone protestantyzmem, więc
odruch samoobrony był tak potężny i powszechny. Ohydne zepsucie szerzone
przez albigensów pod płaszczem faryzeizmu oraz straszne ich okrucieństwo i
bezwzględność, dzika nienawiść do Kościoła, wywołały gwałtowne i równie
radykalne odruchy i represje zdrowej ludności. Wszędzie, gdzie się osiedlali
wybuchały krwawe zamieszki, wzajemne rzezie, więc, aby przywrócić spokój,
aby ukarać winnych, a ochronić niewinnych - rządy państw europejskich
zmuszone zostały do mianowania specjalnych trybunałów, do organizowania
zbrojnych ekspedycji karnych.
Ponieważ jednakże ze sprawą publiczną związana też była sprawa
religijna, bo z jednej strony jawnie panoszyła się herezja, a z drugiej nie trzeba
zapominać, iż w tych czasach religia była ostoją ustroju socjalnego, więc aby
wyjaśnić doktrynę katolicką, by pouczyć i nawracać zbłąkanych, by wreszcie
odróżnić kozły od owiec, albigensów od chrześcijan - Kościół również zmuszony
został do wyłonienia specjalnej komisji. Ta ostatnia składała się z doskonałych
teologów i apologetów i nosiła nazwę trybunału badawczego, czyli
inwizycyjnego. Taki był początek instytucji zwanej później powszechnie
"Trybunałem Świętej Inkwizycji" (...).
Nie wolno więc trybunałów Inkwizycji identyfikować z sądami świeckimi,
bo w myśl papieży, Inkwizycja przy całym swym surowym aparacie
sprawiedliwości miała ...przed- • W S Ą ^ ^ ^
-w efeehtt miłosierdzia •trybunałów pokutv inJov"wo owie. ścigając i potępiając herezje, mieli jakc\
jedyne, główne zadanie •• r^towa^e dusz, bylf oni"sędziami, ale jednocześnie i.w\"
wyższym znacznie stopniu spowiednikami. Odwrotnie niz sędziowie świeccy, nieJ
JzaffiowaTCśĘ tym "co" oskarżony ćzyńf,lećż'sięgaii do jego serca i my£!i. starali
^_§pjostować błąd_ i jatgwać.-sumienia •{.:.) Tu się właśnie dotyka pojęcia
metafizycznego,owartości duszy ludzkiej, o jej szczęśliwości wiekuistej i
zrozumieć to może tylko człowiek głębszy, zwrócony myślą ku Bogu.
Stanowisko takiego sędziego, względem własnego sumienia oraz
obowiązku wykorzenienia herezji, było niezmiernie delikatne i trudne; musiano
r
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więc inkwizytorom nadawać dużą władzę dyskrecjonalną by pozostawić
spowiednikowi jak najszersze pole działania. Dobór ludzi na te odpowiedzialne
stanowiska robiony musiał być z ogromną znajomością rzeczy. Stolica święta
wybierała wypróbowane jednostki i powierzała czynności inwizytorskie
początkowo słynnym z wiedzy i świątobliwości Cystersom, a z czasem
najbardziej lubianym przez szerokie koła ludności, zakonom Dominikanów i
Franciszkanów.
Śluby ubóstwa i posłuszeństwa, ściśle w tych zakonach przestrzegane,
dawały już same przez się poważne podstawy pewności, iż nie ulegną oni ani
ambicjom osobistym, ani chęci zysków lub wpływowi władz świeckich.
Wybierano przy tym uważnie tylko najlepszych zakonników, obawiając się
młodzieńczych porywów, braku doświadczenia życiowego, minimalną granicę
wieku określono na lat czterdzieści. Wśród setek tych ludzi, w ciągu kilku
wieków istnienia trybunałów Inkwizycji, zaledwie kilku zawiodło pokładane w nich
nadzieje. Historia Kościoła nie kryje ich nazwisk; byli to: Konrad z Marburga,
Robert "le bougre" - ukryty albigens, Deza, Torquemada i Valdes. Wszyscy inni
przedstawiają sobą wspaniałe postacie niezależnych, prawych sędziów, pełni
godności wobec możnych, niewzruszeni pośród gróźb, zamachów i nacisku
rządów, spełniali nieugięcie swą ciężką powinność.
O tych wszystkich inkwizytorach, którzy na stanowisku padli ofiarą
swego obowiązku, jakoś cicho w historii wykładanej po szkołach i
uniwersytetach, a przecież ich liczba nie jest mała i kilku już zostało przez
Kościół kanonizowanych, że przypomnę tu choćby św.Piotra z Werony,
męczennika w roku 1252.(...)
Tutaj zaraz spotykamy się z dziwnym na pierwszy rzut oka faktem; oto
gdy dzisiejsi mędrkowie napadają na instytucję Inkwizycji, to jakby zmówieni,
czy też dziwnym zbiegiem okoliczności powodowani, zawsze mierzą w tzw.
Inwizycję hiszpańską. O bardzo ożywionej działalności trybunałów we Francji i
Włoszech mówi się i pisze bardzo mało, chociaż działalność ta była wibitnie
czynna w przeciągu przeszło stulecia. Cóż to za powód tego "dziwnego trafu"?
Zawsze ściśnięci przez rządy, ścigani przez sądy i rozdrażnioną
ludność - owi komuniści i teozofowie Wieków Średnich, zostali wreszcie
zgnieceni. Większość zbałamuconej przez nich ludności powróciła na łono
Kościoła, z przywódców i cudzoziemców zbiegło wielu poza granice świata
chrześcijańskiego, upartych stracono, a niedobitki skryły się w podziemiach(...)
Lecz przejdźmy do zbadania samej instytucji Inkwizycji, do
zaznajomienia się z procedurą i z wyglądem tego sądu. Przedewszystkim więc
jak się taki trybunał formował, jaki był jego osobisty skład?
Wysłany z rozkazu Rzymu inkwizytor, przybywa do danego kraju czy
też prowincji i jako delegat najwyższej władzy kościelnej, przedstawia przede
wszystkim swe listy uwierzytelniające miejscowemu panującemu biskupowi, aby
od nich otrzymać wszelką pomoc władz świeckich i duchownych. Dopiero gdy te
formalności zostały załatwione, przystępuje do tworzenia trybunału. Zaprasza
więc do pomocy dwóch sędziów asesorów, z których jednym jest zawsze i z
samego prawa, miejscowy biskup, drugim zaś zazwyczaj prowincjał, opat lub
przełożony miejscowego najpoważniejszego klasztoru. Następnie powołany był
przysięgły notariusz ze swoimi sekretarzami, pomocnikami i pisarzami, który
jako sekretarz sądu, musiał w aktach sprawy zamieszczać dosłownie, in
extenso, wszelkie zeznania świadków oraz stron oraz protokoły posiedzeń.
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Większość tych akt do dziś istnieje i tam właśnie widać tę wybitną bezstronność
i łagodność trybunałów.
Dalej wybierano ławników, w liczbie sześciu, ośmiu lub dwunastu,
zawsze spośród najbardziej znanych z uczciwości i prawości miejscowych
obywateli, owi viń probi - mężowie prawi, mieli za obowiązek podawać swe
zdanie o moralności i prawdomówności wszystkich świadków oraz - fakt
pierwszorzędnej wagi - kontrolować z prawem veta wszelkie zeznania, akty,
podania, i protokoły. Poza tym należeli do sądu prawnicy, rzeczoznawcy,
świeccy i duchowni, nieraz bardzo liczni, bo do pięćdziesięciu osób
dochodzący.(...)
Trybunał inkwizycyjny nigdy nie rozpoczynał swoich sędziowskich
czynności zaraz po ukonstytuowaniu się, lecz proklamował tzw. czas łaski.
Każdy heretyk zgłaszający się bez wezwania do trybunału i odwołujący tam
swoje błędy, nie ponosił żadnej odpowiedzialności, poza zwykła poKuta^
Kon1esiona\u \ ri\e móg\ być ścigany przez władze świeckie. Trzeba też mieć na
uwadze fakt, iż uparci heretyccy sekciarze, podczas trwania czasu łaski mieli
wszelką możność ucieczki, mogli też skryć się na miejscu u bardzo nieraz
możnych protektorów, co nawiasem mówiąc nie omieszkał zrobić Luter, co też
zrobiło wielu Katharów. Dopiero, gdy minął czas łaski, gdy perswazja i dysputy
nie dały odpowiedniego rezultatu - zaczynała działać sprawiedliwość.
Poza składem urzędowym, musiał trybunał mieć też i swoją własną
policję śledczą, która składała się już z niższych urzędników (...) tych to właśnie
tzw. "pachołków inkwizycji" bała się ludność wielce, bo często byli grubiańscy i
gwałtowni, wymagający i chciwi zysku.(...) Nie należy jednak zapominać, że byli
to podwładni najemnicy, że skarga odpowiednio na nich zaniesiona do
Inkwizytora lub nawet ławników, zawsze była rozpatrywana skrupulatnie (...)
przede wszystkim szukano głosu opinii publicznej (...).
Jedyną tajemnicą dla oskarżonego i jego obrońców, były nazwiska
świadków, a wynikało to z konieczności swobody świadczenia, gdyż
niejednokrotnie oskarżonymi byli ludzie niezmiernie wpływowi i bardzo wysoko w
hierarchii społecznej stojący, a zemsta ich była straszna. (...)
Robiono jednak wszystko co można, by zrównoważyć szanse
oskarżonego (...). Oskarżony, raz wezwany do sądu, musiał się stawić i w
przeciwnym razie podlegał aresztowaniu i sprowadzeniu siłą, lecz Inkwizycja
sprzeciwiała się stanowczo, tak często stosowanemu w naszym liberalnym i
cywilizowanym XX wieku, więzieniu prewencyjnemu. (...) Nawet podczas
samego

procesu

oskarżony

mógł

w

składzie

sądu

zakwestionować

bezstronność sędziów lub nawet Inkwizytora, a wówczas składali oni
natychmiast swe urzędy w ręce zastępców. Wreszcie po wyroku, przysługiwało
zawsze prawo apelacji do Rzymu i prawo to tak szeroko było używane, że nieraz
na lata całe unieruchomiało czynności Inkwizycji miejscowej (...).
Stwierdzić też należy od razu, iż tortury, powszechnie używane w
ówczesnej procedurze świeckiej, zakazane były w sprawach kanonicznych i
nigdy w nich nie figurowały.
Nie chcę przez to twierdzić, iż nie były one nigdy stosowane p r z e z

Inkwizycję. Bowiem skutkiem specjalnie groźnych wypadków i jako wyjątkowe
ustępstwo wobec władz świeckich, zaczęto przy procesach inkwizycyjnych w
niezmiernie rzadkich okolicznościach, stosować torturę w roku 1252, ale pod
następującymi warunkami: Primo: nigdy na żądanie Inkwizytora i nigdy w jego
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obecności. Wszelkie powieści, obrazy, sztuki teatralne i filmy kinowe,
przedstawiające torturowanych w obecności inkwizytorów są tylko wierutnym
kłamstwem, umyślnym i podstępnym fałszem historii. Jest to niezbity dowód
oszczerczej zajadłości wrogów Kościoła, starających się w ten sposób wpływać
na uczuciowość młodzieży i nieświadomość mas.
Secundo: torturę wolno było zastosować tylko w ostateczności, za
zgodą miejscowego biskupa i jedynie przez władze świeckie.
Tertio: stosować ją tak, aby nie pociągała za sobą utraty zdrowia lub
jakiegokolwiek kalectwa. Zaś każe zeznanie wydobyte za pomocą bólu nie było
ważne o ile je oskarżony nie powtórzył dobrowolnie przed sądem, co najmniej w
24 godziny później.
Teraz musimy sobie uprzytomnić, że w tych czasach (...) tortury
stanowiły normalny, powszechnie w całym świecie używany środek, przy
otrzymywaniu zeznań we wszystkich sądach świeckich i że zadawali je nie jacyś
sadyści i maniacy, a właśnie przedstawiciele prawa i rozsądku. Zresztą cztery
wieki później działo się to zupełnie bieżąco w Polsce, a gdy czytamy "Trylogię"
Sienkiewicza, to genialnie realistyczne opisy wszelkich "dobywań języka"(...)
znów tak bardzo nas nie oburzają. Tu rozumiemy, że były to "inne czasy" zechciejmy to samo zastosować i do bardzo rozważnych sądów Inkwizytorów.
(».)
Wyżej wspomniałem, że tortury stosowane były przez Inkwizytorów jako
rzadki wyjątek, a ponieważ nie chcę, by twierdzenie to stawało się gołosłowne,
więc podaję rzeczowy dowód: w całej południowej Francji, gdzie przecież w
ciągu dwóch wieków trwała walka z ohydną sektą albigensów, znane są tylko
trzy przypadki zastosowania przez Inkwizycję tortury. Nie ma wątpliwości, że
gdyby ich było więcej, nie omieszkaliby tego podać historycy obozu liberalnego.
(...)
Jako znacznie częstszy sposób na opornych, stosowano odosobnienie,
czyli tzw. więzienie celularne, ale to znów nie było tak okrutne ani bezwzględne,
jakim jest dzisiaj, w XX wieku. Po zamknięciu opornego kacerza w
odosobnionym więzieniu, które nawiasem mówiąc - było raczej domem
rekolekcyjnym lub celą klasztorną, a nie ponurym, wilgotnym lochem czy
kazamatą. (...) pozostawiano mu długi okres do namysłu i rozwagi. Przez cały
czas dostarczano mu odpowiednie książki, odwiedzali go księża, znani
kaznodzieje, doświadczeni ludzie świeccy, wpływowi katolicy spośród gorliwych
znajomych, często w celu dyskusji główny inkwizytor lub nawet sam biskup.
Dyskusjami, tłumaczeniem prawd wiary, wykrywaniem błędów herezji,
starano się go nawrócić i dopiero gdy nic już nie pomagało - wydawany był
wyrok.
Inkwizytor nigdy nie wyrokował sam, zawsze był tylko prezesem sądu i
głos jego rozstrzygał w razie równości. Sam zaś przed podpisaniem wyroku,
zasięgał zdania rady prawników, rzeczoznawców i biskupa.(...)
Kary były też bardzo zróżnicowane. I tak w kategorii zadośćuczynienia
zaczynały się od ofiarowania jednej świecy dla ołtarza, a kończyły się na bardzo
kosztownym i uciążliwym udziale w krucjacie; zaś w kategorii karnej, zaczynały
się od drobnej kary pieniężnej (zazwyczaj na utrzymanie wyżej wspomnianych
więzień), dalej szła chłosta, pręgierz, piętnowanie, więzienie karne (świeckie),
konfiskata dóbr na rzecz rządu (zależna od władzy świeckiej, nadużycia zdarzały
sie często, dużą rolę grały intrygi władców i ministrów). Dalej szła banicja (dość
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często stosowana w Polsce) i wreszcie przekazanie winowajcy w ręce władzy
świeckiej, pociągające za sobą niemal bez wyjątku karę śmierci... W Hiszpanii"
każdy tego rodzaju skazaniec musiał być jeszcze raz sądzony przez najwyższy
trybunał państwowy.
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Tylko faktycznie zatwardziali renegaci i heretycy, kierownicy innych,
podpadali pod tę ostateczność, ale nawet już po wyroku, dawano im jeszcze
dużo czasu do namysłu i odwołania błędu. (...)
Ceremonię rozpoczynały nabożeństwa, następnie wygłaszane były raz
jeszcze kazania misyjne, po których następował publiczny akt wyznania błędów
przez nawróconych harazjachów i pojednanie z Kościołem. Na tych wszystkich
obrzędach musieli być skazańcy i jeszcze raz wzywano ich do uznania błędów,
a dopiero po odmowie czytano na placu akta spraw i wyroki. Wtedy następował
akt ekskomuniki tych wszystkich, których miano przekazać sądom świeckim.
Władze świeckie przejąwszy publicznie skazańców, sądziły ich po raz wtóry; tu
do sprawy dochodziły wszystkie momenty polityczne i społeczne, a egzekucja
następowała nie wcześniej, jak dnia następnego(...). Z przekazaniem skazańca
władzy świeckiej nigdy się nie spieszono, zwłaszcza w Hiszpanii odbywało się to
dwa do trzech razy w roku (...).
Cała pierwsza część ceremonii, część ściśle religijna, nazywała się w
Hiszpanii aktem wiary po hiszpańsku auto da fe. Jest to więc niezbitym
dowodem grubego nieuctwa lub co gorzej, wyraźnej złej woli dzisiejszych
historyków, łączenie obu wyroków razem i nazywanie stosów na których palono
skazańców, czyli świecką egzekucję auto da fe (...) bo podczas auto da fe nigdy
nikogo nie zabito ani nie spalono. (...)
Tortury stosowano wszędzie, szczególnie w Niemczech, zaś w Anglii
za czasów Henryka VIII, a więc w czasie oderwania się tej krainy od Kościoła, w
epoce preliberalizmu stosowano torturę nie tylko do obwinionych, ale i do
świadków.
Jak już powyżej zaznaczyłem, wszystkie główne ataki przeciwko
Inkwizycji, wszelkie oszczerstwa i kalumnie, rzucane są zawsze na hiszpańską
Inkwizycję. Przyjrzyjmy się więc pokrótce Hiszpanii:
Zdobycie Grenady w 1492 roku położyło kres panowaniu kalifów na
Półwyspie Pirenejskim, ale para wielkich monarchów, jakimi niezaprzeczalnie
byli Ferdynand i Izabella, oczekiwała na to zwycięstwo, by rozpocząć dzieło
unifikacji i uspokojenia społecznego w kraju. Trzy narody, trzy odmienne
światopoglądy, spotkały się tam oko w oko, a dzieliły je różnice rasy, religii i
wspomnienia, a raczej niechęci przeszłości. Tuziemiec Hiszpan, gorliwy patriota
i katolik, Maur - mahometanin, do niedawna władca, dziś zwyciężony, którego
interesy lub węzły rodzinne przywiązały do kraju i Żyd, oporny do wszelkiej
asymilacji (...).
Ponieważ w Wiekach Średnich religia była ostoją i szkieletem budowy
społecznej, więc też Ferdynand i Izabella starali się, usunąwszy siłą całkiem
oporne elementy, stopić pozstałą masę ludności w chrystianizmie i tym
sposobem powoli i bez wstrząsów przywrócić jedność moralną i polityczną
kraju.(...) Działali bardzo ostrożnie, bez jakichkolwiek gwałtów, rozpoczynając od
ułatwienia emigracji dla opornych, przy zupełnej swobodzie kultu, a nawet
zwolnienia od podatków na przeciąg lat trzech, wszystkich mieszkańców
królestwa Grenady. Z drugiej strony wprowadzili ochronę dla wszystkich
neofitów, a wzbronione zostało wydziedziczanie przyjmujących katolicyzm
dzieci, wyznaczano fundusze posagowe dla nawróconych dziewcząt, uwalniano
niewolników neofitów. Wszędzie budowano kościoły, zakładano specjalne
wschodnie kolegia dla kształcenia mówców i kaznodziejów języków i narzeczy
arabskich, aby łatwiej mogli nieść wśród ludu Słowo Boże i przeprowadzać
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publiczne dysputy z obrońcami Koranu i Talmudu. Metoda ta okazała się bardzo
dobra, pociągnęła liczne rzesze młodzieży, rokowała ogólną unifikację już w
najbliższych pokoleniach, ale może właśnie dlatego, iż tak szybkie robiła
postępy, załamała się nagle. Przestraszeni bowiem liczbą prawdziwych
nawróceń muzułmanie porozumieli się z żydami (...), wybuchł szereg buntów,
ostro uśmierzonych w latach 1499-1501, po czym przyszła normalna reakcja;
rząd dał do wyboru; bądź opcję za krajem i przyjęcie chrześcijaństwa, bądź
wygnanie. Ten krok rządu okazał się fatalny - bo jak wszelki gwałt, pociągnął za
sobą nowe spiski, bunty i represje, a z drugiej strony stworzył nagle ogromne
rzesze wychrztów, bynajmniej nie nawróconych, wśród których wszelkie herezje
0 wyraźnym podkładzie gnozy i judaizmu poczęły się szybko rozwijać.
I oto nagle koniecznością państwową stała się Inkwizycja.
Już od dawna, Żydzi osiedleni w pierwszym wieku naszej ery w
Hiszpanii stanęli po stronie nadciągającego wroga i wspomogli podbój kraju (...),
przez to samo zyskali pod rządami Kalifów mnóstwo urzędów i praw. Kiedy
jednak po paru wiekach karta historii odwróciła się, gdy znowu Hiszpanie wracać
poczęli do swoich siedzib, zdobywali wciąż nowe miasta i prowincje, a Maurów
wypierali z powrotem do Afryki, Żydzi bynajmniej nie uciekli, lecz wspomagać
zaczęli królów .hiszpańskich przeciwko Kalifom. Znów więc nie tylko że nic ze
swych praw nie utracili, ale jeszcze zyskali cały szereg nowych przywilejów.
W kraju wyczerpanym wiekowymi walkami, doszło wreszcie do tego, że
w krótkim czasie Żydzi zawładnęli wszystkimi źródłami dochodów państwa,
opanowali wszystkie wybitne stanowiska rządowe i to począwszy, jak zazwyczaj,
od dostawców armii, bankierów, kupców, lekarzy i prawników, a kończąc na
ministrach, radzie koronnej i nawet... mitrach biskupich.
Ci wszyscy wychrzci, a lud zwał ich maranos czyli przeklęci wspierali
tamtych, tłum wielki jawnych Żydów i Hiszpania zmieniała sie faktycznie w
Judeo-Hiszpanię. Wszelkie kapitały i cały handel przeszły w ręce żydowskie,
tworząc jednocześnie państwo w państwie, gdyż posiedli całkowitą autonomię swoje szkoły, prawa sędziów, kanały, wreszcie szerego specjalnych przywilejów,
które wciąż nabywali od zrujnowanych wojną książąt, miast i rządów (...).
W roku 1473 nastąpił nieudany zresztą zamach żydowski, podczas
którego omalże nie został wydany w ręce Maurów klucz do Hiszpanii - Gibraltar.
1 dopiero wtedy zrozumiano w najbliższym otoczeniu króla, że należy działać
energicznie i konsekwentnie, jeśli chce się uratować kraj od zguby.
Przede wszystkim więc ustanowiono Inkwizycję, powołaną do sądzenia
tych wszystkich ukrytych Żydów i Maurów, którzy dla celów politycznych czy
finansowych udawali chrześcijan. Inkwizycja hiszpańska nigdy nie sądziła
jawnych żydów lub muzułmanów, a starała się dosięgnąć tylko tzw. maranos.
Pomimo faktycznej grozy wypadków, przed przystąpieniem do sądów
dano wszystkim czas łaski, a więc całe dwa lata cierpliwie poświęcono na
uspokajanie umysłów, na misje i dysputy, wreszcie na dobrowolne powolne
likwidowanie interesów oraz swobodną emigrację elementów opornych. W roku
1485 wykryto olbrzymie sprzysiężenie antypaństwowe, zaraz potem nastąpiło
zamordowanie legata papieskiego w Saragossie i w tymże roku mord w Le
Guardia, który przypominał inne podobne z lat 1452-54 i z 1465; w całym kraju
ujawnione zostały zdrady i zamachy i te wypadki przyspieszyły wydanie Edyktu
Grenady (...) dając wszystkim opornym do wyboru, bądź szczere i wyraźne
przyjęcie chrześcijaństwa, bądź banicję. Pozostawiono jeszcze sześć
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dodatkowych miesięcy na likwidację majątków, po czym nastąpiła deportacja,
wygnanie mas żydowskich, uwolnienie kraju od wroga wewnętrznego.(...)
Jakby nie było, wypędzenie kilku dziesiątków tysięcy ludzi, nie należy
do środków łagodnych, lecz rząd nie miał innego wyjścia i chronił ich w ten
sposób od nieuniknionej rzezi.(...)
Rząd hiszpański, dla którego Trybunał Inkwizycji okazał się państwową
koniecznością, nie łatwo na ustanowienie go zyskał pozwolenie Rzymu. Papieże
słusznie obawiali się wpływu polityki na bieg spraw i dopiero pod naciskiem
wyraźnej schizmy narodowej, ustąpił Sykstus IV, wybierając z dwojga złego mniejsze. Słuszne były obawy Rzymu, bo Inkwizycja hiszpańska bardzo szybko
silnie podpadła pod wpływy rządowe i często się zdarzało, iż polityka brała górę
nad prawem - zdarzały się nadużycia.
Krytyka katolicka jasno i szczerze to przyznaje, a zresztą cała
odpowiedzialność za te pożałowania godne fakty spada wyłącznie na władze
cywilne, które nadaremnie zasłaniały się od zarzutów względami racji stanu,
która wymaga posunięć sprzecznych z prawami Boga.
Toteż papieże wciąż ponawiali swe protesty, wciąż kasowali wyroki
trybunałów hiszpańskich, więc, np: Innocenty VIII skasował do 200 wyroków w
ciągu jednego roku, Aleksander VI do 250 tylko w roku 1498, Paweł III, Pius IV,
Grzegorz XIII, Innocenty bezustannie zajmowali oporną, wobec rządu
hiszpańskiego, pozycję. Różnica zdań była tak wielka, ze doprowadziła do
ostrego sporu i w Hiszpanii rząd ośmielił się zaprowadzić cenzurę, nie ogłaszał
breva papieskie, posunął się aż tak daleko, iż groził śmiercią tym wszystkim,
którzy pomocy Rzymu wzywali. W 1509 roku nowy edykt rządowy nakładał karę
śmierci za ogłaszanie w Hiszpanii aktów Stolicy Apostolskiej, skierowanych
przeciwko Inkwizycji. Doszło do tego, że w 1519 roku Papież Leon X wyklął,
wbrew woli Karola V, tak Wielkiego Inkwizytora, jak i wszystkich jego
pomocników; groziło wtedy zupełnym zerwaniem cesarza z Rzymem, lecz...
zjawił się Luter, przyszedł niezmiernie ciężki okres reformacji. Papież znów
musiał pogodzić się z cesarzem, a to w nadziei uniknięcia większego znacznie
nieszczęścia. Jednakże ani przez chwilę-nie przestała Stolica Apostolska'
czuwać nad Hiszpanią, dalej łagodziła wyroki, interweniowała, gdzie tylko to było
możliwe. (...)
Warto jednak przejść do cyfr, gdy się bowiem czyta dzisiejsze
podręczniki historyczne, to ma się wrażenie, że inkwizytorzy hiszpańscy w takich
masach palili nieszczęsnych żydów, protestantów i masonów, jak chyba może
tylko dziś rozstrzel i wuj ą, torturując wprzódy, katolików w Meksyku. Po prostu
krocie, jeśli nie miliony ofiar. (...)
Biorę więc najbardziej może wrogie względem Kościoła, ale rzeczowo
opracowane dzieło, bo historię Inkwizycji, pisaną przez zdeklarowanego wroga
Kościoła, księdza renegata i masona - Lloriente. Znajduję tam takie zdanie:
inkwizycja hiszpańska straciła (dosł.immoia) 234.526 ofiar. Kilka wierszy niżej
wyjaśnia

on:

z

których

(to

ofiar)

9.660

było

spalonych

"in

efige"

(tzn.

w

wizerunku, bo winowajcy umknęli, a palono przedstawiające ich lalki) zaś
206.546 było skazanych na pokuty kościelne (...). 216 faktycznie straconych w
ciągu całych trzech wieków trwania Inkwizycji w Hiszpanii (...).
Porównajmy te cyfry z innymi, mniej popularnymi w naszych
demokratcznych czasach: rewolucja Francuska w ciągu trzech lat (a tam są trzy
wieki) zamordowała na mocy trybunałów rewolucyjnych 300 tysięcy ludzi. (...)
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O tych 216 straconych herezjatach i burzycielach ładu społecznego, od
przeszło stu pięćdziesięciu lat, piszą tomy za tomami, przedstawiając w
najstraszniejszych barwach grozę wiejącą z postaci okrutnych mnichów, ale o
mordercach i łotrach noszących nazwiska Robespierrów, Dantonów i Maratów
od lat stu trzydziestu pieją ci sami pisarze hymny pochwalne. Dziś sprzysiężenie
milczenia zamknęło usta i sumienia historyków i całej światowej prasy, wobec
bandytów bolszewickich i meksykańskich zbójów. (...)
Nie bronię gwałtów Inkwizycji, a tylko staram się pozostawić im
/właściwe "skromne" miejsce w historii. Nie przeczę, że zdarzały się ekscesy, że
zwłaszcza przy rozognieniu namiętności politycznych trafiały się wyroki
stronnicze, niepotrzebne okrucieństwa, ale raz jeszcze stwierdzić muszę, iż
instytucja Trybunału św. Inkwizycji, tak długo, jak była niezależna od państwa
_zawsze działała gstrożnię i z nadmierną .niemal łagodnością, Wszelkie
nadużycia zdarzały się dopiero wtedy, gdy trybunały podpadały pod wpływy
polityczne lub - tak jak w Hiszpanii gdzie inkwizycję całkowicie odcięto od
^ościoła.
Każdy historyk bezstronnie badający historię Kościoła musi powtórzyć
słowa, którymi de Toqueville kończy swe "dzieło: Rozpocząłem badania pełen
uprzedzeń przeciwko papieżom - skończyłem je pełen szacunku i podziwu dla
Kościoła...
hr. Józef Tyszkiewicz
(fragmenty pracy "Inkwizycja hiszpańska", Skł.Gł.Gebethner i Wolff, Warszawa
1929, zachowana oryginalna pisownia - red.)
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RAFAŁ TICHY

POCHWAŁA ŚREDNIOWIECZA
Te dziesięć wieków historii ludzkości określone zostało średnimi przez
złośliwość. Ludzie oświeceni najchętniej nazwaliby je ciemnymi, lecz sąd
wartościujący należało przemycić w bardziej ogładzonej formie. Tak więc
pomiędzy starożytnością a Kartezjuszem mamy do czynienia z okresem
pewnego zastoju w dziejach myśli, z enigmatyczną i nieciekawą kulturą przez
którą trzeba się szybko prześlizgnąć, aby odnaleźć dziedzictwo Akademii
Platona dopiero w refleksji Erazma z Rotterdamu. Gotyk to barbarzyńska sztuka
podporządkowana kultowi religijnemu, wykorzystująca raczej człowieka niż mu
służąca. Ludzie wychowani na encyklopediach i popularnych podręcznikach
mogą tę myśl skutecznie rozwinąć i podsumować stwierdzeniem, że do
średniowiecza wracać nie ma po co, a wszelkie sentymenty w tym kierunku
zagrażają rozwojowi cywilizacji europejskiej. Lecz za postępem ciągnie się
zawsze reakcja, wierząca w przeszłość, a nie zawsze doceniająca przyszłość.
Czas więc na apologię średniowiecza. Nie po to, żeby być oryginalnym, wręcz
odwrotnie, żeby powrócić do tego, co wielkie i, dzięki Bogu, nareszcie nie nowe.
CZAS

SZTUKI

"Renesansem" w kulturze nazywa się najbardziej ważkie epoki, które
korzystają z tego, bądź wracają do tego, co jest dla niej podstawowe i pozwala
na kontynuację istotnych dla jej specyfiki elementów. Jeżeli chodzi o kulturę
zachodnioeuropejską, to renesans jest powrotem do starożytności. Radość, jaką
niesie renesans kultury, jest jak najbardziej uzasadniona. Nie sposób wyobrazić
sobie filozofii, fizyki czy metodologii nauk bez Arystotelesa, matematyki bez
Empedoklesa, poezji bez Wergilego, historiozofii bez Herodota czy architektury
bez Aeropagu. Nasz racjonalizm tkwi korzeniami w filozofii greckiej, zaś
symbolika, którą operujemy, jest w dużej mierze zdominowana przez starożytne
mity. Czy odrodzenie z XVI wieku, z którym zazwyczaj wiążemy słowo
"renesans" jest tą wyjątkową epoką która sięgnęła jakimś nieprawdopodobnym
gestem dziesięć wieków wstecz i wydobyła dla Europy znów światło antyku?
Otóż niektórym historykom wiadome jest, że przed renesansem XVI-wiecznym
były jeszcze dwa renesansy, zaś całe średniowiecze jest niczym innym jak
epoką, która walczyła o jak najlepsze przechowanie antycznego dziedzictwa.
Starożytność kończy się klęską Rzymu i zalaniem Europy zachodniej przez
barbarzyńskie i dzikie narody Europy wschodniej i Azji. Średniowiecze zaczyna
się próbą ratowania kultury przed ostatecznym zniszczeniem i zapomnieniem.
Kasjodor w pośpiechu pisze skróty z gramatyki i retoryki, Boecjusz tłumaczy i
komentuje Arystotelesa, Izydor zbiera encyklopedyczne wiadomości z
medycyny, prawa, fizyki, geografii i rolnictwa. Zakon Benedyktynów gromadzi,
przechowuje i kopiuje w klasztorach wszelkie dostępne jeszcze księgi, stając się
niejako wielką biblioteką średniowiecza. Pierwszy renesans następuje w IX
wieku. Karol Wielki przy pomocy irlandzkiego mnicha Alkuina i jego uczniów
stara się uformować państwo, jego prawo i szkolnictwo na fundamencie wiedzy
starożytnych. Rozkwitająca sztuka romańska usiłuje zachować klasyczne
wzorce dostojności i harmonii. Drugi renesans w XII wieku przynosi zachwyt nad
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starożytną wizją świata i humanizmem. Powstają wielkie ośrodki kultury, takie
jak wiktoryni, gdzie doświadczenie mistyczne łączone jest z rozwojem nauk.
Odkrycie i przetłumaczenie dialogu "Timajos" Platona pobudza refleksję
kosmologiczną i przyrodniczą. Wiek XIII to zwycięstwo Arystotelesa i zarazem
złoty wiek scholastyki. Trudno podać nazwiska wszystkich, którzy uważali się za
uczniów mistrza ze Stagiry: Roger Bacon, Albert Wielki, Tomasz z Akwinu,
Bonawentura, Siger z Brabancji, Boecjusz z Dacji. Żeby nie pozostawiać
wątpliwości co do sympatii, jaką tak zwane wieki ciemne czuły do
poprzedzających je stuleci jasnych, należy przypomnieć, że średniowieczni
teologowie byli bliscy kanonizowania Sokratesa i Arystotelesa. Ludzie religijni
tamtych czasów wyrażali w ten sposób swoją fascynację postaciami
starożytnych i nawoływali przyszłych wiernych do naśladowania tej postawy.
Jasno więc i uczciwie można powiedzieć, że średniowiecze to jeden wielki
renesans.
CZAS HARMONII
Nie ma ważniejszego słowa w średniowieczu niż "auctor". Autor to
autorytet, zazwyczaj starożytny (filozof bądź Ojciec Kościoła). W tamtych
czasach niezrozumiała byłaby dzisiejsza fascynacja nowoczesnością. Co jest
pociągającego w gnaniu ku przyszłości, skoro wielcy autorzy i święci to
przeszłość złożona w naszej pamięci? Co może być fascynującego w tym,
czego jeszcze nie ma, jeżeli to, co już jest w dziełach i legendach, tak trudno
gruntownie przemyśleć i ogarnąć? Współczesna mentalność to ciągły strach o
jutro, ciągła próba bycia na bieżąco w potoku informacji, walka o to, aby być
nowatorskim. Człowiek nie może się zaspokoić tym, co już posiada, rodzi się w
nim zachłanność, wyuzdanie, a w końcu impotencja. Współcześni nazywają to
rozwojem cywilizacyjnym, wspaniałą i dumną ekspansją myśli ludzkiej, obywatel
średniowiecza patrzyłby na to jak na obżarstwo. Świat, który zastał, był dla niego
na tyle fascynujący, że nie trzeba było szukać wrażeń gdzie indziej. Człowiek
średniowiecza miał taką samą jak każdy potrzebę odkrywania, lecz odkrycie dla
niego to raczej zatrzymanie się nad czymś, a nie pogoń za czymś. Dlatego nie
musiał być nowatorem, wystarczyło, że zrozumiał to, co dzieje przekazywały do
zrozumienia. Dzięki temu nie przeżywał w kulturze zagubienia, jakiego
doświadcza dzisiaj. Nie musiał w dwadzieścia lat po impresjonizmie zachwycać
się ekspresjonizmem, aby zaraz potem rzucać się - z przerażeniem, czy zdąży w objęcia surrealizmu. Człowieka średniowiecza znamionował większy spokój i
zrównoważenie. Przez kilka wieków wystarczała mu sztuka romańska, potem
równie długo gotyk; czuł się w swojej kulturze jak domownik. Nowatorstwo jest
przede wszystkim wyrazem ego, które chce siebie jak najatrakcyjniej
wyeksponować. Średniowiecze to kultura pokory ciesząca się rzeczywistością,
która sama się manifestuje. Katedra gotycka to tryumf materii sięgającej Ducha,
to Bóg, który wcielił się w materię. Dlatego architekt nie potrzebuje się
podpisywać, on tylko uwyraźnia coś, co jest już faktem, chwali raczej Boga za
błogosławieństwo kamienia, który jako ornament potrafi zawisnąć czterdzieści
metrów nad ziemią, niż siebie za to, że go tam wyrzeźbił.
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CZAS KONTEMPLACJI
Średniowiecze to czas kontemplacji. Jeżeli ma się Boga, swoich
niezgłębionych autorów, tajemniczą rzeczywistość, której istotę chce się poznać,
to nie pozostaje nic innego, jak w zachwycie to wszystko afirmować. Człowiek
współczesny nie ma Boga, gdyż Ten umarł, autorem jest on sam, tajemnicy nie
lubi, gdyż obraża jego rozum, a rzeczywistości nie ma zamiaru poznawać w.jej
istocie, gdyż do niczego nie jest to przydatne. Pozostaje mu więc tylko samemu
coś wytworzyć. Nie pyta się już jak filozof "dlaczego to jest?", tylko jak technik
"jak to działa?" i konstruuje rzeczywistość użyteczną. Żyje wygodnie, tylko po co
? Dobrze zrozumiała ideę postępu rewolucja francuska. Klasztory - jedyna
pozostałość średniowiecza - zostały zburzone, a zakonnicy zabici bądź wygnani.
Te przedsiębiorstwa duchowe niczego nie wytwarzały, nie miały więc racji bytu,
a w pośpiechu, który narzucał postęp, należało je raczej zlikwidować niż
przeorganizować. Kontemplacja zaś to wyraz ducha, który właśnie stara się
zatrzymać. Eckhart, Tauler i Suzo ostrzegają, że zachłanność świata
zewnętrznego może nie mieć końca. W tym bowiem, co nie jest absolutem, nie
można zaspokoić potrzeby Absolutu. Prawdziwe szukanie siebie to zapominanie
0 sobie w Bogu - tylko wtedy On, nasz Stwórca, może nam przypomnieć, kim
jesteśmy. Musimy jednak pozbyć się naszych życzeniowych projekcji i
wyobrażeń dotyczących Boga oraz Jego świata, gdyż w przeciwnym razie
ograniczymy sobą coś, co jest nieograniczone i nas zawiera. Natura to poemat
Stwórcy, na który trzeba się raczej otworzyć niż go tworzyć. Średniowiecze
spotyka rzeczywistość tak bogatą, że jest nieufne wobec postępu, który miałby
ją ulepszać. Nie jest to ciasnota umysłu, lecz ostrożność umysłowa, żeby nie
nadużywać tu świętego słowa "pokora".
CZAS M I Ł O Ś C I

Średniowiecze to czas miłości. Ta miłość zaczyna się już w kamieniu.
Każda rzecz, według przyjmowanej wtedy teorii Arystotelesa, dąży zgodnie z
własną naturą do właściwego dla niej miejsca. Dlatego ogień się wzbija, a
kamień spada na ziemię. Można tu mówić o pewnym celowym pożądaniu/które
jest najniższym stopniem miłości. To pożądanie przenika całą naturę, która stara
się wyrazić nieskończony plan Boga w swoim skończonym materiale.
Najwyższym stopniem miłości jest sam Bóg, który stwarza świat
bezinteresownie, aby ten również mógł się cieszyć pełnią doskonałości jaką jest
On sam. Miłość Boga przenika człowieka i wznosi go na same wyżyny
spełnienia. Kochając Stwórcę dla Niego samego, człowiek uczestniczy w
największej radości Absolutu. Św. Bernard z Ciairvaux wyraża to doświadczenie
w sposób bardzo intymny, prawie erotyczny. Św. Tomasz z Akwinu, najbardziej
twórczy filozof średniowiecza, gdy doznał tej miłości dogłębnie, zaniemówił do
końca życia. Heloiza połączona z Abelardem miłością ludzką, a wezwana do
nadludzkiej, pisze do niego piękne i tragiczne listy, starając się zrozumieć
dramat dusz, które cierpią, dlatego, że kochają. O miłości w świecie nowożytnym
1 współczesnym aż strach mówić. J.M. Bocheński zauważa, że jedyna definicja
miłości, z jaką spotkał się w filozofii nowożytnej, to stwierdzenie Spinozy: "miłość
jest to przyjemność połączona z ideą przyczyny zewnętrznej".
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C Z A S EKOLOGII
Bardzo dużo od średniowiecza mogliby się nauczyć współcześni
ekologowie. Wtedy natura była nie tylko środowiskiem, w którym człowiek żyje,
lecz przede wszystkim obrazem i manifestacją Rzeczywistości Absolutnej.
Dlatego przyroda posiada rangę sakralną, jako pośrednik pomiędzy piszącym ją
Bogiem, a czytającym w niej człowiekiem. Według Bernarda z Clairvaux,
większą naukę można otrzymać słuchając dębów i kamieni niż uczonych ludzi.
Każdy byt posiada dwa wymiary - jeden, w którym eksponuje właściwą dla niego
i odrębną od innych bytów treść, oraz drugi, w którym jest symbolem
wskazującym poza siebie na świat Ducha. Od czasów Kartezjusza pozostaje
tylko wymiar pierwszy i to sprowadzony do rangi mechanizmu. Człowiek jako
swoisty „bóg" może grzebać w tym urządzeniu bez skrupułów. Kiedy w XX wieku
ruszyło go sumienie, zaczął budować ideologię nazywaną głęboką ekologią i
oddawać naturze cześć wręcz boską. Albo bezmyślna i wandalska eksploatacja,
albo religijna czołobitność. Średniowiecze przemyślało tę sprawę lepiej. Dla
niego panteizm tak samo krzywdzi przyrodę jak jej wykorzystywanie, gdyż jest
błędem w identyfikacji jej bytu. Dlatego św. Franciszek modli się do brata
księżyca i siostry ziemi, ale nie ma zamiaru nazywać ich matką czy ojcem. Świat
jako reainy symbol Boga czuje się Jego dzieckiem. Ta odrobina infantylizmu - w
tym wypadku jak najbardziej na miejscu - miło osłodziłaby powagę
współczesnych zielonych ideologii.
CZAS T O L E R A N C J I
W średniowieczu, aż strach to wypowiadać, panowała dość duża
tolerancja. Nie było w historii większej wymiany myśli pomiędzy kulturami niż ta,
która wystąpiła w XII i XIII wieku. Wspólna fascynacja Arystotelesem łączy
myślicieli arabskich, żydowskich i łacińskich. W Hiszpanii istnieją olbrzymie
ośrodki, gdzie Żydzi i łacinnicy wspólnie kopiują i tłumaczą traktaty pochodzące
ze świata arabskiego. Metafizyka jest terenem, na którym z szacunkiem
spotykają się wyznawcy różnych religii i podejmują wspólne problemy. Św.
Tomasz nie kryje tego, że swoją filozofię istnienia wypracował, wpatrując się we
wspaniałą refleksję Araba Awicenny i Żyda Majmonidesa. Jeżeli zaś chodzi o
wyprawy krzyżowe czy getta żydowskie, które to zjawiska podważają pełny
szacunek dla tolerancji w średniowieczu, to bledną one wobec pomysłowości
ludzi współczesnych w rozwiązywaniu problemów religijnych i rasowych. Długie
wojny religijne, rzezie pomiędzy katolikami a protestantami, wojny światowe,
obozy koncentracyjne, apartheid - to dorobek kilku wieków pomiędzy.
Renesansem a czasami współczesnymi. Oświecenie, które otwarło drogę do
takich zbrodni, wzbudziłoby w ludziach średniowiecza podejrzenia o kontakty z
Księciem Ciemności. Bali się oni Lucyfera, gdyż niejednokrotnie mu ulegali.
Współcześni, nie wierząc w diabła, mogli spokojnie ulepszać świat w imię
faszyzmu czy komunizmu i nie czuć się wyprowadzeni w pole przez tego, który
nie znosi ludzkości od samego jej początku.
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Nauka w średniowieczu jest traktowana bardzo poważnie, gdyż
uczestniczy w wyjaśnieniu Objawienia. Cała nastawiona jest na teologię, w niej
znajduje wypełnienie i jedność. Tik jak świat, który cały wypływa z Boga i ku
Niemu zmierza, tak samo nauki badające stworzenie mają świadomość, że
starają się uchwycić różnorodne odbicie tej samej Jedności. W oczach
oświeconych jedność była czymś archaicznym, uniemożliwiającym właściwą dla
nauki różnorodność i specjalizację. Nastąpiła zmiana paradygmatu:
rzeczywistość powinna być badana szczegółowo w swoich częściach, zaś
poszczególne dyscypliny zajmować się tylko jednym z jej aspektów. Obecnie
odchodzi się od tego rozczłonkowania i powraca do hasła jedności. Coraz
częściej mówi się o konieczności badań interdyscyplinarnych, poszukuje się
teorii wielkiej unifikacji, gdzie wszystkie własności fizyczne świata dałyby się
zawrzeć w jednym wzorze. Głosi się teorie holistyczne, które stwierdzają, że
poznanie całości jakiegoś przedmiotu czy systemu nie może być zredukowane
do analizy jego części. Jest to powrót do idei jedności, która stanowi samą istotę
scholastyki. Zdyscyplinowany i hierarchiczny układ nauki w średniowieczu starał
się umożliwić naukowcom i uczniom jak najszerszą wymianę myśli, zmierzającą
w jednym wspólnym kierunku - poznania świata w jego Jedynej podstawie.
Obecnie daje się też zauważyć rehabilitację innego pojęcia, które dotąd
przypisywano ciemnocie, mianowicie problemu antropomorfizmu w nauce.
Dotychczas zarzucano teorii przyczynowości, na której wspierał się gmach
metafizyki średniowiecznej, że wynika z nieuzasadnionego rzutowania ludzkiego
odczucia sprawczości i celowości. W średniowieczu było to jak najbardziej
uzasadnione. Człowiek jako byt stanowił tę część kosmosu, w której natura
mogła uświadomić się samej sobie. Dlaczego to, co jest prawdą w stosunku do
człowieka, miałoby być nieprawdą w stosunku do innych jestestw, zwłaszcza
jeżeli rozważaniu podlega sam ich analogiczny byt lub jego właściwości?
Obecnie naukowcy zaczynają mówić o immanentnym sensie, jaki zawiera
przyroda, analogicznym do sensu, jaki odczuwa patrzący na nią człowiek.
Twierdzą, że antropomorfizmu nie można i nie trzeba unikać. Nie można, gdyż
już Heisenberg udowodnił, że obserwator jest nieizolowalny od tego, co
obserwowane. Nie trzeba zaś, gdyż jako część przyrody nie musi on się od niej
izolować, lecz może w sobie odnaleźć ważne dla niej prawa. Dlatego sens, jaki
człowiek odczytuje w przyrodzie, jest jej własnością, nie zaś tylko jego
subiektywnym stanem. Pozostaje jednak pytanie: jak inteligencja zapisała sens
w naturze, aby mógł go odczytać ludzki intelekt?
Jak więc widać, powrót do średniowiecza w dziedzinie nauki jest bliski.
Papież zrehabilitował Galileusza; czas najwyższy, aby współcześni naukowcy
zrehabilitowali scholastykę. Być może w przyszłości pojęcie renesansu zostanie
odniesione do tej epoki, która czerpać będzie ze źródeł średniowiecznej
mądrości?
Rafał Tichy
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MAREK MILLER

POCHWAŁA DEWOCJI
Kiedy zacząłem studia, przestałem chodzić na religię. Coś się ze mną
stało, coś mnie mierziło. Atmosfera i forma akademickich spotkań w mojej
parafii wydała mi się wówczas nie do zaakceptowania, irytowało mnie bez miary
to przytakiwanie księdzu, ta ugrzecznioność i kulturalność akademików.
Pizdryctwo i fryzierstwo, myślałem o moich kolegach. Dziewice konsystorskie,
myślałem o moich koleżankach. Zapuszczałem właśnie długie włosy i słuchałem
Janis Joplin, co mnie mogła obchodzić "niedzielna szkółka" w mojej parafii. Nie
umiałem tego nigdy precyzyjnie określić, ale zawsze to mocno odczuwałem,
ową nieokreśloną bliżej atmosferę "różańcowego kółka". To coś, co tak
sugestywnie i intensywnie oddał Mikołaj Grabowski w swojej adaptacji "Opisu
obyczajów" Kitowicza. Te sodalicje mariańskie, te kółka różańcowe, te miny, to
namaszczenie, to dewocyjne rozmodlenie... ta nasza polszczyzna
parafiańszczyzna, to całe nasze nieszczęście i zapuszczenie. Nienawidziłem
serdecznie tych wszystkich kościelnych, ministrantów, milicji maryjnych i tych
wszystkich, co w Boże Ciało nieśli sztandary. Byli dla mnie synonimem obłudy,
zakłamania - czuć było od nich dewocją i śmierdziało kruchtą. Wydawali mi się
osobnikami bez jaj i bez życia, jacyś wysterytizowani i wyspermieni. Jednym
słowem, coś okropnego.
Potem minęły lata, i aż tu nagle wylądowałem w stanie wojennym na
mszy świętej o 7 rano. Kościół był prawie pusty i tonął w spokoju. Snop
słonecznego światła sączył się na ołtarz poprzez witraże. Łysy jak kolano,
stupięćdziesięcioletni proboszcz trzęsącym się głosem mówił o tym, jak trudno
będzie bogatym wejść do Królestwa Niebieskiego. Mówił to z przejęciem
człowieka biednego, ubogiego i znającego niedostatek. Mówił to za siebie i w
imieniu tych wszystkich biednych, tych, którym będzie łatwo przekraczać bramy
niebios. Wznosił oczy ku górze i rozmawiał z Panem Bogiem. W tym pustym
prawie kościele toczył się niewidzialny dialog. Stupięćdziesięcioletni proboszcz
był już bardziej TAM niż TU. Nikt zresztą nie zwracał na niego uwagi. Dwóch
smarkaczy ministrantów kopało się w kostki, połowa staruszek drzemała, a
druga połowa międliła paciorki różańców poruszając monotonnie ustami.
Patrzyłem, w ich twarze, umęczone życiem i poorane zmarszczkami ludzkie
maski. Napisałem maski, ale wtedy, o tej 7 rano, zobaczyłem, że to wszystko
nieprawda. Gdybym wiedział, o co się tak żarliwie modlą co chcą wyprosić, za
co przebłagać? Jakie grzechy są istotne, gdy ma się 75 lat? Na czym
człowiekowi zależy, gdy przekracza osiemdziesiątkę? Czy to tylko lęk przed
nieuchronnie zbliżającą się śmiercią każe im się tu gromadzić? Ludzie starzy,
powiedział Roman Polański, interesują mnie coraz bardziej, ponieważ wiedzą
coś, czego ja jeszcze nie wiem. Gdybym znał modlitwy dewotek, gdybym nie do
formy w swoim życiu zmierzał, a do istoty rzeczy, kim bym był dzisiaj? Czułem,
jak w tym pustym prawie kościele (gdzie ksiądz rozmawia z Bogiem, ministranci
kopią się w kostki, a dewotki śpią lub mamroczą różaniec) przepływa życie. To
tylko ja stałem tu wyspermiony i wysterylizowany. Gdybym wiedział, o co modlą
się dewotki. i za jakie grzechy przepraszają, może zostałbym pisarzem myślałem. Może bym zobaczył, jak Pan Bóg rozgarnia chmury, schodzi po
snopie światła do kościoła i przytula księdza proboszcza...
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ANDRZEJ SOSNOWSKI

STANCJI

(fragment)

Żegnaliśmy bohatera, kiedy szedł na spacer
żegnając się z powieścią, ale bez powieści
cóż po bohaterze? Ktoś staje nagle za mną
i dłonią zasłania mi oczy, ale chwilę temu
zdołałem jeszcze dostrzec brzask cienia na szybie
i to było jak skrzydło nasuwającej się nocy,
nieboskłon zmierzchu, blacha szarej fali
złamana o krawędź plaży na "skraju Europy
gdy leci się od Atlantyku i czeka na ląd.
i widzi się go nocą w skrzydle samolotu.
Czemu się nie zbliża? Ta utrata gruntu
przeciąga piruet ponad senną miarę i tętno
przez palce sypie się jak piasek, i brwi
wilgotnieją pod strużkami potu. Dlaczego
bez słowa? Brzeg może poczekać
ale ten duch, ta zjawa, której palce takie
są lekkie, chłodne i nieprzeniknione, że aż*
chce się płakać? Łzy są nie na miejscu
pod dotykiem cienia, więc w oczy zapada
muśnięcie skrzydła, czoło martwej fali. .
Jeżeli jesteś uczony, przemów doń i powiedz
że w szkole uczyli pór roku, faz księżyca,
że wymagali od nas migracji niemych ptaków
jakby wiatr w oczach i wiatr w parasolu
miał nieść nas przez kraj jak hejnał
z kościoła prosto w niemą przyszłość. I co
rozmieniło nas na słowa? Bo po paru łatach
byłeś już jak eratyk, dryfter, albo inne rzeczy
rzadko na ustach, lecz serio, ł twoje słońce
odeszło w inną stronę, moje zmieniło bieg,
dni popłynęły szybciej i nasze postoje
takie były zdawkowe, tak senne stanice,
że zakątek tamtego lata w okularze lornetki,
zresztą nieważne. Tylko grubymi nićmi szyte
sny na rozjazdach i wszystko nagrane
jakby demon na drezynie, o włos zawsze szybszy
śmiejąc się w kołnierzyk nastawiał zwrotnice
kierując nas na magistralę. Więc jednak
zemdlałeś na szynach? Lecz nawet za dnia
dość masz zmiennego światła w pędzących sleepingach,
żeby pisać przypisy, u spodu dnia, wczesną nocą raczej
niż na końcu książki, gdy siadasz z uśmiechem
kogoś kto zdał już wiosnę, choć z ciemnego lata
nieoczekiwanie chcieli go wykreślić
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i był zawieszony.
Ale nie wystarczy zabrać papiery; jedno z nas
musi umrzeć. Tymczasem rozdają orzeszki, noc
wychodzi w morze, żeby ciepło przyjąć
skupione światła tej kołyszącej maszyny
i Europa zasypia przytulona do Atlantyku
jak ktoś oparty czołem o zieloną skalę radia
po końcu programu. Obudzi ją szelest gazety
i szary brzask drżący w pryzmatach lotnisk,
których radary znów nie wyczytały nic osobliwego
w nocnym powietrzu.
Andrzej Sosnowski
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0 KASZPIROWSKIM 1 KGB
(EKSKLUZYWNY WYWIAD Z CZŁONKAMI CZESKIEGO TOWARZYSTWA
UZDROWICIELI)
W ostatnim czasie świat zadziwił sukces Żyrynowskiego w rosyjskich
wyborach. Wielu ludzi widzi w nim kogoś w rodzaju Sladka (przewodniczący
Czeskiej Partii Republikańskiej - przyp. red.), nie traktuje jego
ekstrawaganckich wystąpień zbyt poważnie. Ci, którzy pamiętają najazd Hitlera
1 jego konsekwencje - boją się. Tak jak Hitler miał swoich jasnowidzów, tak
podobnego jasnowidza ma i Żyrynowski. Jest nim człowiek, o którym mówi się,
że ma bezsporną zasługę w zwycięstwie Żyrynowskiego w wyborach - Iwan
Kaszpirowski. Człowiek, który jest znany na całym świecie i wokół którego snuje
się legendy, podobne do tych, co niegdyś otaczały Rasputina. Istnieją opinie, że
w Rosji mają miejsce sprawy bardziej utajnione, niż te, którymi próbuje
tłumaczyć się problemy dotykające Rosjan i będące tak naprawdę
rzeczywistymi powodami niepokojów społecznych.
"W Rosji jest o wiele więcej pokrzywdzonych wrażliwych ludzi niż u
nas. Dlatego było tam zawsze tyle niewyobrażalnego cierpienia." Tak twierdzi
wiceprezydent Czeskiego Towarzystwa Uzdrowicieli - Robert Novak, którego
odwiedziłem w ośrodku CTU Na Novotneho lavce, w Pradze 1. Jemu i kilku
innym znanym uzdrowicielom i jasnowidzom zadałem kilka pytań.
WIADOMOŚCI O BADANIACH W ZSUR
Obiecał mi pan, że razem z przyjaciółmi z Czeskiego Towarzystwa Uzdrowicieli
przedstawicie mi wasz pogląd na człowieka, którego plakaty pojawiają się na
naszych ulicach, i którego ogłoszenia zamieszczane są w "Rude Pravo" - na
uzdrowiciela, pochodzącego z Rosji, oddziałującego poprzez telewizję, lecz
także i poza nią - na Iwana Kaszpirowskiego. Ale wczeniej chciałbym zapytać,
do jakiego stopnia interesowano się w Rosji podobnymi fenomenami jeszcze za
czasów Związku Sowieckiego.
N O V Y : Sowieci zajmowali się tymi fenomenami, mogę podać przykład. W
książce "33 tajemnice świata", która wyszła niedawno i u nas, jest wzmianka o
więźniu politycznym w Gułagu, który twierdził, że potrafi przechodzić przez
ściany. Za to zuchwałe wymądrzanie się został zamknięty w betonowej celi
bunkra, z którego wydostanie się nie było możliwe, a gdy po kilku dniach
pomieszczenie otwarto, nie było w nim nikogo. Przerażenie było ogromne,
jednak wiadomość o tym poszła drogą służbową wyżej i wyżej, aż dostał ją
osobiście sam Stalin, który na tyle zainteresował się tym przypadkiem, że kazał
go zbadać. I w ten sposób rzecz się zachowała. Jest to więc informacja o tym,
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że towarzysze marksiści, negujący duchową egzystencję kosmosu, zjawiska te
traktowali poważnie. Zachowywali się więc jak typowe demony. Demonowi nie
chodzi o dążenie do iluminacji, ale o utrzymanie swojej egocentrycznej siły i
pozyskanie wszystkich środków wyższej mocy, aby móc władać ludem.
Wszystko pięknie, ale my jesteśmy gazetą polityczną iw demonach nasz
się mało. Nie mógłby nam pan powiedzieć raczej, gdzie się

czytelnik orientuje
znajdowały

te

ośrodki

badań?

N O V Y : W ZSRR istniała ogromna liczba oddziałów. Znajdowały się one w
Abchazji, Armenii, Kazachstanie, Pamirze, kilka z nich było na Syberii, ale
również w europejskiej części Rosji. Jednak te azjatyckie centra były
ważniejsze, dlatego że bardziej niedostępne i znajdujące się bliżej klasycznych
źródeł ezoterycznych kultur, takich jak Chiny, Himalaje i Środkowa Azja.
Podczas badań będących w gestii KGB zajmowano się próbą zbudowania broni,
która pracowałaby na poziomie supramentalnych lub suprafizykalnych pól.
Chodziło o tę część fizyki, która nie mogła być już publikowana. Chodzi o fizykę,
która wiąże się ze studiami średniowiecznych tekstów, z wynikami
psychotroników, uzdrawiaczy, mistyków.
Jednocześnie miały zostać odkryte skuteczne sposoby na
wprowadzenie tej wiedzy w życie. Z historii orientalnych sztuk wałki wiemy, że
wielu uprawiających te ćwiczenia potrafiło ogromną koncentracją zniszczyć
nieprzyjaciela, a to dzięki odebraniu mu jego "pola aury". I nie myślę tutaj o tym,
co się udało sfotografować na bazie elektromagnetycznej, ale co można
zobaczyć bynajmniej nie normalnymi zdolnościami jasnowidzenia.
Proszę sobie wyobrazić broń, której energia ukierunkowana jest na całą
armię, która jest nią sparaliżowana, której żołnierze padają martwi bez
jakiegokolwiek zewnątrznego zranienia.
Polecałbym lekturę książki Ossendowskiego; uciekając konno przed
bolszewikami przez Środkową Azję poznał tybetańskiego Czarnego Lamę, który
prawdopodobnie zabił tysiące Chińczyków w taki' sposób, że w wyobraźni
wytworzył realną armię, którą Chińczycy widzieli i która do nich jakby strzelała, a
oni czuli się zranieni i umierali.
Inne ośrodki były utworzone do badań nad telepatią i kontaktem z
kosmonautami, dla badań nad kontaktem z cywilizacjami pozaziemskimi, było
też centrum badań nad metodami leczniczymi czy badań nad dalekosiężnym
podsłuchem przy wykorzystaniu jasowidzenia..."
interesowałoby mnie jednak,
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N O V Y : Miałem okazję o tym rozmawiać z różnymi rosyjskimi badaczami i
uzdrowicielami uciekającymi z Rosji na początku tego dziesięciolecia z którymi
spotkałem się na moich wykładach. Przekazali mi informację nawet 1 o tym, że
Sowieci badali, do jakiego stopnia mentalna zbiorowa energia skupiona w
miejscu tektonicznego pęknięcia mogłaby wzmocnić skutki trzęsienia ziemi.K I E D Y R Z E C Z Y N I E SĄ T A K I E , J A K I M I S I Ę W Y D A J Ą
Czy chodzi o tę kombinację mentalnej energii z siłą pęknięć tektonicznych na
Filipanach,

o której już się pisało,

że tamtejszym "lekarzom naturalnym" pomaga

w leczeniu?

N O V Y : Tak. Jest to właśnie ta kombinacja energii najwyższych
supramentalnych struktur, fizykalnie ciężkich do zaszeregowania, kiedy filipiński
uzdrawiacz wkłada gołą rękę do ciała pacjenta, przeprowadza zabieg
chirurgiczny, po czym tą samą ręką gładzi miejsce i świadkowie widzą że ciało
zostało nienaruszone.
Podobnym przypadkiem jest jogin Viszvakarnin, który będąc pod
kontrolą lekarską - istnieją zdjęcia rentgenowskie - przecinał swój kręgosłup
żelazem.
Czy te osoby podały panu nazwy miejsc, gdzie się znajdują te ośrodki?

N O V Y : Wymieniali je, ale ich pospolite nazwy były dla mnie zupełnie nieznane,
nic mi nie mówiły, tak samo jak Amerykaninowi nic by nie powiedziała nazwa
Restova Lhota. Pięćset kilometrów na Syberii o niczym nie decyduje. Wiem, że
to były ośrodki wojskowe. Niektóre zorganizowane na zasadzie szczególnego
więzienia, w którym ci specjaliści byli zamykani, a jeśli spisywali się dobrze, mieli
relatywnie dobre warunki, oczywiście pod kontrolą KGB.
MĘŻCZYZNA NA CIEMNYM TLE
Jest to jednak trudne

do zrozumienia, jak się

tym ludziom

udało

tutaj znaleźć,

kiedy wszystko wskazuje na to, że KGB do dziś nie przestało pracować.

N O V Y : Spowodował to pierwszy chaos poprzewrotowy w roku 1991, kiedy klika
Gorbaczowa walczyła ze starymi strukturami. Co więcej, miejscowi władcy nie
zamierzali już utrzymywać ośrodków naukowych, którymi rządziła Moskwa, i
których prawdziwego znaczenia nie znali. Żyrynowski i elita KGB, skupiona w
jego partii, próbują dzisiaj to wszystko reaktywować. Dlatego właśnie
Kaszpirowski zaproponował mu swoje usługi. Jak wynika z rozmów z naszymi
czołowymi jasnowidzami i uzdrowicielami, którzy bacznie mu się przyglądali,
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wszyscy zgodnie stwierdzili, że za Kaszpirowskim stoi ciemność. Jakby ktoś nie
świecił. Na jednym spotkaniu w Koszycach, Kaszpirowski ogłosił, że jest
Chrystusem, który zbawił świat. Wiemy jednak, że Chrystus ostrzegał przed tym,
aby ktoś nie nazywał siebie zbawicielem. Kiedy weźmiemy pod uwagę
megalomanię Kaszpirowskiego, jego ciągłe dążenie do tego, żeby się
pokazywać, upojenie sukcesami medycznymi, których rezultaty są nietrwałe,
łącznie z tym, jaką miał pozycję w strukturach KGB, gdzie funkcjonował w
dziedzinie badań psychiatryczno-psychologicznych - to nasuwa się pytanie, czy
nie jest jakąś "szarą eminencją", która ma nawrócić rosyjski naród na myślenie o
jego mesjanistycznej misji w świecie.
APOSTOŁ Z Ł A ?

Co Pan myśli o wyjeździe Kaszpirowskiego do USA i jego występach w
tamtejszej telewizji?
N O V Y : Wojskowe systemy USA mają określone struktury, w których
wykorzystuje się ludzi z takimi talentami. Nie można sobie wyobrażać, że
krzepcy Amerykanie to doskonali demokraci. Wiele rzeczy wskazuje, że są i w
USA siły, które zdecydowały się na użycie fenomenu Kaszpirowskiego. Do tego
jednak trzeba umieć wykorzystać amerykańską naiwność.
R U M L E R (uzdrowiciel): Do mojej organizacji zaczyna obecnie przychodzić
ogromna ilość ludzi, którzy ucierpieli właśnie przez praktyki medytacyjne. Do
Czech przyjeżdża bardzo wiele dziwnych osób, które krzywdzą ludzi
predestynowanych mediumicznie - tak to nazwijmy. Chcą zawładnąć tym
rynkiem.
Ci ludzie trafiają później do nas z wytrzeszczonymi oczami, są
manipulowani.
Sam już niejednokrotnie spotkałem się - wiem, że to trudno udowodnić
- z próbą zlikwidowania mnie. Mam w tym doświadczenie, byłem wieloletnim
współpracownikiem profesora Kakudy, który został zamordowany w ten sposób.
Cele są różne. Niektórzy chcą zlikwidować konkurencję. To robią głównie
Rosjanie i nie jest to tylko Kaszpirowski. Poza tym są sekty satanistyczne i inne
sekty. Używają na przykład praktyk voo-doo (jest to magia wykonywana na
figurkach wotywnych), a także innych praktyk. Największy podstęp zła polega na
wperswadowaniu ludziom, że nie istnieje i zostało w ten sposób odesłane do
świata bajek. Człowiek wierzący może się ochronić przed złem modlitwą. Na
pastwę zła są wydani głównie ci, którzy nie wierzą w Boga i nie uświadamiają
sobie, że duchowa inteligencja jest pozytywna i negatywna, że za wszystko się
płaci.
Czas,
który jest przed nami, to czas walki mózgów.
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MAGIA 1 M I S T Y K A
Powiedział

pan, że oprócz

praktyk

voo-doo

istnieją też inne.

Jakie?

RUMLER:: Istnieją twory astralne, które u Kakudy nazywaliśmy małpami. Jest
to właściwie taka ośmiornica, która się do was przysysa i odbiera wam energię.
To coś można sztucznie wytworzyć. Atakuje człowieka nadwraźliwego
(predystynowanego mediumicznie), zabiera mu energię i dlatego w swojej aurze
świeci on tylko częściowo. U nas ludzie wierzą we wszystko, co przychodzi z
Zachodu - garną się na różne seanse i nie uświadamiają sobie, "na jikie
niebezpieczeństwa sami siebie wystawiają. Nie jest powszechnie wiadomym, że
ci tzw. nauczyciele dostają swoje dyplomy za samo uczestnictwo w jakichś
kursach. Słyszymy, że oni otwierają czakramy. Czakramy przecież otwierają się
same na podstawie dojrzałości człowieka. Kiedy otworzy się je komuś
nieprzygotowanemu, wywołuje się pewne siły, z którymi człowiek może sobie nie
poradzić.
Jest oczywiście różnica między magią i mistyką. Czy jest dla was w porządku
mistyczna droga koncentracji na duchowym sercu, według Romana Mahazisiho,
izn. czy jest czysta? Jest to koncentracja na tym sercu, na które zachęcająco
wskazują palcem Jezus i Maryja na niektórych obrazach.
R U M L E R : Myślę, że tak. Zwolennicy Romana Mahazisiho są jednak bardzo
często myleni z sektą Mahazisiho Mahese, która chciała po listopadzie 1989
roku działać u nas. Sektę tę można rozpoznać po uszkodzonej, to znaczy
uciętej, aurze. Ludzie, którzy są tak okaleczeni, stają się rozdrażnieni,
agresywni, zachowują się w taki sposób, że można ich od razu rozpoznać.
Mówię im: przyjdźcie, uwolnię was od tego. Oni twardo odmawiają.
KTO JEST PRAWDZIWĄ OBRONĄ

Me jest tak, że w rzeczywistości nie chcą pozbawiać się tego?
R U M L E R : Dokładnie tak; boją sią uwolnić od tego. Działa to na nich, jak
narkotyk. Ale powtarzam: najlepszą obroną jest modlitwa. Ludzie wierzący mają
„tarczę". Niewierzący nie mają żadnej obrony.
Wszystkie inteligencje, które człowiek chce wykorzystać, są wyższe od
niego. Tylko Bóg, jako najwyższa inteligencja i równocześnie najwyższe dobro,
ma zawsze większą moc od wszystkich tych inteligencji, do których należy i
inteligencja zła.
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Tak więc prawdziwa wiara w Boga, to wiara, że największym władcą jest dobro,
ponieważ to ono, a nie zło, jest rzeczywistą istotą świata.
R U M L E R : Można to tak ująć.
To jednak nie znaczy, że należy robić tak, jak nasi pseudo-humaniści, którzy grą
na dobroć i odpuszczaniem wszystkiego wszystkim stawiają siebie w swoim
mesjanizmie bezprawnie w pozycji Istoty Najwyższej. W rzeczywistości są
takimi samymi karykaturami przepełnionymi mądrością jak Kaszpirowski, który
ogłasza, że jest nowym Chrystusem.
R U M L E R : Człowiek, który chce się obronić przed złem, musi mieć przede
wszystkim w porządku własne, wewnętrzne "ja". Co w żadnym przypadku nie
oznacza, że będzie grzeszyć, wieczorem się pomodli i będzie mu
odpuszczone... To jest naiwne myślenie.
N O V Y : Dziś jednak ludzie są egocentryczni - taka jest natura współczesnego
człowieka - sobkostwo, posiadanie wszystkiego, a przy tym - żadnej ofiary. Ten
związek w swoich konsekwencjach prowadzi do różnych form megalomanii,
która wiąże się ze zdobyciem sił magicznych.
BADANIE L U D N O Ś C I

Jak wasze stowarzyszenie broni się przed tym, aby niektórzy z waszych
uzdrowicieli nie nadużywali swoich wyjątkowych zdolności?
N O V Y : W naszym statucie jest napisane, że z Czeskiego Towarzystwa
Uzdrowicieli będzie wypisany każdy z uzdrowicieli, który by użył swoich
wyjątkowych uzdolnień do pomocy jakiejś organizacji państwowej czy innej siły
w celu wzmocnienia siły własnej. Jeśli jednak ktoś, do kogo mamy zaufanie,
poprosi nas o pomoc w obronie Czeskiej Republiki, poszukiwań policyjnych itd. w tym wypadku nie odmawiamy. Na przykład, jeśli chodzi o Kaszpirowskiego,
jestem przekonany, że wszystkie jego seanse odbyte na naszym terytorium nie
miały znaczenia leczniczego, ale wojskowo-badawcze. Zdobył przeświadczenie
- zarówno przy seansach na żywo, jak i przy seansach telewizyjnych - że pewien
procent naszych obywateli reaguje na niego. Jaki z tego wyciągnął wniosek?
Właśnie ten, że ogromna część naszych obywateli jest predestynowana
mediumicznie,
statystycznie
nacechowana
różnymi
parapsychicznymi
zdolnościami, tak więc z punktu widzenia strategii wojskowej przy użyciu
supramentalnej broni, tak przy ataku na to państwo, jak i przy politycznej
manipulacji - to jest, na przykład, przy wywieraniu wpływu na wyborców - można
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odnieść poważny sukces. Później nie będziemy się mogli nadziwić, jak ludzie
typu Sladka i innych zaczną zagarniać głosy wyborców. Żyrynowski w Rosji jest
udokumentowaniem tego.
ZNACZENIE OBRONY ŚWIĘTEGO WACŁAWA

To, co się dzieje, nie jest jednak normalną sytuacją. Interesuje mnie, dokąd,
według pana, ta sytuacja zmierza?
N O V Y : Niedługo po listopadzie 1989 roku stwierdziłem, że dochodzi do
pewnych psychomagicznych operacji, na podstawie których będzie przecięta
mapa Europy. Ta rozdzielająca granica znajdzie się, dzięki świętemu
Wacławowi i sile, która stoi za czeskim królestwem - na rzece Morawie.
Wyśmiewali się ze mnie, że przecież AISA podała, jak bardzo Havel jest
popularny na Słowacji. A tu nagle popularność Havla spadła do zera - ODS tam
przegrało, a na scenie pojawił się fenomen - Mecziar, będący zresztą w
kontakcie z ukraińskimi uzdrowicielami i psychotronikami. Mamy informacje, że
właśnie oni pracują dzisiaj bardzo aktywnie dla słowackiej władzy. W tym
wypadku nie mam oczywiście na myśli tych uczciwych uzdrowicieli, z których
bardzo wielu potrafiło się w Koszycach sprzeciwić Kaszpirowskiemu. Niedawno
Żyrynowski puścił parę z ust, że Czechy mogłyby utracić Morawy. W pewnych
okolicznościach byłoby to możliwe, ponieważ Czechy znajdują się w znaku Lwa,
a Morawy w znaku Strzelca. Właśnie dlatego w różnych momentach
historycznych były chwile, kiedy dochodziło do sporów o Morawy. Myślę jednak,
że wiele osób u władzy intuicyjnie czuje niebezpieczeństwo i że będą umieli
temu azjatyckiemu mieczowi - który by chciał nas rozdzielić - stępić ostrze. Jest
oczywiście pytanie, jak długo ta duchowa siła wytrzyma. Jeśli rozłączenie ze
Słowacją było jak utrata niedojrzałej kobiety, to związek Czech i Moraw jest
prawdziwym małżeństwem, chronionym przez świętego Wacława. Czeska
ziemia jest duchowym sercem Europy, przez które idzie ogromna ilość energii i
właśnie dlatego mafia rosyjska chętnie by nas sparaliżowała.
OBRONA KOŚCIOŁA

Proszę konkretniej. Obawiam się, że nasz czytelnik tego nie strawi.
R U M L E R : Myślę, że w ramach chrześcijańskiej odnowy trzeba w kazaniach
ostrzegać przed tymi dziwnymi ludźmi, którzy teraz do nas przyjeżdżają.
Mówinie tego jest to dla mnie szczególnie trudne, bo kiedyś sam oficjalnie
pomagałem wypuścić tego Dżina z butelki.
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Co sądzicie o spotkaniu Vaclava Havla z Dalajlamą? Wiadomo, że doszło do
jakiejś wspólnej medytacji, w której wzięli udział i inni członkowie władzy.
Słyszałem, że przy tej medytacji bezustannie mrugali oczami, ponieważ
prawdopodobnie nie byli w stanie się jednakowo skoncentrować.
N O V Y : Dalajlama jest mistykiem i politykiem. Jest to przede wszystkim świecki
przywódca Tybetu. Nie możemy przypuszczać, żeby jakikolwiek człowiek mógł
wpłynąć na historię całego świata jedną medytacją. To, co ma wpływ na historię
kraju, to głębia lub płytkość życia duchowego ludzi w nim żyjących.
Mówiliśmy już o Kościele, więc jaką obronę może nam dać właśnie Kościół?
N O V Y : W Kościele są trzy kręgi ludzi. Mistycy, ezoterycy, ludzie bardzo
wykształceni. Z reguły są to potomkowie starych szlacheckich rodów, albo
duchowych, mistycznych grup. Tak jest z jednej strony. Poza tym, jest tu
ogromna ilość ludzi obojętnych oraz, oczywiście, skrzydło fanatyków, którzy siły
uzdrowicielskie, mętem psychozę i inne fenomeny odbierają jako zjawiska
diabelskie. Naszym oparciem powinno być skrzydło reprezentujące wyższą
wiedzę i poznanie.
Ten obronny wpływ ma tylko Kościół katolicki czy inne Kościoły również?
N O V Y : Mam na myśli głównie Kościół katolicki dlatego, że w Kościele
prawosławnym nie była wypracowana odpowiednia struktura i ta wiedza nie była
przez władze Kościoła przekazana. Rycerze Maltańscy mają, na przykład,
obowiązek duchowej obrony kraju, podobnie jak kiedyś templariusze. Jeśli uda
się stworzyć taką obronę, tak jak ją stwarzały w naszym kraju różne stare
mistyczne związki, to nie musimy się niczego obawiać. Dlatego i Czeskie
Towarzystwo Uzdrowicieli skupia uzdrowicieli, których ideą nie jest nacjonalizm,
ale obowiązek duchowej obrony kraju, w którym żyjemy. Niech pan pozwoli, że
przedstawię pana Josefa Semrada, pełnomocnika Kongregacji Biskupów
Kościoła Katolickiego. Czy zechce Pan nam coś powiedzieć o przypadku
Kaszpirowskiego.
S E M R A D : Domagaliśmy się od ministra Rumia, żeby pan Kaszpirowski nie
działał u nas, lub - mówiąc dokładniej - aby przebywał tutaj tylko jako gość.
Szkoda, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie przywiązywało żadnej wagi
do tych próśb. To zupełnie inaczej niż KGB, dla którego pan Kaszpirowski jest
bez wątpienia ogromnie wpływową osobistością - w Związku Sowieckim dostać
się gdziekolwiek, a co dopiero do telewizji, gdzie mógł on oddziaływać na miliony
obywateli - przedstawiało dla kogoś bez znaczenia przeszkodę nie do
pokonania. Z drugiej strony nie jest konieczne żywienie obaw, że wszyscy ludzie
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muszą zostać przez niego zmanipulowani. Czech jest bystry i 'myślący tak, że
tutaj takie manipulacje nie działają jak w krajach wschodnich.
NAIWNOŚĆ SNOBÓW I Z A C H O D U
Wiadomo, że zajmował się Pan, podobnie jak Paweł Turnovskij, sektą
Mahazisiho Mahese, która wykorzystała polistopadową euforię, aby uzyskać
wpływy u nas. Chodziło zapewne o magię, której ludzie nieczyści, łaknący
mocy, nie są w stanie odróżnić od mistyki. Co pan może o tym powiedzieć?
N O V Y : Ta sekta była modna przede wszystkim w polistopadowych kręgach
Hradu.
Nie wyklucza więc Pan możliwości, że właśnie stąd powstała iluzja, jakoby
komunizm szybko upada. Zachód się z ogromnym zaufaniem otworzył na
Wschód i w ten sposób doszło do ogromnej infiltracji zarówno tymi negatywnymi
psychicznymi modami jak i KGB?
N O V Y : Myślę, że już odpowiedziałem na to pytanie. Przez najbliższych 30 lat
obraz USA może się zupełnie zmienić. Obecność Kaszpirowskiego w tym kraju
jest przygotowaniem do psychotronicznej wojny. A Europa? W elicie KGB
przekonali się, a w końcu mówi to i Żyrynowski: doprowadźmy do konfliktu małe
państwa, a później je tylko zajmiemy. Rosja jest zniewolona dlatego, że na
miejscu duchowej elity, która była systematycznie przez całe stulecia
wymordowywana, posiada czarowników.
Istnieją u nas jakieś czarnoksięskie sekty?
N O V Y : Działa u nas np. tzw. Kościół Satanova, który dokonuje obrzędów z
ofiarami z ludzi, uprzednio ich porywając. Wiele zaginięć młodych ludzi, według
mnie, można przypisać właśnie tym rytuałom. Niebezpieczne dla naszego
państwa jest to, że nie istnieje żadna instytucja, która by się zajmowała kontrolą
takich fenomenów.
Rozmawiał: Lubos Vydra
Przedruk za: "Necenzurovane Noviny" 7/1994
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RAFAŁ GEREMEK

A OCZY MIAŁ CHABROWE
Motto:
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Nadak, wojownik hebrajski - z nasłuchów kosmicznych zawartych w książce
we wszechświecie.
Rola Polaków" wydanej przez ANTROVIS.

„Ewakuacje

Osiem miliardów lat temu Słowianie z planety Atlanta wylądowali na
polanie pod Ślężą. Ich kosmiczni rywale, Hebrajczycy z układu Hebry, wybrali
Mazowsze. Słowianie żyli w zgodzie z dwunastoma uniwersalnymi prawami
kosmicznymi. Hebrajczycy byli natomiast zawsze po stronie wolnej woli, którą
dziś kieruje się człowiek i stąd na świecie tyle chorób, wojen i innych nieszczęść.
Od tego czasu przeminęło na Ziemi sześć cywilizacji, a teraz kończy się siódma
i ostatnia. Około roku 2000 kontynenty będą się zlewać, rozstąpi się ziemia.
Ocaleją tylko 144 tysiące Polaków, którzy odlecą statkami UFO na inną planetę.
Jezus, syn Słowianki Maryi i Hebrajczyka Gotlieba, w wieku 12 lat
został wywieziony na Hebrę. Tam uczył się kierować statkami kosmicznymi i
zdobywał wiedzę o strukturze energetycznej wszechświata. Na Ziemi był
uczniem Piotra (a nie odwrotnie) i kiedy podczas ostatniej wieczerzy krzyknął do
niego: "po trzykroć mnie ukrzyżowałeś!", to nawiązywał tym samym do trudów
pracy nad sobą, bo tak naprawdę ukrzyżowany nie został. Hebrajczycy nęcili
Jezusa czarem panowania i manipulacji ludzkimi jednostkami. Chcieli, by do
zamysłu praw wprowadził wolną wolę, ale Jezus spełnił swoją misję: wśród
Hebrajczyków odnalazł dwunastu sprawiedliwych, którzy zaczęli żyć wedle praw
uniwersalnych, tak jak Słowianie.
Od kiedy pani Maria, znana warszawska kosmetyczka zaczęła żyć
zgodnie z prawami uniwersalnymi (prawem rozwoju, tolerancji, nieingerencji
itd.), nie obawia się już niczego. Nawet wyroku śmierci, który wydali na nią
Hebrajczycy.
- Żydzi?
- Oni się tak nazywają tylko na Ziemi.
Dlaczego? Pani Maria odpowiada, że wyrok ma związek z jej trzema
ziemskimi wcieleniami. Nie chce powiedzieć, kim była.
Zanim nie zdobyła „wiedzy o wszechświecie", bardzo głęboko wierzyła
w Kościół. Należała do charyzmatycznej grupy modlitewnej księdza
Dembowskiego na Piwnej.
W 1982 roku miała 49 lat. Mnóstwo kłopotów spadło jej wtedy na
głowę: zmarli rodzice, córka leżała w szpitalu, w gabinecie był wielki remont - a
wokół ponury klimat stanu wojennego. Dużo wcześniej mówiła wszystkim
znajomym, że kiedy skończy pięćdziesiąt lat, jej życie całkiem się odmieni. I
stało się - pewnego wiosennego dnia 1983 roku zobaczyła świat niewidzialny. W
oczach pani Marii wszystko promieniowało - ludzie, domy, zwierzęta, pióra i
zeszyty. Rozpoczęła poszukiwania. Skończyła roczny kurs astrologiczny, czytała
Ossowieckiego i Klimuszkę, w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym uczyła
się wychodzenia ciałem astralnym. Lech Emfazy Stefański, były prezes
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Towarzystwa, obecnie założyciel wspólnoty neopogańskiej, polecił jej
powędrować ciałem astralnym do Teatru Garnizonowego w Lublinie. Kazał iść w
pionie, a pani Jagoda poszła o poziom wyżej. Wtfedy zobaczyła coś naprawdę
niesamowitego: piękne, ogromnej wielkości kwiaty w tęczowych kolorach. Jeden
chłopak z grupy poszedł tą samą drogą i opowiedział o tym po powrocie.
Zlekceważono go. Pani Maria szukała więc dalej. I wtedy trafiła na
Międzynarodowe Stowarzyszenie Odnowy Ludzi i Ziemi "Antrovis". Ukończyła
tam trzy kursy wiedzy o „energetycznej strukturze wszechświata". To właśnie od
nich usłyszała o UFO, prawach uniwersalnych i Chrystusie pędzącym statkami
kosmicznymi. Od tego czasu żyje we własnym świecie kosmetyki i kosmitów. Od
tego czasu może więcej. Mówi, że zdiagnozowała pacjenta spoglądając tylko na
jego zdjęcie. Ma prorocze sny. Śniła, że trzech drabów wpadnie do jej
mieszkania i puści jej gazem po oczach. Tak też się stało.
Kiedy ciągnie swoje opowieści, nie widać szaleństwa na jej twarzy.
Uważnie mi się przygląda, czy nie stroję sobie z niej żartów. Jej dzieci uważają
ją za stukniętą. Mąż ciągle kpi sobie: Kiedy przylatują te twoje ufoludki?
- Jak przylecą to się skitrasz ze strachu! - odgryza się pani Maria.
Dobry kontakt ma jedynie z wnukami. Niedawno kilkuletni Kuba w kuchni
zobaczył smurfa.
- To był krasnal - prostuje jego babcia z „Antrovisu", - Smudy przecież nie
mieszkają w Polsce.
Przybysza z kosmosu widziała tylko raz. Ciemna postać mężczyzny
ukazała jej się na moment. Pani Jagoda krzyknęła z przerażenia. Chwilę później
prosiła kosmitę, by powrócił. Niestety, bezskutecznie.
Za to ludzie z kręgu Edwarda Mielnika, nieformalnego przywódcy
,Antrovisu", widują się z nimi dość często.
- Piłyśmy kawę z koleżanką kiedy statek kosmiczny wylądował na
dachu bloku - mówiła na wykładach dziennikarka Anna Dąbrowska, prawa ręka
Mielnika.
W magazynie „Nowy Kosmos" opisane zostało spotkanie z kosmitami
pod Olsztynem. Ufoludek imieniem Almos miał niebieskie ciało, dużą twarz,
nosy w kształcie trąbki, oczy chabrowe, duże uszy i czarne włosy na czubku
głowy. Inny z piątki przybyłych, Alma, miał wydłużoną twarz, długi orli nos, złote
oczy i czarne włosy zaczesane w kształcie grzebienia koguta.
Inne wrażenia ma Tadeusz Owsianko, operator wrocławskiej telewizji; Wyglądali jak zwykli ludzie.
- Na jednym ze spotkań we Wrocławiu dwa lata temu Edward Mielnik
obiecywał zebranym, że zmaterializuje kosmitę - wspomina dziewczyna
siedząca wówczas na widowni. - Chwilę później powiedział, że kosmita może
zginąć, bo na sali jest ksiądz. Mielnik krzyknął do ludzi: - Czy chcemy by kosmita
umarł? - Nie! - odkrzyknął tłum.
Należy podkreślić, że Edward jest na bieżąco z wszelkimi nowościami
w branży statków kosmicznych. W broszurze „Środki ewakuacyjne w latach
1994-1997" reklamowany jest m.in. statek Karawelła - „mały, lekki, służący do
przewozu od 6 do 12 osób". Szybkim odlotem na inne planety zainteresowana
jest przede wszystkim śmietanka towarzyska - znacząca klientela "Antrovisu" artyści, dziennikarze, prawnicy i lekarze. Znana posłanka wrocławska, Barbara
Labuda przyznała, że odwiedzała Edwarda i jego przyjaciół na działce nad
Narwią. Wydawali jej się bardzo sympatyczni, zaś wiara w kosmitów była dla niej
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„naiwna, trochę bajkowa". Poza tym spotkała ludzi, którym „Antrovis" bardzo
pomógł. Osoba z otoczenia mistrza wyznała, że Edward osobiście pojawiał się
na Wiejskiej, aby wspomóc Labudę energetycznie,, kiedy- przemawiała na sali. •
Ona jednak pierwszy raz o tym słyszy.
„Antrovisem" rozczarował się z kolei znany aktor, Emilian Kamiński.
-- To chory na władzę hochsztapler - podsumował Mielnika. - Za wspólne
pieniądze jeździł po świecie na jakieś sympozja i przybierał na wadze. Kobiety
traktowały go jak Boga. Mówiły tylko: Edward i Edward.
Edwardowi wierzyli także prości ludzie.
Marek,
robotnik
z
Wrocławia, całkiem niedawno uświadomił sobie, że pochodzi z gwiazd. Jest
niesłychanie naładowany energetycznie - w jego fabryce maszyny się przez to
psują i puszczają iskry. Życie do tej pory wydawało mu się szare - ciągle tylko
dom, praca, flaszka z kolegami, do domu spać i rano znów do fabryki. Nawet
sny miał czarno-białe I nudne. Wiosną 1992 roku we śnie poszybował statkiem
kosmicznym na planetę Argos. Zabrali go w kosmos „tacy klienci z wielkimi
oczami, o wielkich głowach i krótkich kończynach". Przytłoczony blaskiem
gwiazd i kolorami wszechświata poszedł na drugi tydzień na chorobowe. Kumple
najpierw go wyśmiali, a później zagrozili, że przestaną z nim imprezować. Ale
teraz Markowi na nic ich towarzystwo. Znalazł sobie dziewczynę. Czy ją kocha?
- Miłość to złudzenie - wyjaśnia, - jednego dnia jesteś w euforii,
następnego idziesz na dno. Nie mam takich huśtawek, bo my jesteśmy
energetycznie dopasowani. Jesteśmy szczęśliwi.
Na konferencji ufologicznej zorganizowanej przez „Antrovis" dowiedział
się, że Argos istnieje naprawdę. Spotkał tam wielu ludzi, u których przybysze z
kosmosu zjawiają się w domu. Gościem specjalnym była Julie Soskin, brytyjska
powieściopisarka science-fiction:
- Słowianie to rasa delikatna, jak muśnięcie motyla. Przed wami otwiera
się przyszłość. Wyspy Brytyjskie skazane są na zagładę.
Na konferencję przyszło kilkaset osób. Pojawiło się mnóstwo pytań do
Edwarda.
- Czy przybysze z innych planet mogą pomóc rozwiązać moje problemy
rodzinne?
- Czy UFO wyciągnie nasz naród z marazmu?
- Spotkałam kosmitę na przystanku, czy powinnam z nim
porozmawiać?
Na wykładach otwartych „Antrovisu" przepowiadano najbliższą
przyszłość. Śmierć papieża miała nadejść w 1994 roku. Rok wcześniej
premierem miał zostać krzykliwy przywódca buntowniczego chłopskiego
ugrupowania, co wskazywałoby raczej na Leppera niż Pawlaka. W jednym
punkcie przepowiednia spełniła się:
- Rozpoczyna się rozrywanie więzi międzyludzkich - dowiedzieli się słuchacze w
maju 1992 roku. - Proszę zwrócić w przyszłym miesiącu uwagę na nienormalne
zachowanie polityków.
Jak wiadomo, wtedy właśnie wydarzyła się afera lustracyjna i upadek
rządu Jana Olszewskiego.
Edward demaskował chrześcijaństwo jako „spisek Hebrajczyków".
Dzięki niemu zamierzali oni „spijać energię psychiczną w białych
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rękawiczkach", ale ziemscy wybrańcy Hebrajczyków - „prymitywni ś żarłoczni" zawiedli. Dlatego niebawem powołana ma zostać nowa religia ogólnoświatowa,
„także zniewalająca ludzi i budząca w nich dziękczynienie i fanatyzm".
Rodzina, jak twierdzi na wykładach wspomniana już Anna Dąbrowska,
również została nam narzucona przez Hebrajczyków: - Wzorem powinny być
rody słowiańskie, gdzie nie było instytucji małżeństwa.
Dąbrowska zachęca do rozstania z partnerem, z którym nie ma się
„synchronizacji energetycznej". Większość wiernych uczniów jest już po
rozwodzie (także pani Maria). Albo mieszkają z rodziną ale zamykają się w
swoich pokojach na klucz.
18-letniego Andrzeja Cieleckiego z Warszawy kosmita z długimi białymi
włosami chciał otruć zatrutymi mandarynkami. Tak mówił matce. Chłopak
spoglądał na nią z wyższością wtajemniczonego, zamykał się w pokoju i
godzinami wpatrywał się w przedziwne maski przybyszy z kosmosu zawieszone
na ścianie. Ponad rok chodził na wykłady „Antrovisu". Tam usłyszał, że dzięki
ich terapiom będzie mógł wykorzystywać cały swój mózg, a nie tylko trzecią jego
część.
Zagubiony, zamknięty w sobie - mówią o nim wszyscy, którzy go znali.
Miał tylko trzech kolegów, przed którymi rozkładał karty do tarota. Nieszczęśliwie
kochał się w dziewczynie poznanej podczas wakacji, której tłumaczył, iż powinni
być razem, bo pasują do siebie energią. Matka wspomina noc, podczas której
Andrzej czekał na kosmitów, zamknięty we własnym pokoju. Nie przylecieli.
Kilka miesięcy później przepadł bez wieści. Tego dnia dzwonił do Wrocławia, do
Edwarda Mielnika.
W „Antrovisie" winą za zaginięcie chłopca obarczają matkę: - To przez
to, że rodzice ingerują w dorobek dzieci zgromadzony w wielu wcieleniach przez
osiem miliardów lat. Dzieci należą do kosmosu.
Matka Andrzeja wiele rozmyśla, ciągle zadaje sobie pytanie: Czego
brakowało mu w domu, że uciekł do tak dziwnej sekty? Szukała syna po całym
kraju. Była prawie we wszystkich wspólnotach religijnych, ponaglała policję i
prokuraturę. Różnych naukowców, astrologów, magów i innych wariatów prosiła,
by wskazali, gdzie jest jej syn. Czołgała się nawet z lornetką wokół polany w
Sobótce, gdzie w letnie dni ludzie Edwarda czekali na lądowanie. Ostatni raz
szukała syna w Jarocinie. Po całym mieście rozklejała kartki z napisem:
"Andrzej, wracaj!".
Dlaczego łudziła się, że znajdzie go właśnie na festiwalu rockowym?
- Bo nigdy nie pozwoliłabym mu tam pojechać.
Bogusław 38-latek ze Szczecina, zafascynowany był działaniem „trójek
energetycznych" „Antrovisu" (jedna osoba działa na pacjenta wzrokiem, druga
głosem, trzecia dotykiem). Jeździł na spotkania wspólnoty pana Edwarda, w
końcu osobiście poznał mistrza. Ten zlecił mu szczególną misję: Bogusław, jako
jeden z trzynastu, wybrany został do budowy statku kosmicznego. Nagle zaczął
się czegoś bać.
- Ratuj mnie - błagał żonę. - Oni prześladują mnie nawet we snach.
Bogusław czekał na przybyszy z gwiazd 15 grudnia 1994 r. Cztery
miesiące później znaleziono jego pozbawione jąder ciało pływające w Odrze.
Dzień przed zaginięciem był w Warszawie z Elżbietą - kobietą która po raz
pierwszy zaprowadziła go przed oblicze Edwarda. Po wypadku on i jego ludzie
oświadczyli, że nigdy nie widzieli Bogusława na oczy.
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Niewiele wiadomo, kim w obecnym życiu jest Edward Mielnik.
Klasyczną edukację zakończył na maturze. Pani Grażyna mówi, że był kiedyś
palaczem kotłów wysokoprężnych. Był także skromnym urzędnikiem.
Energetycznie dopasował sobie drugą żonę. Średniego wzrostu, solidnej postury
50-latek, robi na wielu wrażenie. Jest pewne, że posiadł spore zdolności
parapsychologiczne. Niektórzy mówią, że-potrafi zrobić krzywdę na odległość
oraz, że organizuje sobie ludzi, aby posiąść ich energię.
Zofia
Telesińska,
przewodnicząca
Polskiego
Towarzystwa
Psychotronicznego pamięta, jak pewien chłopak wił się u nóg mistrza Edwarda,
błagając o wybaczenie za to, że nie wyrzucił matki z mieszkania - żeby mogło
się odbyć w nim zebranie grupy.
Mielnikowi bardzo zależało na energii i jasnowidzących zdolnościach
Zofii Telesińskiej (czasem wykorzystuje ją policja - pani Zofia dwukrotnie trafnie
odszukała na odległość ciała zaginionych dzieci). Mielnik chciał, żeby się do nich
przyłączyła. Telesińska wspomina, że najpierw działał na nią przez strach ("bez
nas skazana jest pani na zagładę"), a później przez pychę ("ależ pani jest
doskonała energetycznie"). Zaprosił ją do swojego mieszkania, mówił wolno,
hipnotycznie wpatrując się w nią, otoczony „energetycznym kręgiem sześciu
kobiet".
Oświadczył, że nie obowiązuje już dobro i miłość. Zaczyna się nowy
świat i pokazał kąt pokoju, gdzie ukazała mu się Matka Boska.
Pani Zofia od razu jednak wyczuła złą energię. Poza tym, była
zbulwersowana, że Edward hipnotyzuje kobiety, którym się każe potem
rozbierać.
Innych psychotroników też próbowali ściągnąć do siebie, ale w ich
środowisku „Antrovis" szybko zyskał sobie złą sławę. Najboleśniej Mielnik
wspomina utratę pięćdziesięcioosobowej grupy psychotroniów z Krakowa. Byli
bardzo wierzący.
- Co za frajerzy - gorszył się Edward. - Każdy z nich miał swojego świętego, a
jeden nawet anioła stróża.
Pewien psychotronik z Warszawy - powiadają - chciał się z nimi
zmierzyć energetycznie. Był jednym z założycieli Towarzystwa, miał czterdzieści
parę lat. Nagle stał się wyniosły, potem zaczął się czegoś bać, a w końcu zmarł.
Przegrał.
Pani Helena, dobrodusznie wyglądająca starsza kobieta, opowiada o
swoich bliskich spotkaniach z „Antrovisem": - Po paru seansach czułam się źle,
więc przestałam przychodzić. Edward zjawił się u mnie i prosił: "Wróć do nas,
potrzebna nam twoja energia". Odmówiłam. Później zaczęły się dziać dziwne
rzeczy. Kilka razy walizki spadały same z szafy. Kiedy wracałam pewnego razu
z zakupów, jakaś siła rzuciła mną o fotel. Zaczęłam się modlić: „Chryste, daj mi
swoją energię". I nagie to wszystko ustało.
Szef wrocławskich radiestetów przekonuje, że to możliwe, bo Mielnik
posiadł umiejętność kinestezji - przenoszenia przedmiotów na odległość. Po
śmierci Bogusława do redakcji zaczęli zgłaszać się anonimowo ludzie
skrzywdzeni przez „Antrovis". I znów te same opowieści: koszmarne sny albo
bezsenność, „coś za mną chodziło". Kilka osób wspominało jeszcze o
tajemniczej herbatce, po której wpadali w stany lękowe. Inni leczyli się
psychiatrycznie, nad jedną ze studentek łódzkiej Szkoły Psychotroników
odprawiał egzorcyzmy zamówiony ksiądz. Do radia zadzwoniła kobieta, której
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Edward Mielnik rozkazał usunąć ciążę. Dła Edwarda ludzie urodzeni po 1983
roku to „bioroboty" (tego roku miał się zakończyć cykl reinkarnacji).
Pani Jagoda mówi, że mimo nagonki nadał przychodzą ludzie
spragnieni wiedzy o UFO i całym wszechświecie. Na jednym z ostatnich
wykładów w lecie 1993 roku Mielnik otoczony swoją świtą ospałe przypominał o
konieczności przygotowania się do ewakuacji. Ledwie zakończył, rozległy się
pytania:
- Jak odróżnić przybyszów z innych planet, którzy chcą nas ocalić, od
tych, co porywają ludzi na części zamienne?
- Jak poznać samego siebie?
- Czy będę bezrobotna?
Mistrz Edward przestał jednak- publicznie odpowiadać na wszystkie
pytania. Dla prasy jest nieuchwytny. Kiedy szukała go policja, w kręgach
zbliżonych do „Antrovisu" ostrzegano, że należy się spieszyć, bo Mielnik i jego
towarzystwo w najbliższym czasie odlatuje w kosmos.
- Proces ewakuacji został rozpoczęty - powtarzał przecież wielokrotnie.
Być może proces ów rozpoczął wspomniany już operator wrocławskiej
TV Tadeusz Owsianko, który w rozmowie z dziennikarzem "Dziennika
Dolnośląskiego" przyznał się, że odłączył od respiratora, kroplówki i aparatury
diagnostycznej swoją córkę w szpitalu, aby jej jaźń poszybować mogła w
kosmos.
Rafał Geremek
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ONI LUBIĄ SZEROKIE DUSZE
ROZMOWA Z BOŻENNĄ K.
Jak się zaczęła twoja przygoda z eurytmią?

Należałam do tego typu ludzi, którzy ciągle poszukują nowych atrakcji, ludzi
czerpiących z tego, co świat oferował, pełnymi garściami. Nie bałam się życia,
chociaż przed siebie szłam nieśmiało. Z tym łączył się silny "nieporządek"
emocjonalny. Boga traktowałam jako środek przeciwbólowy. Jak już byłam
bardzo pokopana przez życie, szłam do konfesjonału, tam wszystko
"oddawałam" i miałam poczucie, że teraz mogę zaczynać od początku i
grzeszyć dalej. Szukałam wyjścia z tej sytuacji. W pewnym momencie trafiłam
na "Inwokację do sił drzemiących w kosmosie", sił bliżej nieokreślonych.
Skąd miałaś tę inwokację?
Nie wiem, gdzieś wpadła mi w ręce przypadkowo. Zaczęłam się tym modlić. To
mnie zafascynowało, to było takie tajemnicze... dziwne... Byłam ciekawa, co z
tego wyniknie. Na owoce nie musiałam długo czekać. Wstąpiłam na ścieżkę
zwaną antropozofią. To był wynik lektury książek tzw. wiedzy tajemnej, książek,
które otwierały przed człowiekiem nowe, niezbadane tajemnice istoty ludzkiej.
Wiele mi to tłumaczyło. Poza tym, były w nich zawarte konkretne zestawy
ćwiczeń, które się wykonywało, żeby umocnić swoje ja i wejść na wyższy
stopień samopoznania. Spotykałam się też z ludźmi, którzy się tym interesowali.
W domu, u pewnej pani profesor czytaliśmy teksty ezoteryczne i omawialiśmy
je. Po jakimś czasie zaczęli do nas przyjeżdżać Niemcy i Szwajcarzy.
Pokazywali tzw. eurytmię, czyli sztukę ruchu i tańca, która, jak określa to
Steiner, jest mostem wyrastającym na poglądzie antropozoficznym. Wyjechałam
do szkoły eurytmii w Niemczech i zamieszkałam w przyszkolnym internacie. Od
organizatorów dostawałam utrzymanie i kieszonkowe. Byłam bardzo
zafascynowana eurytmią. Przyjmowałam błyskawicznie wszystkie ćwiczenia.
Na czym one polegały? Czy jest to forma tańca?
To nie jest żaden taniec transowy. To rodzaj ruchu - chodzi się na przykład w
określone formy geometryczne, wykonuje się pozy, które wyrażają odpowiednie
głoski czy odpowiednie tony muzyczne. To jest cały ruchowy alfabet.
Czy to się ogranicza tylko do ruchu? Czy nie ma podczas tych ćwiczeń żadnych
myśli?
Na początku nie ma. Dopiero później, w konsekwencji tych ćwiczeń, uruchamia
się pewne drzemiące w sobie siły, które łączą się z siłami biegnącymi z
kosmosu. Jest to droga inicjacyjna - ścieżka, która ma prowadzić człowieka do
doskonałości.
Była w tobie wtedy obecna świadomość otwierania się? O czym myślałaś
podczas tych ćwiczeń?
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Mnie się to podobało jako przeżycie, ponieważ te ruchy łączą się z pewnym
przeżywaniem. Jeśli eurytmizujemy np. samogłoskę a, to z tym wiąże się
przeżycie otwierania się na świat, na nowe doznanie. Tak jak noworodek otwiera
się na świat i pierwszy dźwięk, jaki wydaje, brzmi: a. Z tym doznaniem łączy się
ruch pokazujący otwarcie. Każda z samogłosek ma taki swój określony alfabet
ruchowy. To było fascynujące...
Jaki wpływ

miała

eurytmia

na

twoje

codzienne

życie?

Właściwie eurytmia to była filozofia czy religia, ponieważ zajmowała bardzo
wiele czasu w ciągu dnia. Nauczyciele mówili nam: Musicie w sobie wzbudzić
miłość do eurytmii. Poza tym nie ma nic więcej. Oczywiście, można było swój
czas poświęcać różnym rzeczom, ale ja na przykład, chodząc na te zajęcia,
miałam tak mało siły i energii, że wystarczało mi ich tylko na te ćwiczenia i na
sen.
Ile godzin dziennie trwały te ćwiczenia?
Od rana do popołudnia, około 6-7 godzin. Poza tym przedmioty teoretyczne:
antropozofia jako filozofia, język niemiecki (literatura)' oraz historia.
Wytrzymałam tam dwa i pół roku. Po pewnym czasie miałam szczerze dosyć.
Zatęskniłam za żywym kontaktem z ludźmi, za dawaniem serca ludziom. Cały
czas trwałam tam przy modlitwach katolickich, chociaż nie chodziłam do
kościoła. Kilka razy poszłam do "kościoła" antropozoficznego, gdzie nie ma
sakramentów, ale źle się tam czułam i więcej tam nie chodziłam.
Czy w szkole eurytmii istniały jakieś nakazy i zakazy?
Nie, organizatorzy zupełnie się nie interesowali tym, co robimy poza czasem
ćwiczeń. Nie zabraniali nam kontaktów ze światem zewnętrznym. Natomiast
jedno mnie niepokoiło w tej szkole - podczas spotkania wszystkich uczestników
kursów następowało tzw. przekazywanie energii. Według mnie, to
przekazywanie powinno się odbywać w zamkniętym kręgu, natomiast
organizatorzy prosili, żeby stanąć do nich przodem i otworzyć się na nich.
Zastanowiło mnie to, bo wyglądało, jak gdyby ściągali od nas energię.
Czyli czułaś, że to nie oni wam dawali energię, ale od was brali?
Tak. Poza tym w tej szkole bardzo wiele osób czuło się źle; musiały
wypoczywać, przechodziły ciągłe choroby etc. Kilka dziewcząt miało ostre
zapaści psychiczne, leczyły się nawet w szpitalu. Organizatorzy natomiast czuli
się świetnie.
To brzmi jak wampiryzm. I mimo to, wszyscy nadal tam przebywali?
Myślę, że wiąże się to z osłabieniem woli, ale pamiętajmy przede wszystkim, że
to stanowiło ich życie. Nie widzieli życia poza eurytmia!
Na czym polegają stopnie wtajemniczenia w eurytmię?
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Studiuje się 4 lata, poza tym jest jeszcze jeden rok na pisanie pracy. Oprócz
tego można dodatkowo studiować jeszcze 2 lata eurytmię leczniczą. Na
początku chciałam się uczyć również tej ostatniej, bo myślałam o eurytmii jako
formie terapii; myślałam, że będę ją mogła wykorzystać w pracy po powrocie do
kraju - przed wyjazdem do Niemiec pracowałam jako psycholog w poradni
przeciwalkoholowej. Zresztą organizatorzy mieli nadzieję, że po szkole będę
"krzewiła" eurytmię w szerszych kręgach. Mój kontakt ograniczył się jednak tylko
do części tych studiów, do kierunku "artystycznego".
Ponieważ to wszystko odbywało się, jak sama powiedziałaś, na zasadzie ścieżki
inicjacyjnej, to czy przypominasz sobie jakiś przełomowy moment,
charakterystyczny dla rytuału inicjacyjnego?
W szkole eurytmii obowiązywał ścisły program wtajemniczania w prozę z
"kosmosu", i gdy się o coś pytało, nauczyciele odpowiadali: Dowiesz się tego w
następnym roku. Po dwu latach dostawało się program indywidualny - wiersz
oraz muzykę do zeurytmizowania. W tym okresie już wątpiłam w sens tego, co
robię, ale kiedy dostałam ten indywidualny program, wstąpiło we mnie
gwiazdorstwo i chęć zaprezentowania siebie. Zaczynałam to lubić.
Czy ten wiersz, który miałaś indywidualnie zerytmizować,
wtajemniczeniem inicjacyjnym? To wówczas się otworzyłaś?

był twoim

Tak.
Co to był za wiersz?
Goethego. W ogóle Goethe, jako jeden z wtajemniczonych, jest tam uważany
prawie za boga.
Co to za wiersz?
Nie chcę o nim mówić... Poza tym była również poezja współczesna, ale jej treść
nie miała już specjalnych związków z ogólnym programem. Tak więc
rozbieraliśmy konkretne utwory na eurytmiczne ruchy. Po serii takich pokazów,
chociaż miałam jeszcze sporo sił, chciałam już to zakończyć. Niestety, zupełnie
nie potrafiłam powiedzieć NIE. Byłam zupełnie rozwalona psychicznie. Nie
chciałam więcej ćwiczyć, ale miałam skrupuły, mówiłam sobie: Nie powinnam
odchodzić, bo oni przecież mnie utrzymują - płacą za szkołę, dają kieszonkowe.
Jak ja im spojrzę w oczy? Szukałam pretekstu, ale nie mogłam go znaleźć.
Przez pół roku żyłam z problemem, co mam robić dalej. Mówiłam im tylko, że źle
się czuję i odczuwam dużą energetyczną niemoc. W końcu, kiedy już
wiedziałam, że zbliża się choroba, położyłam się do łóżka. Nagle poczułam silne
uderzenie ognia do głowy i ogarnęło mnie poczucie umierania oraz poczucie, że
w tym ogniu tracę swoją świadomość. Przed oczyma przeleciał mi cały film z
życia, a razem z nim pytanie: gdzie jest miłość w twoim życiu? Co takiego w
życiu zrobiłaś? Odpowiadając sobie, nie mogłam rzeczywiście znaleźć żadnej
konkretnej miłości, naprawdę nic. Jedynie miłość do matki... Zapragnęłam
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jeszcze żyć, żeby móc wrócić do kraju, Kiedy wcześniej byłam w jakimś
niemieckim kościele katolickim, wzięłam nowennę do św.Judy Tadeusza;
wiedziałam, że on jest patronem od spraw beznadziejnych. Więc nie do Boga
się wtedy modliłam, ale właśnie do niego.
To poczucie umierania trwało bardzo długo; w pewnym momencie ogień zszedł
na serce i poczułam zapaść, obumieranie serca. Potem wątroba, wzdęcie,
rozwolnienie. Całą noc nie spałam. Rano oświadczyłam, że nie wiem, co mi jest,
ale jestem chora. Przeniosłam się do mojej przyjaciółki Niemki w mieście, bo
normalnie mieszkałam przy szkole, w małym akademiku. Chodziałam po
różnych lekarzach, nikt nie mógł mi pomóc. Zaprowadzono mnie do
psychoanalityka, który stwierdził: Pani ma lęk przed własnym seksualizmem, a
ja mu na to: Me mam żadnego lęku! i wyszłam. Co noc miałam takie same
objawy, ten sam ogień w głowie, do tego doszło jeszcze uczucie uciekania ze
mnie energii i rozregulowania czakramów, czyli poszczególnych ośrodków
energetycznych. Postanowiłam wyjechać. Oni wiedzieli o tym; stawałam się dla
nich ciężarem, nie przychodziłam na zajęcia, musieli się mną opiekować itd.
Wróciłam do kraju; tutaj wszystkie moje czakramy się porozkręcały, często
ogarniała mnie bezsenność, czułam ciągłe ulatywanie energii, coraz trudniej
było mi chodzić. Szukałam ratunku wszędzie. Trafiłam na psychiatrów - dali mi
silne leki psychtropowe, które, poza objawami ubocznymi, nic mi nie pomogły.
Bo to przecież działa tylko na psychikę, a u mnie chodziło o coś innego.
Prosiłaś o pomoc egzorcystów?
Tak, ale nikt nie chciał się tym zająć. Mówili, że nie jestem szalona czy opętana.
Jestem spokojna w tym, co przeżywam. Nie widać było obłędu.
Dziś, kiedy spokojnie opowiadasz o swoich dolegliwościach, jak sobie
tłumaczysz to, co się działo w sferze twojego ducha?
Trudno mi powiedzieć, co to było. W pewnym momencie miałam wrażenie, że to
jakieś zło mnie opętało, że to jakaś siła fatalna, która po prostu mnie niszczyła.
Nie potrafiłam sobie z nią poradzić. Żadne ziemskie środki nie mogły mi pomóc ani psychiatrzy, ani różne metody psychologiczne, które starałam się stosować,
ani bioenergoterapeuci. Ci ostatni, co prawda, pomagali mi, ale doraźnie,
uzupełniając moją energię oraz przekonując mnie, że mój przypadek to nie jest
żadna choroba psychiczna. Kiedy jednak wracałam po tych wizytach do domu,
znowu wszystko zaczynało się rozregulowywać. Moja choroba trwała prawie 3
lata, przy czym przez czały czas szła jakby w głąb ciała; czułam się coraz
słabsza. Ostatniego roku właściwie przez czały czas leżałam w łóżku i
chodziłam tylko małymi kroczkami po mieszkaniu. Przejście do toalety było dla
mnie jak daleka wyprawa. Już nie szukałam ratuku. Chciałam umrzeć, bo ta
sytuacja była bardzo męcząca, ale z drugiej strony myślałam sobie, że skoro
jest we mnie jakaś zła siła, najprawdopodobniej diabelska, to kiedy umrę, pójdę
prosto do piekła. Myślałam, że ponieważ jestem zdrowa fizycznie, to będę
umierała latami w strasznych cierpieniach, będę wegetowała jak roślina. Byłam
jak w potrzasku.
Jak to się stało, że wyzdrowiałaś?
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'Odwiedzała mnie wtedy przyjaciółka, która znała mnie z dawnych, "witalnych"
czasów i nie mogła się nadziwić, że jestem zupełnie bez sił i energii. Chciała mi
pomóc, ale nie wiedziała, jak. Znała członków wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym i wiedziała, że organizują modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie.
Zaproponowała mi pójście na takie spotkanie modlitewne, chociaż sama była
niewierząca. 'Na pierwszym spotkaniu opowiedziałam o swoich objawach.
Opowiedziałam tylko do pewnego momentu, bo dalej nie miałam nawet siły
mówić. Była nawet taka krótka dyskusja wśród zebranych, czy'podjąć modlitwę,
ale w końcu przeważył głos, żeby spróbować, żeby nie bać się Ducha Świętego,
bo dał nam przecież moc apostołów. Ostatecznie wszyscy, którzy tam byli, w
tym dwu księży, włączyli się do modliwy w mojej intencji. Tu muszę wyjaśnić, co
to jest Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Otóż posługuje się ona
charyzmatami, o czym jest mowa w Piśmie Świętym. Niektóre osoby mają dar
proroctwa; Bóg przekazuje przez nie to, co chciałby nam powiedzieć. Można w
to wierzyć lub nie; Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę. Ja wtedy uwierzyłam,
kiedy Pan powiedział do'mnie; Szukałaś w życiu błędnych dróg- zbawienia;
poznałaś na tych drogach moc Złego, Ja przychodzę z mocą uzdrowienia,
tylko
uznaj we mnie Jedynego Pana i Zbawiciela
swego życia.
Mód! się
modlitwą
uwielbienia. Powołuję cię do wspólnoty. Pierwszym skutkiem tej modlitwy było

uzdrowienie duchowe. Mając świadomość, że to Bóg do mnie powiedział,
pomyślałam: Skoro On przychodzi i mówi do mnie, to znaczy, że bierze mnie w
opiekę. Wszystko, co sie dzieje, a więc i śmierć, dzieje się z Jego dopuszczenia.
Dlatego przestałam bać się śmierci i byłam na nią przygotowana. Wcześniej
byłam pewna, że zło ma nade mną taką władzę, że już nie dopuszcza dobra.
Przez dwa następne tygodnie, kiedy przychodziłam na spotkania wspólnoty,
wszystkie wcześniejsze objawy mojej choroby minęły. Pozostał tylko zły i krótki,
ale nie męczący sen. To, z czym przez 3 lata nie mogli sobie dać rady różni
lekarze, psychiatrzy, bioenergoterapeuci, Bóg uzdrowił natychmiast.
Czy poza

eurytmia

miałaś jeszcze

do

czynienia

z jakimiś

ruchami

tego

typu?

Byłam w centrum antropozoficznym, w Goetheanum w Szwajcarii, gdzie o
każdym uczestniku kursów w całej Europie wiedzą prawie wszystko. To jest
bardzo sprawnie zorganizowane. Teraz usilnie pracują nad "podbojem"
Wschodu; szczególnie zależy im na Rosjanach.
Dlaczego?

Mówią, źe Rosjanie mają szeroką duszę.
Jest

z

kogo

poczerpać

energię.

Podobno Rosjanie z natury są nastawieni na dawanie.
Dziękujemy

za

Rozmawiali:
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rozmowę.
Grzegorz

Górny i Marcin

Pieszczyk
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Rynek literacki ma wiele wspólnego z przemysłem muzycznym. Wielkie
światowe koncerny płytowe, mogące przeznaczyć miliony dolarów na reklamę,
sprzedają z zasady artystów sprawdzonych, z nazwiskiem i dorobkiem.
Zrozumiała tendencja do unikania ryzyka promocji debiutantów narasta przez
ostatnie lata, odkąd na świecie razem z rewolucją punkrockową powstała sieć
niezależnych wytwórni (tzw. indies). Tworzyli, je Judzie zawiedzeni odrzuceniem
swoich produkcji (z przyczyn artystycznych, często wręcz estetycznych) przez
wielkie wytwórnie, wydając swoje płyty często po kosztach własnych, bez
honorariów, w nadziei, że gdy osiągną sukces, będą zarabiali na nim bez
pośrednictwa molochów, takich jak Polygram, EM! czy Warner Bros.
Tymczasem historia ostatnich lat pokazuje paradoks wynikły z tej
sytuacji. Nikt bardziej nie zyskał na powstaniu konkurencji, jak same wielkie
koncerny fonograficzne. Z sieci zarzuconych przez indies, rekiny show biznesu
wyjmują najtłustsze węgorze i łososie i... tuczą je, ku obopólnej korzyści.
Odpada ryzyko finansowe promocji, czarną robotę odwala kto inny, bogaci
spijają śmietankę, stając się jeszcze bogatszymi. Tak było ostatnio chociażby z
Nirvaną czy Green Dayem - po tym, jak grupy te wybiły się przy pomocy
niezależnych wytwórni (Sub Pop, czy Look-Out), zostały wchłonięte przez
wielkie koncerny.
Podobnie, jak sklepy płytowe (klasyka, ale i dużo nowości), powinny
wyglądać polskie księgarnie. Nie wyglądają.
Nie istnieje bowiem przepływ informacji pomiędzy małymi oficynami,
które podejmują ryzyko wydawania debiutów, a dużymi wydawnictwami, które
wydając nowych autorów w dużych nakładach i z odpowiednią promocją
pozwoliłyby przejść im na zawodowstwo. Na półkach przeciętnej księgarni leżą
Miłosz (Bob Dylan), Herbert (Mick Jagger), ks. Twardowski (James Brown),
Szczypiorski (Elton John), Chmielewska (Dolly Parton), ewentualnie Nurowska
(Tina Turner). Ich propozycję uzupełniają czasem młodo zmarli poeci, tacy jak
Bursa (Jimi Hendrix), czy Poświatowska (Janis Joplin). Nie dość, że nie ma
Green Day czy Oasis, to nie widać nawet trzydziestolatków z Guns'n'Roses czy
The Cure. Ile trzeba było szumu, aby spowodować, żeby chyłkiem zaczęła się
na nie wspinać ze swoją trzecią powieścią "Kabaret metaficzny" Gretkowska
(Madonna?). To, że sam Bob Dylan napisał przedmowę do pierwszej - nie

wystarczyło. Gretkowska nadal bynajmniej nie utrzymuje się z pisania powieści.
Polskie indies czekają w poczekalniach księgarń akademickich przy
uniwersytetach Warszawy, Poznania i Białegostoku, jeżeli nawet wydawane za
sprawą państwowych dotacji, to nie umiejące się sprzedać (przykład debiutu
Tomka Tryzny opisał jego wydawca, właściciel firmy FIRET, na łamach dodatku
"Plus-minus" do "Rzeczpospolitej" - nic nie zarobił i nie miał pieniędzy na duży

nakład, nawet po życzliwych recenzjach Boba Dylana).

Fenomenem naszego kraju jest fakt, że powszechnie wychwalany
młody (obecnie w wieku Chrystusowym) poeta Świetlicki (Bono?) odnosi
sukces, bo sprzedał swój drugi tom wierszy w... 2 tysiącach egzemplarzy. Tak
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wygląda nasz Parnas-bis. Co więcej, Parnas-bis papuguje cały show biznesowy
układ. To na Parnasie-bis mają miejsce transfery z jednej do drugiej wytwórni, to
"wielcy" Parnasu-bis (bruLion) wydają tomiki wierszy poetom dawnych indies,
publikującym niegdyś w trzecioobiegowych gazetkach, jak Brzóska czy
Podsiadło. 1 ten ostatni pewnie więcej pieniędzy zgarnia jedną solidną austriacką
nagrodą (4000 zł), niż honorariami za wszystkie pięć wydanych na Parnasie-bis
tomików. I tak samo poeta Świetlicki, czytający jako korektor teksty Parnasu I,
więcej pewnie pieniędzy niż z wierszy, będzie miał z tantiem kasety zespołu
Świetliki, którą wydał po tym, jak zespół miał zapewnione publicity, będąc kapelą

najzdolniejszego "młodego" poety. Jakie to jest wszystko chore!
Ale czy nie bardziej chora jest sama ich literatura?
Debiutujące
pokolenie
dwudziestoparu-trzydziestolatków
przez
dziesięć-dwanaście lat dorosłego życia zdążyło zobaczyć coś, co stało się bodaj
pierwszy raz - niemal bezkrwawy upadek systemu społecznego. Zarówno w
skali mikro; od zadym, pomarańczowych hepów po dezodoranty w sklepach i
komputery na raty, jak w skali makro; oglądając na ekranach telewizorów
rozmowę Wałęsy z Miodowiczem, zawalenie się muru berlińskiego i walki w
Bukareszcie. Szybciej niż swoi poprzednicy mogli (albo nie mogli) znaleźć pracę
i wybić się w nowym-starym systemie. Wreszcie wszystko się skończyło. Jest
jak jest.
Postawę dwudziestosiedmio-ośmiolatków charakteryzuje świetnie
reportaż Wojciecha Staszewskiego zamieszczony pół roku temu w "Gazecie
Wyborczej". W ich życiu wszystko, co było ciekawe, miało już miejsce - dowodzi
autor, porównując nudę współczesności ze wspomnieniem czasów przełomu.
Opisuje, że jego szefowie nie chcą zgodzić się na wydrukowanie takiego tekstu i
domagają się optymistycznego zakończenia. Staszewski idzie do swojego kolegi
z liceum, Krzyśka Lipki, który robi karierę w biznesie. Lipka, pytany o to, co
może zdarzyć się w jego życiu, opowiada, że może kupi sobie lepszy samochód
i zbuduje dom.
Skończyła się "walka", zanegowano sens "zaangażowanej" literatury
(za pięć łat w wypisach do IV klasy L.O. zostanie przytoczony najpewniej wiersz
Świetlickiego "Do Jana Polkowskiego", ale i tak nie będzie się go przerabiać, bo
wiosną nie ma już na to czasu i trzeba powtarzać Mickiewicza, Miłosza i
Orzeszkową do matury). Pojawił się personalizm, oharyzm, zwijcie jak chcecie.
Można zachłysnąć się własnym językiem, butelkami po piwie Królewskim i
nawet legendarnymi już flupami z pizdy. I co dalej? Dwa sonety Biedrzyckiego.
Nudzą się zresztą nie tylko młodzi, ale i czterdziestolatkowie. Już pięć
lat temu pisał na łamach "Tygodnika Literackiego" redaktor "Czasu Kultury",
Rafał Grupiński: Zachciało się nam żyć w ciekawych czasach, no i mamy za
swoje. Nudniej już, jak się zdaje, być nie może.
Naturalną drogą zabijania nudy powinno być pisanie ciekawych historii,
konstruowanie fabuły. W najmłodszej polskiej prozie jednak nikomu nie chce się
wymyślać fabuł i budować historii. Trzydzieparostoletni krytyk Jarosław Klej nocki
ma w związku z tym pretekst do napisania eseju "Kłopoty z fabułą", który został
wydrukowany w kwietniowym "Ex Librisie".
Jakie są więc afabularne sposoby uprawiania prozy? Po pierwsze,
można szokować. Nie ma granic obyczajowych, można wszystko. Manuela
Gretkowska w "Tarocie paryskim" może kazać swojemu bohaterowi ginąć
śmiercią samobójczą z głową nie na karabinie, ale w kuchence mikrofalowej,
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zaś dwie łechtaczki stają się najczęstszym streszczeniem jej" "Kabaretu
metafizycznego". Aniołek Gretkowska (31 lat) gra ekscentryczkę, starsi oburzają
się, jaka jest ta' dzisiejsza młodzież i oczywiście "nic-nie rozumieją". Sukces
jednak został osiągnięty, Gretkowska zaistniała. Zdumiewające, jak. wiele
niepotrzebnych gestów musiała wykonać, aby opublikować swoje książeczki (a
płodna jest jak kotka) jedną po drugiej. W dużej grze, którą Gretkowska

rozgrywa, nie wystarcza już świadomość tego, że dawni czytelnicy "brulionu"
pamiętają ją jako autorkę błyskotkliwych obrazków z Paryża. Teraz, aby się
sprzedać, Gretkowska musi dla pretekstu wymyślać fabuły - ale taka jest cena
sukcesu. Szkoda tylko, że ci, którzy piszą o niej z drugiej ręki (np. w "Twoim
Stylu") jako o pisarce pokolenia "bruLionu" oddającej duch czasu, nie
pamiętając o skądinąd trafnym' samookreśieniu Manueli G.:JPjszę,h.arlequiny dla
intelektualistów, I taka jest o tej pani prawda.

Licytacja trwa. Poddał się jej także Red Vonnegut (duchowy syn Kurta,
właść. Roman Praszyński), autor powieści "Na klęczkach". Jako jedyny ze
swoich rówieśników podjął się pisania współczesnej powieści dziejącej się w
Polsce i dzieła dokonał. Książka, osadzona mocno w realiach wrocławskiego
"pomarańczowego" undergroundu - próbującego się odnaleźć w 1991 roku,
została mocno "podrasowana" mocnymi i antykłerykalnymi scenami, choć
naprawdę mogłaby się i bez nich z powodzeniem obronić.
Przy okazji "Na klęczkach" wychodzi druga metoda twórcza najnowszej
prozy polskiej, czyli krzyżowanie. Słowo postmodernizm pojawiło się w porę,
stało się słowem - kluczem, słowem - wytrychem i kołem ratunkowym.
Vonnegut/Praszyński pisze stylem duchowego ojca, zapożyczając
oczywiście i z innych autorów, by dwie strony potem przypomnieć czytelnikowi
wprost do kogo nawiązuje. Gretkowska uprawia namiętny surfing po filozofii i
współczesności i wrzuca wszystko do jednego kotła. Dla autorki zbioru
opowiadań "Fractale", Nataszy Goerke im bardziej wszystko jest skrzyżowane
narodowo i kulturowo - tym lepiej. Na szczęście krzyżuje w małych formach i nie
zmusza się do pisania powieści. Paweł Dunin-Wąsowicz, autor hermetycznej
powiastki "Rewełaja", przechodzi do porządku dziennego nad faktem, że w
pierwszym rozdziale narrator jest praczłowiekiem żyjącym w kopalnej jamie, w
piątym - generałem Wehrmachtu, a w ostatnim - najprawdopodobniej ałter ego
autora. Artur Kudłaty Kozdrowski napisał "Tomka w poszukiwaniu Tomka na
piętach Smugi" jako powieść o kultowych powieściach swego dzieciństwa, w
którą weszli nieznani bohaterowie i sam autor. Bardzo podobna do "Tomka" jest
zresztą główna nowela z nierównego skądinąd tomu Jana Sobczaka "Powieść i
inne opowiadania". Czarowne słówko P pozwala na sklejenie wszystkiego ze
wszystkim. Wszyscy zjedli ciastko i mają ciastko. A to ciastko jest w ogóle
bajaderką sklejoną z odpadów. Nie ma się co dziwić - skoro wychwalany przez
Parnas I ostatni głośny debiutant prozatorski Paweł Huelle swojego "Weisera
Dawidka" sam zbudował jako glossę do "Kota i myszy" Guenthera Grassa.
Można wreszcie wyłożyć wszystkie karty na stół. Nie ma sensu zabijać nudy,
trzeba się z nią pogodzić. Piszmy o rzeczach zwykłych, nudnych, trywialnych
zdają się wołać, ci którzy zdecydowali się na honorowe wyjście z sytuacji banaiizm.
Niemiecki slawista, prof. Michael Fleischer z Bochum, jest na razie
jedynym (!) uczonym, który podjął się sklasyfikowania najmłodszej polskiej
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literatury. Poświęcił jej książkę "Overground" wydaną w zeszłym roku w
Monachium. Jego zdaniem literaturę polskiego undergroundu cechuje m.in.
skłonność do używania potocznego, często wulgarnego języka młodzieżowego,
ignorowanie władzy, oszczędne stosowanie środków artystycznych, gra
językowa, oraz brak rozprawiania się z tradycją. O tej ostatniej Fleischer pisze
tak: Jest to cecha, która prawie że nie występuje w dotychczasowej polskiej
kulturze i literaturze.
Najciekawsze jest jednak inne spostrzeżenie Fleischera: To co codzienne,
banalne i trywialne, stanowi centrum wielu tekstów, "banalne" są zarówno
tematy i poruszane problemy, jak i zastosowane środki, które służą do
osiągnięcia tego celu (...) W odniesieniu do metod należy jeszcze wspomnieć
pewną szczególną właściwość tekstów. Jest to, jak ja to nazywam, stosowanie
metody zerowej na różnych płaszczyznach tekstu, a zatem zarówno pod
względem motywów, metaforyki, budowy zdania, jak również pod względem
budowy tekstu oraz takich elementów, jak napięcie, zaskoczenie czy pointa.
Postępowanie to polega na budowaniu każdorazowo odpowiedniego specyficznego dla tej metody - wyczekiwania lub też na jego rozbudzaniu, jeżeli
istnienie owego wyczekiwania u odbiorcy można założyć na podstawie jego
tekstualnej kompetencji, a następnie na braku jego spełnienia; rozładowanie
napięcia, oczekiwania, nie następuje. Proponowane są elementy napięcia,
napięcie jest budowane, rozładowywane jest ono jednak nie poprzez wyczekiwaną - pointę, lecz poprzez trywializowanie. Tekst kształtowany jest
jako nieinteresujący, pozbawia się go takich cech, które zwyczajowo wyróżniają
go jako tekst literacki, artystyczny, wartościowy itd., względnie nie jest on w te
cechy wyposażony, jednak w taki sposób, który sprawia, iż staje się on
ponownie interesujący, jednakże dla kogoś, kto należy do danej subkultury, a
zatem zna powyższą metodę.
Gdzie oni są? Przede wszystkim ciągle w undergroundzie,
wsysanym (TotArt), ale i tym nie wessanym jeszcze przez "bruLion", "Frondę" i
"Czas Kultury". W art zinach ciągle robionych przez ludzi urodzonych na
przełomie lat 60. i 70., jak warszawska "Lampa i Iskra Boża", częstochowski
"Exkluziv", wrocławska "Europa " y lubelskie: "Mała Ulicznica" i "Rewia
Kontrsztuki"- kilkunastu pismach na skraju, pomiędzy wegetacją w ciągle
niezależnym obiegu, a powolnym legalizowaniem się i wchodzeniem na półki
akademickich księgarń.
x
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Banalizm rozgrywa się na kilku poziomach. Proza - z natury rzeczy
krótkie formy - publikowana w artzinach, ma takie same cechy, co ta wydawana
już w postaci książek. "Rewia Kontrsztuki" wiąże banał z szokowaniem
przemocą. "Exkluziv" i "Lampa" raczej krzyżują banały postmodernistycznie i
ahistorycznie. Redaktor tej ostatniej, Paweł Dunin-Wąsowicz, autor
wzmiankowanej już "Rewelaji", naszpikował swoje dzieło świadomym banałem
na poziomie stereotypów etnicznych i historycznych, wzorując się zresztą na
opowiadaniu "Lorelei ze Stradomia", drukowanym wcześniej w "Exkluzivie".
Marcin Wroński z Lublina, autor powieści "Obsesyjny motyw babiego lata",
parodiuje w banalistyczny sposób powieść drogi. W odcinkowym "Neverending
story", pisanym na zmianę przez redaktorów lubelskiej "Małej Ulicznicy", oprócz
świadomie kreowanej nudy na poziomie narracji, pojawia się coś na kształt
banalistycznej
dygresji,
próby
budowy
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powieści szufladkowej. Jeden z bohaterów opowiada o najlepszym filmie, który
widział. Film jest o dwojgu młodych ludzi, którzy poszli... na film do kina. Cała ta
dygresja opowiedziana jest po angielsku, a dialogi nudzących się na filmie Joe
Santabarbara i Marylin pisane są świadomie debilnym, podręcznikowym
językiem. The garden is beatifull and the roses are growning in the wonder way tak mniej więcej Marylin odzywa się do Joe. Pisane w tej konwencji dialogi
kończy niespodziewany okrzyk Marylin - Don't worry, fuck the system! odwołujący się do kontrkulturowego doświadczenia autora - jak i oczekiwanego
czytelnika.
Skoro jesteśmy przy filmie - może zachowania takie są wywołane nie
tylko nudą krajową ale i banalizmem zagranicznym - dotarły do nas w końcu
filmy Jima Jarmusha, których scenariusze równie dobrze mogłaby drukować
"Mała Ulicznica". Inna sprawa, że najmłodsza polska literatura powstaje w
absolutnej izolacji od działań rówieśników ze Wschodu i Zachodu. Nie ukazała
się w Polsce chyba żadna książka dwudziestoparoletnich autorów z Niemiec,
Anglii czy Czech, Litwy albo Ukrainy, przekłady kontrkulturowych autorów
angielskojęzycznych (Kate Acker), japońskich (Hiromi Ito) pojawiają się
praktycznie tylko w "Rewii Kontrsztuki". I te są spóźnione o co najmniej jedną
falę generacyjną - wyjąwszy może Czeszkę, Verę Chase (ur. 1970 ?) i jej
wpasowujące się zresztą w nurt szokujący "Ocze jagody", zaczerpnięte z
praskiego, anglojęzycznego "Yazzyka" ("Gazeta Wyborcza" charakteryzowała
przed rokiem to pismo, jako drukujące dużo złej literatury, przeciwstawiając mu
inny angielski periodyk literacki, stworzony przez amerykańską kolonię w
Pradze).
Fleischer podsumowując swoją książkę, wyróżnia trzy prądy
najnowszej polskiej łiteraturki: prowokujący, spokojny i awangardowy. Pisząc o
tym
trzecim,
zauważa,
że:
Obok typowych, jako
awangardowe
zakwalifikowanych środków, występują jednakże i inne metody, w szczególności
takie, które nie zaczynają się na płaszczyźnie słów i motywów, lecz są raczej
zorientowane na tekst, sięgają do płaszczyzny całego tekstu. Myślę tu w
szczególności o stosowanej w wielu tekstach metodzie tworzenia
nieinteresujących tekstów. Zwyczajowo uważa się za awangardowe coś, co
odbiega od poziomu normalnego w górę, przedstawia wyróżnienie bazujące na
przesadzaniu. Obowiązuje tu zasada zabrania tego, co było dane, stosuje się
możliwie najmniej środków i w ten sposób powstaje wrażenie, iż nie ma się
przed sobą tekstu literackiego, a z drugiej strony generowane są teksty, które
zwyczajowo uważane są za "nieinteresujące" (por. np. tekst "Jak byłem"'z zina
"Gorycz"). Ponieważ metoda ta pojawia się w różnych centrach i różnych
linach, nie może być raczej mowy o przypadku. Do rangi zasady awangardowej
wyniesione zostaje to, co bez znaczenia; to, co nieinteresujące (należałoby
spytać: dla kogo i w odniesieniu do czego nieinteresujące); to, co z życia
codziennego i to, co uważa się za niezdolne do bycia literaturą. **
Warto tu przy okazji przypomnieć jeszcze o banalistycznej poezji i
mechanice jej powstawania. Utwory grupy "Zlali mi się do środka" powstawały
bardzo często pod wpływem marihuany (porównaj powstały niezależnie i w
podobnym czasie tomik wierszy Muńka Staszczyka z "Gandżą", którego autor
otwarcie przyznaje, że tworzył po wpływem THC). Powszechnie znany jest fakt,
' że osoba upalona często wpada w trans poetycki i wydaje się jej, że tworzy
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genialne dzieła. Zapisane, dla postronnego czytelnika są często trywialnym
bełkotem. Jednak publikacja wierszy Sajnóga czy Brzóski w "bruLionie" oraz
"Tygodniku Literackim" podniosła ten bełkot do miana poezji.
W latach 80. w subkulturach punkowych modne było klejenie fanzinów
z wycinków oficjalnych gazet i odbijanie surrealistycznych zestawień
gazetowych tytułów na ksero. Druk był czymś naznaczonym przez kulturę
oficjalną, należał do tzw. Babilonu. Dziś takich "gazetek " nikt nie robi, albowiem
zaszły dwa procesy. Po pierwsze, upadek totalitarnego systemu odblokował
dojście do druku; po drugie, nastąpił rozwój technologii, umożliwiającej
posiadaczowi domowej drukarki laserowej naśladowanie profesjonalnych
wydawnictw. Publikacja "Flupów z pizdy" Sajnóga była ostatnim akordem
odczarowania druku, dopełnieniem procesu pierwszego, zanim nastąpił proces
drugi.
Druk wierszy marihuanowych zakłada ponadto skierowanie ich do
uczestników tej samej subkultury, nastawienie, że czytelnik sam przypala, więc
wie o co chodzi. Rosnący odzew społeczny jest świadectwem tego, że dla
dwudziestoparolatków w Polsce marihuana jest już używką nie tylko kultową,
łączącą środowisko - ale i powszechną. Nikt jej nie traktuje jako "narkotyk". Jako
coś normalnego występuje ona już w prozie "Europy
~ opowiadaniu
Marcina Popiela "Stary George". Jest to reinterpretacja Orwella, ukazująca
przyszłość jako świat, w którym obowiązkowe będzie palenie jointów na
przerwach w szkole pod okiem nauczyciela, a młodzi kontestatorzy
anarchistycznego systemu (!) warzyć będą w domu zakazane piwo. Znamienne
jest, że tak traktowane są wyłącznie używki pochodzące ze źródeł naturalnych
(marihuana, haszysz, grzyby), w odróżnieniu od np. heroiny. Rytuał
wstrzykiwania tego d u k t u jest już częścią nie świata normalnego, ale
systemu szoków w "Extremiście" Złośnika.
w

pro

Jak więc mają odnosić powszechne sukcesy komercyjne dzieła
generacji, która ma zupełnie inne zainteresowania, używki, modę, muzykę?
Która nawet wobec wzorców masowych tej ostatniej przejawia rezerwę,
preferując hermetyczne odnośniki:
Jim Morrison nie żyje
John Lennon nie żyje
łan Curtis nie żyje
Freddie Mercury nie żyje
Prof. Kotarbiński nie żyje
Kurt Cobain nie żyje
...ale Dada Rzyje....***
Być może dopiero literatura kolejnego pokolenia, które czasy PRL pamiętać
będzie jedynie jako wspomnienia z dzieciństwa, przyniesie odmianę. Jak doniósł
jesienią 1994 r. tygodnik "Wprost": Janusz Noniewicz, nauczyciel w jednym z
warszawskich liceów, poprosił grupę swoich uczniów, by oprócz pop kultury
wskazali inne ważne elementy ich życia. Z największym entuzjazmem spotkało
się słowo "sen". Spanie nie było traktowane jako ucieczka od rzeczywistości, ale
czysta i prosta przyjemność: "Jeśli wiadomo, że nic specjalnego cię dzisiaj nie
czeka, to lepiej już spać". Drugim ważnym słowem było "patrzeć".
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Ciekawe, co im się przyśni, co zobaczą czy będą to opisywać i czy ktoś to kupi.
Na razie wiadomo, że na głównej drodze nie widać nic ciekawego, lepiej pić
wódkę, żeby czas szybciej zleciał.
Grzegorz Planeta
PRZYPISY:
* Poezja też powinna być inna. W latach 90-tych nie ma już miejsca dla politycznego
Barańczaka, Kornhausera, Polkowskiego, sztywnego Miłosza i Herberta. - (manifest Smrót
w butońerce, Fenactil 1991)
H

** Tekst pochodzi z książki Michela Fleischera Overground - Die Literatur der polnischen
alternativen Subkulturen der 80er und 90er Jahre", Verlag Otto Sagner, Munchen 1994.
Podsumowanie zostało przedrukowane w antologii "Xerofuria , Staromiejski Dom Kultury,
Warszawa 1995, w tłumaczeniu Mateusza Jakuba Jaworowskiego
*** Wiersz R. Almanzora z nr 6 Exkluziva", Częstochowa 1994. "Dada rzyje" to tytuł art
zina z Zielonej Góry ukazującego się w latach 1988-92. Jego twórcy orgaznizowali
spotkania twórców art zinów - Art Zine Galleries i Art Zine Kongresy.
H
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KRÓTKA ANTOLOGIA BANALIZMU:
KONIEC ROZDZIAŁU

PIERWSZEGO

Na dzisiejsze popołudnie zaplanowaliśmy przejażdżkę mercedesem po
okolicznych wioskach w składzie: Tereska, Alicja i ja. Chcieliśmy w trójeczkę
pooglądać krajobrazy i zjeść obiad gdzieś w wiejskiej gospodzie. Przespawszy
się pół dnia po pijaństwie, wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy. Jedziemy przez
miasto, jedziemy, popijamy kefirek, palimy żitany. Nieoczekiwanie patrząc na
ludzi na chodnikach zauważam Murzyna na wrotkach. Jest to prawdziwy aktor
egzotyczny - półnagi, atletycznie zbudowany, kompletnie łysy, jedzie na
wrotkach na chodniku. Ciągnę siostrzyczkę za włosy, żeby się zatrzymała,
zatrzymujemy się, wysiadamy wszyscy troje. Ja pokazuję dziewczynom palcem
tego aktora egzotycznego. Tereska woła go, rozmawia z nim, on szczerzy swoje
białe mocne zęby.
Po chwili wsiadamy do mercedesa a z nami aktor egzotyczny, w rękach
trzyma wrotki, które zdjął. Chyba coś do mnie mówi, bo rusza buzią.
Siostrzyczka podaje mi mapę, żebym pokazał gdzie pojedziemy, bo to ja zawsze
wybieram nazwy na mapie. Patrzę i widzę nazwę Mikstat, ta nazwa mi się
podoba, jest egzotyczna, pasuje do Murzyna. Pokazuję siostrzyczce żeby tam
jechać, kiwa głową i rysuje pisakiem którędy pojedziemy. Nie bardzo mi się
podoba, że mamy jechać główną drogą, lepiej jest jechać bocznymi drogami po
dziurach. Ale Alicja kiwa Teresce głową i pokazuje jakieś miejsca na mapie. Nie
jestem zadowolony, pokazuję żeby później z powrotem wracać po dziurach.
Tereska jest dobrą siostrzyczką zgadza się i już jedziemy dalej.
Jestem
zadowolony, że z powrotem pojedziemy po dziurach, lubię jazdę po dziurach, bo
na głównej drodze jest mało do patrzenia.
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Mijamy sklep z wódką, zatrzymujemy się i cofamy. Tereska wysiada, zaraz
wraca i niesie dwie butelki, jedną daje Murzynowi, a drugą mi. Jedziemy, Murzyn
pije wódkę ze swojej butelki, a ja ze swojej. Alicja się do nas obraca i się śmieje,
mówi coś do Murzyna.
Dobrze mi się pije, przepijam do Murzyna, a on przepija do mnie.
Wiadomo, że na głównej drodze nie widać nic ciekawego, lepiej pić wódkę żeby
czas szybciej zleciał. Tak to wypiłem całę butelkę wódki i usnąłem, nawet nie
wiem jak to było. Obudziłem się w jakimś pokoju. Alicja mnie rozbiera żebym nie
spał w ubraniu. Chyba też trochę wypiła, bo nie bardzo jej to idzie. Chcę jej
pomóc, idzie mi jeszcze gorzej, nie mogę rozpiąć sobie guziczków i znowu
usypiam.
Jest już rano, jemy śniadanie. Tu gdzie jesteśmy to jest jakiś zajazd
albo pensjonat. Przy jedzeniu Murzyn łapie zębami włosy Tereski, wszyscy się
śmiejemy. Ja łapię zębami włosy Alicji, ale nie są smaczne i już tego więcej nie
robię. Teraz Murzyn je jajecznicę i łapie zębami na przemian włosy Tereski i
Alicji. Bardzo śmieszny jest taki czarny Murzyn. Chyba dziewczyny też go lubią
bo go klepią po jego gołych plecach. Szkoda, że spałem w nocy, bo pewnie
śmiesznie było z tym Murzynem. Ciekawy jestem czy on też wypił swoją butelkę
i czy usnął i go dziewczyny rozbierały do spania. Może on ma mocniejszą głowę
ode mnie i nie usnął. Piszę na serwetce do siostrzyczki: "Murzyn usnął?", ona mi
odpisuje: "Nie usnął". Czyli że to tylko ja spałem. "Wypił całą butelkę?" napisałem. "Na pół z Alicją" - odpisała mi siostrzyczka. No to Murzyn wcale nie
ma mocniejszej głowy niż ja, to mi poprawia humor.
Po jedzeniu idziemy się przejść po powietrzu. Niedaleko uszliśmy i
doszliśmy do jakiegoś budynku z drewna. To taki jakby pałac, tyle że z drewna.
Taka nazwa Mikstat i taki pałac z drewna?
"Taki Mikstat?" - napisałem do siostrzyczki na papierku.
"To nie jest Mikstat. Zatrzymaliśmy się po drodze jak spałeś" - tak mi odpisała
siostrzyczka. Dobry żart! Ja myślałem że to Mikstat! A tu dopiero dzisiaj
pojedziemy do tego Mikstatu, bardzo dobrze, i tak spałem.
J. Cienki
Exkluziv nr 5, Częstochowa 1994

ANILANA

Drugiej takiej dzidzi to chłopaki z dzielnicy chyba nigdy na wzrok nie
brali. Ewa jest wysoka, giętka, ma czarne włosy, lubi anilanę. Kiedy ten anioł
ubierze się w swoją ulubioną żółtą albo bordową sukienkę, to chłopakom na
murku aż winiacze w przełykach stają. Ewa zrób fajkę! Gnojaki pieprzone. Ewie
marzy się chłopak w czarnych spodniach na kant grzanych z ładnym
samochodem, lubiący czytać poezję. Ewa sama nieśmiało pisze wiersze, ale
nikomu, nawet ukochanej matuli, tej. poczciwej gadatlicy, żadnego z nich nie
pokazała. Sama lubi najbardziej ten o aniołach i spacerze po parku. Ewa wie, że
jest lepsza od tych dziewuch, z którymi chodzi co piątek na dyski i to nie tylko to,
że jest ładniejsza, ma zgrabniejsze nogi i w ogóle, te koleżanki to nic się na
poezji nie znają, są takie proste, że aż się chce czasami Ewie śmiać. Te buraki
co piją wino na murku to będą ich mężowie, będą je bić po mordach i od szmat
wyzywać. Ewa dobrze wie, że jest fajna, bo się wszystkim chłopakom podoba,
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jest mądra i romantyczna, jest krawcową i zna się na swojej robocie, a wiadomo
dobra krawcowa to sobie zawsze w życiu poradzi.
Tak naprawdę to Ewa też była kiedyś trochę głupia i kręciła z siwym
Tomkiem - jednym z tych obdartusów. Jak ją te bydlę do ściany na dysce
przypierało, to aż jej dech stawał, a jak u Tomka była wolna chata, to na
dżampach takie rzeczy się działy, że do dzisiaj Ewa się wstydzi, że była taka
głupia.
Dzisiaj w anilanę spowita spaceruje boska Ewa zabłoconymi ciemnymi
uliczkami. Skręca najpierw w lewo, po chwili w prawo, jakie krótkie są te ulice myśli ze wstrętem, idzie zamyślona i nagle ktoś z bramy wypada, to znowu ten
gruby Roman. Już ją dopadł przed skrętem i już ją miętosi pijaczyna a ta mu
niespodziewanie buch po oczach gazem, który przedwczoraj kupiła na rynku.
Gruby Roman pada i jęczy i kinie na Ewę, od kurew wyzywa.
Ewa idzie dalej, już jej ten gnój romantyczny wieczór rozmontował.
Znowu będzie musiała po powrocie do domu wyprasować sukienkę, tak ją ten
pijak zdążył wygnieść. Jakże ona nienawidzi tej swojej dzielnicy, tu nikt porządny
nie mieszka. Czasami, to nawet myśli, że anilana jest jej jedyną przyjaciółką bo
matuli, a tym bardziej głupim koleżankom to wierzyć za nic nie może, więc
wieczorami, gdy jest szczególnie smutna, wyjmuje z szafy którąś ze swoich
sukienek i kładzie ją na pościeli i tuli się do niej i opowiada jej o swoich
smutkach i o tym jakie to one będą w przyszłości szczęśliwe, gdy jej, boskiej
Ewie uda się w końcu zakręcić koło wymarzonego bogatego romantyka. Ewa
wie, że anilana ją dobrze rozumie, jej jednej może zaufać.
Miłosz Rynarzewski
Lampa i Iskra Boża nr

6(10),

Warszawa

1993

ODKRYWAMY BIAŁE PLAMY:
LORELEI ZE STRADOMIA
Agresję niemiecką na Polskę we wrześniu 1939 roku znamy dość
dobrze, jedynie z małym wyjątkiem, iż rozdeptała nas piechota, a nie rozjechały
czołgi, jak fałszywie do tej pory utrzymuje się to stwierdzenie. Napisano wiele
artykułów i książek, nakręcono wiele filmów i reportaży. O agresji rosyjskiej na
wschodnie ziemie polskie mówi się dość dużo w środkach masowego przekazu.
Odsłania się białe plamy w historii z tamtych czasów. Mało się jednak mówi o
współpracy gospodarczej Hitlera i Stalina.
Podział łupów zacieśnił między nimi współpracę. Rosja w perfidny
sposób włącza do siebie Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę i Estonię. Stalin pragnie
wojny na zachodzie pomiędzy Niemcami i francusko - angielską koalicją i
dlatego stara się wszelkimi sposobami wesprzeć Trzecią Rzeszę. Niemcy powoli
zaczynają odczuwać skutki blokady. Rosja posiada surowce prawie w
niewyczerpainych ilościach, mogłaby się stać dla Hitlera przysłowiowym oknem
na świat. A co Niemcy mogą dać w zamian Związkowi Radzieckiemu? Przede
wszystkim nowoczesne technologie oraz różnego rodzaju sprzęt.
10 lutego 1940 roku Rosja Radziecka i Trzecia Rzesza podpisały układ
o bardzo szerokiej współpracy. W ciągu roku Rosjanie mieli dostarczyć 1 min
ton paszy, 300 tys ton surówki, 2,5 tys. ton platyny na zęby. Niemcy zobowiązali
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się do dostarczenia sprzętu radiowego (superheterodyny), modele samolotów,
ba nawet plany modelarskie pancernika "Bismarck".
Handel tymi akcesoriami! rozpoczął się bardzo szybko. Strona
niemiecka ociągała się nieco z pełną realizacją zobowiązań. Stalin był bardzo
pewny w stwierdzeniu, iż Niemcy nie odważą się uderzyć na ZSRR, gdyż będzie
im on potrzebny w dalszej wojnie. Bardzo liczył na dalszą współpracę z Trzecią
Rzeszą. W marcu 1940 roku odbyła się w Krakowie poufna konferencja
rosyjskich i niemieckich specjalistów od marketingu, którzy podzielili się swoimi
doświadczeniami.
Tymczasem wkrótce potem, w maju 1940 do Częstochowy przybył
Jurgen Pabst, redaktor graficzny monachijskiego pisma humorystychnoerotycznego "Rupel". Oczywiście pismo "Rupel" było na usługach NSDAP i
miało zagrzewać do boju aryjskich młodzieńców poprzez prezentację
starogermańskich legend w ilustracjach pełnych porozbieranych dziewcząt z
szerokimi miednicami. Pabst przybył do Częstochowy nie po to, aby podziwiać
piękno ikony w jasnogórskim klasztorze, lecz po to, by znaleźć w naszym
mieście aryjską blondynkę z niebieskimi oczami i szeroką miednicą, która
miałaby pozować nago do fotoreportażu o Lorelei w naturalnych plenerach Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, na dowód, że ruiny Jury są równie germańskie, jak
Nadrenia. Pabst skontaktował się natychmiast z miejscowym folksdojczem,
niejakim Tschesnerem, który przed wojną werbował polskie dziewczęta do
nocnych klubów w Ameryce Południowej. Tschesner rozpoczął poszukiwania,
które zawiodły go na Stradom, gdzie z macochą i dwiema siostrami
zamieszkiwała Irena P. Tak zaczęła się okupacyjna historia o Kopciuszku. Rolę
bogatego księcia zagrał Pabst, dobrą wróżką był stręczyciel Tschesner. To
właśnie Tschesner ubrał Irenę P. ze Stradomia w szałową sukienkę w duże
niebieskie grochy i taką ją dostarczył Pabstowi, pachnącą lawendą. Pabst
sfotografował ją aparatem Leica, odbitki były zadowalające. Samochodem
Bugatti zawiózł ją do podczęstochowskiego Olsztyna na plener fotograficzny. Tu
jednak zaczęły się schody. Okazało się, że Irena P., nie chcąc sprzedawać
swojego młodego ciała okupantom, przy pomocy kuchennego noża odcięła
sobie duży palec od lewej stopy. Rozsierdzony Pabst rozbił swój cenny aparat
fotograficzny i spoliczkowawszy Tschesnera wyjechał do Brześcia nad Bugiem
okupowanego przez Rosjan. W Brześciu otrzymał z rąk NKWD dokładnie 150
kandydatek do roli Lorelei, jako gest sowiecko-niemieckiej przyjaźni. Co stało się
później, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że fotoreportaż o Lorelei i Jurze nigdy się
nie ukazał. Podobno Jurgen Pabst nie mógł zapomnieć pięknej Ireny P. ze
Stradomia i dlatego w lipcu 1940 r. popełnił samobójstwo.
Opracowanie na podstawie autentycznych wydarzeń: Roman Rataj.
Konsultacja naukowa: J. Cienki.
Exkluziv nr 3, Częstochowa 1992
DNIÓWKA CZASU

Samolot - tu zapalił - czasem gut, wyjechałem rano, przyleciałem
wieczorem i gut, wszystko fertig. Ale czasami niegut. Podczas, cholera,
wyleciałem rano, leciałem rano i przyleciałem rano, podróż trwała osiem godzin.
Wypiliśmy wszystkie piwo na pokładzie. Przyleciałem i dostałem choroby
czasowej, gdzieś przepadło osiem godzin, prawie cała dniówka, idę spać, a tu
nie mam jak, żona śniadanie daje. Chce spać, a tu nie mogę, żona obiad daje.
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Idę do roboty i nie mogę, chce spać ale nie chce jeść. Słońce stoi, nic się nie
zmienia. - Słuchaj żono, moja noga nigdy więcej we Frankfurcie nie postanie. To jedź do Muenchen. - Farradern?- Ja, rowerem. - No to lepiej pójdę pieszo.
Fredek Aldi,
ExkJuziv nr 4, Częstochowa 1993
Z książki: P A R N A S Z I M O W Y .

XlĄDZ PACHOWSKl
A to było, kiedy Zenek pojechał załatwiać sprawy do biura adwokat
Czerwińskiej w Wąbrzeźnie. Sekretarka była na tyle miła, że pozwoliła mu
zaczekać w gabinecie. Zenek siedział w rogu, przy oknie i kiedy mecenas
weszła pośpiesznie wstał i niechcący dygnął, bo mu zdrętwiała noga. Szybko się
załamał i straciwszy równowagę uderzył skronią w róg biurka. Czerwińska była
wstrząśnięta. Patrzyła, jak próbuje dźwignąć się na nogi i z przejęciem trzasnęła
go niechcący na odlew dłonią w lewy policzek z impetem tak wielkim, że
Zenkowi wypadła z nosa bibułka. Zaintrygowany rozwinął ją nie wstając z
klęczek. Na bibułce niewprawnym charakterem było napisane, że to sekret.
"Co?" - pomyślał Zenek i dopiero wtedy zauważył, że strażnik przemysłowy z
pobliskich zakładów ciągnie go po korytarzu za nogę. Czerwińska myła okno, za
oknem kwitły bzy, w pobliskim kościele wielkanocne rekolekcje odprawiał xiądz
Pachowski.
Zbigniew Saynoog,
Metafizyka Społeczna nr 1, Gdańsk 1992
PORTRET WŁASNY ( B O H D A N )

Ojciec był galwanizerem. Bogdan od dzieciństwa interesował się
astronomią. W szkole uczył się średnio, na tyle jednak dobrze, że wcale się nie
wysilając miał czwórkę z matematyki, fizyki i chemii, z reszty miał trójki.
I ten to właśnie człowiek pod koniec szkoły podstawowej mówi do mnie,
że idzie do szkoły przyzakładowej. Byłem prawie zszokowany, facet wiedza
prawie uniwersytecka z astronomii idzie do szkoły przyzakładowej zamiast do
liceum czy technikum. Dalsze dzieje Bogdana to jego dalszy upadek. Ledwo
kończy przyzakładową i zaczyna pracować jako elektryk w zakładzie, w którym
miał praktykę. Po kilku latach ma swoją dziewczynę. Żeni się z fryzjerką. Mają
dzieci.
Dariusz Brzóska Brzóskiewicz
Metafizyka Społeczna nr 1, Gdańsk 1992

*** (BABY)

Stoję na przystanku, a tu patrzę jakieś baby wielkie chodzą coś noszą
ze sobą z brzuszyskami takimi wielkimi chodzą w te i wewte. To ja kurwa myślę
co tu będą takie wielkie baby chodzić i jak nie przypierdolę jednej w to
brzuszysko wielkie i drugiej w japę co ją otworzyła i z kopa w dupę jak nie
poprawię, to myślałem, że choć uklękną i przeproszą że takie wielkie i z
brzuszyskami takimi w te i wewte łażą a te mordy tylko rozdziawiły i ło jezu, ło
jezu ratuj. To ja się rozglądam ale żadnego nie ma skurwysyna, to dalej te baby
po mordach za te brzuszyska wielkie. I tak biję po mordach te baby, a tu jakiś
przychodzi i mówi żebym ja mu dał taką jedną babę wielką, bo on z taką babą
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wielką to najbardziej lubi. To ja myślę, że co on się mnie kurwa pyta, jakby to
moje te baby były. I mu mówię, że co on się mnie kurwa pyta, łażą takie baby w
te i wewte to jak chce to niech bierze te baby, a jak nie chce to niech nie bierze.
No i on wziął te baby tak jak leżały na chodniku. A ja pojechałem do domu, bo
myślę, że co ja będę z głupkiem rozmawiał, jak on chce żebym ja mu te baby
dawał, jakby to moje baby były.
Jare/c Suszek,
Rewia

Kontrsztuki nr

1,

Lublin

1991

SKÓRA
Fryzjer Damazy i jego nożyce
- Dzień dobry, jak obstrzyżemy? Z baczkami czy bez?
- Zdecydowanie bez.
- No dobrze. Wycieniować?
- Na zapałkę.
- Tak na dwa palce?
- Na jeden.
- Boki zostają?
- Zlikwidować. Tył też.
- Aha, maszynką przejedziemy. Będzie jak od garka.
- No właśnie.
- Do wojska pan idzie?
- Nie. Zapisałem się do Hitler Jugend.
- Panie Janku, słyszał pan, kawaler do hitlerjugent się zapisał.
- No proszę. A mój Fritz to nie.
- Tyle wystarczy?
- Nie. Na zero.
- Służę uprzejmie.
NSDAP Almanzor,
Exkluziv nr 5, Częstochowa 1994

TOTALNA BL AZ AC JA
Zblazowany piec snuje się wzdłuż chodnika. Z okienka od piwnic
wychodzi zblazowany kot i ostentacyjnie, bez pośpiechu ucieka przed psem.
Pies szczeka spokojnie, po czym kontynuuje swe snucie. Zblazowany gołąb
robi, lecąc, kupę, która lekko upada przed psem. Pies wącha ją bez emocji i
znika za zakrętem. Na placu w oddali zblazowany tłum obchodzi święto. Pochód
rusza powoli główną ulicą, odchodzącą od placu. Grupy ludzkie wznoszą
flegmatyczne okrzyki. Z głośników sączy się beznadziejna muzyka.
Zblazowane drzewa nie szumią. Pochód kończy się na placu
przeciwległym do poprzedniego, oddalonym o kilometr. Powłócząc nogami
ludzie rozchodzą się w swoje strony.
a przedmieściach wybucha bomba atomowa. Początkowo jest zbyt
dynamiczna, lecz po chwili, zauważywszy swój błąd, cynicznie tworzy

zblazowanego grzyba z pyłów, który miękko unosi się ku niebu i rośnie.

Zblazowane miasto ginie.
Znudzona i pogrążona w depresji Opatrzność wymiotuje, następnie
zblazowana przestaje się interesować miastem i idzie na piwo.
FRONDA WIOSNA I LATO 1995
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Marcin "Pośpiech" Popiel
Europa X nr 1, Wrocław 1989
2 SONETY
I
Kraków 29.01.1991 - hej! co u Was
nowego słychać, bo u mnie nic nowego
nie słychać, ale może u Was słychać
coś nowego, ponieważ jak już wspomniałem
u mnie nie słychać nic nowego; ciekaw
jestem, co takiego nowego słychać u Was,
bo niestety u mnie nic nowego nie słychać
no więc idę posłuchać, co nowego słychać
u moich znajomych, ale, jak się dowiaduję,
u nich niestety też nic nowego nie słychać
i oni mnie pytają, co u mnie nowego słychać
no i niestety rozczarowali się, ponieważ u
mnie nie słychać nic nowego i powiedziałem im,
że u moich znajomych z Buszyna też
II
nic nowego nie słychać, więc mówię,
że u moich znajomych, których wy nie
znacie niestety, u nich też nic nowego
nie słychać, bo chodzi o to, by coś
nowego było słychać, a nie starego,
więc co słychać nowego napiszcie, bo
u mnie nic nowego, u nich też nic
nowego i u tamtych też nic nowego,
a tamci także mówią że nic nowego
więc proszę uratujcie nas wszystkich
powiedzcie, że jednak coś nowego
u Was słychać, z poważaniem
Mirek Gonzales Flokiewicz,
Kraków ul. Krowoderska 57/4a
M. i. Biedrzycki
Piątek Wieczorem, Kraków 1992
Opracował: Grzegorz Planeta
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A U U U b ł U PINOCHET UGARTE

MÓJ PIERWSZY CHRZEST OGNIOWY
Godzinna przerwa, po lunchu lub obiedzie, nazywana przez nas długą
pauzą była swego rodzaju zwyczajem w naszym seminarium. Przerwę tę
spędzaliśmy na strzelnicy. A tam odchylaliśmy właz do kanałów i schodziliśmy
na dół, jeden za drugim. Tunelem przemierzaliśmy jakieś trzy przecznice, aż do
wielkiego kanału, na skrzyżowaniu alei Argentyńskiej i ulicy Colona, by tu
wynurzyć się na zewnątrz. Naszym celem była cukiernia, w której można było
nabyć "berlin" - rodzaj ciastka z brzoskwiniowym nadzieniem oraz "ałoja de
culen" - drinka z nalewki miodowej.
Powtarzaliśmy nasze wyprawy kilkakrotnie, aż pewnego dnia nakrył
nas ojciec Marambio i odesłał do seminarium, by tam ukarać. Na szczęście,
nam, jako najmłodszym, udzielono jedynie reprymendę.
Innym razem wspinaliśmy się po zboczu wzgórza, które leżało
naprzeciwko strzelnicy, aż do miejsca, gdzie mur graniczył z ulicą. Potem
wystarczył skok na drugą stronę, by złożyć wizytę w sklepie uroczej Włoszki i
zaopatrzyć się w papierosy marki "Negro Bueno". Czasem miejscem spotkań
były budki celownicze, skąd waliliśmy z proc do ptactwa. Niejeden raz chybiłem
celu i zamiast ptaka na dół leciała rozbita szyba.
Pewnego dnia, gdy przemierzaliśmy mur, by skoczyć po papierosy,
koledzy, dla kawału lub przez nieuwagę, zostawili mnie samego. Samotny
powrót okazał się koszmarem, gdyż musiałem przejść przez strzelnice, na której
właśnie trwały ćwiczenia. Kule świszczące nad trasą którą musiałem przebyć,
zmusiły mnie do przeczołgania się jakieś sto metrów, które doprawdy były dla
mnie niczym sto kilometrów. Niemniej przywarłem do ziemi, tak że nikt nic nie
zauważył. Jednak, gdy już wkraczałem na główny dziedziniec, złapał mnie ojciec
Pedro del Rio i skarcił za to, że byłem cały ubłocony. Zacząłem mu wtedy
wmawiać, że upadłem w czasie strzelania. Nie jestem pewien, czy uwierzył, ale
wysłał mnie żebym się przebrał i umył.
To był mój pierwszy chrzest bojowy.
Pewne ustronne miejsce na strzelnicy służyło nam także za palarnię.
To tam zapaliłem mojego pierwszego papierosa i od razu zrobiło mi się
niedobrze. Koledzy, nie wiedząc co się dzieje, odprowadzili mnie do izby
chorych, do ojca Mołina, który szybko odkrył źródło mojego problemu. Dostałem
wtedy bardzo surową reprymendę, ale skutki choroby szybko minęły.
Augusto Pinochet Ugarte
(tłum. NBT)
fragment wspomnień gen. Pinocheta "A jouney through life - memoirs of a
soldier"
(Podróż przez życie - wspomnienia żołnierza) [Instituto Geografico Militar de
Chile, 1991, Santiago de Chile]
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Ostatnie sondaże opinii publicznej wskazują niezmiennie, że Polacy w
swojej masie
tęsknią
do
PRL
Tym,
którzy rzeczywiście
tęsknią,
dedykujemy
trzy opowiadania
Jurija
Hermana,

JURIJ HERMAN

PODRÓŻ Z PIOTROGRODU DO IWOSKWY
Sekretarz w milczeniu wszedł do gabinetu Dzierżyńskiego i położył na
stole telegram.
"W Piotrogrodzie zabito Urickiego".
Dzierżyński przeczytał, potarł" czoło dłonią. Potem spojrzał na
sekretarza. Sekretarz dobrze znał ten obecny przez chwilę wyraz oczu
żelaznego Feliksa: dziecięce niezrozumienie i bezradność. Ten wyraz pojawiał
się w oczach Dzierżyńskiego wówczas, gdy zdarzała się jakaś straszna podłość,
nie do pojęcia dla jego czystego rozumu.
Zadzwonił telefon.
Dzierżyński podniósł słuchawkę.
- Tak jest, Włodzimierzu lliczu. Dobrze, Włodzimierzu iliczu.
Odłożył słuchawkę i powiedział do sekretarza:
- Jadę do Piotrogrodu.
W Piotrogradzie w Pałacu Smolnym otrzymał drugi telegram.
Długo czytał go, nie wierząc własnym oczom; wydawało mu się, że
postradał zmysły, że to straszny, dziki sen.
W Moskwie trzema strzałami ciężko - być może nawet śmiertelnie poraniony został Lenin.
Lenin kona.
Strzelali do Lenina.
Wczoraj słyszał głos Lenina, a przedwczoraj Lenin, wesoło
uśmiechając się oczami, rozmawiał z nim, ot tak, całkiem blisko...
Jeszcze raz i jeszcze raz przeczytał telegram. Potem zapytał:
- Kiedy odjeżdża pociąg do Moskwy?
I nie czekając na odpowiedź, poszedł na dworzec. Mówiono mu coś o
specjalnym wagonie, ale nie słyszał. Naciągnął furażerkę głęboko na oczy i
szedł tak w rozpiętym żołnierskim płaszczu, w wysokich butach z podbitymi
cholewami, i nikt nie widział wyrazu jego oczu - a tam, pod nisko naciągniętym
daszkiem furażerki, być może, znów dziecięce niezrozumienie, dziecięca
bezradność.
Do Lenina? Strzelać do Lenina?
Przyszedł na dworzec.
A był to dworzec tych lat - brudny, zakopcony, zapluty.
Powoli, razem z tłumem, wszedł na peron i dotarł do jakiegoś stojącego
na dalszym torze składu.
I zaczął rozpytywać, kiedy ten skład dotrze do Moskwy. Okazało się, że
nad ranem.
Skład był mieszany - i wagony pasażerskie, i towarowe, a nawet
węglowa platforma. Wszędzie było zajęte. Na dachach ciała leżały pokotem,
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jedne przy drugich. W korytarzach, na pomostach, na stopniach, wszędzie stali
ludzie.
Oblepili nawet parowóz. Był to pociąg pospieszny.
Dzierżyński raz i drugi przeszedł wzdłuż pociągu - nigdzie nie było
miejsca. Potem powiedział do brodatego czerwonoarmisty:
- Posuńcie się, towarzyszu.
Brodacz ustąpił Dzierżyńskiemu część stopnia. Potem razem przeszli
na pomost.
O czym myślał Dzierżyński w tą gwiezdną, chłodną noc sierpniową?
Być może wspominał, jak wiele lat temu jechał kolaską z Leninem i
Nadieżdą Konstantinowną, jak Lenin niepokoił się, że Dzierżyńskiemu
niewygodnie siedzieć na koźle, i jakie wesołe oczy miał Lenin, kiedy mówił:
- Trzymacie się mocno. Ale czy można tak długo? Dawajcie, zleziemy
wszyscy z kolaski i pójdziemy piechotą. Dobrze?
Być może wspominał więzienia, w których spędził jedenaście lat.
Więzienie aleksandrowskie? Więzienie orłowskie? Więzienie w Kownie? Zsyłkę
na Sybir?
Albo myślał, że on, Dzierżyński, jest przewodniczącym CzeKa i jego
obowiązkiem jest chronić życie wodzów, i że największy wódz świata, być może,
umiera teraz, w tych minutach?
A może myślał o słowie honoru wroga?
O tym, jak wypuszczony na słowo honoru generał Krasnow uciekł nad
Don i długo zraszał ziemię krwią ludzi. A przecież dał słowo honoru, że nigdy nie
obróci broni przeciw władzy Sowietów...
Albo monarchista Puryszkiewicz i jego słowo honoru...
Albo członkowie Komitetu Centralnego partii kadetów: Dawidów i
Kiszkin. Oni również dawali słowo honoru porządnych ludzi.
Być może wspominał słowa Lenina tej nocy, kiedy pod Smolnym
płonęły ogniska, a na schodach stały kulomioty.
Tej nocy, kiedy on, Dzierżyński, mianowany był przewodniczącym
CzeKa.
- Natychmiast przystępujcie do roboty - powiedział Lenin na
pożegnanie. - Nie wierzę w ich słowo honoru i nie uwierzę nigdy.
Tej nocy Dzierżyński wyszedł ze Smolnego i obejrzał się - poszukał
oczyma okna pokoju, w którym pozostał Lenin. Lenin przy telefonie.
- Nie wierzę w ich słowo honoru - powiedział Lenin, - i nie uwierzę
nigdy.
Być może wyobrażał sobie Lenina: jego twarz, sposób mówienia, jego
oczy. Kiedy widzieli się po raz ostatni? O czym Lenin mówił wówczas? Zdaje
się, że nie była to długa rozmowa. Dokładna, jasna, prosta, jak zwykle.
Nikt nie wiedział, o czym myśiał Dzierżyński w tą sierpniową noc. Do
Moskwy przyjechał jeszcze bardziej wychudzony, z mocno zaciśniętymi ustami,
z ostrą zmarszczką na czole.
Wszedł do Lenina i stanął przy drzwiach.
Lenin leżał bez przytomności.
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Dzierżyński postał przy drzwiach, wsunąwszy dłonie za skórzany pas,
niedługo, pięć minut. Potem wyszedł i schował się za rogiem domu. Zaczął
krztusić się, jakby ktoś chwycił go za gardło. Potrząsnął głową, zacisnął zęby,
oparł się piecami o ścianę domu.
Potem z jego oczu pociekły dwie łzy. Dopiero teraz zrozumiał, że
płakał. Nie było mu jednak od tego lepiej.
Niestety, było gorzej.
Wyszedł zza domu i szybko podążył w stronę Kremla. Naprzeciw, z
laseczką, w szerokim kapeluszu, szedł Gorki. Pozdrowili się w milczeniu.
- Tak - powiedział Gorki, - takie sprawy. Tak.
A Dzierżyński poszedł do CzeKa.
KARTOFLE ZE SŁONINĄ

Kraj głodował, głodowali i czekiści. W domu na Łubiance za wielkie
święta uważano te dni, kiedy w stołówce podawano zupę z koniną lub ragout z
koniny.
Jadł Dzierżyński razem ze wszystkimi - w stołówce - i gniewał się, gdy
przynoszono mu obiad oddzielnie do gabinetu.
- Ja nie baron - mawiał, - zdążę zejść i pojeść.
Często jednak nie udawało mu się to i zostawał głodny. W te dni
czekiści starali się nakarmić go lepiej - nie tym, co było w stołówce.
Pewien czekista przywiózł kiedyś osiem dużych kartofli, a inny dostał
kawałek słoniny. Obrali kartofle, starając się jak najcieniej zdejmować skórkę. Tę
skórkę ugotowali oddzielnie i zjedli - ten czekista, który przywiózł kartofle, i ten,
który dostał słoninę. A oczyszczone kartofle pokroili i podsmażyli na słoninie.
- Niemożliwe pracować. Taki zapach, że aż kręci się w głowie.
Stopniowo wszyscy dowiedzieli się, że smażą się kartofelki dla
Dzierżyńskiego. Jeden po drugim przychodzili do kuchni czekiści i radzili, jak
smażyć.
- Tak przecież nie można smażyć - denerwowali się niektórzy. - Nas
trzeba było zawołać, byśmy was nauczyli.
- Prawidłowo smażą - mówili drudzy.
- Nie, nieprawidłowo - oburzali się następni.
Aż kucharz rozsierdził się i powiedział:
- Uciekać stad wszyscy. Dwadzieścia lat jestem kucharzem: kartofli nie
przysmażę. Uciekać, bo się zdenerwuję.
W końcu kartofle usmażyły się. Staruszek-kurier niósł je tak ostrożnie,
jakby to były nie kartofle, a jakiś klejnot albo dynamit, który może wybuchnąć.
- Co to takiego? - zapytał Dzierżyński.
- Jedzenie - odpowiedział kurier.
- Widzę, że jedzenie - odezwał się z gniewem Dzierżyński, - ale skąd
wzięliście kartofle? I słoninę. Co to za słonina? Końska?
- A gdzie tam końska - obruszył się kurier. - Nie końska, ale świńska.
Dzierżyński ze zdziwieniem pokręcił głową, wziął już widelec, lecz nagle
zapytał:
- A inni co jedli?
- Kartofle ze słoniną - powiedział kurier.
- Naprawdę?
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- Naprawdę.
Dzierżyński podniósł słuchawkę telefonu i zadzwonił do stołówki.
Telefon odebrał kucharz.
- Czym karmiliście dzisiaj ludzi? - zapytał Dzierżyński.
Kucharz milczał.
- Słyszycie? - zapytał Dzierżyński.
- Dziś na obiad były kartofle ze słoniną - powiedział kucharz.
Dzierżyński odłożył słuchawkę i wyszedł na korytarz. Zapytał tam
pierwszego napotkanego czekistę:
- Co jedliście na obiad?
- Kartofle ze słoniną.
Dopiero wówczas wrócił do siebie i zaczął jeść.
Tak to czekiści "oszukali" Dzierżyńskiego - jeden, jedyny raz w jego
życiu.
OJCIEC (fragmenty)
(...) Za plecami nazywali go ojcem.
- Ojciec ma dziś podły nastrój - mówili.
Albo:
- Ojciec wzywa do siebie.
Albo:
- Ojciec pojechał na Kreml do Włodzimierza llicza.
Niekiedy nocami chodził z pokoju do pokoju w budynku CzeKa.
W rozchełstanym płaszczu, starych butach, lekko pokasłując, wchodził
do gabinetu młodszego śledczego. Śledczy wstawał.
- Siadajcie, proszę - mówił Dzierżyński i sam siadał.
Przez kilka sekund pytająco wpatrywał się w twarz swojego towarzysza,
a potem pytał:
- Co wam dolega?
- Nic, Feliksie Edmundowiczu - odpowiadał śledczy.
- Nieprawda. Macie żonę chorą. I drewna wam brakuje. Wiem
wszystko.
Śledczy milczał.
- A Piotruś wasz sam jeden w domu z chorą mamą - ciągnął dalej
Dzierżyński. - Czyż nie tak?
Wyjąwszy z kieszeni maleńki pakiecik, Dzierżyński powiedział wesoło:
- To cukier. Całe dwie kosteczki. Prawdziwy biały cukier, nie jakaś tam
melasa czy sacharyna. To się bardzo przyda waszej żonie. Weźcie. A z
drewnem już my coś wymyślimy.
Przez dwie godziny chodził od pracownika do pracownika. I nikt nie
bywał zapomniany podczas tych obchodów. Rozmawiał z naczelnikami
wydziałów i z maszynistkami, z komisarzami i z kurierami, i dla wszystkich
znajdował dobre słowo, przyjacielski uśmiech, wesołe "zdrastwujtie".
- Ojciec robi doktorski obchód - mówili czekiści.
Jurij Herman
(tłumaczyła Estera Lobkowicz)
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GRZEGORZ WRÓBLEWSKI

TRZY KORONY
Tybetańska Księga Umarłych
(która nadeszła właśnie z Hamburga)
i hokejowe, wojenne pieśni
z olimpijskiego Lillehammer.
Robi się coraz przestrzenniej!
Rybacy rozdają za darmo
dorsze pod parlamentem...

ROSKILDE
Niemieccy bracia pałą haszysz
i bardzo chcą do Roskilde.
Musimy koniecznie, bo tam leży
królewicz i wyciągnęli statek!
Jaki statek? - pytam Rudiego.
Ten z długą szyją! - śmieją się
1 już jest im dobrze...

***
czy warto było do kiosku po fajki,
potem wypalić je wszystkie w zawrotnym
tempie, doprawić się jeszcze najtańszym
winem i w efekcie umrzeć na serce?
- zapytałem sąsiada z lodówki
a czy warto było rozłożyć się w łóżku,
kici kici, dobranoc kochanie, odpowiednia
przemiana materii i przy dźwiękach indyjskiej
muzyki przepaść na sen? - odpowiedział
pytaniem na moje pytanie
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***

pani Kaczmarczyk spod trójki
to już przeszłość - może nie żyje?
sten christiansen (nowy sąsiad)
nie jest wcale lepszy od pani kaczmarczyk
podgląda przez dziurkę i smaży
kotiety z mielonego mięsa
(ta sama cebula co w warszawie!)
nie ma ucieczki od sąsiada
sten christiansen doradzi i zakapuje
będzie zawsze troskliwym sąsiadem
ta sama cebula, tłuszczowe opary
wszystko się zmienia oprócz sąsiada

CHRISTIANSHAVN (ZIMA 1994)
Christianshavns Torv. Poranni ludzie
wylizują puste butelki. Roślinny
brodacz rozpina spodnie i z nadzieją
podrzuca w niebo ostatnie, drobne
pieniądze. Świadkowie Jehowy
gromadzą się pod Brugsenem...
Grzegorz

Wróblewski
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PIOTR ZAREMBA

ILE PRL W III RP?
W niewielkiej salce klubu parlamentarnego lewicowej Unii Pracy doszło
niedawno do niecodziennego zdarzenia. Grupa posłów tej partii spotkała się z
prezesem Porozumienia Centrum, Jarosławem Kaczyńskim - i to tylko po to, aby
z nim podyskutować.
Kaczyński i lider Unii Pracy, Ryszard Bugaj wielokrotnie krzyżowali
szpady podczas spotkania, co było o tyle pasjonujące, że obaj są wytrawnymi
polemistami. Jednym z powodów wymiany ciosów stała się różnica zdań na
temat dekomunizacji.
MOŻLIWA? N I E M O Ż L I W A ?

- Nie była ona w Polsce możliwa - przekonywał Bugaj, - gdyż w Polsce
nie doszło do rewolucji, a setki tysięcy ludzi czuło związki z poprzednim
systemem. Otwarte sekowanie dawnych komunistów zwiększyłoby sympatię dla
nich, zwłaszcza że równocześnie rosłyby niedogodności typowe dla wczesnych
przemian wolnorynkowych. Dekomunizację można było zrealizować co najwyżej
w warunkach ograniczenia demokracji.
- Dekomunizacja robiona siłami państwa zdobyłaby szeroką
akceptację, bo znaczna część społeczeństwa opowiada się zawsze za celami
zadekretowanymi przez rządzących - twierdził z kolei Kaczyński. Powoływał się
na przykład z czasów peerelowskich: Kościół katolicki zawsze tracił w
sondażach, gdy tylko władze nasilały na niego ataki. - Przegraliśmy bitwę o
świadomość - mówił prezes PC, skarżąc się m.in. na media, które pomogły
utrwalić stereotypy korzystne dla pozostałości PRL-u.
Ten kameralny spór określić można jako modelowy. Toczy się od kilku
lat. Tytułem dygresji trzeba stwierdzić, że z obu opinii wyłania się co najmniej
pesymistyczny obraz polskiego społeczeństwa - zbioru ludzi zdezorientowanych
i podatnych na manipulacje. Warto natomiast ustalić, o co obaj politycy się
spierali. Słowo-klucz w tej dyskusji jest bowiem stale używane (dzięki środkom
masowego przekazu obrosło już negatywnymi skojarzeniami), ale nie do końca
zostało zdefiniowane.
GDY D W Ó C H MÓWI TO SAMO...

Znamy jego jedno znaczenie, szerokie aż do roztopienia sensu.
Podlega pod nie wszystko, co wiąże się z odchodzeniem od stanu sprzed 1989
roku. Nawet takie oczywistości, jak: zniesienie cenzury, wprowadzenie
demokratycznego systemu wyborczego czy przyjęcie założenia, że gospodarka
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polska będzie raczej prywatna niż państwowa. W tym znaczeniu
dekomunizatorami są prawie wszyscy główni aktorzy sceny-politycznej i w 1992
r. nawet Józef Oleksy mógł powiedzieć, że za jakąś formą dekomunizacji i on
się opowiada.
Słowo to pojawia się i w drugim znaczeniu - wąskim, za to pierwotnym.
Użył go po raz pierwszy w 1990 r. pecetowski dziennikarz, Jarosław Józef
Szczepański odnosząc się do pomysłu ustawowego zakazu sprawowania
pewnych funkcji państwowych przez byłych funkcjonariuszy PZPR, SB i innych,
szczególnie „niesympatycznych" struktur PRL-u. Ten postulat stał się częścią
oficjalnego programu PC i przedmiotem zmasowanej krytyki mediów, które
przedstawiały go jako test, pozwalający rozróżnić między zdrowym rozsądkiem i
"oszołomstwem".
Zarazem ta bardzo wąska interpretacja sprowadzała dyskusję o
dekomunizacji do sporu: czy podobne regulacje to godzenie w prawa
obywatelskie i "odpowiedzialność zbiorowa" czy też rozsądne przedsięwzięcie,
warunek sprawiedliwych rozliczeń i wyjścia z PRL-u. Czy gorszy był uczciwy
sekretarz powiatowy, czy bezpartyjny do samego końca Jerzy Urban? I czy źli
byli już sekretarze zakładowi czy dopiero gminni? Czy wreszcie wystąpienie z
PZPR powinno ratować przed restrykcjami, czy też może wina sprawowania
partyjnych funkcji powinna być uznawana za niezmazywalną? Bardzo łatwo
było te propozycje absurdalizować.
Przy okazji zaś to właśnie one odegrały rolę dogodnego instrumentu w
rękach wrogów dekomunizacyjnych intencji. Wiceprezes PC, Ludwik Dorn
bronił pomysłu z perspektywy roku 1992 jako ważnego sygnału dla dawnych
elit: "zobaczcie, gdzie jest wasze miejsce". Zarazem jednak stugębna plotka
podsycana przez media przedstawiała te plany jako nieledwie decymację
(dziesiątkowanie) dawnych partyjnych i ich rodzin (nasuwają się tu analogie z
propagandowym przygotowaniem zamachu 13 grudnia 1981). Zresztą wielu
szeregowych ekspezetpeerowców nawet wiedząc, że ich bezpośrednio takie
rygory nie będą dotyczyć, odbierało je jako szczególnie spektakularny osąd
własnej przeszłości. W konsekwencji efekt mobilizowania ludzi "umoczonych w
system" przeciwko nowej rzeczywistości, skądinąd - wbrew temu, co dziś mówią
politycy Unii Wolności czy Unii Pracy - nieunikniony w każdej sytuacji,
przebierał chyba dopuszczalną miarę.
Obie próby rozszyfrowania słowa „dekomunizacja" nie roztrzygają
jednak sporu Bugaj-Kaczyński. Bo choć obaj panowie nie umówili się, o czym
będą mówić, na pewno nie spierali się ani o tę dekomunizację najszerszą, ani o
tę węższą.
Próbując nadać pojęciu najwłaściwsze znaczenie, przyjmijmy hipotezę:
dekomunizacją można nazwać wszystko, co jest odejściem od spuścizny PRLu, a wiąże się z ograniczeniem wpływów czy wręcz z uderzeniem w interesy
profitentów komunizmu (systemu władzy a nie ideologii, rzecz jasna).
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Oczywiście jak każda definicja, także i ta jest trochę umowna i tolerująca
wątpliwe marginesy. Z braku lepszej, spróbujmy się jednak nią posłużyć.
Teoretycznie obóz solidarnościowy (cokolwiek by to później nie
oznaczało, chodzi mi o ludzi dawnej opozycji) mógł przeprowadzić
dekomunizację na trzech płaszczyznach, rozdzielanych nieco umownie.
Po pierwsze: symbolicznych i realnych rozliczeń komunizmu jako
zasady i jego nieprawości.
Po drugie: reformy państwa takiej, aby interesy i nawyki tzw. "starych
fachowców", usadowionych w.jego strukturach nie degenerowały jego działań.
Po trzecie: próby ograniczenia dominującej pozycji ludzi starego
systemu w gospodarce i związanych z tą dominacją "wykrzywień".
W Ś W I E C I E ZŁUDZEŃ

We wszystkich tych dziedzinach ludzie dawnej opozycji ponieśli
porażkę. Można o niej mówić nawet w odniesieniu do tych, którzy ze
spektakularną bitwą przeciw pozostałościom PRL-u po 1989 r. identyfikowali się
słabo. Także oni bowiem - pomijając ich mniej lub bardziej konsekwentną wolę
odejścia PRL-u w przeszłości - zajmują dziś w Polsce pozycję słabszą niż
mogłoby to wynikać z ich dawniejszej roli w likwidacji komunizmu. Słabszą
zwłaszcza w porównaniu z tymi, którzy byli ostoją PRL-u aż do samego końca.
Czasem też te "gołębie" dawnej opozycji zauważają nagle, że ich intencje, te
deklarowane i te rzeczywiste, rozmijają się z rzeczywistością. Chyba nikt lepiej
nie ilustruje tego zjawiska niż Tadeusz Mazowiecki - ten z roku 1990 i ten z roku
1995.
Na temat tej porażki powiedziano już i napisano sporo, zwłaszcza po
19 września 1993 r. Wyróżniłbym dwa charakterystyczne złudzenia.
Za model pierwszego można by uznać publikacje Edmunda WnukaLipińskiego, socjologa bliskiego Unii Wolności, oraz - w jakimś sensie - również
teksty polityka UW, Aleksandra Smolara. Ich optyka jest mniej więcej taka: jeśli
ponieśliśmy klęskę, jeśli sytuacja wymknęła - nam się z rąk, jeśli państwo
wygląda nie całkiem tak, jak tego chcieliśmy, winni są w zasadzie wszyscy po
równo. Najlepiej używać generalizujących pojęć typu: "ludzie dawnej
Solidarności", nie doszukiwać się, co kto naprawdę mówił i robił, bić się
jednakowo we własne i cudze piersi, a może w cudze trochę mocniej.
Analizy Wnuka-Lipińskiego były o tyle cenne, że na łamach pism
bliskich UW stawiały problem odpowiedzialności tej formacji. Ale były zarazem
mocno niewystarczające, miejscami zafałszowane. Pasowały za to do sposobu
myślenia "dobrego antykomunistycznego unity", który widzi już, że coś w jego
działaniach też było nie tak, ale na dalej posuniętą ewolucję własnych
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poglądów gotów jest przystać pod warunkiem "równomiernego" obdzielenia
winami siebie i innych.
Jest też drugi sposób interpretacji, charakterystyczny dla prasy
prawicowej. Rozliczając czasem w obsesyjnym stylu środowiska unijne, pomija
ona lub bagatelizuje odpowiedzialność samej antykomunistycznej prawicy za
niepowodzenie walki ze spuścizną PRL-u. 1 nie chodzi tu o banalne stwierdzenia
typu; "prawica nie potrafiła się dogadać", czy nawet "premier Olszewski był
nieudolny" - to skłonny jest przyznawać nawet Piotr Wierzbicki. Chodzi o
przyznanie, że używając antykomunistycznej retoryki, nawet najmocniejsze
intelektualnie odłamy strony, nazwijmy ją "konsekwentnie antypeerelowską", nie
miały za wiele pomysłów ani zbyt dużej determinacji do przeprowadzenia
dekomunizacji.
Oczywiście, obie optyki nie są wcale jedynymi wśród pogrobowców
dawnej opozycji. Co prawda nawet Jacek Kuroń uderza w swej kampanii
prezydenckiej w antykomunistyczne tony, więc i ze strony popierających go
intelektualistów wymaga to pewnej giętkości. Nie na tyle dużej jednak, ażeby
Adam Michnik, który z okazji rocznicy "Gazety Wyborczej" wyznaje, że popełniał
pewne błędy, nie stwierdził, po raz kolejny zresztą, że ekipa Olszewskiego była
dla Polski większym zagrożeniem niż postkomuniści.
Przyjrzyjmy się wszystkim trzem odnogom postulowanej i nigdy nie
ziszczonej dekomunizacji.
MIEPRZECIĘTA PĘPOWINA
Nie ulega wątpliwości, że nie doszło do choćby symbolicznego
przecięcia pępowiny łączącej nas z minionym systemem. Wyjątkiem były
nieliczne i słabe gesty - rozwodniona uchwała o nielegalności stanu wojennego
przyjęta na inaugurację Sejmu I kadencji czy przegłosowana o dziwo przez
obecny parlament rezolucja potępiająca UB i Informację Wojskową jako
instytucje zbrodnicze.
Niewiele też powstało aktów prawnych, które przenosiłyby rozliczenia z
płaszczyzny symbolu na płaszczyznę konkretu. Próba zredukowania w nowej
ustawie o policyjnych emeryturach przywilejów emerytalnych dawnych ubeków
została zablokowana w 1993 przez weto prezydenta Wałęsy (działającego z
inspiracji ministra Milczanowskiego), a ostatecznie odrzucona przez obecny
Sejm głosami partii postpeerelowskich. Radykalne postanowienia ustawy
kombatanckiej, przyjęte jeszcze przez parlament "kontraktowy", pozbawiły praw i
świadczeń z tytułu walki za ojczyznę byłych funkcjonariuszy bezpieczeństwa
okresu stalinowskiego, ale Urząd ds. Kombatantów przez cztery lata nie był w
stanie zweryfikować ZBOWiD-owskich legitymacji. Wreszcie ustawa o ściganiu
zbrodni
stalinowskich,
też
dzieło
Sejmu
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"kontraktowego", pozwalała tylko w ograniczonym stopniu zerwać z fetyszem
przedawnienia. Zaowocowała zresztą znikomą liczbą postępowań sądowych.
Nie oczyszczono też polskiego prawa z elementów komunistycznych. O
ile obowiązujący do dziś artykuł konstytucji nakazujący czujność wobec wrogów
narodu można traktować w kategoriach humorystycznych, o tyle postanowienia
dużo bardziej „realne" są mniej zabawne. Adam Strzembosz mówił o
znamiennym przykładzie ustawy z roku 1958, umożliwiającej przejęcie przez
państwo mienia obywateli zagarniętego nielegalnie w pierwszych latach
komunizmu. Obowiązuje ona do dziś i nawet w ostatnich latach próbowano
podejmować na jej podstawie decyzje korzystne dla instytucji publicznych, a nie
dla jednostek. W gruncie rzeczy dotyczy to całego problemu reprywatyzacji, jak
również zadośćuczynienia za różnorakie krzywdy i represje, tak indywidualne jak
i zbiorowe. Przypomnijmy choćby zabór mienia związku "Solidarność" w okresie
stanu wojennego. Wszelkie argumenty prawne i moralne o poszanowaniu
własności, przy pomocy których próbowano je odzyskać, okazały się
nieskuteczne, choć akurat w tej dziedzinie decyzję korzystną dla roszczeń "S"
podjął i Sejm ("kontraktowy") i Trybunał Konstytucyjny.
W takich przypadkach sama zasada państwa prawa nie wystarczyła,
choć była użyteczna. Postkomuniści natomiast wręcz jej nadużywali, gdy władze
solidarnościowe próbowały stosować - połowicznie i nieudolnie - pewne
elementy inżynierii społecznej, aby skorygować patologiczny układ sił,
dziedziczony po państwie komunistycznym. Pod tymi hasłami opierano się
choćby ustawie pozbawiającej majątku PZPR, choć przecież partia Bieruta,
Gomułki, Gierka i Jaruzelskiego była nie tyle organizacją społeczną co częścią
państwowej administracji, fundowaną z pieniędzy całego społeczeństwa, a
swoim funkcjonariuszom budującą uprzywilejowaną pozycję (także kosztem
reszty Polaków). W innych przypadkach opór okazał się skuteczny - własny
majątek zatrzymały na przykład postkomunistyczne organizacje młodzieżowe.
Zresztą i sejmowa ustawa o konfiskacie majątku PZPR (uchwalona w euforii
wyborczego sukcesu Wałęsy) nie została tak naprawdę nigdy wykonana.
W I N N Y ! WINNY!

Ten rejestr powtarzano już wiele razy, znacznie trudniejsze było
natomiast ustalenie winnych zaniechań.
Dla polityków i publicystów antykomunistycznej prawicy jest rzeczą
oczywistą: winne są środowiska obecnej Unii Wolności. Za każdym razem,
podczas takich dyskusji pojawiają się najcięższe oskarżenia: o relatywizm,
cynizm, zdradę ideałów, jeśli nie o motywy agenturalne. Z kolei z nieśmiałych
prób rozrachunków po tamtej stronie (Wnuk-Lipiński, Smolar, wypowiedzi
polityków UW pokroju Jana M. Rokity) nie wyłania się obraz nazbyt klarowny.
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Skoro winni są wszyscy, winny nie jest nikt. Wszelkie rozliczenia z brakiem
rozliczeń można zamknąć w okrągłych i tylko cząstkowo słusznych formułkach.
Odpowiedzialność środowisk unijnych za zaniechanie rozliczeń trudno
rzecz jasna przecenić. Systematyczne wystąpienia Adama Michnika na forum
Sejmu ."kontraktowego", później już tylko na łamach "Gazety Wyborczej",
przedstawiały niezmiennie antykomunistyczne rewindykacje jako populistyczny
odwet. Wywierały one wpływ nie tylko na polityków jego własnej formacji.
Przede
wszystkim
usztywniały - samych
przedstawicieli
obozu
postpeerelowskiego. Przypomnijmy: w Sejmie "kontraktowym" takie rozwiązania,
jak pozbawienie praw kombatanckich funkcjonariuszy bezpieczeństwa czy
konfiskata mienia PZPR spotykały się z nader słabym oporem tych środowisk.
To właśnie Adam Michnik czy Jacek Kuroń wyręczali je w gorliwości, dostarczali
amunicji, przekonywali, że warto się upierać. Nic dziwnego, że w Sejmie
pierwszej kadencji ich opór był już o wiele bardziej zdecydowany. SLD i PSL
potrafiły wspólnie z częścią UD i KLD zablokować ustawę redukującą przywileje
emerytalne ludzi dawnego aparatu represji. Byli wprawdzie w mniejszości, ale w
sukurs przyszło im weto prezydenta. Potrafili je zwarcie i solidarnie wykorzystać.
Wbrew pozorom, lament środowisk unijnych i okołounijnych miał
również wpływ na antykomunistyczną prawicę. Propaganda "Wprost", "Polityki",
czasem i "Gazety Wyborczej" przedstawiała parlament pierwszej kadencji jako
sabat rozliczeń i antypezetpeerowskich emocji. Tymczasem na rozliczeniowe
inicjatywy nigdy nie było w nim czasu: krzyk o "problemach zastępczych" był
prawie zawsze skuteczny. Z tego powodu np. senacka inicjatywa osłabiająca
instytucję przedawnienia (co prawnicy unijni - za wyjątkiem mecenasa Edwarda
Wende - potępiali jako naruszenie prawniczych kanonów nawet gorliwiej niż
politycy SLD) ugrzęzła na wiele miesięcy i do pierwszego czytania została
dopuszczona dopiero tuż przed rozwiązaniem Sejmu wiosną 1993 r. I nic
dziwnego. Trop wytyczył poseł Unii, Władysław Frasyniuk, który głosowanie nad
delegalizacją stanu wojennego ostentacyjnie zlekceważył, biorąc w tym czasie
udział w pracach nad typowo lobbistyczną, ale "potrzebną ludziom", ustawą o
prywatnym transporcie, czym później się sam przechwalał. Dziennikarze
podchwycili ochoczo jego argumentację i ten moralny terror okazał się bardzo
skuteczny.
To znaczenie propagandy bywało niekiedy wyolbrzymiane, bo
wydawała się przesądzająca nawet tam, gdzie miała znaczenie drugorzędne.
Nie ma wątpliwości, że sprawa generała Jaruzelskiego i innych twórców stanu
wojennego toczyła się przed sejmową Komisją Odpowiedzialności
Konstytucyjnej Sejmu I kadencji niezbyt wartko. Wydaje się jednak, że ta
przewlekłość była następstwem prawnej skrupulatności w stosowaniu procedur,
a nie woli tamtej większości parlamentarnej, która idei osądzenia generała
sprzyjała. Jednak dla wielu fakt bezkarności autora 13 Grudnia łączył się przede
wszystkim z jego namiętną obroną przez Adama Michnika.
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Czy jednak z drugiej strony te filipiki nie wpłynęły na brak woli
politycznej kolejnych ekip solidarnościowych, które traktowanie generała "fair"
uznały za swój punkt honoru? Trudno orzec. Można przecież sobie wyobrazić
sytuację, w której jego działalność bada w szybkim terminie wojskowy
prokurator, a nie nader uprzejmi parlamentarzyści. Byłoby tak, gdyby jako
podstawę oskarżeń wobec niego przyjąć nie łamanie PRL-owskiego prawa, a
zdradę ojczyzny. Gdyby uznać przynajmniej równorzędność prawa naturalnego i
stanowionego (w czasach komunizmu dodajmy). Jeśli jednak właściwie prawie
nikt tak nie rozumował, a nieliczne wypowiedzi w tym duchu wykpiwano i
zakrzykiwano, była w tym również zasługa Michnika.
BRAK POMYSŁÓW

A jednak obarczanie winą jedynie unitów i ich intelektualnych
sprzymierzeńców jest uproszczeniem. Czy bowiem antykomunistyczna prawica
wiedziała, co chce naprawdę osiągnąć? Czy tylko spisek "grubokreskowiczów"
zadecydował o tym, że w sensie prawnym jesteśmy dziś trochę suwerennym
demokratycznym państwem, a trochę dziedzicem systemu prawnego i logiki
działania PRL-u?
Środowiska te nie wykorzystały ani miękkiego oporu postkomunistów w
Sejmie "kontraktowym", ani własnej siły w najmniej postpeerelowskim Sejmie I
kadencji. Przypomnijmy: w grudniu 1991 r. klub KPN przedstawia inicjatywę
restytucji niepodległości, ustawę, która ma zerwać PRL-owską pępowinę,
ułatwić wyczyszczenie prawa z pozostałości tamtego okresu i rozliczenie
przestępstw ówczesnych władz. Szydzą z niej i odsądzają od czci i wiary nie
tylko SLD-owcy i unici, także politycy PC i ZChN. Mają trochę racji - zapisy
konfederatów są prawniczo kulawe, łatwe do ośmieszenia. Ale w zamian nie
proponują zupełnie nic, nie korzystają z atmosfery, nie idą za ciosem. I żadne
propozycje tego wciąż postulowanego zerwania z PRL-em już się nie pojawią.
Inicjatywy antykomunistów okazały się tyleż rzadkie, co nietrafione.
Pojawił się np. w tymże Sejmie pomysł odwołania składu Trybunału
Konstytucyjnego - część jego składu została przecież wybrana jeszcze przez
Sejm PRL. To właśnie w Trybunale prawicowi posłowie dopatrywali się głównej
zapory przeciw antykomunistycznym rewindykacjom, choć prawdę mówiąc
Trybunał nie miał się za bardzo czemu przeciwstawiać. Wniosek o usunięcie
sędziów odebrany został jako skrajnie radykalny, depczący sędziowską
niezawisłość, kolidujący z państwem prawa. Nie otrzymał więc nawet poparcia
kierownictw partii prawicowych i odrzucono go jako niezgodny z konstytucją w
Komisji Ustawodawczej pośród szyderstw i urągań.
Równocześnie jednak nie forsowano pomysłu najbardziej naturalnej
modyfikacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tak aby mógł on osądzać
ustawy sprzed 1982 r. Tym bardziej nie spróbowano przygotować listy tych
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dawnych ustaw, które nadawałyby się do "wyczyszczenia". Mecenas Jan
Olszewski wolał powtarzać ogólniki o pozostałościach "peerelowskiego prawa",
które stały się z czasem swoistym rytuałem, niekonkretnym i przez to łatwym do
wykpienia.
Politycy prawicowi mówili później: w tym parlamencie nie można było
nic zrobić, Potwierdzeniem miał być mniejszościowy charakter i wreszcie koniec
rządu Olszewskiego. Ale przecież i tak antykomunistyczne projekty, dobrze
przygotowane i przekonująco zachwalane, byłyby bezcennym kapitałem w
rękach tych, którzy pretendowali do roli "antypeerelowskiego obozu". Nie
próbowali go jednak zgromadzić nawet politycy Porozumienia Centrum - partii,
której liderzy skądinąd najpełniej wyłożyli zarówno diagnozę postpeerełowskich
reliktów, jak i potrzebę zerwania z nimi.
Nie jest zresztą do końca dowiedzione, czy w parlamencie I kadencji
nie można było zgromadzić, zwłaszcza w pierwszym okresie i wokół konkretnych
spraw, antypeerelowskiej większości. Przypomnijmy parę faktów: w maju 1992 r.
uchwała lustracyjna przechodzi znaczną większością pomimo oporu SLD i UD.
Być może ten przykład nie jest do końca przekonujący - lustracyjny wniosek
Janusza Korwina-Mikke zgłoszony był z zaskoczenia, duże grupy z niektórych
klubów (PSL, KLD) głosowały bez instrukcji swoich liderów. Jednak we wrześniu
tegoż roku Sejm przesłał nieznaczną ale jednak nieprzypadkową większością
głosów, projekty sześciu ustaw do komisji. Potem w komisjach ponawiane próby
ich odrzucenia także kończyły się fiaskiem.
Trudno nie uznać lustracji, przedsięwzięcia złożonego, związanego z
symbolicznymi rozliczeniami, ale i z pomysłem na oczyszczenie struktur
państwa, za miernik nastrojów antypeerelowskich. W tym parlamencie
większość prolustracyjna istniała. Skołowana, uwikłana w polityczny kontekst
sporu o lustrację Macierewicza, ale przecież wystarczająca, aby formułować
bardziej ogólne wnioski na temat nastrojów. Tylko, że potencjału tego nikt nie
potrafił wykorzystać.
SPRAWIEDLIWOŚCI NIE BĘDZIE?
Jeszcze bardziej spektakularną klęską zakończyły się rozliczenia
indywidualne, choć w tym przypadku wszyscy, łącznie z politykami SLD,
deklarowali - w teorii - dobrą wolę. Przykład Jaruzelskiego nie jest tu jedyny. Z
blisku stu przypadków zbrodni czy nadużyć komunisytcznej tajnej policji, głównie
z lat 80., którymi zajmowała się jeszcze w Sejmie "kontraktowym" komisja Jana
M. Rokity, prawie żadna nie zakończyła się wyrokiem skazującym sądu
niepodległej RP. Nowe państwo okazało się bezradne wobec palaczy akt MSW i
wojskowych służb specjalnych. Nie udało się skazać nawet domniemanych
inspiratorów morderstwa księdza Popiełuszki. Sprawiedliwości domagają się
wciąż ludzie prześladowani w latach 50.
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Gdy, skądinąd niespecjalnie pryncypialny i zmieniający zdanie w
różnych okresach, poseł Rokita uznał proces Adama Humera za ..parodię
sprawiedliwości, to Ewa Łętowska - sumienie późnopeerelowskiej
praworządności - porównała go na łamach "Polityki" do stalinowskiego
prokuratora Andrieja Wyszyńskiego, jednego z animatorów procesów
moskiewskich. Oczywiście samych kontynuatorów metod Wyszyńskiego teksty
pani Łętowskiej nigdy nie dotykały. Nie niepokoił jej też, oczywiście, prokurator
wolnego i praworządnego państwa polskiego.
Można wskazywać różne przyczyny takiego stanu rzeczy: mówić o
słabościach państwa, które nie potrafi zapewnić krótszego niż kilkuletnie tempa
sądowych postępowań, uchronić je przed kuriozalnymi zatorami, lepiej wyszkolić
i lepiej opłacać sędziów i prokuratorów. Można też szukać przyczyny w tym, że
kadra wymiaru sprawiedliwości jest stara, sędziowie nie zostali zweryfikowani, a
prokuratorzy byli weryfikowani tylko połowicznie - z konieczności, bo nie sposób
było przecież wymienić wszystkich. Ich gorliwość w tropieniu dawnych
nieprawości może być znikoma, a metody pracy całkiem nie pasować do tego
rodzaju spraw.
Można się wreszcie zastanawiać, na ile relatywizowanie wszelkich win
przez część elit o rodowodzie solidarnościowym miało wpływ na determinację
polskiej Temidy. Czy fakt, że młodzi dziennikarze "Gazety Wyborczej" zakładali
po 4 czerwca 1992 r. koszulki z kokieteryjnym napisem "Jestem agentem",
ażeby wykpić nadgorliwców, dla których obecność dawnych konfidentów w
strukturach państwa była problemem, miała czy nie miała wpływu na
postępowanie wymiaru sprawiedliwości?
A przecież ten resort od 1991 r. uważany za bastion wpływów ZChN-u,
partii, która z PRL-em chciała walczyć, nie zaś Unii Demokratycznej, która od tej
walki mocno się na ogół dystansowała. Co więc zdecydowało o jego mizernych
rezultatach w walce ze spuścizną komunizmu? Brak woli politycznej miękkich
ministrów: Wiesława Chrzanowskiego, Zbigniewa Dyki, Jana Piątkowskiego?
Ale przecież nie tylko sędziowie, także i prokuratorzy cieszą się pewnym
stopniem niezależności od przełożonych, a procedur w praworządnym państwie
obejść się po prostu nie da. Może więc o wszystkim zdecydowały tzw. warunki
obiektywne? I znowu nie jest to cała prawda. Czy ktoś uwierzy, że polityczny i
społeczny kontekst - choćby setki prasowych artykułów, telewizyjnych audycji mógł nie wpłynąć na pożałowania godne wyniki indywidualnych rozliczeń?
Słabość "solidarnościowego" - przynajmniej według powszechnego
stereotypu - państwa w rozdrapywaniu różnorakich peerelowskich ran potrafiła
być zarazem przyczyną i skutkiem. Oto w 1991 r. w Warszawie odbyły się
konkursy na dyrektorów szkół. Ich założeniem była swoista weryfikacja
peerelowskiej kadry kierowniczej.
W jednym z liceów Pragi Południe nawet ta "czystka" nie zmogła
wieloletniej dyrektorki, powszechnie nielubianej działaczki PZPR. - Gdyby w
144

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

Polsce osądzono generała Jaruzelskiego, ona nie zostałaby dyrektorką ani dnia
dłużej - powiedział wówczas ktoś związany z tą szkołą. Działo się to, notabene,
w apogeum wałęsowskiego "przyśpieszenia", które jednak przetaczało się przez
kraj głównie w sferze retoryki.
W tej uwadze jest sporo przesady, ale jest też chyba uzasadniona
wiara w socjotechniczną moc spektakularnych rozliczeń. O to właśnie chodziło
Kaczyńskiemu, kiedy wierzył i mówił, że uderzenie w komunistyczne elity na
górze może przeorać postkomunistyczne społeczeństwo na dole. Ale to właśnie
było przyjmowane ze wstrętem przez unijnych i okołounijnych intelektualistów.
Mówili o jakobinizmie, bolszewizmie, "rewolucyjnych trybunałach", rewolucji
zjadającej własne dzieci, instrumentalnym cynizmie. Zarazem innego pomysłu
na całościową reformę państwa nie przedstawiali, uznając, że wszystko samo
się ułoży w szeregu cząstkowych acz nieuchronnych zdarzeń. Nie ułożyło się.
ZATRUTY KRWIOOBIEG PAŃSTWA

Kwestia tzw. "starych fachowców" w aparacie państwowym doczekała
się sprzecznych interpretacji. Niewątpliwie dla największych sierot po
komunizmie zmiany po 1989 r. - nawet przy kunktatorstwie nieśmiałej "rewolucji
bez rewolucji" Tadeusza Mazowieckiego, a potem niespełnionej "drugiej
rewolucji" Lecha Wałęsy - były trzęsieniem ziemi. Echa tego możemy odczytać
w zapiekłej żądzy odwetu, z jaką można było się spotkać w ostatnich latach.
Wyzierały one w najczystszej postaci ze sławetnego sprawozdania podkomisji
Sejmu II kadencji ds. kadr MSZ - teza w nim zawarta była prosta: podstawą
kwalifikacji powinien być staż w peerelowskiej dyplomacji.
Aczkolwiek raport został przyjęty z furią przez sfery unijne - godził
przecież w Krzysztofa Skubiszewskiego i Bronisława Geremka - był on w istocie
obłędną konsekwencją rozumowania kategoriami ciągłości: "w 1989 roku nic się
właściwie nie stało, nic się nie zmieniło". Gardzący symbolicznymi gestami
"realiści-pozytywiści" pokroju posła Prasyniuka mocno zapracowali na to, aby
punkt widzenia podkomisji, w której przeważali sfrustrowani peerelowscy eksdyplomaci, nie był przyjmowany przez tzw. opinię publiczną jak informacja o
płaskości ziemi. Sami jego krytycy nie potrafili już znaleźć odpowiednich słów,
aby zakwestionować nagle to, czego nie kwestionowali przez ostatnie lata.
Ten sam duch odwetu sączy się dziś w różnych segmentach życia
publicznego
przejmowanego
na
powrót
przez
postkomunistów
i
postpeerelowskich ludowców. W warstwie konkretu wyznacza go, na przykład,
zachowanie pewnego pezetpeerowskiego wysokiego dygnitarza Ministerstwa
Sprawiedliwości szukającego teraz zemsty na prokuratorze, który usuwał go z
funkcji w roku 1991. Można by to rozpatrywać w kategoriach zwykłego systemu
"łupów" znanego choćby w USA, gdzie każdej zmianie ekipy towarzyszy
karuzela stanowisk. Wykorzystują te skojarzenia komunistyczni publicyści i
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satyrycy, rechocząc ludziom dawnej opozycji w twarz: "no, czego biadolicie,
takie są reguły demokracji". Kłopot polega na tym, że w języku dyskusji
politycznych z lat 1989-93, przynajmniej tym narzuconym przez elity, trudno jest
wyjaśnić, dlaczego zamiana obu panów prokuratorów - ta z 1991 r. i obecna - są
zupełnie czymś innym.
Czy to oznacza, że w latach 1989-93 wykorzystano wszystkie
możliwości, aby uwolnić państwo od dominujących wpływów "specjalistów" z
minionej
epoki,
stojących
niezmiennie
pomiędzy
solidarnościowymi
przywódcami i skołowanym społeczeństwem?
Kłopot polegał cały czas na tym, że odpowiedź przeczącą trudno było
za każdym razem udowodnić; nad liczbami, procentami, prawidłowościami
czuwali kadrowcy dowodzący niezmiennie, że jest inaczej. Dobrego przykładu
dostarczał MSZ z czasów Krzysztofa Skubiszewskiego - liczby stały się tam
przedmiotem źongierki i za "nowych" pracowników uznawano także tych, którzy
przechodzili z innych centralnych instytucji, łącznie z MSW i wojskowymi
służbami specjalnymi.
Człowiek, który chciał te sprawy zbadać dokładniej, był skazany na
wycinkowe anegdoty: oto mamy rok 1991, zwyciężył Wałęsa, a w resorcie
Skubiszewskiego urzędnicy manipulują konkursami dla kandydatów do
dyplomacji tak, aby nie przecisnął się, broń Boże, nikt z zewnątrz. Posuwają się
do bardzo zabawnych sztuczek, nie powiadamiają o terminach egzaminów,
"zapominają" telefonować do kandydatów itp. Albo: jest rok 1992, minister
Rokita mówi o "pokoleniowej dekomunizacji", a w resorcie finansów z unijnym
ministrem pomija się przy angażach Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej, która w założeniu ma być kuźnią nowych, nie zepsutych kadr.
W oparciu o anegdoty można też było wykazywać słabość starej kadry.
- Nie wiem dlaczego, ale większość moich znajowych, którzy idą do służby
państwowej, staje się zwolennikami pecetowskiego "przyśpieszenia" - mówił
autorowi niniejszego tekstu dziennikarz... "Gazety Wyborczej". Autor niniejszego
tekstu sam miał zresztą okazję śledzić ewolucję postaw takich ludzi, na przykład
młodego urzędnika Ministerstwa Finansów, dowiadującego się, że w resorcie,
który ma aż 11 wiceministrów, kompetencja i samodzielność nie popłacają. Albo
młodego dyplomaty, który, wbrew snutym dziś opowieściom o krwawym
dekomunizatorze Skubiszewskim, trafił na placówkę pośród smutnych panów o
komunistyczno-szpiegowskich doświadczeniach, kwalifikacjach i zamiłowaniach.
Takie przykłady, w połączeniu z westchnieniami kolejnych solidarnościowych
ministrów wyznających po odejściu ze stanowisk, że mieli poczucie własnej
niemocy, pozwalały na wyciągnięcie wniosków, choć uogólnień brakowało.
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ZABRAKŁO WOLI?
Zagadnięty o tę kwestię w dyskusji radiowej zaraz po 19 września
1993 r. unita Aleksander Smolar przyznał, że jest w tym może jakaś racja, ale
"to nie był w ścisłym znaczeniu problem polityczny".
Smolar nie do końca się myli. Wystarczy prześledzić losy ministrów
prawicowych, aby przyznać, że nawet ci o najostrzejszym języku ulegali na ogół
równie szybkiemu "otorbieniu", ubezwłasnowolnieniu przez urzędnicze
otoczenie, jak ministrowie "grubokreskowi". Co więcej, ich polityczny interes
okazywał się nader często tożsamy z interesem nie pragnących zmian
urzędników. Jan Lityński z UD wykazywał z satysfakcją pod koniec roku 1992,
że głównymi hamulcowymi reformy centrum gospodarczego (czyli połączenia
rozdrobnionych resortów w jedno ministerstwo planujące strategię
gospodarczą) są prawicowi koalicjanci Unii zainteresowani mnożeniem
rządowych stanowisk. Skądinąd reformy tej nie przeprowadzono do dziś,
ministrowie PSL-owscy i SLD-owscy są jednak tylko kontynuatorami
kunktatorstwa ministrów "etosowych".
Smolar miał trochę racji z innego jeszcze powodu. „Na górze,,
horyzonty niepolityczności tego zjawiska wyznaczało wyznanie pewnego
unijego ministra, który po odejściu z rządu Suchockiej narzekał: "byłem
bezsilny, ale co mogłem zrobić, nie miałem przecież własnych ludzi". Od dołu
były one wyznaczane choćby wspomnianymi już konkursami w warszawskich
szkołach w 1991 r. W znacznej większości do tych konkursów stanęli wyłącznie
starzy dyrektorzy i oni je wygrali. W obliczu rozsypki całego systemu edukacji,
niskich uposażeń, coraz bardziej stresującej pracy, obsadzane stanowiska były
po prostu nieatrakcyjne. Tak było w wielu instytucjach.
A jednak wyjaśnienia Smolara przekonują tylko częściowo. Upór Unii
Demokratycznej, której czołowi i drugorzędni przedstawiciele zapewniali
uporczywie, że problemu nie ma albo też nic się na niego nie poradzi, był
odbierany przez starych fachowców jednoznacznie. Traktowali go jako sygnał
wyrzeczenia się jakiejkolwiek woli zmian. Tymczasem ta wola powinna
wypływać z samego rdzenia państwa. Gdy jej zabrakło, funkcjonariusze
wszelkich urzędów pogrążali się na długie miesiące w błogiej półdrzemce,
przerywanej tylko narzekaniami na solidarnościowe elity lub lekturą pisma
"NIE".
Jest to być może największa wina, jaką ponoszą unijne elity za to, co
stało się po roku 1989. Niezależnie od niewątpliwych zasług tych elit w
budowaniu poszczególnych obszarów nowego państwa - od reformy
samorządowej Mazowieckiego z 1990 r. poczynając, na wspomianej już
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Szczególnie ważną częścią zatrutego krwioobiegu był oczywiście
aparat przemocy - MSW ze służbami specjalnymi i armia. Tu doktryna ciągłości
była z jednej strony bardziej może naturalna, z drugiej jednak bardziej niż w
innych dziedzinach brzemienna w skutki.
Unia Demokratyczna z przyległościami uznała, że po nieśmiałej
weryfikacji dawnej SB z 1990 r. służby specjalne nie wytrzymają dalszych reform
strukturalnych i zmian kadrowych, że mogą one tylko narazić na szwank interes
państwa. - Mieliśmy się zdecydować na drugie Czechy, gdzie po dekomunizacji i
lustracji wywiad trzeba było tworzyć przy pomocy Niemiec? - pytali po latach
uznając, że takie tłumaczenie wystarczy, aby nie zmieniać niczego. Dużą rolę
odgrywała osobowość osób oddelegowanych „na ten odcinek". Pierwszy
solidarnościowy minister spraw wewnętrznych, Krzysztof Kozłowski był co
prawda impulsywnym, ale w gruncie rzeczy słabym i podatnym na wpływ swoich
podwładnych intelektualistą Andrzej Milczanowski, szef UOP, a później po
krótkim intermedium Olszewskiego i Macierewicza wieczysty szef MSW, to z
kolei wielbiciel Nietzschego i Kadena-Bandrowskiego, rekompensujący własne
frustracje pełnym utożsamieniem się z "twardymi chłopcami" z resortu. To
utożsamienie było tak wielkie, że zaczął w końcu patrzeć na świat wyłącznie
przez pryzmat ich interesu.
Z drugiej zaś strony, w ogniu agresywnej walki z prawicą w pierwszej
połowie roku 1992, niektórzy politycy UD zawarli coś w rodzaju doraźnej koalicji
politycznej z wysokimi funkcjonariuszami dawnych służb specjalnych, zarówno
tymi w pełni starymi (Henryk Jasik), jak i "staro-nowymi" ( Jerzy Konieczny). Byli
oni hołubieni, bronieni i gloryfikowani przez unijną prasę, podejmowani przez
unijnych parlamentarzystów, którzy traktowali ich niczym skrzywdzone sierotki.
Ta "koalicja" utrzymała się nawet wtedy, gdy unici nie mieli już większego
wpływu na te środowiska, wystarczy przypomnieć gorliwą obronę w 1993 r.
Instrukcji 0015 przez posłów Unii, choć, jako pozwalająca na inwigilację
polityków, powinna wywoływać w nich raczej poczucie zagrożenia.
O ile sfery unijne odegrały w konserwowaniu starego układu w tajnej
policji rolę głównie propagandową o tyle wymierną korzyść polityczną odniósł z
jego utrzymania Lech Wałęsa. Układ ten służy dziś właśnie jemu - człowiekowi,
którego głównym celem stało się coś, co nazwałbym "kolekcjonowaniem
władzy".
• Podobnie rzecz ma się i z wojskiem - Wałęsa, stał się tu jednoznacznym
sukcesorem
Wojciecha
Jaruzelskiego,
podczas
gdy
partyjni
"współzarządzający", tacy jak Janusz Onyszkiewicz (UD), byli raczej biernymi
obserwatorami "skoku na wojskową kasę". Armia jest oczywiście tą instytucją,
którą trudno "dekomunizować" w ścisłym tego słowa znaczeniu - wszelkie
rozgrywki personalne między antykomunistami, unitami i belwederczykami
prowadziły nieuchronnie do wygrywania jednych absolwentów radzieckich
akademii wojskowych przeciw innym. Jednak jakąś receptą na przekształcenie
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struktur MON - skądinąd nieefektywnych i marnujących pieniądze podatników byłoby stopniowe ucywilnienie resortu obrony. Wałęsa idzie jednak w dokładnie
odwrotnym kierunku.
Czy antykomunistyczna prawica miała w tej dziedzinie jakieś
kontrpomysły? Można by odpowiedzieć, że jej część miała przynajmniej
właściwe intuicje, które wyrażały się choćby w uporczywym krytykowaniu
imperium Milczanowskiego. Skądinąd jednak w środowiskach prawicowych nie
ma jednego spojrzenia na odziedziczone po PRL-u formacje. Część
prawicowców była (i jest) skłonna widzieć w nich normalne służby, które trzeba
popierać w imię silnego państwa. Czasem idzie z tym w parze dziecięca
fascynacja tymi służbami i ciągotki autorytarne - wręcz akademickim przykładem
takiej postawy jest szef prezydenckiego BBN Henryk Goryszewski.
B A Z Ę PRZEJĘTO NA POCZĄTKU

Gospodarka to ostatnie wielkie pole bitwy między dziedzicami PRL-u i
antykomunistami. Bitwy nierównej i dziś w dużej mierze już rozstrzygniętej.
Ludzie starego systemu, gdy mówi się, że gospodarka stała się ich
folwarkiem, przyjmują dwie różne linie obrony. Pierwszą wytycza felieton
Daniela Passenta: - Wymieńcie nazwiska, pokażcie dowody - replikował
wszystkim "oszołomom", którzy tak właśnie postrzegali rzeczywistość.
Można by odpowiedzieć - i zrobił to zresztą Ludwik Dorn, a "Polityka"
wydrukowała jego list małymi literkami - że te sprawy jednak badano. Są wyniki
badań socjologicznych zespołu Wnuka-Lipińskiego pokazujące, że udział ludzi
dawnej władzy w elitach gospodarczych jest nieproporcjonalnie duży. Innym
świadectwem, bardziej cząstkowym, są liczne reportaże drukowane zresztą
nawet na łamach "Polityki". Pokazują one społeczności małych i dużych miast,
gdzie najważniejszymi ludźmi są już nie tylko dawni sekretarze, ale w wielu
wypadkach po prostu zasłużeni esbecy.
Zresztą skąd to nagłe zdziwienie Passenta? Przecież już w 1989 r. to
jego redakcyjny kolega, Jerzy Baczyński sformułował w "Polityce" znamienną
tezę: najlepszą metodą na nomenklaturę jest jej jak najszybsze uwłaszczenie.
Był to wówczas pogląd modny także wśród części dawnej opozycji. Łączył
niektórych autorów okrągłostołowego kompromisu z takimi liberałami, jak Janusz
Lewandowski czy Janusz Korwin-Mikke.
Nic dziwnego, że mądrzejsi od Passenta obrońcy nowych stosunków,
tacy jak Baczyński, okopali się na całkiem innych szańcach. - Po pierwsze,
ludzie starego systemu dorobili się, bo okazali się najbardziej przedsiębiorczy,
po prostu najlepsi - zapewniają. - A poza tym, czy ich dominacja oznacza tak
naprawdę coś złego? To pionierzy nowych czasów, nowego kapitalizmu. Ich
PZPR-owskie legitymacje nie mają dziś już żadnego znaczenia.
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Problem polega na tym, że na obie części tej argumentacji można
odpowiedzieć tylko łącznie. Mechanizmy tworzenia nowego kapitalizmu były
akurat najlepiej opisaną dziedziną patologii "staro-nowego" państwa, przeciw
którym zbuntował się elektorat Wałęsy. Od przykładów roił się tygodnik
"Solidarność" i to już w pierwszych miesiącach rządu Mazowieckiego - zawierało
się to w umownym pojęciu "spółki nomenklaturowe". Natomiast ich logiczną
kontynuacją jest coś, co nazwałbym pozornym wolnym rynkiem, pasożytującym
na budżecie państwa. Sprowadzając rzecz do konkretu: dopiero wówczas
można z czystym sumieniem ganić populistycznego Zygmunta Wrzodaka z
Ursusa, żądającego wsparcia państwa dla swego zakładu, gdy będzie do końca
jasne, ile nasze, państwo dokłada do systemu bankowego i jakie fortuny są w
związku z tym kreowane za pieniądze podatników.
Inną sprawą jest bezbronność państwa wobec tych zjawisk - właściwie
mamy tu do czynienia z analogiczną abdykacją jak w przypadku rozliczeń PRLu. I to właśnie było używane jako koronny dowód, że problem nie istnieje. Tadeusz Mazowiecki nakazał prokuratorowi generalnemu walkę ze spółkami
nomenklaturowymi. I co? Ani jeden przypadek nie został ukarany! - triumfował w
1993 r. jeden z liderów SLD, Józef Oleksy. Ten triumf występuje za każdym
razem, gdy okazuje się, że zarzuty zawisają w próżni, a opisy mechanizmów nie
mogą być poparte konkretami.
Po stronie solidarnościowej mamy do czynienia z kilkoma
odpowiedziami na pytanie, co należało zrobić (piszę należało: bo dziś to,
niestety, w dużej mierze pytanie historyczne).
- Być może problem istnieje, ale załatwi go normalny rozwój wolnego
rynku - to była najczęstsza odpowiedź polityków UD, wspieranych przez
liberałów z KLD. Jako ewentualne dodatkowe remedium wskazywano co
najwyżej na ustawodawstwo "antykorupcyjne", które zresztą było (klasyczny
przykład - ustawa o ochronie obrotu gospodarczego) forsowane nader nie
energicznie. Dopiero po 19 września wewnątrz środowisk unijnych pojawiły się
nieśmałe wątpliwości co do słuszności "grubej kreski" w polityce kadrowej, a
także w gospodarce. Nie wyszły one jednak nigdy poza fazę teoretycznych
rozważań.
- Jeśli nomenklatura dominuje w polskim życiu gospodarczym, to
dlatego, że szliśmy zbyt szybko do kapitalizmu - to diagnoza solidarnościowej
części Unii Pracy, ludzi pokroju Ryszarda Bugaja czy Karola Modzelewskiego.
Początkowo używali oni tego typu pojęć, później zaczęli się powstrzymywać ze
względu na pezetpeerowską część własnej partii. Receptą na patologie miało
być, zdaniem tych jakże typowych socjaldemokratów, przede wszystkim
zwolnienie tempa prywatyzacji.
- Jeśli nomenklatura dominuje w polskim życiu gospodarczym, to
dlatego, że szliśmy zbyt wolno do kapitalizmu - to z kolei interpretacja liderów
UPR. Uważali oni i uważają że właściwym zagrożeniem jest "kapitalizm
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polityczny" w każdej postaci, a politycy Unii Wolności i prawicy solidarnościowej
są jego rzecznikami na równi z postkomunistami. - Jeśli banki to źródło kłopotów
finansowych, to sprywatyzujmy je możliwie jak najszybciej - dowodzi Janusz
Korwin-Mikke.
- Jeśli nomenklatura dominuje w polskim życiu gospodarczym, państwo
powinno całą swą potęgą osłabić wpływy ekonomiczne dawnych elit - tak mówili
politycy centrowych w sensie gospodarczym ugrupowań antykomunistycznych,
takich jak PC czy ZChN. W praktyce na konkretne propozycje przekłada się to
słabo, ograniczając do pomysłów cząstkowych - np. innej polityki kadrowej w
bankach państwowych, tak aby złamać w nich jednostronny układ personalny.
Zaletą wypowiedzi liderów tych ugrupowań jest natomiast konsekwentne
podnoszenie problemu nieuczciwości "czerwonego kapitału", aczkolwiek
ogólnikowość recept bardzo wagę tych wypowiedzi osłabia. Dla Korwina-Mikke
sam problem był natomiast zawsze abstrakcją nic dziwnego skoro już u schyłku
komunizmu pochwalał on pierwociny kapitalizmu a la Rakowski.
Oddzielną pozycją w pomysłach na walkę z peerelowskim kapitalizmem
była reprywatyzacja. Warto na nią spojrzeć nie tylko jako na akt sprawiedliwości.
Także jako szansę stworzenia przynajmniej minimalnej konkurencji sekretarzom
i funkcjonariuszom przedzierzgniętym w kapitanów przemysłu. Otwarty opór
lewicy, słabo skrywana niechęć części UD i liberałów oraz mała determinacja
prawicy (poza, przyznajmy to, UPR-em) zniweczyły jak na razie szanse na
poszerzenie naszej elity gospodarczej.
ILE RP? ILE PRL-BIS?

W efekcie żyjemy w państwie, które po PRL-u odziedziczyło wszystko:
administrację, służby specjalne, wojsko, wymiar sprawiedliwości, a także biznes
wraz z biznesmenami. W latach 1989-93 instytucje te koegzystowały jakoś z
solidarnościową pozłotką a nawet próbowały się do niej połowicznie
przystosować. Część kapitalistów o komunistycznym rodowodzie lgnęła do UD
lub KLD; funkcjonariusze UOP czy generałowie "ochrzczeni" zostali przez
Wałęsę i księdza Cybulę. Niemniej struktury pozostały, gotowe do przejęcia
przez liderów SLD, po części również przez polityków PSL - niedocenionego
sojusznika i konkurenta postkomunistów, budującego dzięki wybujałemu
etatyzmowi swój własny, odrębny folwark.
Kilka powodów słabości solidarnościowych prób reformowania kraju już
wymieniliśmy. Trudno było reformować, używając obcych sobie, czasem wręcz
wrogich struktur państwowych. Jeszcze trudniej, nie mając do tego albo
specjalnej chęci (UD, liberałowie), albo pomysłów i kwalifikacji (prawica).
Do tego dochodziły przyczyny czysto polityczne. Jedynie Lech Wałęsa
wymyślił skuteczną formułę mobilizacji różnorakich, często sprzecznych emocji,
nadziei, oczekiwań i sentymentów dla tworzenia nowej potężnej siły politycznej,
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niezależnej od postkomunistów (rozumianych jako środowisko, nie jako słaba
wówczas SdRP), zdolnej do czegoś, co nazwę nieco umownie, wolą
zreformowania państwa jako całości, a nie tylko dłubania w jego zakamarkach.
Jednak to właśnie on swoje możliwości w dużej mierze zmarnował. Polityczne
zaplecze rozpędził, zapał wygasił, scenę polityczną szatkować zaczął pod kątem
własnego, doraźnego interesu politycznego.
Później nikomu już tej szansy nie dano. Antykomunizm pozostał
programem stosunkowo wąskich środowisk tradycjonalnej prawicy. Była ona pomijając zohydzające działania mediów i elit intelektualnych - "nieapetyczna"
dla dużych grup wyborców, kojarzyła się zanadto z "klerykalizmem" i natrętną
retoryką patriotyczną. Inne formacje zaczęły traktować dekomunizację jako
element programu politycznego wroga, z którym trzeba walczyć. Dotyczy to nie
tylko UD, która właściwie odrzucała go od początku. Nie wytworzyło się jednak
na przykład silne środowisko liberalne, zainteresowane zdrowym kapitalizmem,
gdyż mający na to szanse KLD bardzo szybko i nie bez udziału Wałęsy wyrzekł
się takiej roli.
Konflikt z czerwonym
kapitałem
dodatkowo
marginalizował
antykomunistów. Program budowy kapitalizmu w walce z aktualnymi
kapitalistami okazał się nazbyt trudny dla większości Polaków. Zadowoleni
wybierali "proreformatorskie" ugrupowania planu Balcerowicza (UD, KLD),
niezadowoleni - partie socjalnego protestu (KPN, Unia Pracy, PSL). SLD umiało,
dzięki zręcznej taktyce, pozyskać część zarówno jednych jak i drugich - jedynym
spoiwem były w tym przypadku biografie.
Dodać do tego można jeszcze przegraną "bitwę o pamięć".-'Formacje
prawicowe zawsze przypominają w tym kontekście o Michniku, o Andrzeju
Szczypiorskim, o ludziach, którzy włożyli wiele wysiłku, aby podziały niedawnej
przeszłości zrelatywizować. Zapominają jednak, albo wręcz nie chcą nic
wiedzieć, o przeciętnym poiskim cwaniaczku, a często po prostu zwykłym
człowieku, który nie zawsze nawet był Piszczykiem, ale który wiele lat
komformizmu w czasach PRL-u odreagowywał narastającą irytacją wobec
panoszących się "styropianowców". To, że część ludzi ze styropianu sama
przyłączyła się do tej kampanii, nie zmienia faktu: wielu Polaków nie chciało
słuchać o "zniewoleniu", bo pamiętali, jak łatwo się z tym zniewoleniem godzili,
ile kompromisów zawierali, jak wiele energii włożyli w wicie sobie gniazdek
pomimo wojskowych patroli na ulicach, jak bardzo bali się ulotek, jak bardzo nie
chcieli słyszeć i wiedzieć o niczym. Jeśli ktoś szuka wyjaśnienia fenomenu
sondażowych triumfów Jaruzelskiego, powinien pamiętać także i o tym.
Czy wobec tego dekomunizacja była w ogóle możliwa?
Być może w 1990 i 1991 r., gdy większość polskich cwaniaczków
przyjmowała siłę obozu antykomunistycznego nieomal jak aksjomat, pewne jej
elementy można było przeforsować. Przypomina mi się sytuacja, którą
widziałem na własne oczy. Oto przeciętni Polacy, nauczyciele w pewnej szkole,
152

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

komentują między sobą rozkradanie majątku po byłej PZPR przez jej dawnych
aparatczyków. Sami są dawnymi członkami tej partii, ale uznają jej historyczną
przegraną. I dziwią się bardzo, że oto ci, którzy po PZPR nastali, nie potrafią
okazać swej władzy. Gdyby ją wtedy okazali, dla tych szarych ludzi byliby po
prostu czytelni.
Dziś czytelni są dla nich z całą pewnością spadkobiercy dawnej PZPR,
którym woli politycznej nie brakowało i nie brakuje. Oni wiedzą, co robi się z
władzą, której ich poprzednicy-następcy nie potrafili wykorzystać. Podczas
kampanii prezydenckiej antykomunistami będą prawie wszyscy poza SLDowcami: teoretyczny zasypywacz podziałów Kuroń i wielki taktyk- Wałęsa na
równi dziwią się, że "SLD nie rozliczył sam swojej przeszłości". Praktycznego
znaczenia to już jednak nie ma i jeśli ktoś czegoś sensownego nie wymyśli, mieć
chyba nie będzie. Żeby odwrócić historię, trzeba by tytanicznych osobowości i
strzelistych umysłów, którymi współczesna Polska niestety nie obrodziła.
Piotr Zaremba
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KONRAD SZYMAŃSKI

NOWY SEKSUALNY ŁAD
Z momentem przyjęcia przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia
Narodowego zapisu w projektowanej Konstytucji RP o "zakazie dyskryminacji z
powodu orientacji seksualnej", problem praw tzw. mniejszości seksualnych
przestał być w Polsce zagadnieniem teoretycznym. " Stał się również
zagadnieniem politycznym i prawnym po to, aby za jakiś czas stać się
problemem społecznym.
KONSTYTUCJA - BROŃ DUŻEGO KALIBRU
Wniesienie takiego zapisu do przepisów konstytucyjnych wpływa na
nasz system prawny u samego szczytu kompetencyjnego. Zgodność materii
ustawowej z Konstytucją wymusi zmiany w kodeksie pracy, przepisach
dotyczących oświaty oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Taka jest natura
rozwoju tej antydyskryminacyjnej doktryny - jeśli dziś poseł Ciemniewski, czy
nawet sami działacze mniejszościowi, odcinają się od roszczeń z zakresu prawa
rodzinnego (od adopcji czy związków na wzór małżeńskich), to za 5 lat przyjdą
radykałowie, którzy tego zażądają tym ostrzej przy pomocy inicjatywy
ustawodawczej lub skargi konstytucyjnej. Dotychczasowa dyskryminacja
kochających inaczej polega wszak przede wszystkim na braku analogicznych do
małżeńskich, regulacji majątkowych ("rozwodowych" i "spadkowych") dla
związków osób tej samej płci; na braku samej możliwości zawarcia takiego
związku oraz braku możliwości adoptowania dzieci. W dalszej przyszłości
spodziewać się należy nowych regulacji prawa pracy, głównie w związku z pracą
w szkołach. Rozwinięta doktryna "zakazu dyskryminacji", z jaką mamy do
czynienia np. w USA, zakłada wręcz mniejszościowy numerus clausus w
instytucjach publicznych, który nie tylko utrudnia wyrzucanie osób zaliczanych
do mniejszości, ale i nakazuje (w odpowiednim dla danego miejsca procencie)
ich zatrudnianie. Wprowadzenie tego typu zmian, przy konstytucyjnej normie
"zakazu dyskryminacji", będzie koniecznością. W innym wypadku będziemy
mieli do czynienia z prawodawczym bełkotem, co w tym wypadku miałoby
korzystne skutki, ale jakże niszczące byłoby dla kultury prawnej.
Tak mniejszościowa uroczystość ślubna jak i adopcja dzieci przez
mniejszościowe pary, obecność w szkołach - najpierw w programach
wychowania seksualnego, potem osobista, czy też publiczna swoboda działań
mają na celu przede wszystkim propagowanie zboczeń, czyli poszerzanie
mniejszościowej klienteli. Jest to koniecznością, biorąc pod uwagę chociażby
amerykańskie badania wskazujące na rotację 10 do 110 partnerów seksualnych
rocznie w tych środowiskach, co, przy braku społecznej aprobaty dla takich
zachowań, staje się nie lada problemem. Do dziś polskie społeczeństwo, mimo
swej skłonności do umiarkowanej rozwiązłości, jest silnie impregnowane na
zachowania mniejszościowe, słusznie traktując je jako zboczenia i zachowania
poniżające. Nowa socjal-liberalna konstytucja ma być kołem napędowym
totalnej reedukacji w imię tolerancji dla... No właśnie. Wobec jakich postaw
nasze prawo będzie "zabraniało dyskryminacji"? O co konkretnie chodzi w
sformułowaniu "orientacja seksualna"?
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W odpowiedzi na sceptyczne wobec tolerancji postawy wysuwa się
przykłady jedynie niewinnego zacisza alkowy, której rezydentami w oczach
ogłupianego społeczeństwa mają być altruistyczni, troskliwi, ponad miarę
wrażliwi,

delikatni

młodzieńcy,

odepchnięci

przez

złośliwy,

brutalny,

zawistny

i

heteroseksualny świat tradycyjnych wartości. Jednak obrońcy tolerancji nie
zakreślają jej przedmiotu. Czy ma być to zatem tolerancja czegokolwiek?
Najczęściej, jeżeli w ogóle, w kontekście tolerancji dla mniejszości
seksualnych, wymienia się lapidarne i wysublimowane słowo "homoseksualizm".
Jest ono mylące i jałowe (podobnie jak słowo "aborcja"). Bardzo szczegółowo
przedstawia, co kryje się za tym słowem-wytrychem dr Paul Cameron w swojej
ostatniej książce "The Gay 90's. What the Empirical Evidence Reveals about
Homosexuality". Jest to podsumowanie badań naukowych prowadzonych pod
przewodnictwem dra Camerona przez szereg lat. Oprócz druzgocącej krytyki
raportów Kinseya i Hookera - monumentalnych prac rewolucji seksualnej zwłaszcza pod kątem zastosowanej przez ich autorów metody statystycznej, dr
Cameron przedstawia wstrząsające wyniki badań nad tendencjami w samym
ruchu homoseksualnym. Konkluzje podstawowych badań brzmią: 1. zachowania
są podobne na całym świecie, 2. epidemia AIDS nie zmniejszyła stopnia
"powodzenia" najbardziej zwyrodniałych i tym samym najniebezpieczniejszych
zachowań homoseksualnych.
Szczegółowe wyniki badań zawierają następujące dane (są one
podawane w procentach - dla USA na 100 procent homoseksualnych
respondentów w kolejności lat 1940/1977/1984):
- udział praktyk oralnych - 83/99/100
- udział praktyk analnych - 68/91/98
- udział praktyk oralno-analnych - 59/83/92
- urine sex, czyli spożywanie moczu lub spryskiwanie się nim -10/23/29
- fisting, czyli wkładanie zaciśniętej dłoni lub całego ramienia do odbytu - brak
danych/22/47
- spożywanie kału - bd/4/8
- sadomasochizm - 22/37/37
- praktyki orgiastyczno-publiczne - 61/76/88
- praktyki seksualne z dziećmi - 37/23/24
Wymieniona na ostatnim miejscu hebefilia i pedofilia zyskuje ostatnio,
w ślad za ruchem homoseksualnym, autonomiczny wyraz publicznej batalii w
postaci North-American Man Boy Lovers Association (jest częścią wielkiej
federacji homoseksualnej w USA), Rene Gayon Society (ich hasłem jest "seks
przed ósmym rokiem życia - inaczej będzie za późno"), a także The Childhood
Sensuality Circles z San Diego. NAMBLA walczy o zniesienie przepisów prawa
karnego, zabraniających współżycia seksualnego z dziećmi. Wszyscy razem
proponują nowy model rodziny, w którym każdy - tak dorośli, jak i dzieci dowolnie wybiera swego partnera seksualnego na dziś - kolegę, "męża",
przyjaciółkę, własne lub cudze dziecko...
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Kilka lat temu ostrzeżenia mówiące, że również pedofile zażądają
swych praw publicznych, było uznawane za nieprawdopodobne. Słuszne zatem
wydaje się pytanie co dziś jest nieprawdopodobne?
Ścisły i wzrastający związek między homoseksualizmem, a sadyzmem,
masochizmem, hebe - i pedofilią czy koprofilią (Gene Antonio wskazuje również
na zoofilię) uzasadnia od dawna pojawiające się zapytania gejosceptyków, na
jakim etapie zakończy się marsz tolerancji dla mniejszości seksualnych. W tym
świetle również tłumaczenia posła Ciemniewskiego, że orientacje są trzy
(hetero- homo- i biseksualna), a reszta zachowań to inna sprawa i nie ma
niebezpieczeństwa rewindykcji na podstawie omawianego zapisu projektu
Konstytucji ze strony pedo- czy koprofilów, są kompletnie pozbawione sensu.
Znacznie większy udział w praktykach sadomasochistycznych kobiet i
mężczyzn homoseksualnych, niż heteroseksualnych (odpowiednio 17 do 4 proc.
dla kobiet i 32 do 5 proc. dla mężczyzn) potwierdza drugą tezę ogólną
omawianej książki, mówiącą o skłonności środowisk mniejszościowych do
przemocy.
Dr Cameron podaje nie tylko szokujące przykłady morderstw "z
zazdrości" czy zgonów incydentalnych. Wśród 518 seryjnych morderstw
osądzonych w USA w latach 1966-83, aż 68 procent było popełnionych przez bilub homoseksualistów. Zestawiając ten wynik z 1-3-procentowym (a według
homoseksualnej propagandy: 7-8-procentowym) udziałem homoseksualistów w
społeczeństwie USA, daje to przerażająco wysoki ich udział wśród najdalej
posuniętej patologii. Warto zaznaczyć, że homoseksualistą był nie tylko
"największy" z osądzonych ostatnio na świecie masowych morderców, Andriej
Czykatiło (oskarżony w 1992 r. o zgwałcenie, zamordowanie i zjedzenie 21
chłopców, 17 kobiet i 14 dziewcząt), ale również czołówka amerykańskich
"urodzonych morderców": Donald Harvey (37 ofiar), John Wayne Gacy (33
ofiary), Patrick Kearney (32 ofiary), Bruce Davis (27 ofiar), Corll-Hanley-Brooks
(27 ofiar), Juan Corona (25 ofiar). Ich mordy były zazwyczaj związane z
gwałtami, nekrofilią ucinaniem części ciała, a także ich spożywaniem.
Czy dzięki nowej antydyskryminacyjnej Konstytucji, w imię tolerancji i
postępu nasze dzieci będą zapoznawane z całą jak widać, gamą "seksualnych
alternatyw"? (Już dziś przewiduje to clintonowski program dla dzieci z zakresu
szkoły podstawowej - Rainbow Kids, d. tradycyjny homoseksualizm.) Czy już
niedługo będziemy skazani na stosowne anonse w gazetach i TV, tak jak to jest
teraz w przypadku pornografii, a myląc nazwy restauracji natkniemy się na
"skórzany bar" dla sadystów? Czy za pisanie podobnych do tego artykułów,
żandarmi wolności zamkną pismo?....
Innymi aspektami wspomnianej książki są kwestie wpływu
homoseksualnego lobby na politykę i finanse, a praktyk homoseksualnych na
kwestie zdrowotne, medyczne, czy epidemiologiczne. Starałem się wspomnianą
książkę zaprezentować jedynie od strony konsekwencji społecznych, czyli tych,
które mogą dotknąć każdego człowieka bez jego woli.
Zapis o zakazie dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną w nowej
Konstytucji RP będzie pierwszym krokiem do zaprowadzenia nowego
seksualnego ładu w Polsce. Próbują go ustanowić przede wszystkim politycy
Unii Wolności, SLD i Unii Pracy. W sporze tym - po decyzji Komisji
Konstytucyjnej - nie ma już miejsca na obojętność.
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The Gay Nineties. What The Empirical Evidence Reveals about Homosexuality Paul Cameron, Adroit Press, Franklin, Tennessee, 1992.
Konrad Szymański
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ROBERTAS MAZURKAS

PRZEGLĄD PRASY SKINOWSK1EJ
Motto:
"To o czym mówi ten artykuł to jest poważna sprawa,
której nie należy pod żadnym pozorem lekceważyć"

"Polska Ponad Wszystko" /1991
Uważni czytelnicy prasy skinowskiej, zarówno tej ukazującej się
regularnie jak i efemerycznej, jeżeli są przy okazji wnikliwymi obserwatorami
skinowskiego środowiska, dostrzegą zapewne, iż środowisko to hołduje wielu
mitom, a jednocześnie wiele z nich stara się obalać.
M I T PIERWSZY - ZDROWA SIŁA
"Punk, rasta, metal - to jedno wielkie
tragicznie
i przynoszą
nam
tylko

gówno,
wstyd'

nie

mające

sensu

bycia.

twierdzą na łamach
"Legionu" muzycy z kapeli Biali Chłopcy. Tacy na przykład anarchiści to
Wyglądają

"brudasy, wszarze i nieroby, a ich ideologia to głównie picie dynksu, ćpanie i
homoseksualizm" i oczywiście trzeba z tym walczyć, wszak celem jest
"Ojczyzna bez narkotyków i homoseksualistów". Póki co jednak, trzeba sobie
towarzystwo dobierać tak, jak robi to "zaangażowany w walkę o Wielką Polskę"
Paweł
"Wszelkich
alkoholików,
hitlerowców
i
innych
chujów
oczywiście
pierdolę. Nie chcę mieć z tym zawszonym motłochem nic wspólnego." Zdrowie

to nie tylko odpowiednie towarzystwo, trzeba również zadbać o siebie. Mirek w
liście do "Zwyciężymy" apeluje o siłę i sprawność "a nie uzyskamy tego pijąc jak
świnie i rujnując zdrowie paleniem". Ziny propagują także porządek ("Legion":
"nie rzucajcie papierków i petów na ulicę") i higienę osobistą ("Honor"
przywołujący pamięć Sławoja i jego sławojek). Higiena przyda się zapewne
podczas korzystania z narodowych burdeli, których założenie proponują młodzi
chłopcy z "Honoru", powołując się na przykład okupacyjnych Lebensbornów,
gdzie
"czyste
rasowo
kobiety
uprawiałyby miłość
na
rozkaz
i rodziły by
przyszłych słowiańskich wojowników". Zapobiegłoby to sytuacmji, kiedy nasze
dziewczęta "nadziewały się na te same fiuty, które nie tak dawno tuliła
swastyka".

Nie jestem pewien, czy tego rodzaju pomysły pochwala niejaki Z.J.
Oenerowski, narodowy moralista rozprawiający się w "Samooboronie Polskiej" z
szerzycielami pornografii, których jednoznacznie identyfikuje jako semitów,
wszak "zalążkiem pornografii była Sodoma i Gomora". "Drugą (po pornografii przyp. RM) płaszczyzną wynaradawiania są tzw. seks-shopy. (...) Dzieci ulegają
emocjom i jeśli na ich drodze do szkoły znajdzie się seks-shop,
a rodzina nie
uodporni,
to jest szansa,
iż wyrośnie jakiś dewiant czy zboczeniec,
za którym
pół
kraju
będzie
uganiać
po
lasach."
Jednak
"najbardziej
zniewalające
osobowość są filmy porno", a te najbardziej w Polsce znane produkuje
"żydówka z Polski", Teresa Orlowsky. Mało tego, również za pedofilię
odpowiedzialne jest "żydowskie plemię z talmudem głoszącym, iż dziewczynka
po
ukończeniu
3
roku
życia
nadaje
się
do
współżycia
seksualnego".

Proponowany przez wspomnianego już autora listu do "Zwyciężymy" ascetyczny
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tryb życia nie przypadł jednak skinom do gustu. Pytani o główne zajęcia
odpowiadają najczęściej: "dużo chlania i opierdalania się". Myśl tę rozwijają
muzycy z Boots & Braces: "chodzimy na przyjęcia, robimy co nieco z naszymi
dziewczynami i inne rzeczy, które sprawiają nam przyjemność". Wychodząc
naprzeciw tym zainteresowaniom swych czytelników, redakcja "Klanu" wzywa:
"Dziewczyny kochajcie łysych!" i opatruje to wezwanie sugestywnym
wizerunkiem odzianej jedynie w bieliznę modelki. Jednak nie wszystkie zdjęcia
pornograficzne mogą liczyć na przychylność skinów, tak na przykład wokalista
"Kontingen 88" na pytanie: "Czy iubisz pornosy z czarnymi kurwami?"
odpowiada: "Nie! Ja nie nawidzę mużynów!" Ten sam "Klan" zamieszcza zdjęcie
mocno roznegliżowanej (białej) panienki opartej o kufel piwa i mówiącej: "nie
potrafię oprzeć się łysym facetom". Łączy w ten sposób dwa główne nurty
zainteresowań skinów, albowiem czynnością wymienianą przez wszystkich jest
picie piwa - tak opisuje to autor tekstów niemieckiego zespołu Bohse Onkelz:
"siedzę tu już dwie godziny, dwie godziny to równa się dwadzieścia piw, moczu
mam chyba po szyję, ale piję za czterech", a polska kapela "Baranki Boże"
zapewnia, iż piwo, prócz walorów leczniczych, dodaje tak potrzebnej siły. (W tej
sytuacji poważny problem stanowi "przechodzenie polskich browarów w ręce
żydowskie i wypuszczanie na rynek piw koszernych", jednak "Odłam Skiny" i na
to znalazł sposób - jest przecież jeszcze "nasz narodowy trunek - miód pitny").
Istotnie, prócz picia, muzyki i dziewczyn chyba niewiele skinów interesuje, skoro
nawet prezentowany jako wydawca i ideolog jednego z pism młodzieniec
przedstawia się następująco: "Jestem sobie Maciek. Nie interesuję się niczym, a
raczej muzyką i swoją dziewczyną", a zespół Polska tak przedstawia dzień
skina:
"Budzę się rano, jakaś pustka dokoła
Nie wiem co robić, wstaję, zwykły dzień,
Najlepiej wstać i ubrać buciory
Na miasto wyjść i komuś dać w ryj".
MIT DRUGI - MISJA
"Jedyną nadzieją jesteśmy my, Skinheads, w nas szansa, teraz my
powinniśmy toczyć bieg wydarzeń w kraju, bo nikt inny tego nie potrafi", piszą
skini - patrioci w "Białej Sile". To dzięki "Krucjacie pod znakiem Kołomira"
(prowadzonej na łamach pisma pod takim właśnie tytułem) "wydobędą się spod
gruzów egoizmu i obojętności, spod plugawego błota zmaterializowania,
cynizmu, zwierzęcego hedonizmu i konsumpcjonizmu stare polskie, słowiańskie,
indoeuropejskie wartości - honor i wierność, duma i godność, poświęcenie i
męstwo, miłość Ojczyzny i nienawiść do wszystkiego co wrogie naszej
narodowej tradycji i kulturze".
"Polsce niesiemy odrodzenie
Depcząc podłość, fałsz i brud.
W nas mocarze, wiosny tchnienie
W nas jest przyszłość, z nami lud."
"Nowy Zakon Rycerski, Bojownicy Ruchu, Nowi Krzyżowcy, Polityczni Żołnierze,
Narodowi Rewolucjoniści, Kadra - Awangarda Narodu; żelazny uścisk, zwarty
szereg, przykład poświęcenia, zjednoczony legion, bohaterscy wojownicy; wierni
przeznaczeniu, spojeni wiarą i ideą gotowi swe życie złożyć w ofierze,
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szczególnie wartościowi" dwustronicowego artykułu.

wszystkie' "określenia

pochodzą z jednego,

M I T TRZECI - PRAWICA
Co drugi z indagowanych przez ziny rozmówców odżegnuje się jak
może od "lewackich szumowin niszczących i plugawiących tradycję Narodu
Polskiego", niektórzy przyznają się nawet do poglądów "skrajnie prawicowych",
nie rozwijając jednak tego wątku, a szkoda, bowiem specyficzny to rodzaj
prawicy. "Opowiadamy się za Trzecią Drogą - za Narodowym Ustrojem
Społecznym. (...) Odrzucamy zarówno komunizm jak kapitalizm", głosi program
"Przełomu Narodowego" i nie dziwi to wcale w ruchu,' który za fundament
kapitalizmu uznaje grabież ("Załoga"). Od prawicy różni ich "sprzeciw wobec
wyzysku", afirmacja "sprawiedliwości społecznej", oraz "obrona interesów
zwykłych ludzi a nie elit" i występowanie "przeciwko przestarzałym zasadom" tak przynajmniej twierdzą redaktorzy jednego z pism, których od lewicy z kolei,
według nich samych, odróżnia nie program, a "czyste ręce i patriotyzm".
"Błyskawica", również przeciwna "kapitalistycznemu wyzyskowi", propaguje w
zamian "Trzecią Drogę" opartą na "patriotycznym syndykalizmie". W ten sposób
zrealizuje się też hasło innego z pism, głoszące: "ani Kreml, ani Wall Street, ani
Watykan, ani Tel Aviv! Polska dla polskich ludzi pracy, nie dla wyzyskiwaczy,
oszustów i spekulantów". Istnieje jednak obawa, że poza pracą niewiele będzie
można tym ludziom zaoferować ("żadnych dochodów nie pochodzących z
pracy"), gdyż własność prywatna nie jest specjalnie promowana, a "Zadruga"
proponuje całkowite zniesienie jej w przemyśle i rolnictwie. "Analizując ideologię
zadrużan wyłania się nam wizja państwa totalnego, które zamierza ogarnąć
swym wpływem całokształt życia obywateli, oraz narzucić im nowy
światopogląd" - komentuje bydgoski "Legion", walczący, jak wiele innych pism, o
"narodowy socjalizm" choć, jak przyznaje we "wstępniaku", jeszcze nie wie, co
to ma oznaczać.
Prócz rozważań teoretycznych, można odnaleźć sporo aktualnej
publicystyki politycznej i opinii dotyczących kontrowersyjnych wydarzeń
bieżących i historycznych:
"Ciemna noc trzynastego grudnia
Plaga anarchii osiągnęła szczyt
Nad krajem chmury były coraz większe
Dojrzewał spisek niósł go żydowski duch /.../
Aresztowano wszystkich wichrzycieli/.../
Dziękujemy za wasze oddanie,
Dziękujemy, że broniliście nas "
/"Dziękujemy" Sztorm '68/
Oryginalne są też ich opinie na temat polskiej prawicy: "to wielkie
gówno, (...) pierdolę tę bandę palantów połączonych w przymierzu z żydowską
finansjerą". "Obsrane partie to m.in. KPN ze swoim żydowskim przywódcą, PC
czy ZChN." Niewiele lepiej w ich oczach wypadają ugrupowania endeckie, być
może dlatego, że "również wśród nich żydzi mają swe wtyki". W ogóle widoczna
jest wyraźna niechęć do ogromnej większości partii politycznych, dbających,
według skinheadów, wyłącznie o swój interes.
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M I T CZWARTY - R E L I G I A
">Skinhead Sarmata<
ma zamiar propagować idee,
które
w przyszłości
będą
fundamentem
ideologicznym
totalnego
państwa
katolickiego
narodu
polskiego" Takie pisma jak "Szczerbiec" czy "Samoobrona Polska" prezentują

całkowite przywiązanie do katolicyzmu w jego ortodoksyjnym wydaniu,
powołując się częstokroć na Romana Dmowskiego. Jednak jest to katolicyzm
wysoce specyficzny, nie stroni on bowiem od propagowania nienawiści do
bliźnich i apoteozy przemocy. Wielu skinów ocenia Kościół dużo surowiej, niż by
się to mogło wydawać po, tak podkreślanym, przywiązaniu do religii - odróżniają
bowiem oni Kościół od "jego sług". Na czele bowiem "zażydzonego Kościoła"
stoją: papież, prymas i biskupi - prawie bez wyjątku "żydzi i masoni", nic więc
dziwnego, że wielu przestał on się podobać. Głupich, wiążących ręce doktryn
Kościoła" nie akceptują załoganci z kapeli, nomen omen, Baranki Boże,
wyśpiewujący; "dzisiaj jest niedziela, nie idziemy do Kościoła/ my pójdziemy na
mecz, nas piłka nożna woła". Jednak odwrócenie się od chrześcijaństwa nie jest
jedynie wynikiem kontestacji kleru. Ma ono o wiele głębsze uzasadnienie:
"Polacy wywodzą się z kultury słowiańskiej,
aryjskiej rasy.
Jakieś śmieszne
(...)
żydowskie
kultury
zachodnio-chrześcijańskie
zupełnie
mnie
nie
obchodzą.
Polacy zamieszkiwali te ziemie zanim słudzy Watykanu nie napadli na nie.
(...)
Obecnie prawie nikt nie zna prawdziwej religii. Ja czuję się Słowianinem, a nie
jakimś zachodnim chrześcijaninem.
Pierdolę
całe
te gadanie."
"Alternatywę
dla
neopogański reprezentowany

formacji
narodowo
katolickiej
stanowi
nurt
przez
>Zadrugę<",
założoną przez proletariusza
Jana Stachniuka (podobno jego pochodzenie społeczne "ma duży wpływ na
wiele aspektów jego ideologii"). Diagnoza jest prosta:
"Katolicyzm to przyczyna
upadku Polski (...)
Staraniami o "życie wieczne" zaprzątali sobie głowę Polacy katolicy zapominając o Ojczyźnie", remedium jest również proste: "przejście do
pogan izmu". Te przedwojenne idee z takim zacięciem prezentowane przez

"Legion" znalazły swych kontynuatorów w Narodowym Zespole KoncepcyjnoStudyjnym wydającym "Żywioł". "Jeżeli wzbudzają Twoją pogardę: zakłamanie,
(...)
bezsiła
wobec zła,
naiwne
wszechmiłosierdzie,
wyobcowanie ze
wspólnoty
narodowej,
(...) jeżeli nasze
Zasady
Wiary przyjmujesz za
swoje,
to zostań
wyznawcą PORENY - Polskiej Religii Naturaiistycznej." A jakież to zasady? "Jak
dawni Lechici czcimy Słońce i cały Wszechświat,
(...)
wszystkie siły Przyrody",
"walka to ruch ku doskonalszemu", a dążyć należy do doskonałości i wielkości.
"Nieśmiertelność osiągamy przez potomstwo
i twórcze
działanie." Z
16 zasad

opracowanych przez Stanisława Potrzebowskiego (guru? Ojca Założyciela?
Swarożyca?) uderza darwinizm społeczny i afirmacja nieustannej walki,
"Opierając się na prawach
Przyrody wyznajemy iechickie zasady etyczne.
(...)
Najwyższymi wartościami dla nas są: Siła,
(...) Sprawność i Duma.
Pogardzamy:
(...) słabością, chorobą i głupotą." Gdyby ktoś się nie zorientował, to najwyższy
kapłan wyjaśnia, iż "to nie religia dla słabeuszy, których jedynym zadaniem jest
wytwarzanie łez i kału.
(...)
To nie dla tych,
którzy symbol hańby - krzyż
wisielczy
obrali
za
swój
fetysz.
(...)
Znak
PORENY
to
czterożyw,
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przedstawiający odwieczną prawdę o czterech żywołach." Kiedy pismo
obszernie wyjaśniło swym współwyznawcom magisterium nowego Kościoła,
mogło im zaserwować solidną porcję wiedzy, choćby na temat "znaczenia słowa
Bóg", zaczerpniętą z "Kalendarza ściennego na rok 1992" wydanego przez
"Iskry", oraz o neopogaństwie Litwy, Ukrainy, Japonii i ...Mazur (?).
Rozprawiając się z mitem Polaka - katolika propaguje Światowida, demiurga (?)
i Święte Jezioro, oraz imiona staropolskie - wśród autorów cała gama
tradycyjnych imion słowiańskich: Józef, Artur, Tomasz, Jacek.
- Znaczenia do imion nie przywiązują zapewne skini-sataniści,
zgrupowani wokół "kapetki Blasphemy, czyli bluźniercy". Jak podaje
"Zwyciężymy": "ich texty ociekają krwią i nie kojarzą się raczej z dobranocką".

M I T PIĄTY - O B C Y

"Naprzód, naprzód chłopcy /.../
Wyjebiemy wszystkich obcych/.../
Ruszy zdrowe polskie plemię
Przypierdoli psom
Oczyścimy swoją ziemię
Stary polski dom"
(Grunwald)
"Skinhead walczy o Polskę, O polskość w najczystszej postaci! Czujnie
śledzi skąd płyną zagrożenia dla jego ojczyzny, (...) głównie: zdegenerowanie
rasowe, obce cywilizacje, kosmopolityczne i liberalne postawy, (...) anarchia,
obce inwestycje, nielojalni obywatele polscy niepolskiej narodowości." Tę
deklarację programową autorów "Klanu" konkretyzują choćby chłopcy ze Śląska,
którzy w "Legionie" piszą tak: "niech Niemcy, Żydzi czy czarne małpy żyją ale u
siebie, za swoje pieniądze i nie za długo". Problemy ze spełnieniem tego
życzenia mogą mieć mniejszości narodowe, którym "się wydaje, że są u siebie".
Do najgroźniejszych, prócz legendarnych już Niemców, o których śpiewają
pieśni ("Me lubimy Niemców"), a w prawie każdym zinie zostają napiętnowani i
"zaproszeni" do emigracji - należą również Białorusini, którzy "panoszą się po
naszej pięknej podlaskiej ziemi. (...) Rządzą w Białymstoku, a (...) radio
codziennie emituje audycje w parszywym języku. Miasto pełne jest tego
czerwonego guwna." Informacje "Białej Siły" w pełni potwierdza "Skinhead
Polski" dorzucając jeszcze, iż "co tydzień w Białystockich gazetach można
spotkać jakiś artykuł o tych skurwielach, że jacy to są oni uciskani itp. Gówno
prawda." - kwituje rzeczowo autor. Białorusini są przynajmniej biali i to chyba
jedyna dobra rzecz, jaką można o nich powiedzieć.
"Czarna cera, czarna rasa
to oznaka jest brudasa
czarna rasa, czarna cera
to oznaka jest śmierdziela",
tak przynajmniej twierdzi poeta z grupy "Miasto Gdynia". I choć redakcja "Polski
Ponad Wszystko" apeluje by położyć kres "zanieczyszczaniu białej rasy" przez
"kolorową chołotę z innego kontynentu, a niekiedy z innych państw" ozdabiając
swe wywody zdjęciem potężnie zbudowanego łysego młodzieńca krzyczącego
do murzyńskiego dziecka "Won, won ty brudna czarna świnio z polskiej ziemi!",
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to wydaje się, że w Polsce nie stanowi to jeszcze poważnego problemu, jednak
autorzy już teraz szukają rozwiązań sprawdzonych gdzie indziej. Ku Klux Klan
był opisywany i chwalony przez "Legion", "Falangę", czy "Victory Oi";
szczególnie dużo miejsca segregacji rasowej poświęcił "Klan", który zamieścił
tekst o apartheidzie, dowodzący iż "musi być czystość rasy białej. (...) Ludność
ta (...) ma jednak obowiązki sprawiedliwości, chrześcijańskiej opieki i pomocy
(kolorowym - RM). Apartheid nie ma na celu ucisku rasowego. Jest to polityka
altruistyczna. (...) Czasowe ograniczenia nakładane na ludność niebiałą służą jej
przyszłemu dobru." Zilustrowane jest to rysunkiem Murzyna i hasłem "Black's to
exterminater Ratunek dla ludzkości znalazła "Załoga" wyrażając opinię, że
"bezwzględne przestrzeganie apartheidu ratuje przed AIDS" - no proszę jakie to
proste.
Byłoby jednak uproszczeniem twierdzić, iż o zagranicy pisze się
wyłącznie źle. Wiele miejsca w "Falandze" poświęca się problemom Niemców
("zalew cudzoziemców"), "zdeprawowanych przez Żydów/ Szwedów ("Szwedki
wolą usunąć swoje białe dziecko i zaadoptować murzynka, Wietnamczyka lub
araba (...), natomiast kolorowa chołota parzy się jak Króliki") czy Węgrów, gdzie
"konieczna jest walka z kolorową chołotą i masońskimi rządami".
Wiele światła na motywacje kierujące skinami w ich krucjacie wydaje
się rzucać piosenka Konkwisty 88 "Niech żyje zwycięstwo":
"Nazywają nas rasistami
Kiedy MY nie mamy pracy
Kiedy MY nie mamy mieszkań
Oni mówią o demokracji
I równości wszystkich ras (...)
Nasze rodziny nie mają pieniędzy
Oni mieszkają w najlepszych hotelach"
1

M I T SZÓSTY - ŻYDZI
"A teraz trochę o paskudnych Żydach" - proponuję za "PPW". Jak
powszechnie wiadomo, są oni odpowiedzialni "za Potop i rozbiory" ("Odłam
Skiny"), a "jedną z najohydniejszych zbrodni Żydów było wymordowanie
oficerów polskich w Katyniu", co potwierdza "Błyskawica", udowadniająca im
jeszcze mordy w Gułagu i łagrach. Nie wytrzymuje też krytyki brednia o
holocauście - według "Nowego Ładu" "mit o zagładzie 6 min Żydów jest po
prostu ordynarnym, grubymi nićmi szytym kłamstwem". Żydzi najpierw
zafundowali nam komunizm ("typowy produkt duszy żydowskiej''), a teraz
"powodują nędzę, bezrobocie i masową emigrację Polaków". Nie dość, iż są
najbogatszym narodem świata, to jeszcze "wstrętnym Żydkom zaświtało nagle w
tych pustych łbach", że mogą za bezcen (dokładnie za 5 procent wartości)
wykupić "cały nasz majątek", o czym donosi "PPW". Nie wiadomo co prawda,
czy coś im jeszcze z tego pozostanie, bo aktualnie "Żydzi niszczą polski
przemysł, lecznictwo, szkolnictwo i naukę" (...) głodząc i wynaradawiając
Polaków", słowem "niszczą Polskę" /"OS7, a prezydent Wałęsa tylko w 1/3 pełni
ich wolę, wszak jest "sługusem żydowsko-amerykańsko-niemieckim".
Na tym nie kończy się lista żydowskich przewin: pamiętać należy
choćby o "masońskiej zarazie, która służy (...) do zniszczenia narodów i oddania
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władzy md światem w ręce Izraela". Mato tego, to właśnie żydowskość Freuda
("imię Zygmunt dano mu ku czci trzech polskich królów /Starego, Augusta i
Wazy/ - protektorów żydostwa") "najbardziej zaważyła na stworzeniu przez
niego teorii psychoanalizy, (...) której podstawowym rysem jest satanizm".
"Musimy wiedzieć jak niszczący wpływ na człowieka ma teoria żyda, kokainisty i
zboczeńca Freuda", bowiem już wkrótce "i do Polski nadejdzie moda na
psychoanalizę, jak /.../ na wszystko co zgniłe na zachodzie", ostrzega
"Krzyżowiec" Leszek Królikowski.
Skoro "największym wrogiem Polski jest syjonizm", to oczywiste, że dla
polskiej młodzieży ulubioną postacią historyczną jest Rudolf Hess, który wcale
"nie dążył do niszczenia polskiej nacji, tylko do oczyszczenia polskich, białych
ziem" (czyżby przed wojną Żydzi byli kolorowi?). Muzycy Honoru tak kontynuują
swoją wypowiedź: "Polacy mocno przesadzili z Żydami. /.../ Gdyby 3 min
żydostwa przed tak zwaną napaścią Niemiec nie było w kraju to nie doszłoby do
ataku". "Adolf Hitler powinien być dla każdego Polaka wytyczną do działania",
bo on jeden zrozumiał, że "zło nazywa się Żyd". (Notabene nie wszyscy
zgadzają się z zamieszczonymi w "Legionie" opiniami, dla niektórych "taki niby
Polak co krzyczy "Sieg He/7" jest gównem i syfem, który nas zatruwa od
wewnątrz", a bodajże większość skinów zdecydowanie się od hitleryzmu
odcina.)
Żydzi (podobnie jak Murzyni) również doczekali się wyrazistej
ikonografii w pismach skinowskich, najbardziej charakterystyczna, prócz serii
mocno genitalnych przedstawień, jest okładka "Ot Alarm" z powieszonym Żydem
ozdobionym gwiazdą Dawida na piersiach. Stosunek nie tylko "Victory Oi" do
przedstawicieli narodu wybranego najlepiej oddaje krótki artykuł, w którym słowo
"Żyd" pojawia się 11 razy, zaś wyrazy powszechnie uznawane za skrajnie
obraźliwe 18 razy, zresztą często "opisując" to pierwsze.
MIT SIÓDMY - PRZEMOC

"Naszą kapelą zrodził czyn, a naszą wolę walki wykuwa nienawiść do
Żydów, komunistów i innych (...) wrogów Ojczyzny" mówi w "Honorze" Pierdziel,
wokalista Kiosku Ruchu, w swych piosenkach deklarujący: "zmieciemy ich z
powierzchni /te podłe, brudne psy". Bardzo przejrzyście przejawiający się tu kult
przemocy wykłada Przemko z "Victory Oi". Dla niego "być skinheadem znaczy
walczyć o honor i czystość swojej rasy. (...) Walczyć za pomocą naszych idei,
lecz jeżeli zajdzie taka potrzeba, także pięściami." "Nie dosyć mieć słuszność,
trzeba mieć i siłę! (...) Tylko w krwawej i bezwzględnej walce (...) można
udowodnić światu doniosłość sprawy, dla której walczymy" - głosi Skinhead
Front uzurpujący sobie "moralne prawo i (...) obowiązek wobec Polski niszczyć
tych, którzy dążą do tego by ją zepsuć." W walce zdecydować ma "ostry bagnet
podparty jednolitą wolą narodu". Pisze Rafał Wójcik: "Nie bawimy się w żadną
filozofię. (...) Prowadzimy walkę bezpośrednią, natychmiastową, totalną.
Poświęcamy wszystkie środki, aby oczyścić kraj ze śmieci: marksistów,
żydziaków, kolorowych przybłędów. (...) Nie zadrży nam ręka by ukarać ten
plugawy motłoch. (...) Naszym zadaniem będzie stosowanie bezpośredniego
terroru i fizycznej rozprawy ze wszystkimi, którzy nie będą posłuszni naszej
polityce. Nigdy (...) nie pójdziemy na żaden kompromis!" Idee na poezje
przekuwa grupa Cyklon B, śpiewająca "my Polacy chcemy krwi", być może
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chodzi tu o krew tego anarchisty, który jest mordowany przez skina na ilustracji
do hasła "Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Zabij skurwiałego
anarchistę!" w piśmie "Klan".
Nie tylko przed polskimi skinami stoi zadanie nieustępliwej walki,
jednak są tacy którzy usiłują się od tego wymigać. Na pytanie "czy planujecie
jakieś ataki na czarnuchów w tym roku?" indagowany lider Battle Zone
odpowiada: "żadnych, ponieważ wyroki więzienne są ciężkie i jest to daremny
wysiłek". Na szczęście reporter "Oi Alarm" czuwa i komentuje to: "czyżbyś
zapomniał >Walcz o białą siłę<?!", przypominając mu subtelnie tytuł jednej z
jego piosenek. No i wielu walczy. Ziny pełne są prasowych doniesień o burdach
na całym świecie: "PPW" na trzech stronach pochwala wywoływane przez
skinów bijatyki na stadionach i mordy imigrantów, "Victory Oi" upaja się takimi
informacjami na czterech stronach, promując poza tym brytyjską formację "4
The Skin", która na swych koncertach najpierw prowokuje, a potem bierze
aktywny udział w bójkach i awanturach; podobnie jest w prawie każdym piśmie.
Łza się musi w oku kręcić polskim skinom, kiedy słuchają takich pieśni:
"Murzynek Bambo nie słuchał mamy
Trafił do Polski zdechł zajebany".
Tylko skąd wziąć Murzynka w Rydułtowach czy Przasnyszu? Jakoś trzeba sobie
radzić - można przecież po pracy, kiedy nudno, chodzić na zadymy jak artyści z
"Ramzes and the Hooligans", bądź urządzać "częste akcje tłuczenia
miejscowych brudasów", którym "niezłe bęcki" spuszczają przasnyszanie.
Trzeba przy tym pamiętać o gorliwości, inaczej można paść ofiarą Karola, który
"najpierw chce zniszczyć tych łysych, którzy przy zadymie pękają i spierdalają,
gdzie buraki rosną".
Uważaj również Ty, Drogi Czytelniku - pole manewru masz
ograniczone: "albo jesteś OK, albo jesteś skurwielem", a weryfikować to
zapewne będzie autor tych słów z "Victory Oi". Pamiętaj też, że być może o
Tobie śpiewa Konkwista 88:
"Gdy naród umiera ty palisz trawę i mówisz o miłości (...)
Lecz kiedy wygramy staniesz pierwszy pod murem
_ W końcu nadejdzie ten najpiękniejszy dzień
Zawisną nasze sztandary
Lecz ty już tego nie doczekasz bo zginiesz
Zapewne od pierwszej kuli..."
Robertas Mazurkas
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ŚWIĘTOŚĆ BEZ BOGA « ANKIETA
- Krótko mówiąc - powiedział Tarrou z prostotą - chciałbym wiedzieć, jak siać się
świętym; tylko to mnie interesuje.
- Ale pan nie wierzy w Boga.
- Właśnie. Znam dziś tylko jedno konkretne zagadnienie: czy można być
świętym bez Boga.
Albert Camus "Dżuma"

P I O T B ^ f U J S Z G l Y Ń S f O - krytyk teatralny, redaktor "Res Publiki Nowej":
Często mówimy o kimś "święty człowiek" lub głośno wyrażamy
przekonanie, że na pewno pójdzie do nieba. Mówimy tak o ludziach, którzy
wydają nam się dobrzy. Nie krzywdzą nikogo, nie kradną nie zabijają a ponadto
okazują innym bezinteresowną pomoc i dobroć. Często jeszcze spadają na nich
rozmaite życiowe nieszczęścia, choroby, śmierć najbliższych, a oni godzą się z
losem. Potrafimy też tak myśleć o sobie, choć z większą dozą krytycyzmu, bo
lepiej wszak znamy samych siebie i wiemy jak z tą świętością jest naprawdę.
Jednakże bycie świętym za życia nie gwarantuje bycia świętym w życiu
wiecznym. Pół biedy, jeżeli człowiek wierzy w Boga, wtedy ma przynajmniej
jakieś szanse na zbawienie. Ale zbawienie nie gwarantuje bycia świętym, bo
świętość to coś szczególnego, wyjątkowego i niesłychanie rzadkiego. Do tego
konieczne jest jakieś specjalne wydarzenie: objawienie, męczeństwo, mistyczny
i bezpośredni kontakt z Bogiem, gwałtowne nawrócenie po długotrwałym życiu w
zatwardziałym grzechu. Bohaterki romansów westchnęłyby w tym momencie:
"jakież to niesprawiedliwe", jednocześnie żywiąc żarliwe uczucia do wszystkich
świętych męczennic i zawierając zabobonne konszachty ze świętymi, którzy to i
owo mogą pomóc uzyskać. Cóż, świętość nie jest instytucją demokratyczną,
zależy od boskiego wyboru, choć może każdy z nas poddawany jest próbie
świętości, tyle tylko, że nieliczni potrafią jej sprostać. Innymi słowy, aby zostać
świętym -i wyniesionym na ołtarze, potrzebne jest jakieś spektakularne
wydarzenie.
O uznaniu kogoś za świętego decyduje- Kościół, a sam Bóg niezbyt chętnie
wtrąca się w procesy beatyfikacyjne. Co najwyżej objawia się wybrańcowi lub
wybrance, ale dla osób trzecich objawienia te właściwie nie są możliwe do
zweryfikowania. Z tego prosty wniosek, że nie ma świętości poza Kościołem, a
ludzie dobrzy, potocznie uznawani za świętych, nie mają żadnych szans, jeżeli
żyją poza Kościołem, nawet jeśli wierzą w Boga. Kościół bowiem przyznaje
odpowiednie kwalifikacje i feruje oceny. Reprezentuje wszak Boga na ziemi i ma
do tego prawo. Jeśli ktoś podważa to prawo, popada w grzech i świętym być nie
może. Skoro nie możemy zapytać o świętych samego Boga, wolałbym, aby
Kościół zaprzestał procesów beatyfikacyjnych, czasami kontrowersyjnych.
Zdrowsza jest sytuacja, gdy do zbawienia wystarcza wiara w Boga, a kult
świętych nie jest uprawiany.

166

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ - poeta, pisarz:
Słabo pamiętam "Dżumę" Camusa, czytałem ją wiele lat temu, a nie
bardzo chce mi się do niej zaglądać. Camus to nie jest mój ulubiony pisarz. Nie
pamiętam więc też, kim jest ten Tarrou, który postanowił zostać świętym lub
tylko interesował się, jak zostaje się świętym. Ale to nie jest ważne, ponieważ
dwa fundamentalne pytania, które wynikają z cytatu, są całkiem jasne: czy nie
wierząc w Boga można zostać świętym, a jeśli tak, to co trzeba zrobić, żeby taką
bezbożną świętość osiągnąć, czyli na czym miałaby ona polegać. Otóż Tarrou,
cokolwiek sądziłby o Bogu (jest czy Go nie ma), ma, moim zdaniem, niemałe
szanse na zostanie świętym, ma akurat pięćdziesiąt procent szans. Czyli szansa
połowiczna, pięćdziesięcioprocentowa. Zaraz wytłumaczę, dlaczego tak myślę.
My o Bogu wiemy bardzo niewiele, niemal nic o Nim nie wiemy. Wiemy
tylko tyle, ile mówi nam nasza wiara, czyli tyle, ile mówi nam Objawienie (bo to w
nie wierzymy), sprzed dwu tysięcy lat. To Objawienie, zapisane w Ewangeliach
oraz Listach świętego Pawła, weszło w nasz język (aramejski, grecki), przez
który "przedzierało się" do nas. Gdyby zostało nam objawione w niepojętym dla
nas języku Boga (w którymś z Jego języków; ich liczba może być nieskończona
lub skończona, jak Bóg sobie życzy), to tym samym nie zostałoby objawione, nie
wyszłoby na jaw, ponieważ nie pojęlibyśmy go, nie moglibyśmy go pojąć. Jeśli
tak się myśli, to trzeba też przyjąć, że wchodząc w nasz tutejszy język, w którym
Bóg w swej niepojętej dla nas Całości nie może się przecież pomieścić,
Objawienie dostosowało się (lub dostosowaliśmy je) do naszych tutejszych
możliwości językowych, czyli do naszych możliwości pojmowania. Objawienie
nie mówi nam więc wszystkiego (całej Prawdy), mówi tylko tyle, ile jesteśmy w
stanie pojąć. Czyli mówi bardzo mało - inaczej być nie mogło. Trzeba jeszcze
wziąć pod uwagę i taką okoliczność: wygląda na to (ale właśnie "wygląda" - nie
jest pewne), że od kilkuset lat Bóg ukrywa się przed nami, nie chce żebyśmy Go
tutaj widzieli. A jeśli tak jest, to może być i tak (ale i to nie jest pewne), że Bóg
nie chce, abyśmy mieli o Nim jakąś wiedzę gruntowną i wystarczającą. Może
nawet woli (i to też nie jest pewne, bo kto ośmieli się powiedzieć, że wie z
pewnością, co Bóg woli) .żebyśmy o Nim nie wiedzieli. Wszystko to mówię
(ograniczony rodzajem wypowiedzi) w sposób prostacki, choć to są sprawy,
które wymagają wielkiej precyzji językowej, i nie należy tego upraszczać.
Jeśli nasza wiedza o Bożych poczynaniach tak właśnie wygląda, jeśli
wiemy tak mało, niemal nic, jeśli prowadzi nas tylko wiara, a rozum nic w tej
kwestii nie może nam pomóc (rozum mądry jest tutaj, u nas, a u Boga,
wspomina o tym Objawienie, rozum może być głupi), to skąd moglibyśmy
wiedzieć, co Bóg sądzi o naszych tutejszych świętych i który z tych świętych jest
u Niego święty? Narzucanie czegoś Bogu (mówienie: "O, ten święty to jest
święty i Ty, Boże, masz to uznać, ponieważ my to uznaliśmy i my chcemy, żeby
tak właśnie było") jest nie tylko trochę bezczelne, ale także, co istotniejsze,
bezskuteczne: jeśli Bóg (jak mówi Objawienie) jest wszechmocny, to jakże
moglibyśmy coś Mu narzucić (ograniczając tym samym Jego Wszechmoc)?
Wynika z tego, że Tarrou, choć nie wierzy w Boga, ma szansę, którą daje mu
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nasza
tutejsza
niewiedza,
szansę
właśnie
połowiczną
pięćdziesięcioprocentowa Może będzie święty u Boga, a może nie będzie,
może spodoba się Bogu, a może nie spodoba, może Bóg zechce mieć takiego
świętego, a może nie zechce. My nie możemy wiedzieć, czego Bóg chce, a
czego nie chce, kto Mu się podoba, a kto nie. Kiedyś się tego pewnie dowiemy,
ale nie tutaj, to będzie już tam. Zasługi, cnoty i grzechy Tarrou, a także pożytki,
jakie tutaj, w tej naszej ziemskiej przestrzeni, miałby z niego Bóg, nie mają tu nic
do rzeczy i nie mogą wpłynąć na naszą tutejszą ocenę tamtejszych szans
grzesznego lub cnotliwego Tarrou, bowiem nie wiemy i nie możemy wiedzieć, co
Bóg o tym wszystkim sądzi: co uważa za pożyteczne, co Go cieszy, a co smuci.
Jeśli coś Go cieszy lub smuci, mówiąc "to Go cieszy, a tamto smuci" nonsensownie antropomorfizujemy Boga, dajemy wyraz nonsensownemu
przekonaniu, że nasze radości i smutki są również i Jego udziałem.
A jeśli Boga - jak sądzi bezbożny Tarrou - w ogóle nie ma? Czy w takim
wypadku niewierzący w Boga Tarrou też ma szansę zostania świętym? Czyli:
czy można zostać świętym bez Boga? A, co to, to nie. Jeśli Boga nie ma, to ani
tu, ani tam nigdy nie było, nie ma i nie będzie świętych. Jeśli Boga nie ma, to nic
nie jest święte, bowiem wszystko jest tylko ludzkie. Słowa "święty", "świętość"
mają (miałyby) w takim wypadku jakieś całkiem inne znaczenie, które dopiero
trzeba by im nadać i wciąż na nowo trzeba by im nadawać lub też (skłaniam się
raczej ku tej opinii) nie miałyby żadnego istotnego znaczenia, co najwyżej
potoczne, takie jakie im nadajemy w zwrotach typu: "brudny jak święta ziemia",
"na święte nigdy", "o święta naiwności". Jeśli Boga nie ma, to pozostaje nam
tylko jedna rzeczywistość: książę tego świata, nasz tutejszy język z jego
diabelskimi pomysłami.

Ks. TADEUSZ STYCZEŃ - profesor filozofii, szef katedry etyki na KUL-u:
"Czy można być świętym bez Boga?" - pytacie... Wiem o takim. Czyż
nie jest nim Giuliano Am oto ?
Świadom jestem, oczywiście, całego ryzyka zawartego w
wieloznaczności terminów składających się na to pytanie i - tym samym - na
sens całego tego pytania. Mimo to odpowiadam: TAK! - można nim być (nawet
nie wiedząc do końca, że się nim jest nie bez...Świętego). Proponuję tzw.
"dowód z przykładem": wszak ab esse ad posse valet consequentia. Mój dowód
- to Giuliano Amoto. Co przez to rozumiem, wyjaśni przeczytanie w całości
mego tekstu, który załączam, na którego przedruk zezwalam, i o którego
przedruk proszę jako conditio sine qua non wyjaśnienia (ujednoznacznienia,
przynajmniej w dużej części) mojej wypowiedzi-odpowiedzi i jej opublikowania w
PT Czasopiśmie.
W swoim czasie Piotr Abelard proponował uzupełnienie Litanii do
Wszystkich Świętych o wezwanie "Święty Sokratesie!", zaś Albert Camus (bodaj
w "Micie Syzyfa") powtórzył za Mistrzem Eckhartem: Wolę Chrystusa w piekle,
niż niebo bez Chrystusa. Myślę, że tego rodzaju wypowiedzi (kontrasty)
naprowadzają poprzez przesadę ujęcia, na dosadne (ani "skaczące" ani
"kulejące" - według terminologii Petreżyckiego), czyli na prawdziwe odpowiedzi.
Per oppusita coguoscitur.
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(...) Czy więc "laicki racjonalista", który wczoraj jeszcze umiał gratulować
Kościołowi determinacji i odwagi, z jaką bronił on człowieka jako człowieka, a
więc każdego człowieka, w warunkach zadawania mu gwałtu przez totalitarną
przemoc, nie powinien czym prędzej skorzystać z tej wielkiej okazji humanizmu i
racjonalizmu, jakiej udziela także dziś Kościół konsekwentnie i niestrudzenie
całemu światu, i pilnie ją sobie przyswoić, aby uratować swój racjonalizm przed
stoczeniem się w irracjonalizm i antyhumanistyczny relatywizm? Czy "laicki
racjonalista", który dziś zaczyna oskarżać Kościół o to, że zerwał dialog ze
społeczeństwem demokratycznym nie godząc się na żaden kompromis w
kwestii prawnej dopuszczalności uśmiercania dzieci nie narodzonych, nie daje
nad wyraz spektakularnych dowodów na to, że zdaje się wcale nie dostrzegać
śmiertelnego niebezpieczeństwa dla swego racjonalizmu? Albo bowiem
nadużywa słowa "dialog", albo zdradza, że nie bardzo rozumie jego sens. W
każdym jednak razie zdradza człowieka. Wraz z człowiekiem zdradza rację, w
imię której człowiekowi należny jest respekt jako człowiekowi. Wraz z tą racją
zdradza rozum, władzę, przy pomocy której człowiek rację tę, jako podmiot
poznania, ujmuje i w sposób wiążący dla siebie odczytuje. Zdradza więc w
końcu tk bardzo deklarowany przez siebie racjonalizm (...)
Tu wcale nie chodzi o to, by "laicki racjonalista" miał się nawracać od
razu na racjonalizm chrześcijański (...)
Widzimy, i proponujemy, alternatywę. Bez próby narzucania
komukolwiek chrześcijaństwa. Jest nią etyka l a i c k a premiera Włoch Giuliano
Amato, "premiera czystych rąk". "Ja, świecki, staję po stronie tego, który ma się
narodzić. Troszczę się, oczywiście, o przetrwanie rządu, lecz w pierwszym
rzędzie pozostaję wierny zasadom etyki świeckiej (laickiej). Życie, gdy raz
zostanie poczęte, musi być respektowane i prawem chronione". Tolle et legel
Te i tym podobne wypowiedzi Giuliano Amato, socjalisty, do niedawna
premiera Włoch, pochodzące z wywiadu udzielonego w wigilię Bożego
Narodzenia 1992 roku dla sieci telewizyjnej Telepace, wypełniły pierwsze strony
poświątecznej prasy włoskiej ("La Stampa", "La Republica", "II Mattino", TUnita"
i wielu innych). Już sam sposób formułowania tytułów świadczy wymownie o
wadze, jaką przywiązywał do sprawy prawnej ochrony życia poczętego szef
rządu włoskiego, nazwany ostatnio "premierem czystych rąk", Giuliano Amato.
Domagał się
on
gruntownej
rewizji
dotychczasowego
liberalnego
ustawodawstwa włoskiego w tej kwestii. Amato stwierdza: "Życie jest wartością
człowieka fundamentalną Jeśli będziemy je nadal czynić przedmiotem
dyskusyjnej gry, jeśli nie poddamz zasadniczej rewizji tych opinii, wedle których
jeden człowiek może kwestionować życie kogokolwiek drugiego, wówczas
przekreślamy samą postawę umożliwiającą współżycie między ludźmi,
podstawę głębszą jeszcze niż zasada solidarności". I kontynuuje wyjaśniając
bliżej racje swego stanowiska: "To nade wszystko dane czysto racjonalne
zmuszają mnie do uznania, iż życie ludzkie - raz ukształtowane - uzyskuje jako
takie tytuł do tego, by było same w sobie respektowane i chronione". I dodaje:
"Takie stanowisko wobec życia zajmuję jako człowiek świecki. Dlatego obraża
mnie ten kto mi mówi: - Przejmujesz punkt widzenia Papieża. Papież wypowiada
^się, oczywiście, częściej ode mnie na temat życia. Ale z punktu widzenia etyki
świeckiej (laickiej) jest obrazą dla mnie wmawianie mi przejmowania poglądu
Papieża w tej sprawie, jako że sumienie, które nie respektuje wartości życia
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ludzkiego, stawia się przez to samo poza obszarem dobra t zła. Wszak etyka to
obszar wspólny dla wszystkich, którzy respektują po prostu prawdę, czy są
religijni czy nie". Wypowiedzi te, udzielające po prostu głosu ludzkiemu
•rozumowi, a przypominające tak bardzo głos wybitnego prawnika włoskiego
Norberto Bobbio z Mediolanu w tej samej kwestii, mogą zawstydzić niejednego
deklarującego swą chrześcijańskość polityka.

K O N R A D S Z Y M A Ń S K I - redaktor naczelny "Nova et vetera":

Świętość oznacza łączność z sacrum - albo -przez podzielenie swoim,
życiem przymiotów Bożych (w szerszym tego słowa znaczeniu) albo przez
cieszenie się wiecznością z Bogiem w niebie (w bardziej określonym - i
właściwym tego słowa znaczeniu).
Zatem odnosi się ona właściwie do życia po śmierci, kiedy to skutkiem
nieprzeniknionej woli Boga, mamy szansę być włączeni w Świętych obcowanie.
W życiu doczesnym możemy jedynie być pobożnymi (w sensie przestrzegania
Przykazań I tablicy Dekalogu), dobrymi (w sensie przestrzegania Przykazań II
tablicy Dekalogu) lub żyć w harmonii z innymi ludźmi (co jest najbardziej
mętnym kryterium z racji trudności, jakie zwykle mamy w ustaleniu "słusznego" i
•"niesłusznego" kompromisu). Napięcie, przenikające relacje pobożności do
dobroci i wiary do uczynków, ściśle dotyka naszego pytania.
Ofiarą Krzyżową Chrystus odkupił grzechy ludzkości, lecz jednocześnie
ustanowił Nowe Przymierze, które zawiera określone wymagania względem
ludzi (skierowane tak wobec jednostek, jak społeczności). Z drugiej strony
niecne uczynki Dobrego Łotra nie zyskały specjalnego znaczenia w zderzeniu z
jego Wiarą. Koniec końców człowiek od początku cieszy się wolnością w oczach
Boga, lecz, jeśli chce być Świętym, tak jak Tarrou, stoi przed nim współpraca z
łaską wśród ciężarów doczesności.
Nie. tylko Tarrou, ale całe nasze czasy chcą żyć ułudą "Świętości bez.
Boga". Jeśli nawet nie wybierają ateizmu, stwarzają sobie atrapę Boga (bożków
humanizmu, czy New Age).
Niezmiernie ważne w odpowiedzi Tarrou na wyrzut jego rozmówcy jest
słowo: "Właśnie". Tarrou nie jest lekkoduchem, który nie miał dotychczas okazji
postawić sobie pytania o Boga, który nie chce zawracać sobie głowy takim
problemem, który w końcu jakimś cudem żyje życiem poczciwca, nie ocierając
się nawet o kwestię Boga. Wystarczyłoby "nie wiem" i, zgodnie z Bożą obietnicą,
że "kto nie jest przeciwko mnie, jest ze mną", Tarrou byłby bliżej Boga.
Następnie wystarczyłoby, aby pozwolił się nieść, a spadłby w otwarte ręce Ojca.
Życie z dala od Boga i Kościoła zawsze wynika z winy człowieka. Nie ma
usprawiedliwienia dla odrzucenia Ofiary Krzyża. Jednak nie zawsze wina ta
spoczywa na barkach człowieka, który się oddalił. Może być ona, Bóg jedyny
wie jak dalece, "zasługą" innych ludzi, którzy swoimi zaniedbaniami i
wyrządzonym złem "zbierają" winy tych, za których Pan Bóg w swoim
nieprzeniknionym planie uczynił ich odpowiedzialnymi.
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Czy może jednak istnieć usprawiedliwienie dla tak pierwotnego kodu,
zapisanego w ludzkiej duszy, jakim jest świadomość przymiotów Boga, jak
wszechmoc, stwórczość, przenikliwość? Niektórzy odpowiadają na to twierdząco
i stąd czerpią uzasadnienie dla "świętości bez Boga".
Konsekwencje tego poglądu muszą zaprowadzić nas do zanegowania
wszechmocy Boga. Oznaczałoby ono, że drugi człowiek, system ideologiczny
(na przykład brutalnie ateizujący komunizm), czy wprost szatan mogą
odseparować dobrego człowieka (takiego, który istotnie pielęgnuje w sobie
wszystkie odruchy sumienia, nie eskaluje przemocy, nie powoduje się
pożądliwościami panowania czy bogactw) od łaski Bożej, która jest pierwotnym,
koniecznym (choć nigdy nie wystarczającym) i sprawczym warunkiem wiary
prowadzącej wprost do świętości.
Jednoznaczna odpowiedź Tarrou mówi nam, że on już dokonał tego
wielkiego wyboru; odpowiedział sobie na pytanie o samo istnienie Boga
negatywnie. Człowiek taki musiał w swojej wolności podjąć flirt (przez
zaniedbanie, miłość własną czy decyzję) ze Złym, księciem tego świata,
odrzucając Łaskę.
Mimo to Kościół nigdy nie rościł sobie pretensji do orzekania o czyimś
potępieniu (to wszak alternatywa świętości), czując swoje ograniczenie w
rozpoznawaniu tych najskrytszych poruszeń duszy, jakie mogą przyjść
niespodziewanie i niewidocznie dla kogokolwiek. Tym samym oddaje wyraz tej
samej prawdzie o wszechmocy Boga, który nie zagrodzą nikomu swojej łaski,
jeśli nie uczyni tego sam... człowiek, o którego duszę w tym wypadku chodzi.
Tylko on sam i nikt poza nim, nawet Szatan, nie podejmie ostatecznej decyzji o
jego świętości!
Gdzieś na samym dnie ludzkiej duszy pozostaje zawsze ten wybór,
którego jasność i klarowność jest gwarantowana tym, że Pan Bóg jest dobry i
nigdy nie rząd a od nas rzeczy niemożliwych. Dla tych racji Św. Tomasz pisał o
człowieku urodzonym i wychowanym w lesie, któremu, jeśli był dobry, Pan Bóg
nawet anioła ześie, aby przekazać mu prawdę o Zbawicielu i Jego Kościele; aby
dać mu wszystkie niezbędne środki uświęcania swojego życia. Dlatego też nie
ma świętości bez Boga!
Jednakże i sceptyk patrząc chłodniejszym okiem na ludzkie ułomności,
powinien dojść do podobnej konkluzji. Chociażby socjolog, nawet do cna
pozbawiony wiary, uznać powinien konieczność istnienia (choćby jako idei,
wyobrażenia) autorytetu, który potwierdza nawet najbardziej pierwotne zasady,
jak "nie zabijaj" czy "nie kradnij" i jest jednocześnie postawiony poza porządkiem
ludzkim. W innym wypadku, kiedy tym gwarantem albo nawet normodawcą jest
człowiek, widzimy, że w wieku XX., jak nigdy wcześniej ludzkość grzęźnie w
relatywizmie, który potrafi zinterpretować np. zasadę "nie zabijaj" z pominięciem
dzieci nienarodzonych (aborcja), obłożnie chorych, starców i niedorozwiniętych
(eutanazja), a nawet "nadliczbowych" (globalizm)! Z kolei zasada "nie kradnij",
jeśli sprowadzimy ją do ludzkiego ustanowienia albo damy jej jedynie ludzkie
gwarancje, szybko padnie ofiarą społecznej sprawiedliwości i pozwoli nam na
progresję podatkową, obkładanie specjalnymi podatkami darowizn, a nawet
spadków. Dlatego też nie ma nie tylko "świętości bez Boga", ale nawet - bez idei
Boga.
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ANDRZEJ WAŚKO - zastępca redaktora naczelnego pisma "Arcana":
Idea "świętości bez Boga" z formalnego punktu widzenia jest tym, co w
poetyce nazywa się oksymoronem. Zgodzi się na to każdy, kto z lekcji polskiego
0 poezji baroku zapamiętał takie określenia jak "lodowaty płomień" czy "gorący
lód". "Świętość to heroiczny wymiar wiary w Boga"; określenie "bez Boga" to
jednoznaczna i mocna deklaracja ateizmu. W aspekcie etycznym, tak jak i z
formalnego punktu widzenia, camusowska idea "świętości bez Boga" ma status
sui generis barokowego konceptu; jest wysublimowana, paradoksalna, zadziwia
1 zdumiewa - jeśli nie w zbanalizowanym dziś odbiorze szkolnym, to na pewno w
pierwotnych założeniach jej twórcy.
Jak na mój gust, jest to idea zbyt wysublimowana i zbyt paradoksalna.
W sytuacjach granicznych - w życiu, nie w powieści - nie ma nawet czasu na
rozważanie tego rodzaju dialektycznych subtelności. Aby zachować się w takich
wypadkach przyzwoicie, z godnością a nawet po bohatersku, nie ma też
potrzeby sięgać do tak głęboko literackiego postulatu etycznego. Wydaje się
wręcz, że postulat Camusa swoją barokową strukturą otwarty jest bardziej w
stronę interpretacji i filozoficznego komentarza, niż w stronę zastosowań
praktycznych. Jest to więc idea zrodzona raczej z myślą o bywalcach paryskiej
kawiarni Aux Deux Magots niż z myślą o mieszkańcach jakiegokolwiek Oranu,
zmuszonych do rzeczywistego wybierania między życiem a śmiercią.
Powyższe uwagi nie są z mojej strony krytyką etyki laickiej jako takiej.
Istnieje przecież wiele dróg myślowych znacznie prostszych niż ta,
proponowana przez Camusa, które bez odwoływania się do autorytetu
Boskiego, mogą uzasadnić altruizm, heroizm, poświęcenie życia dla innych. Na
przykład cały system.takich uzasadnień ukazuje w swoich wierszach Zbigniew
Herbert. Jak się okazuje, w dziedzinie moralności można osiągnąć bardzo wiele
"bez Boga", odwołując się natomiast do takich "pogańskich" wartości jak honor,
wierność, cnota, czy - w sytuacjach łatwiejszych - smak... Także utylitaryzm
można doprowadzić do skrajnie idealistycznej postawy ofiarnictwa, jaką
znajdujemy w dziejach polskiej i rosyjskiej inteligencji drugiej połowy XIX wieku.
Ale aspirowanie na tej podstawie do "świętości" pozytywistycznym siłaczkom
wydałoby się zbędne, a Herbertowi, jak sądzę, pretensjonalne. Czyż bowiem
Pan Cogito nie przestrzega nas przed popadaniem w pychę, słowami: strzeż się
jednak dumy niepotrzebnej/oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz/powtarzaj:
zostałem powołany - czyż nie było lepszych?
Według Herberta autonomiczny człowiek nie powinien zapoznawać
przyrodzonych ograniczeń własnej kondycji. Natomiast idea "świętości bez
Boga" jest sakralizacją autonomii człowieka, ołtarzem, który człowiek wystawia
sam sobie i kadzidłem, które sam przed sobą zapala. Czymże jednak jest to
FRONDA WIOSNA / LATO 1995

173

uświęcenie autonomii człowieka, jeśli nie złamaniem tej autonomii, pośrednim
przyznaniem, że nie może się ona utrzymać bez sięgnięcia po atrybuty boskie,
takie jak świętość. Jeśli więc -"świętość bez Boga" potraktować jako ukłon
składany przez autora "Dżumy" jednocześnie w stroną wierzących i
niewierzących, to widać, że ukłon ten w gruncie rzeczy żadnej ze stron nie może
zadowolić.
Odrzucając ideę świętości bez Boga w płaszczyźnie teoretycznej, nie
należy wszak zapominać o tym, co od teorii ważniejsze - czyli o życiu. Nawet
jeśli Albert Camus zajmował się formułowaniem koncepcji w swoim skrajnym
moralizmie dwuznacznych moralnie, to trzeba też przyznać, że w życiu, w
stopniu nieporównanie wyższym niż setki współczesnych mu intelektualistów,
potrafił zachować właściwą miarę rzeczy, jeśli chodzi o stosunek do
ideologicznej "dżumy" XX wieku: nazizmu i komunizmu. Nie tyle więc twórczość,
ile te jasne strony biografii Camusa pokazują, że niewiara w Boga nie musi na
zasadzie prostej determinacji prowadzić do amoralizmu, indyferentyzmu, czy
choćby odrzucania stałych norm etycznych jako takich. Katolikom w Polsce
niełatwo o tym pamiętać dzisiaj, po lekcji, jaką w ostatnich latach odebrali w tym
względzie od swoich oświeconych współbraci z laickiej lewicy. Ale pamiętać o
tym trzeba, w imię sprawiedliwości względem tych jednostek, dla których ateizm
nie oznacza przyzwolenia na wszystko, i które często pokazują nam wierzącym,
jak w trudnych sytuacjach należy dawać świadectwo prawdzie. Ale do tego "idea
świętości bez Boga" nie jest im potrzebna. Kto zaś o świętości bez Boga
zaczyna myśleć serio, powinien zachować ostrożność, ponieważ niebezpiecznie
zbliża się w ten sposób do innych, barokowych konceptów ideologii naszych
czasów, takich jak koncepty "zbawienia bez Boga" i "eschatologii bez Boga".
Tego typu pokusy prowadzą już w prostej linii do pomysłów budowania
królestwa Bożego na ziemi, czyli do marksizmu i pokrewnych mu idei
rewolucyjnych, a lekarstwem na nie może być, po Camusie, lektura dzieł
Mikołaja Bierdiajewa.
W sąsiedztwie "świętości bez Boga" znajduje się także nie tak
szkodliwa (na krótką metę) jak marksizm, ale równie fałszywa postawa
"duszpasterstwa bez Boga". Uprawiają ją zazwyczaj sentymentalni moraliści filantropi, z troską pochylający się nad losem człowieka i jego wieczną niedolą.
Zawsze gotowi do udzielania rad i pouczeń, wszystko rozumiejący i na każde
życzenie gotowi to "naukowo" objaśnić, żyją i działają jakby tylko po to, żeby
innym nieść ulgę w cierpieniu. Ich postawa polega na tym, że w ostateczności
nigdy nie godzą się z ludzkim cierpieniem i bezustannie poszukują jego
przyczyn. Poszukują ich nie w Bogu, w którego nie wierzą, i nie w człowieku, o
którym mają pojęcia zgodnie z nauką Jana Jakuba Rousseau o pierwotnej
dobroci natury - ale w społeczeństwie: w jego zacofaniu i ciemnocie, we władzy
Kościoła, we władzy imperialistów, kapitalistów, nacjonalistów etc. Niektórych
pcha to do polityki (i to jest prawdopodobnie casus kogoś takiego jak Jan Józef
174

FRONDA WIOSNA/LATO 1995

Lipski), innych pcha to do działalności charytatywnej, innych jeszcze do
świeckiego kaznodziejstwa (tu doskonałym przykładem byłby Aleksander
Małachowski). Dla ludzi tego typu idea "świętości bez Boga" jest dzisiaj
podstawowym wzorcem społecznej autokreacji.
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SONIA SZOSTAKIEWICZ

ŚWIĘTY TRUP
Trup zaczyna gnić od prawego podżebrza. Pojawia się tam na
początku mała zielona plama. Dzieje się to: latem - 24 godziny po śmierci, zimą
- około tygodnia później. Plama powoli ciemnieje i rośnie, obejmuje brzuch, a
potem całego trupa. Dochodzi do wewnętrznego kąta spojówki, gdzie
przygotowuje rozkład oka. Pęcherzyki (podniesienia epiderny nabrzmiałe
widocznym wysiękiem) pękają i obnażają skórę właściwą. Brzuch zaczyna
rozdzierać się, chrząstki kostne łamać, a oddzielone mięso ukazuje kostną
podporę. Mózg przekształca się w galaretowatą, szarawą masę, płuca pękają w
bruzdach kręgowych i zamieniają się w miękką brązowawą papkę zanurzoną w
czerwonawej cieczy przesączy nowej. Gąbczasta i sczerniała wątroba roi się od
gnilnych pęcherzy. Wydrążone trzewia mają ścianki czerwowawe, a wokół
okrężnicy wstępującej i kątownicy - zgniłozielone. Serce wygląda jak sflaczały,
uschnięty balon. Podczas gnicia, z trupa dobywa się przyprawiający o mdłości
smród.
Do wielkiego żarcia przystępuje flora trawienna, płucna oraz układu
płciowego, a zwłaszcza nader żarłoczna beztlenowa flora pochwy. Najbardziej
aktywne są bakterie oraz enzymy. Potem dołącza się flora próchnicza stała,
głównie agresywne odmiany sporowców, oraz flora epizodyczna, przede
wszystkim grzyby cellulotyczne. Później do konsumpcji przystępują chrząszcze,
muchówki, nicienie i wije. Rozkładają trupa jako owady dojrzałe lub jako larwy;
larwa zjada dziennie 35 gramów protein. Najwcześniej pojawiają się muchy
plujki, zielone trupnice i szare ścierwice, które składają w trupie swoje jaja.
Potem przychodzą chrząszcze, larwy motyli i omacnice, następnie zaś inne
odmiany muchówek, roztocza, mrzyki i drożdże. Tzw. prochy lub szczątki, które
zostają po zmarłym, to nic innego jak produkt zwierzęcego trawienia.
Po upływie 3 do 6 lat od śmierci, z trupa pozostaje już tylko szkielet,
który ulega procesowi mineralizacji (w sprzyjających warunkach glebowych lub
przy poddaniu trupa konserwacji proces ten może zostać opóźniony lub
częściowo zahamowany - stąd archeologiczne odkrycia szkieletów sprzed
tysiącleci). Ostatecznie jednak, jak pisze francuski naukowiec: "ciała zmarłych,
wszystkie bez wyjątku, znikają na koniec w śmierci szczątków".
Czy jednak rzeczywiście "wszystkie bez wyjątku"? Otóż - są wyjątki i
dotyczą one... świętych. Oczywiście, nie wszystkich, ale dostatecznej ich liczby,
aby nie mogło być mowy o przypadku.
Św. Teresa z Avila, jedyna kobieta zaliczona w poczet Ojców Kościoła,
zmarła w 1582 r. i została pochowana bez balsamowania w głębokiej mogile
przysypanej kamieniami, wapnem i ziemią. Ciało jej ekshumowano
dziewięciokrotnie, ostatni raz w 1760 r. czyli 178 lat po śmierci. Chociaż ubranie
świętej całkowicie zbutwiało, jej ciało pozostało nienaruszone. Wydzielało ono
słodką woń kwiatów; było giętkie, podnosiło się, gdy wciskano weń palce; a za
każdym razem, gdy pobierano relikwie, wyciekała czerwona krew.
Św. Jan od Krzyża zmarł w 1591 r. i pogrzebany został bez mumifikacji,
a do trumny dodano wapna, aby rozkład ciała nastąpił szybciej. Nie nastąpił on
jednak nigdy. Podczas siedmiokrotnych ekshumacji, z których ostatnia odbyła
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się w 1955 r. - a więc 364 lata po śmierci - zwłoki wykazywały ukrwienie i
elastyczność.
Św. Katarzyna Laboure, która zapoczątkowała w Kościele Wiek
Maryjny, zmarła w 1876 r. i pochowana została bez balsamowania. Dwukrotnie
podczas ekshumacji, w 1933 i 1987 r., stwierdzono, że jej ciało nie tylko nie
podległo rozkładowi, ale nawet stężeniu pośmiertnemu, które utrzymuje się
przez pierwsze godziny po zgonie. 111 lat po śmierci zmarła wyglądała tak,
jakby przed chwilą zasnęła.
Św. Maria Józefa Rossello, założycielka Zgromadzenia Córek Matki
Bożej Miłosierdzia, zmarła w 1880 r. i pochowano ją bez balsamowania.
Podczas pierwszej ekshumacji w 1917 r. odkryto, że jej ciało nie uległo
rozkładowi; podczas drugiej ekshumacji w 1938 r. stwierdzono natomiast, że
rozkładowi nie uległo też serce świętej, które 58 lat po śmierci nadal krwawiło.
Umieszczono je w naczyniu wypełnionym odpowiednim roztworem i za każdym
razem, gdy ów roztwór wymieniano, był on przesiąknięty krwią.
Szczególnym przypadkiem jest los ciała polskiego jezuity św. Andrzeja
Boboli, zamęczonego na śmierć przez Kozaków w 1657 f. Podczas tortur
odcięto mu uszy, nos, wargi, części palców i wydłubano jedno oko. Zdarto też
spore płaty skóry z nóg, ramion i tułowia, pozostawiając otwarte rany z
zakrzepłą krwią Zmasakrowane ciało bez żadnej konserwacji pochowano w
podmokłym gruncie wśród zaraźliwych szczątków gnijących ciał. Podczas
uroczystej ekshumacji w 1917 r. czyli 260 lat po śmierci, stwierdzono, że nie
uległo ono rozkładowi, pomimo okaleczeń, które przyspieszyć powinny procesy
gnilne. W 1922 r. oddział Armii Czerwonej zbezcześcił kościół w Połocku i
wywlókł z trumny zwłoki świętego. Zabrano je do Moskwy i ukryto w muzeum.
Zostały zwrócone Kościołowi katolickiemu w 1923 r. po interwencji Piusa XI.
Można je oglądać dziś w Warszawie w kościele pod wezwaniem Świętego.
Zdaniem Aleksandra Pascoli i Raymonda Tarozzi, lekarzy badających
ciało św. Andrzeja Boboli, fakt jego zachowania się ma charakter
nadprzyrodzony. Nauka jest również bezradna w przypadkach innych świętych
(m.in. Klary z Montefalco, Katarzyny Sieneńskiej, Franciszka Ksawerego,
Stanisława Kostki, Karola Boremeusza, Wincentego a Paulo, Bernadetty
Soubirous oraz wielu dziesiątków innych), których ciała w niewyjaśniony sposób
- bez żadnego balsamowania, mumifikowania czy konserwowania - nie uległy
rozkładowi.
Dlaczego zmarli, których zwłoki nie poddały się procesom gnilnym, byli
- bez wyjątku - świętymi chrześcijańskimi? Nauka nie zna na to pytanie
odpowiedzi. Kościół - tak.
Sonia Szostakiewicz
Bibliografia: Philippe Aries "Człowiek i śmierć", PIW Warszawa 1992; Ann Bali
"Współcześni święci", EXTER Gdańsk 1994; Thurston Butler and Attwater "Lives of the
Saints", P.J. Kenedy and Sons New York 1956; Joan Carroil Cruz "Niezniszczalni", EXTER
Gdańsk 1994; Herbert Thurston "The Physical Phenomena of Mysticism", Henry Regnery
Co. Chicago 1952; Louis Yincent Thomas "Trup", Wydawnictwo Łódzkie 1991.

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

177

JAN BEŁDYCKI, JACEK CICHOCKI

KŁOPOTY Z BIERZMOWANIEM
Specjalnie na zlecenie FRONDY w trzech warszawskich szkołach średnich na
wiosnę 1995 r. przeprowadzono wśród uczniów ankietę na temat, czym jest dla
ciebie sakrament bierzmowania.
Najczęściej na zadane pytanie uczniowie odpowiadali prawowiernie.
Najwięcej pojawiło się takich określeń, jak: sakrament dojrzałości w wierze,
świadomy wybór wiary, kolejny etap na drodze do Boga, przyjęcie darów Ducha
Świętego, przyjęcie obowiązków dojrzałego chrześcijanina itd.
Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że sakrament
bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego"(...) Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze
ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Duch świętego i w ten
sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,
do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (Paragraf 1285,
str.311, Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994).
Opinie ankietowanych uczniów zgadzają się więc z kościelną definicją.
Łatwo zauważyć jednak bardzo ważną różnicę. W oficjalnej, katechizmowej
formule, nie mówi się nic o inicjacyjnym charakterze bierzmowania, który często
podkreślali w swoich odpowiedziach uczniowie. Mówili o egzaminie dojrzałości,
wejściu w dorosłe życie:
Można bierzmowanie nazwać jakimś momentem przełomowym świadomość religijna dziecka zostaje poddana jakiejś próbie. Wydaje mi się, że
bierzmowanie kończy pewien etap życia.
W tym momencie sama wyraziłam chęć bycia z Bogiem. To był swego
rodzaju mój nie przymuszony chrzest i akceptacja dla Pana.
Sakrament ten jest nie tak jak chrzest, albo komunia, wtedy chcieli
rodzice, a nie ja - wiąże się on ze świadomym wyborem. Albo przynajmniej ze
świadomym działaniem, kiedy to trzeba się bierzmować, bo ksiądz by się
zdenerwował, albo kumple wyśmiali. Trzeci sakrament zamyka pewien okres
życia i dopełnia człowieka, staje się on pełnym członkiem Kościoła.
W kulturach tradycyjnych przejście do dorosłości - inicjacja - było
jednym z trzech, obok narodzin i śmierci, najważniejszych wydarzeń w życiu
człowieka. Odbywało się w czasie specjalnych, bardzo rozbudowanych
ceremonii. Przeglądając ankiety trudno się oprzeć wrażeniu, że w młodych
katolikach końca XX wieku również drzemie potrzeba jakiegoś szczególnego
podkreślenia tego momentu, kiedy umiera w nich dziecko, a rodzi się dorosły.
Na poziomie wiary, w sferze sacrum, spodziewają się oni, że nastąpi to właśnie
poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania, w czasie jakiejś wyjątkowej
uroczystości. Kiedy tak się nie dzieje, są bardzo rozczarowani:
Bierzmowanie kojarzy mi się z powtarzaniem w czasie uroczystości
regułek, wyuczonych na religii aż do bólu. Wyklepanych w czasie prób.
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Teraz myślę, że nie było ono dla mnie żadnym przeżyciem duchowym.
Nie zmieniło niczego w moim życiu. Po prostu pewnego popołudniaprzyszłam
do kościoła, było uroczyście. Po godzinie wyszłam i wszystko było tak samo jak
przedtem. Wydawało mi się, że całe bierzmowanie jest tak obłudne, zakłamane.
To normalna msza, tylko można z bliska pogapić się na biskupa.
Bierzmowanie kojarzy mi się ze staniem w rządku, były tam dzieci takie
jak ja, 14-15 lat i "stare konie", którym sakrament (nie tyle on, co "papierek")
potrzebny był do zawarcia małżeństwa. Zostałem przepędzony, próbując
zaczepić się w jakimś rządku, były tam głównie grupki towarzyskie, niż świadomi
znaczenia sakramentu, więc nie pasowałem do nich i wciąż próbowałem
znaleźć sobie miejsce. Czułem się jak w kolejce po mięso w czasach PRL-u, a
biskup udzielający sakramentu robił to tak szybko, a minę miał przy tym jakby
mówił "następny proszę."
Na to rozczarowanie momentem bierzmowania na pewno duży wpływ
ma powszechna w naszych czasach choroba, znana w kręgach
wtajemniczonych medyków pod nazwą "powierzchowna emocjonalioza":
Mc nie wiem o bierzmowaniu, nie było dla mnie żadnym przeżyciem.
Jeżeli mam być szczera, bierzmowanie nie zmieniło w moim życiu
wiele. Najprawdopodobniej nie zauważyłam tego, co daje ten sakrament.
Zarażony tą popularną chorobą wymaga, aby każde ważne wydarzenie
w jego życiu wywoływało silną emocję, która niejako potwierdzi rzeczywistą
wagę danej chwili. Chory oczekuje, że za swój akt uczestnictwa w jakimś
wydarzeniu otrzyma natychmiast przeżycie, że w prosty sposób nastąpi jakaś
zmiana, sam nie podejmuje jednak wysiłku, żeby tę zmianę rozpoznać.
Bierzmowanie miało być dla mnie momentem, w którym wstąpiłem w
bliższy Bogu etap życia. Duch święty miał umocnić moją wiarę. Myślę, że na to
właśnie liczyłem, ale czy coś się siało, po prostu nie jestem tego ciągle pewien
W sumie przystąpiłem do sakramentu, aby mieć to z głowy. Jednak w
czasie uroczystości chciałem je przeżyć, ale mi nie wyszło. Właściwie to
bierzmowanie było małym epizodem w moim życiu.
Nie tylko jednak w chorobie tkwi problem rozczarowania sakramentem:
Bierzmowanie jest dla mnie bardzo ważnym sakramentem, od którego zaczyna
się dla młodego człowieka pełniejsze i bardziej dorosłe pojmowanie Boga.
Myślę, że bierzmowanie powinno być przyjmowane w odpowiednim momencie,
do którego trzeba dojrzeć. Razem z klasą przyjmowałem bierzmowanie w ósmej
klasie szkoły podstawowej. Trochę żałuję, gdyż podszedłem do tego
sakramentu nie całkiem świadomie, dziecinnie. Ale oczywiście trzeba było do
niego przystąpić. Niestety, wtedy jeszcze do tego nie dorosłem. Żałuję, że nie
mogę przystąpić do bierzmowania powtórnie ...
Ważny jest wiek, dojrzałość. Każdy powinien przystępować do
bierzmowania, kiedy czuje, że jest gotowy, a zwłaszcza wie i rozumie o co w
nim chodzi."
Zebrane w ankietach odpowiedzi pokazują jak tajemniczy, a przez to
różnie rozumiany, jest sakrament bierzmowania. Inne przyjmowane przez
wiernych sakramenty, związane są albo z jakimś konkretnym działaniem, np.
przyjęcie Hostii w czasie Pierwszej Komunii, albo z połączeniem się z ukochaną
osobą w sakramencie małżeństwa, albo z określonym stanem, np. żalem za
popełnione grzechy podczas sakramentu pokuty i pojednania. W czasie
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bierzmowania, czoło osoby przyjmującej sakrament namaszczeń zostaje
znakiem krzyża, a on sam otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego. Wierny
ma być gotowy na przyjęcie darów Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, równie
tajemniczej i różnie rozumianej, jak sam sakrament. Brak "konkretu" utrudnia
racjonalnemu umysłowi pojęcie istoty bierzmowania i rodzi wątpliwości. Jest to
więc sakrament, wymagający szczególnie dobrego przygotowania i dojrzałości w.
wierze. Uczniowie często podkreślają w swoich odpowiedziach, że wiele zależy
tutaj od katechety prowadzącego te przygotowania na lekcjach religii.
Nie można jednak przesadzić z tym dbaniem tylko o ziemski, rozumowy
wymiar sakramentu bierzmowania. Duch Święty działa i rozprasza wszelkie
zasłony umysłu:
Kiedy przystępowałam do bierzmowania właściwie nie wierzyłam w
Boga. Była to formalność, którą trzeba odbębnić. Ale w czasie uroczystości coś
się stało, to wszystko stało się dla mnie ważne. Teraz modlę się i chodzę
czasem do kościoła.
Bierzmowanie było dla mnie wielkim czadem, kopem energii, wtedy
naprawdę uwierzyłem w Boga i uznałem Go za swojego Pana. Przedtem nie
miało to dla mnie znaczenia. Teraz widzę, że to jest najważniejsze.
To był dla mnie moment pojednania z Bogiem. Wciąż się buntuję
przeciwko księżom, instytucji i wszystkim tym rzeczom, ale czuję, że jestem w
kościele, kiedy już naprawdę dogryzie mi życie, i nic nie wychodzi, wtedy modlę
się do Ducha Świętego
W czasie sakramentu bierzmowania otrzymałem od Boga moc i jest tak
do dzisiaj, ale nie da się o tym napisać na kartce ...
Jan Bełdycki, Jacek Cichocki
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CLIFF JONES

W I T A J C I E W KRÓLESTWIE C H A O S U , CZYLI O D
LSD DO CYBERII
Wcale nie jest trudno odgadnąć kto tu mieszka. Usadowiony wysoko na
wzgórzu, z widokiem na dolinę skrzącą zielenią od drzew i zarośli, ten dom przy
Beverly Hills jest niczym kapliczka dla swego mieszkańca. Umeblowany z
szykiem przywołującym na myśl "Gorączkę sobotniej nocy" i późne lata 70.,
puszyste dywany, sofa i włochate szmaty porozrzucane to tu to tam. Ściany
pokryte są fotografiami przedstawiającymi właściciela w rozmaitych pozach, ale
zawsze uśmiechniętego od ucha do ucha. Jest też stół pokryty malowidłami
Keitha Haringa, a wejścia na patio strzegą naturalnej wielkości kartonowe
postaci Clinta Eastwooda i Johna Wayne'a. Niedowidzący pies kręci się między
porozstawianymi
małymi stertami
czasopism,
książek,
magnesików
lodówkowych, zinów rave'owych, cyberrękawic, dyskietek do Mac'a, płyt
kompaktowych i temu podobnych przedmiotów codziennego użytku.
Znak na drzwiach zaprasza mnie do środka, więc ostrożnie zaglądam
do jednego z pokoi. Tu, stukając coś na komputerze, siedzi zasuszony starszy
pan, którego zapadnięta twarz niewyraźnie kogoś mi przypomina. Ma na sobie
kurtkę trzy numery za dużą, obraca się na krześle i ujawnia cienkie jak zapałki
nogi, odziane w parę workowatych bawełnianych OXFORD ów i buty OAP.
- Mówię ci, one są bardzo praktyczne, bardzo wygodne - tłumaczy.
Pomimo, że w czasie ostatnich lat dramatycznie się postarzał i nie wygląda już
tak cherubinkowato, to jednak jest to ten sam dr Timothy Leary, dysydencki
filozof, humanista, humorysta i, pokrótce, jeden wielki cierń w skroni
establishmentu.
- Aha, przyszedłeś tu po wywiad. Dla jakiego magazynu? "The Race"
(Wyścig)? Jakie wyścigi? Końskie? - Tylko dlatego, że przykłada dłoń do ucha,
możesz uwierzyć, że on naprawdę źle słyszy. Następne urodziny będą dla niego
już siedemdziesiąte czwarte. W środku naszych wstępnych uprzejmości,
zupełnie bez uprzedzenia, nagle odchodzi i zaczyna gmerać w szufladzie
znajdującej się w drugim kącie pokoju. Kiedy już znajduje jakiś niewielki obiekt
swego pożądania, wkłada go do kieszeni i znika w swoim gabinecie. Telefon
dzwoni i on znowu znika. Pojawia się za kilka minut z tak zdumionym wyrazem
twarzy, że sądzę, iż nie wie kim jestem, ani co robię w jego domu.
- Niech ci się to nie wydaje czymś niezwykłym. Tak właśnie wygląda
teraz każdy dzień jego życia. Witamy w chaotycznym wszechświecie dr Timothy
Leary'ego - przyjaciel Leary'ego obecny akurat w domu, by pomóc przy
odpowiadaniu na e-mail (komputerowa poczta elektroniczna), podnosi oczy ku
niebu i śmieje się.
Chaos jest niemal modus operandi Leary'ego, jest rdzeniem jego
obecnej filozofii. Jego najnowsza książka, już trzydziesta szósta w dorobku, jest
zbiorem esei napisanych w czasie ostatniej dekady, a dotyczy wyłaniania się
cyberkultury i wieku informacji. "Chaos And Cyber Culture" ("Chaos i
cyberkultura") jest zbiorem największych przebojów cyberdelicznych (od słów
cybernetyczny i psychodeliczny), w lśniącej okładce z ładną grafiką i stronami
pełnymi gotowych do cytowania aforyzmów. Od bitników lat 50. do - jak to
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L e a r y - N o w e g o Szczepu lat 90., poprzez czasy hippiesów, yuppiesów i
cyberpunków, książka zawiera poglądy Leary'ego na życie, śmierć, s e k s ,
narkotyki i ewolucję Cyberii. Przesłanie? Zachowaj spokój, bez paniki, chaos
jest dobry. Po prostu unieś się na faii Wielkiego Nieporządku i ciesz się.
Poprzez zażywanie narkotyków chaotycznych i chemikalii informacyjnych
(psychodelicznych, smart drugów, itd), Internetu, wszyscy możemy spoglądać
na nadchodzącą chwałę tego millenium. Sposób narracji prowadzi n a s od fizyki
kwantowej do cryogeniki, od Sokratesa do zespołu Huey Lewis a n d t h e News,
od Woodstock do Reagana. Jedynym wspólnym mianownikiem tej mieszanki
jest dr Timothy Leary.
Okruchy postaci takich j a k William Gibson, William Borroughs, Winona
Ryder (córka chrzestna Leary'ego), David Byrne i Susan Sarandon, są
wspaniałym przykładem na to j a k używać przyjaciół i wpływać na ludzi. J a k
zaobserwował Marshall McLuhan "Przyszłością książki jest reklama autora na
okładce". Leary na okładce jest ogromny.
Zanim jednak otrzymamy porcję mądrości i dowcipu od człowieka
nazywanego niegdyś "najniebezpieczniejszym w Ameryce" (Richard Nixon) i
"prostakiem" (Aldous Huxley) oto krótkie wprowadzenie:
W 1960 r. pracownik uniwersytecki w średnim wieku, ojciec dwojga
dzieci, Timothy Leary po r a z pierwszy doświadczył przeżycia psychodelicznego to b y ł y meksykańskie grzyby. Przekonany, że odkrył nowe narzędzie
terapeutyczne o nieograniczonych możliwościach, mogące pomóc ujawnić
sekrety świadomości, założył grupę badawczą do badania psychologicznych
efektów narkotyku. W 1961 r. zażył LSD natchniony przez dokumentację
doświadczonego podróżnika psychodelicznego Aldousa Huxleya i ochotę
powędrowania " t a k daleko j a k to tylko możliwe". Wstrząsające wrażenie
psychiczne, jakiego doznał podczas obcowania z narkotykiem, oraz
wspomnienie samobójstwa popełnionego przez żonę kilka lat wcześniej,
uwolniły wszystkie ukryte kryzysy wieku średniego. Leary odstawił po prostu
swoje dotychczasowe życie na boczny tor, przekonany, że LSD jest najlepszym
narzędziem komunikacji międzyludzkiej, jaki do tej pory wynaleziono. Krótko
mówiąc, Leary stał s i ę ewangelistą kwasu, eksperymentującym z najmocniejszą,
najczystszą znaną formą narkotyku, n i e tylko na sobie, a l e na każdym, k t o
pojawił s i ę w jego drzwiach z ochotą zdobycia wiedzy. Niestety, Uniwersytet
Harvarda uznał, Leary wymyka s i ę spod kontroli i staje s i ę uniwersytecko
nieprzydatny. W 1963 r. został zwolniony.
Niemal natychmiast Leary rozbił swój namiot na polach kultury
masowej, niosąc ze sobą swój misjonarski zapał dla nowego narkotyku. Około
1964 r. napisał "The Psychedelic Experience", pierwszy tekst popularny o
kulturze psychodelicznej. Przyprawiony specyficzną "kwaśną" retoryką
Leary'ego, stał s i ę natychmiast bardzo popularny wśród wszelkiego rodzaju
buntowniczych odszczepieńców i młodzieży będącej p o d wpływem bitników.
Podczas g d y Huxley zawsze twierdził, że LSD powinno b y ć zarezerwowane d l a
myślącej elity, Leary, zachęcany przez poetę Allana Ginsberga, zamierzał d a ć
LSD ludowi.
Pod patronatem nowojorskiego milionera Williama Hitchcocka, który
przekazał Leary'emu swoją posiadłość w Milbrook o powierzchni 4 tys. akrów,
założona została Liga Spirytualnych Doświadczeń (w oryginale League For
Spiritual Discovery). Tam Leary prowadził swoje badania, wygłaszał wykłady i
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rozdawał LSD płacącym za to wszystko gościom. Ponadto wciąż był przyczyną
skandali w środowiskach medycznych i akademickich. Dr Albert Hoffman
pracujący w szwajcarskich laboratoriach (ten sam, który jako pierwszy w 1929 r.
wygenerował LSD) poinformował, że Leary złożył u niego oficjalne
zapotrzebowanie na 100 gram płynnego LSD - ilości wystarczającej, by dwa
miliony ludzi "odjechało" na kilkanaście tygodni. Kiedy Leary zaczął napomykać
0 korzyściach nasycenia wody pitnej LSD, władze ogarnęła panika. Policja
spacyfikowała Millbrook w kwietniu 1966 r., a LSD uznano za nielegalne.
W 1968 r. w głównej siedzibie swojego Bractwa Wiecznej Miłości
(Brotherhood of Eternal Love) Leary zatrzymany został za posiadanie marihuany
1 skazany na dziesięć lat. Ponieważ jednak z tych samych powodów oczekiwał w
tym czasie na rozprawę w Nowym Jorku, czmychnął najpierw do Algierii, potem
do Szwajcarii. Udało mu się uniknąć spotkania z władzą przez trzy lata, zanim
nie wpadł w rządową pułapkę w 1972 r. w Afganistanie.
Uwolniono go dopiero wtedy, gdy zgodził się porzucić zażywanie
narkotyków. Bez grosza i niezdolny do podjęcia pracy w środowisku
akademickim, Leary zajmował się czym popadło, cokolwiek dawało przypływ
gotówki - od okropnych "tripowych" filmów, "tripowych" płyt (na jednej rapuje na
tle utworu Jimiego Hendrixa) aż po odczyty, książki i dziwaczne przedstawienia.
Tak mniej więcej rzeczy się miały przez kolejne dziesięć lat dopóki, mniej więcej
w środku czasów Reagana, powszechnie odczuwanych jako najbardziej
represywne od czasów maccarthyzmu w latach 50., zupełnie niespodziewanie
nastąpił renesans popularności Leary'ego.
- Lata 80. nie były nawet takie złe. Kurczę to były czasy, kiedy pojawiły
się PC-ty i Apple Mac. Lata 70. i 80. charakteryzowały się tym, że uczyliśmy się
jak wykorzystywać nowe techniki, komputery. Był to początek rewolucji,
przejścia od mass mediów do mediów interpersonalnych. Sam fakt, że
dziesięcioletnie dziecko mogło pilotem zmieniać kanały w telewizji jest
zadziwiający. Wiem, że nie brzmi to oszałamiająco, ale ten dzieciak może
poznawać tyle rzeczywistości na minutę, że nawet największy obieżyświat 100
lat temu nie mógł się pochwalić takim wyczynem. Ten dzieciak nie jest już
pasywnym odbiorcą.
Kiedy się słucha Leary'ego, staje się jasne, że jego największym darem
jest zdolność do przetrawiania nawet najbardziej skomplikowanych teorii i
przedstawiania ich w formie porównywalnej do sloganów na t-shircie.
Oczywiście to jest pop, ale pop się sprzedaje i pop jest zabawny. Leary serwuje
swoje epigramy i jest to czysty show biznes - Leary jest w nim mistrzem.
Podczas gdy jego mniej psychodeliczni wyznawcy mogli osiąść na wzgórzach
Oregonu, on jest szczęśliwy w Beverly Hills, centrum świata rozrywki, gdzie Rod
Stewart jest jego sąsiadem i przyjęcia z udziałem gwiazd są na porządku
dziennym.
- To miejsce to centrum komunikacyjne! - twierdzi z zapałem Leary.
Dziś nie wstydzi się już przyznać, że jest bardziej showmanem niż naukowcem.
Przyjmuje rolę "gospodarza kosmicznej gry".
- Tak, właśnie tym jestem. Gospodarzem w telewizji Chaosu - mówi i
wcale nie wstyd mu za swój pociąg do popu. - Wielu łudzi ma problem z tym
ograniczeniem się do jednego tylko pola. A właściwie dlaczego nie można być
naraz popowym i akademickim? A poza tym mam dużo więcej radości z bycia
pop, chodzę dzięki temu na lepsze przyjęcia.
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Nie wszystkich jednak przekonuje ten argument. Wielu ciągle widzi w
nim fałszywego proroka ery psychodelicznej, wielkiego szarlatana
sakramentalnego podziemia, w końcu człowieka, który uniemożliwił dalsze
badania nad działaniem LSD i przekreślił jakiekolwiek szanse na legalizację LSD
swoim nieobliczalnym zachowaniem. Na te zarzuty, stawiane już od niemal dwu
dziesięcioleci, Leary odpowiada uśmiechem:
- Jeżeli cokolwiek, co powiedziałem lub uczyniłem, uniemożliwiło
jakiekolwiek oficjalne badania tego potężnego specyfiku, to dobrze! LSD nie
powinno być w rękach rządowych biurokratów.
Najłatwiej byłoby stwierdzić, że Leary konstruuje bezsensowną ale
zajmującą filozofię. Sztuczka polega jednak na tym, żeby dwie trzecie z tego, co
mówi, przyjąć za retoryczne bzdurki, oparte na pseudo-naukowych podstawach.
Pozostała część jest jednak oświecającym, ważkim i znaczącym komentarzem
współczesności. Nasze przejście od społeczeństwa industrialnego do
społeczeństwa informacyjnego zawsze było dla niego interesujące. Jako jeden z
pierwszych opowiadał się za przyjaznym dla środowiska, zielonym stylem życia,
jako jeden z pierwszych wskazał palcem na wielki biznes jako źródło zatrucia
środowiska i ekoprzestępczości. Podobnie jak Asimov i Arthur C. Ciarkę, Leary
przyznawał, że niebagatelna jest kwestia kolonizacji przestrzeni. Wyśmiano go,
gdy mówił o możliwościach genetycznych manipulacji, które dziś są na porządku
dziennym. Poza tym wyodrębnił on kwestię makro mediów i mikro mediów w
czasie, kiedy większość skupiała się na wzroście znaczenia mass mediów i
telewizji globalnej.
Jeżeli - powołując się na McLuhana - medium jest przesłaniem, Leary z samego
siebie uczynił medium, wlazł w skorupę show biznesu i, podobnie jak Andy
Warhol, uczynił ze swego życia formę sztuki. Wciąż regularnie wygłasza
wykłady i bierze udział w "przedstawieniach", występuje jako MC i korzysta z
przewodników kulturalnych, CD-ROMów. Popyt na guru powrócił i Leary, jak się
wydaje, jest gotów do zgarnięcia większej gotówki.
Jest on w końcu jednym z czcigodnych starszego pokolenia
kontrkulturowców. Zna Williama Borroughsa i Hunter S. Thompsona, którzy
przypominają o naiwnym rewolucyjnym zapale minionych lat. Wciąż jest na tyle
niepokorny, by Kanada i Wielka Brytania utrzymywały w mocy zakaz wjazdu
Leary'ego na swoje terytorium. Ostatnio jednak nieco się uspokoił. Oczywiście,
nie porzucił swojego oddania dla psychodelii jako narzędzia interpersonalnego.
Całkowicie opowiada się za "tripowaniem", dopóki nie ulegnie "de-animacji". Jest
zapalonym zwolennikiem zamrażania ciał i jeden z rozdziałów swojej najnowszej
książki poświęcił na opowieści jak wspólnie z Grace Jones wykradają ciało Andy
Warhola i zamrażają je w ciekłym nitrogenie obok ciała Walta Disney'a.
Drzwi się otwierają i wchodzi kolejny gość. Leary wita go i niebawem
pogrążają się w gorącej dyskusji.
- Wiesz co najbardziej w tobie lubię Tim? - słyszę trochę złośliwe
pytanie. - To, że jesteś taki wiarygodny.
- Och, nie wierz mi! Nie rób tego nigdy. Posłuż się własnym mózgiem,
własną duszą, bo jeśli tego nie uczynisz, nikt za ciebie tego nie zrobi. To właśnie
jest piękno chaosu - tworzysz swoją własną rzeczywistość.
Cliff Jones
(tłumaczyła Bogna Świątkowska), The Face, 1995
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ADAM PARFREY

EUGENIKA - NAUKA OSIEROCONA
Szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że eugenika była
rodzajem szarlatanerii, zapoczątkowanej przez "Mein Kampf, a zakończonej
eksperymentami doktora Mengele. Tak jednak nie jest. Eugenika występuje
także współcześnie, tyle że określamy ją eufemistycznym mianem "planowania
rodziny" czy "inżynierii genetycznej", a eufemizmy te oznaczają jedynie, że
zabijanie stało się eleganckie i poparte nową śpiewką
Eugenika to praktyczne zastosowanie teorii genetycznych służące
wzmocnieniu ludzkiego materiału genetycznego (eugenika pozytywna) lub
eliminacji genetycznych śmieci (eugenika negatywna). Na przełomie wieków
eugenika była czymś w rodzaju imperatywu moralnego. Dla żon i matek stała się
elementem oświaty zdrowotnej, sterowanej - zgodnie z ideałami pozytywizmu przez naukę. Dla socjologów eugenika była sposobem na ulepszenie rasy
ludzkiej, tak jak ulepsza się rasy bydła. Wszyscy pokładali w niej wielkie
nadzieje, oczekiwano stałego wzrostu ludzkiej inteligencji oraz spadku
przestępczości i defektów genetycznych. Wiele amerykańskich stanów wzięło
eugenikę pod swoje skrzydła i wprowadziło prawo nakazujące sterylizację
fizycznie nieprzystosowanych. Do końca lat 20. wiele tysięcy psychicznie
chorych oraz najgroźniejszych przestępców przeszło przymusową sterylizację wszystko pod auspicjami nauki i usankcjonowane prawem.
Jednak już w połowie lat 30. eugenika zaczęła stawać się synonimem
rasizmu i pseudonauki. Wrogość wobec Niemiec wzrastała, a wraz z nią
uczulenie zachodniej propagandy na nazistowską retorykę rasową, która z
tezami o wyższości rasy aryjskiej stanowiła zagrożenie zarówno dla
Amerykanów jak i Brytyjczyków. Powstało wtedy mnóstwo książek i opracowań
uderzających w mit aryjskiego supermana. Lecz jakby na ironię Niemiecki Sąd
Demograficzny przystosowywał jedynie amerykańską politykę eugeniczną.
Już w 1930 r. Hitler zwierzał się swemu doradcy ekonomicznemu
Wagenerowi: "Z wielkim zainteresowaniem badałem prawo kilku amerykańskich
stanów dotyczące zapobiegania rozmnażaniuludzi, których geny, wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa, byłyby bezwartościowe lub szkodziłyby rasie."
[Otto Wagener, Hitler: Memories of a Confidant, 1985, Yale Univ. Press]
Eugenika = rasizm. To równanie w wielu krajach stało się
niepodważalne. Zresztą już w latach 20., czołowi eugenicy szybko zdystansowali
się od tych, którzy jak Madison Grand i Lothrop Stoddard, propagowali teorie
czerpiące z prac de Gobineau, sławiących wyższość rasy nordyckiej. "Gram
eugeniki jest wart tony uprzedzeń rasowych" - pisał profesor Frank Hankins w
książce "Ewolucja w myśli współczesnej", próbując ratować eugenikę przez
połączenie jej z amerykańskimi sloganami "etnicznego kotła". Niemniej Hankins i
jego koledzy-naukowcy zawiedli się. Do roku 1940 obcięto fundusze badawcze i
wstrzymano sterylizacje; eugeniczny ideał narodu pełnego geniuszy i wolnego
od imbecyli odchodził w niepamięć.
Odrzucenie genetyki stosowanej zbiegło się w czasie z narodzinami
innej skrajności. Pod koniec lat 30. Grigorij Łysenko ogłosił, że nie ma czegoś
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i c m i c y u ja* U Z R E A Z I C Z E N I E cecn, i że wszystkie cechy są determinowane przez
środowisko. Otworzyło to drogę reorganizacji rosyjskiego ducha na stalinowską
modłę. Po obaleniu teorii dziedziczenia sowieccy władcy mogli oczekiwać
niezachwianego posłuszeństwa od tych, którym zaszczepiono komunistyczne
dogmaty. Aldous Huxley i inni pisarze sciene-fiction kreślili wizje eugenicznotechnologicznego koszmaru ( w późniejszym okresie Huxely uznał
"nieregulowane" rozmnażanie za o wiele większy koszmar). W Stanach teoria o
uzależnieniu inteligencji od środowiska stała się podstawą pozwów sądowych
oskarżających o rasizm instytucje przeprowadzające testy na inteligencje, w
których biali i Azjaci wypadali znacznie lepiej od czarnych i Latynosów.
"Równizm" znalazł przełożenie w Programach Równych Szans, ignorował wyniki
badań naukowych, które mówiły o genetycznych korzyściach. Dla liberałów nic
nie jest tak przerażające, jak wizja Ameryki w narkotycznych oparach
społecznego darwinizmu. Po II wojnie światowej, na fali powszechnego
sentymentu antyhitlerowskiego, naukowcy związani z UNESCO zalali
księgarnie, koledze i uniwersytety książkami w rodzaju "Najgroźniejszy mit
ludzkość?', demaskatorskimi traktatami o "faszyzmie genitaliów". Obecnie antyeugeniczny płomień został przejęty przez naukowców-dziennikarzy: S.J. Goulda
(Mismeasure of Man; Ludzka omyłka), Allena Chase {The Legacy of Malthus;
Dziedzictwo Malthusa) i Daniela Kevlesa (In The Name of Eugenics; W imię
eugeniki). Ich prace wpisujące się w Anglosaską tradycje propagandy
antyfaszystowskiej, przypominały o przesłankach moralnych. Kevles kończy
swoją książkę słowami: "im dalej idzie rozwój genetyki, tym większy jest upadek
autorytetu nakazów moralnych w medycynie i w zwyczajach rozrodczych".
Zresztą stosunek UNESCO do eugeniki jest strasznie pogmatwany - raz za, to
znów przeciw - co dobrze ukazuje manipulowanie rozmnażaniem z powodów
tylko i wyłącznie politycznych. G. Broch Chisholm, były dyrektor WHO, tak
sformułował cele UNESCO : "Ludzie na całym świecie muszą stosować kontrole
urodzin, musimy krzyżować rasy, aby powstała jedna rasa, żyjąca w jednym
świecie, rządzona przez jeden rząd".[LA S.A. magazine, 12 sierpień 1955]
Takie opinie ukazują nam jasno, że takie rozumienie eugeniki, bardziej
zgodne z humanistycznymi ideałami, przemycane jest pod hasłami wyzwolenia
seksualnego i równości rasowej, podczas gdy wczesna eugenika, kładąca
nacisk na rozwój moralny i intelektualny, jest potępiona.
Poniżej zebrałem opinie czołowych filozofów, polityków, naukowców,
dziennikarzy, którzy są przychylni eugenice.

Adam Parfrey
"Apocafypse Culture" Amok Press, Nowy Jork] 1987

P L A T O N "REPUBLIKA":

- Zatem przypuszczam, że młodzi mężczyźni, którzy udowodnią że są dobrzy i
prawi w czasie wojny lub w innych okolicznościach, będą uhonorowani, należą
im się nagrody, przede wszystkim więcej wolności, jeśli chodzi o stosunki z
kobietami, co byłoby dobrym usprawiedliwieniem dla tego, by owi mężczyźni
spłodzili jak najwięcej dzieci.
- Tak, masz rację.
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- Potem urzędnicy odbieraliby dzieci zaraz po urodzeniu (...)
- Tak.
- Dzieci prawych byłyby potem przeniesione pod opiekę specjalnych nianiek,
które żyłyby w specjalnym miejscu oddzielonym od reszty miasta; te z nich,
które byłyby gorsze lub te urodzone z wadami, byłyby odnoszone do pewnych
tajemniczych, nieznanych miejsc.
H R A B I A ARTHUR DE G O B I N E A U "O NIERÓWNOŚCI RAS" (1853):
Słowo "zdegenerowany", gdy zostanie zastosowane do ludzi, oznacza (tak jak
powinno), że ludzie nie mają już tej wewnętrznej wartości, którą ongiś posiadali,
a to dlatego, że w ich żyłach nie płynie już ta sama krew. Nieustanne staczanie
wpłynęło na jakość ich krwi. Innymi słowy, mimo tego, że naród nosi tą samą
nazwę nadaną przez założycieli, nazwa ta nie obejmuje już tej samej rasy. W
istocie człowiek czasów upadku, człowiek zdegenerowany jest już, z rasowego
punktu widzenia, istotą inną od bohaterów wielkich epok.
SIR FRANCIS G A L T O N "HEREDITARY TALENT AND CHARACTER? ("O
TALENCIE PRZYRODZONYM" 1863):
Nasz
ucywilizowany
ludzki
inwentarz - jest,
dzięki ' wrodzonym
niedoskonałościom, o wiele słabszy od tego co reprezentują inne gatunki
zwierząt, zarówno te dzikie jak i udomowione. Jeżeli choć dwudziesta część
tego wysiłku, który wkładamy w doskonalenie bydła, byłaby włożona w rozwój
rasy ludzkiej, zaiste stworzylibyśmy galaktykę geniuszy.
K A R O L D A R W I N "THE DESCENT OF MAN" ("POCHODZENIE CZłOWIEKA"
1871):
Dzięki wspaniałym pracom pana Galtona wiemy, że istnieje tendencja' do
dziedziczenia geniuszu.
A . R . W A L L A C E , CYTAT ZA "MENTAL AND MORAŁ HEREDITY IN
ROYALTY' (1872):
Podczas naszej ostatniej rozmowy Darwin stwierdził, że czarno widzi przyszłość
ludzkości, a to dlatego, że współczesna cywilizacja eliminuje selekcję naturalną i
najlepiej przystosowani wymrą.
H E R B E R T S P E N C E R "PRINCIPLES OF SOCIOLOGY" ("PODSTAWY
SOCJOLOGII" 1881):
Opieka nad niezdolnymi-do-niczego kosztem zdolnych jest wyjątkowym
okrucieństwem. Jest umyślnym kumulowaniem cierpienia przyszłych pokoleń.
Nie ma dla nich większego przekleństwa niż spuścizna, jaką jest wzrastająca
populacja imbecyli.
DR A L E X A N D E R

GRAHAM

BELL,

CYTAT ZA "THE JOURNAL OF

HEREDITY" (1898):
Współcześnie wieści o tym, że kobiety nie chcą mieć dzieci, jest bardzo
alarmująca, zrodziła ona opór przeciw temu co nazywamy samobójstwem rasy.
ALDOUS HUXLEY "BRAVE NEW WORLD REViSIED" (1958):
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W drugiej połowie XX wieku nie robimy nic, by usystematyzować naszą
rozrodczość; w sposób przypadkowy i nieuregulowany nie tylko przeludniamy
planetę, lecz robimy także wszystko, aby te masy miały słabsze cechy
biologiczne.
P A U L E H R L I C H T H E POPULATION BOMB" ("BOMBA DEMOGRAFICZNA"

1988):
Intelektualne zrozumienie eksplozji demograficznej posiadłem już dość dawno.
Zrozumienie emocjonalne przyszło kilka lat temu, pewnej śmierdzącej dusznej
nocy w Delhi. Wraz z żoną i z córką wracaliśmy do naszego hotelu w starożytnej
taksówce. Po siedzeniach skakały pchły. W miarę jak brnęliśmy przez miasto,
-zagłębiliśmy się w ciasne slumsy. Ulice wydawały się być ożywione przez ludzi.
Ludzie jedli, ludzie myli się, ludzie spali. Ludzie wizytowali się, kłócili, oddawali
mocz. Ludzie przyklejeni do autobusów. Ludzie pasący zwierzęta. Ludzie,
ludzie, ludzie, ludzie.
B E R T R A N D R U S S E L Z PRZEMOWY (1930):

Jednostki najinteligentniejsze rozmnażają się zazwyczaj słabo, w sposób nie
wystarczający do podtrzymania ich liczby na stałym poziomie. Jeżeli nie zostaną
przedsięwzięte środki, aby rozmnażali się oni w sposób wystarczający, wkrótce
zabraknie inteligencji niezbędnej dla utrzymania rozwiniętego systemu. Co
więcej, należy oczekiwać, że za sto lat nowe pokolenia będą głupsze od swych
przodków i staną się niezdolne do utrzymania nawet takiej nauki, którą mamy
obecnie.
R U D O L F F R E R K S "GERMAN POPULATION POLICY"

("NIEMICKA POLITYKA DEMOGRAFICZNA"1938):
Przeciwnicy niemieckiego prawa, promującego dziedziczenie zdrowia naszego
narodu, mówią: "Kto dał wam prawo niszczenia życia i ingerowania w prawa
natury, dzięki którym powstało życie?" Nie, my nie niszczymy życia. Ze swej
strony zapobiegamy rozwojowi życia skażonego chorobą, niezdolnego do
stawienia czoła wyzwaniom istnienia. A swoją drogą czyż nie jest prawdziwe
stwierdzenie, że grzechem przeciw prawom natury jest nie tylko popieranie
cierpienia, ale też promowanie jego dalszego rozwoju.
A D O L F H I T L E R "MEIN KAMPF" (1925):

Ci, którzy są fizycznie i psychicznie chorzy i nieprzystosowani nie mogą
przekazywać swego cierpienia swoim dzieciom. Państwo poprzez system
edukacyjny musi nauczyć, że choroba nie jest hańbą lecz nieszczęściem dla
tych, których dotknie, jednakże jest przestępstwem i hańbą przekazywanie tego
nieszczęścia niewinnym istotkom z czysto egoistycznych pobudek
Państwo musi także nauczyć, że ukazaniem prawdziwej szlachetności, aktem
prawdziwe ludzkim, ze wszech miar godnym podziwu, jest wyrzeczenie się
dziecka przez tego, kto nosi chorobę dziedziczną i skupienie swojej miłości i
uczuć na nieznanym dziecku, którego zdrowie gwarantuje, że zostanie ono
silnym członkiem potężnej wspólnoty.
S Ę D Z I A O L I V E R H O L M E S WERDYKT W SPRAWIE BUCKA PRZECIW

BELLOWI (1925):
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Wiele razy widzieliśmy, że dobro publiczne wymaga ofiar nawet najlepszych
obywateli. Byłoby zatem dziwne, gdybyśmy nie wymagali od słabszych o wiele
mniejszego poświęcenia [sterylizacji], często nie tak bolesnego dla samych
zainteresowanych, a wszystko dlatego, aby uchronić nasz byt przed zalewem
miernoty. Dla świata jest lepiej, jeżeli zamiast zabijania zdegenerowanego
potomstwa za przestępstwa lub zamiast pozwolenia na wegetację imbecyli,
społeczeństwo zapobiega rozwojowi nieprzystosowanych i im podobnych... Trzy
pokolenia imbecyli absolutnie wystarczą.
E D W A R D D. WILSON "SOCIOBIOLOGY" (1975):
Ludzkość nigdy nie zakończyła ewoluować, lecz w pewnym sensie nasza
populacja dryfuje. Może to spowodować zmianę optimum socjoekonomicznego
najbliższych pokoleń. Szczególnie szybkość przepływu genów wzrasta do
dramatycznego poziomu i stale rośnie, czemu towarzyszy spadek kontaktów
między członkami wspólnot lokalnych . Rezultatem może być spadek zachowań
altruistycznych, niedostosowanie i utrata genów selekcjonowanych przez grupę.
A R T U R J E N S E N CYTAT ZA DlSCOVER (PAŹDZIERNIK 1985):
Jestem pewien, że można by wyhodować inteligentnych ludzi, tak jak hodujemy
mleczne krowy czy kury nioski. Wystarczyłoby podwyższyć przeciętny wskaźnik
inteligencji, a świat byłby zupełnie inny. Gazety, książki, TV, byłyby bardziej
wyrafinowane. Szkoły uczyłyby inaczej.
"POłOWA AMERYKAŃSKICH PAR NIE MOŻE MIEĆ DZIECI" THE NEW YORK
TIMES (1986.02.11):
Prawie połowa wszystkich amerykańskich [białych] par w wieku rozrodczym jest
fizycznie pozbawiona możliwości posiadania dzieci. Zgodnie z rządowymi
statystykami Amerykanie coraz częściej wybierają sterylizacje, by ograniczyć
wielkość swoich rodzin.
"BADANIA OSOBOWOŚCI WYKAZUJĄ ŻE CECHY SĄ DZIEDZICZONE."
THE NEW YORK TIMES (1986.12.02.)
Układ genetyczny dziecka ma większy wpływ na osobowość niż wychowanie.
aWykazały to badania bliźniąt jednojajowych wzrastających w różnych
rodzinach. Odkrycie to, obalające szeroko rozpowszechnine przekonanie o
pierwszorzędnym wpływie rodziny, stanie się zapewne przyczynkiem do gorącej
dyskusji.
ULA. S C H U L T Z 'RACE OR MONGREL?" ("RASA CZY MIESZAŃCE" 1918):
Degeneracja jest tam [w Peru] większa i postępuje szybciej niż w innych krajach
Ameryki Południowej, a to z powodu dopływu krwi chińskiej do biało-czarnoindiańskiej mieszanki. Praktycznie nie ma Indoeuropejczyków czystej krwi, a z
wyjątkiem Indian z interioru populacja składa się z krzyżówek hiszpańskoIndiańskich, hiszpańsko-czarnych, hiszpańsko-żółtych, krzyżówek kundli z
innymi
kundlami.
Wszystkie
te
mieszańce
nawiedzają
Ziemię
rozpowszechniając potworną zgniliznę.
PAUL

POPENOE

I

ROSWELL

HILL

JOHNSON

STOSOWANA" (1918):
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'EUGENIKA

...Niektórzy pomijają fakt, że to religia zaprzepaszcza wartości ludzkie i
eugeniczne. Przypadki biczowania i celibat nasuwają się tutaj jako dwa
spektakularne przykłady. Ponieważ pęd ku eugenicznym ideałom jest
hamowany przez brak odpowiednich motywacji, eugenicy z nadzieją oczekują
na pomoc, którą może zaoferować religia. Niestety, trzeba przyznać, że
dotychczas religia oferowała, obok delikatnej motywacji eugenicznej, wielką
dawkę myślenia antygenetycznego. Gdyby chociaż zaniechać celibatu, nie
byłoby eugenicznych strat, lecz tak nie jest, celibat obejmuje wielu mężczyzn,
którzy trzymają się sztywno scholastycznych standardów.
"NOWE FORMY ŻYCIA BĘDĄ PATENTOWANE" THE NEW YORK TIMES
(1987.04.17):
Rząd Federalny, biorąc pod uwagę wszystkie implikacje moralne i etyczne,
oznajmił dziś, że pozwala wynalazcom na patentowanie nowych form zwierząt,
stworzonych dzięki manipulacji genetycznej.
Ustawa zabrania patentowania nowych ludzkich cech genetycznych, lecz
pracownicy Urzędu Patentowego stwierdzili, że decyzja ta może doprowadzić
do wprowadzenia komercyjnej ochrony cech ludzkich.
"Decyzja mówi, że pod uwagę będą brane wyższe formy życia , co może objąć
także istoty ludzkie" - powiedział Charles E. van Horn, szef oddziału chemii
organicznej i biochemii urzędu patentowego.
A.F. TREGOLD "A TEXT BOOK OF MENTAL DEFICIENCY"
("O ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH" 1946):
Sformułowano też sugestię zupełnie odmienną - państvso powinno zakończyć
egzystencję chorych i nieefektywnych członków społeczeństwa. Zapewne
większość ludzi jest zgodna co do tego, że jest to dla pełnowartościowych
obywateli najlepsze i ze wszech miar logiczne rozwiązanie. ...Wydaje mi się, że
bezbolesne zakończenie ich życia byłoby czymś ludzkim i ekonomicznie
wskazanym. Z własnego doświadczenia wiem, że takie rozwiązanie przyjęte
byłoby z ulgą przez większość rodziców.
HOUSTON S. CHAMBERLAIN "FOUNDATIONS OF THE 19TH
CENTURY"
("PODSTAWY WIEKU XIX" 1899):
Czy tak zwane "szlachetne" rasy zwierząt, charty, trottery, terriery są dziełem
przypadku i bezładu? Czy stworzono je dając zwierzętom równe prawa, dając
im to samo jedzenie i traktując je tym samym batem? Nie, są one rezultatem
sztucznej selekcji i ścisłego przestrzegania czystości rasy. Konie i psy dają ma
możność zauważenia, że przymioty intelektualne idą w parze z fizycznymi;
znajduje to szczególne zastosowanie do cech moralnych; kundle są często
sprytne, ale nie można na nich polegać, zawsze pozostają moralnym chwastem.
Niekończący się bezład w stosunkach dwóch rozwiniętych ras prowadzi do
nieuchronnego upadku. Dlaczego rasa ludzka miałaby być tu wyjątkiem?
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HAVELOCK

ELLIS

THE

TASK

OF

S0C1AL

HYGIENE" (

I!

ZADANIA

HIGIENY SPOŁECZNEJ"1914):
Eugeniczne ideały, które obecnie się rozwijają, nie są czymś sztucznym, są
wyrazem naturalnych instynktów (...)Nowe ideały staną się częścią świadomości
społecznej, czymś w rodzaju nowej religii i wpłyną w sposób podświadomy na
impulsy mężczyzn i kobiet Ideały eugeniczne zmuszą ludzi do odrzucenia jako
partnerów osób naturalnie nieprzystosowanych - chorych, nienormalnych,
słabych - a impulsy te, w odróżnieniu od tabu barbarzyńskich społeczeństw,
będą poparte przez sumienie.

L O T H R O P S T O D D A R D "INTO THE DARKNESS" ("W CIEMNOŚĆ" 1940):

Tego dnia rozpatrywano [w Niemieckim Sądzie Eugenicznym] inne sprawy,
wszystkie bardzo starannie i metodycznie. Wyszedłem przekonany że prawo
jest egzekwowane właściwie, a sąd, jeżeli już, jest za bardzo powściągliwy. Ta
jedna wizyta wykazała, że prawo sterylizacyjne służy pieleniu najgorszych
skłonności niemieckiego inwentarza w naukowy i prawnie normowany sposób.
STANY POPIERAJĄCE STERYLIZACJE (1907-1931 J.
Indiana, Waszyngton, Kalifornia, Connecticut, Nevada, Iowa, New Jersey, New
York, Północna Dakota, Kansas, Michigan, Wisconsin, Nebraska, Oregon,
Południowa Dakota, New Hampshire, Północna Karolina, Alabama, Montana,
Delaware, Virginia, Idaho, Utah, Minnesota, Maine, Missisippi, Zachodnia
Wirginia, Arizona, Vermont, Oklahoma.
PAŃSTWA POPIERAJĄCE STERYLIZACJE (1907-1931):
Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Stany Zjednoczone, Estonia, Wolne
Miasto
Gdańsk, Anglia, Bermudy, Kanada, Meksyk, Japonia, Niemcy.
DECYZJA STANU OREGON (1989):
W roku 1989 władze stanu Oregon wprowadziły kastrację jako karę dla
gwałcicieli. Jednak Sąd Najwyższy uchylił tą decyzje jako niezgodną z
konstytucją.
"ŚWIAT NAUKI" (1992.02.):
...W dziedzinie biologii uhonorowano Roberta Klarka Grahama za założenie w
miejscowości Escondido w stanie Kalifornia Repository for Germinal Choice banku przechowującego spermę laureatów Nagrody Nobla i olimpijczyków.
WIELKA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA PWN [TOM 3, STRONA 515]
(1964):
Eugenika [gr] (...) zasady te są również przestrzegane w poradnictwie
przedślubnym, którego zadaniem jest m.in. niedopuszczenie do możliwości
rodzenia się dzieci obciążonych chorobami dziedzicznymi; np. w większości
stanów USA wprowadzona jest nawet przymusowa sterylizacja obciążonych
chorobami dziedzicznymi, wykonywana jednak w olbrzymiej większości
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przypadków za zgodą chorego lub - w razie jego niepoczytalności - za zgodą
rodziny.
Tak więc e.,
która szuka poprawy stanu zdrowotnego ludzkości różni
się zdecydowanie od rasizmu,
który odwołuje się wprawdzie do zasad e.,
ale
wypacza je (,.).
W zakres e., zwanej także higieną społeczną,
wchodzą również
zagadnienia
świadomego
macierzyństwa,
walki
z
alkoholizmem
i
chorobami
wenerycznymi,
zagadnienia
higieny pracy
i
higieny
psychicznej,
propagowanie
wychowania
fizycznego
itd,

MADISON GRANT T H E PASSING
WIELKIEJ RASY" 1913):

OF

THE GREAT RACE" ("PRZEJŚCIE

Prawdziwa
arystokracja
jest
rządzona
przez
najlepszych
i
najmądrzejszych,
zawsze jest
to
niewielka
grupa.
Społeczeństwo jest jak
wąż
ciągnący
swoje
długie ciało po ziemi,
ale z głową zawsze wysuniętą do przodu i zawieszoną
lekko nad ziemią.
Ogon węża to siły antyspołeczne, ciągnięte siłą na drodze ku
postępowi.
Tak
wyglądało
społeczeństwo
od
zarania
dziejów
i
tak
są
zorganizowane
wspólnoty starsze
od naszej.
Co się stanie z postępem,
gdy
rządy przejmą przeciętni?
Otóż,
wracając do analogii wężowej,
są gatunki węży,
które pełzną do przodu, nie bacząc na głowę, lecz węże te nie są w stanie
wykonać
szybkiego
postępu.

tłumaczył
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i opracował:

Nikodem

Bończa-Tomaszewski
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PIOTR MAUR

ROZWAŻANIA
SZLACHCIA
DON
JUANA
PRZEJEŻDŻAJĄCEGO
PRZEZ
PEWNE
MAŁE
MIASTECZKO O D Z I E D O T A R Ł U C H O D Z Ą C K O L E J N Y
RAZ POŚCIGOWI A GDZIE ZUPEŁNIE DLA NAS I DLA
NIEGO NIEOCZEKIWANIE DOPADŁA GO CHANDRA
ranki są teraz chłodne i trzeba się cieplej nosić
jesień nie jest dogodną porą roku łatwo można zabrudzić odzienie
a i o katar nietrudno choć trzeba przyznać że pełna jest uroku
ale trzeba mieć czas aby sycić zmysły pięknem natury a tu ciągle
galop i galop i kluczyć trzeba jak lis gdzie tam czas na zachwyt
gdy pościg wciąż blisko bierze się wszystko jak leci oj zgonionym
zgonionym okrutnie i głodnym powinienem pomyśleć o jakiejś emeryturze
łata lecą ani się obejrzeć a starość dopadnie od strony kręgosłupa
a cóż to za mieścina tak mała że aż litość bierze daleko stąd wszędzie
a kobiet pewnie tyle co na lekarstwo jakieś wykrztuślne paskudztwo
tłuste i mdłe ale co mi tam gdzieś kiedyś trzeba by osiąść nie sposób tak
ciągle żyć ściganym tropionym zgubią mnie te kobiety ledwie gdzie
się pojawię już jakiś małżonek kochanek synalek ojczulek teść zięć
braciszek przyrodni rodzony zakonny nie brak raptusów na tym świecie
do bicia to pierwsi zabić spalić powiesić to i owszem szlachetne rzemiosło
ale żeby zerżnąć babę raz a porządnie to kurwa nikogo jak bóg miły
słowo powiedzieć dobre a ucieszne nie ma tych drabów tak gdziekolwiek
a tu czy tam to w gruncie rzeczy żadna różnica mieścina mała bo mała
wszyscy w końcu wywodzimy się z małych miasteczek stukot końskich kopyt
0 kocie łby nierówne i śliskie smród szczyn wylewanych przez okno
szkorbut ospa i inne plagi poza tym knajpa kościół i dwie kurwy na krzyż
zajeżdżone jak szkapy w przydrożnej karczmie za życia się takie beatyfikuje
byłoby tutaj może nienajgorzej gdyby nie ten porywisty i wilgotny wiatr
od oceanu i sól wszędzie sól mógłbym kupić tu dom i jak wieczór długi
grzać kości przy trzaskającym w kominku ogniu ale ten wiatr i ta sól
a przecież chciałbym czasami przechadzać się na skały by nasłuchiwać
rozbijających się w dole fal ale ten wiatr i ta sól stałbym na skałach
przypominając sobie obrazy z przeszłości kobiety kobiety piękne kobiety
a może bym wiersze klecił jak ten no tse tssse tszeslav milosh tfu
a może bym pisał pamiętniki jak giovanni Casanovą gdyby nie ten wiatr
1 ta sól od tej soli można zupełnie skruszeć ech kurwa życie zagapiłem się
anim spostrzegł jak się ta mieścina skończyła a miałem odpocząć kapkę
posilić się przed dalszą drogą ech szkoda gadać wio wio
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to mogło przytrafić się każdemu
ale przytrafiło się właśnie mnie
to mogło przytrafić się kiedykolwiek
ale przytrafiło się właśnie teraz
to mogło przytrafić się gdziekolwiek
ale przytrafiło się właśnie tutaj
to musiało przytrafić się mnie
ponieważ właśnie ja znajdowałem się
w tym czasie i w tym miejscu
nauka na przyszłość
jeśli być kiedyś to nigdzie
a jeśli nigdy to wszędzie
albo być kimś zupełnie innym
Piotr Maur
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KAROLINA PREWĘCKA

TEATR ORGII I MISTERIÓW
4 czerwca 1962 roku Otto Muhl, Hermann Nitsch i Adolf Frohner austriaccy "artyści - akcjoniści" - postanowili zamurować się na trzy dni w jednej
z piwnic przy Perinetgasse w Wiedniu. Mieli tam - jak sami wyjaśniali przebywać w atmosferze nieograniczonej swobody, odprężenia, wolni od
wszelkich namiętności, aby transponować swoje doznania na kompozycje z
blachy, złomu, zużytych materiałów, różnych rupieci, odpadów, mięsa, krwi i tym
samym przekształcać cały materialny świat. Będziemy oczyszczeni - pisali - w
wyniku owych trzydniowych ćwiczeń, podczas których nie będziemy ani jeść, ani
spać, ani pielęgnować swego ciała - naturalnie będziemy bez kobiet - i będziemy
oczekiwać uroczystego odmurowania."
28 czerwca 1963 roku akcję Nitscha z rozszarpywaniem jagnięcia
przerwała policja. Planowana akcja Muhla w ogóle nie doszła do skutku.
29 sierpnia 1966 roku Muhl przedstawił list "Instytutu Bezpośredniej
Sztuki" informujący o mającym się odbyć w Londynie "Sympozjum Destrukcji w
Sztuce" ("Destruction in Art Symposium"), spotkaniu o międzynarodowym
charakterze dla współczesnych artystów, w których dziełach destrukcja stanowi
istotę tworzenia. Siedem "destruction events", między innymi Hermanna
Nitscha, przedstawiono w Nowym Jorku w końcu marca 1968 roku. W tym
samym czasie eksperymenty doprowadziły Nitscha do utworzenia teatru orgii i
misteriów ("Orgien und Mysterien Theater").
Dla swoich akcji Nitsch potrzebował specjalnej "architektury". W
planach teatru orgii i misteriów znalazła się tak zwana główna sala teatralna,
gdzie odbywać by się miała większość akcji; następnie "pomieszczenia i
urządzenia pomocnicze": rynna na krew, winiarnia, rosarium, owczarnia,
chlewnia, obora, miejsce dla białych i czarnych byków, wielki trakt procesyjny,
cieplarnia do hodowania kwiatów, chłodnie na ubite bydło, kanały, przez które
byłaby przepompowywana krew, rzeźnia, chłodnia do przechowywania
zwierzęcych i ludzkich embrionów itp. Nitsch założył, że w tych wnętrzach widz
aktywnie, "wszystkimi zmysłami" przeżyje jego "spektakl".
Przyjął też, że będzie prezentował, bez żadnej selekcji tematów, własną
psychiczną sytuację. Jego, zwłaszcza malarskie akcje, jako przedłużenie Orgien
und Mysterien Theater, o charakterze "katarktycznym", wynikają więc z
sadomasochizmu. Malarstwo stanie się - według niego - swoistą liturgią, a teatr
czymś w rodzaju święta zmartwychwstania.
Na przykład w 1993 roku na toruńskim festiwalu "Tumult" Nitsch
połączył prezentację ogromnych białych płócien pokrytych rozlewaną z góry
zwierzęcą krwią z muzyką organową. Dwoma deskami przykrył białe i czarne
klawisze. Z całą siłą, na przemian, naciskał je, wywołując nastrój trwogi.
Nie ma żadnej innej transcendencji - uważa Nitsch - poza doczesną
rzeczywistością. Jego teatr przydaje glorii naszej ziemskiej obecności. Tylko
dokładna rejestracja otaczającego świata pozwala przyłączyć do konkretnych
obiektów ich symboliczne znaczenie. W postaci mitu uzewnętrznia je teatr
Nitscha.
Dlatego zatapianie w pieksi idealnie przeciętego wzdłuż czy
ukrzyżowanie obdartego ze skóry zwierzęcia, jego ćwiartowanie, bądź
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wywlekanie i rozrywanie wnętrzności, zewnętrznie manifestuje wewnętrznopsychiczną rzeczywistość mitu.
Nitsch uważa, że siła napędowa jego malarstwa i teatru ma.charakter
"liturgiczny", paraobrzędowy i zmierza do wyzwolenia zahamowanego w swych
popędach człowieka, nie stanowi natomiast jakiejś idei społecznej czy
politycznej. Okrutna śmierć zwierząt w "spektaklach" służy wyzwalaniu
sadomasochistycznej agresji uczestników akcji oraz obsceniczno
orgiastycznych działań.
Karolina Prewęcka
(na podstawie: Piotr Krakowski, "O sztuce nowej i najnowszej", Warszawa 1981)
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MICHAŁ KIETLICZ

TAKIE PIĘKNE ZABIJANIE
Jerzy Nowosielski w malowidłach ochłapów mięsa Francisa Bacona
dostrzegł doskonałe unaocznienie zła. Nowosielskiego uderzyły zwłaszcza
obrazy ukrzyżowań, w których zło miało posiadać "substancjalne osobowe
istnienie". Fakt zaistnienia takiej możliwości, pozbawionej zakorzenienia w
metafizycznym przezwyciężeniu zła, jest - zdaniem polskiego malarza i teologa
- znakiem czasów ostatecznych (pojętych eschatologicznie a nie historycznie sygnalizuję to, aby ktoś nie pomyślał, że Nowosielski oszalał i wieszczy koniec
świata już jutro).
Te myśli przypomniały mi się w kinie po kilkunastu minutach projekcji
filmu Olivera Stone'a "Natural born killers" ("Urodzeni mordercy"); przez cały
czas miałem wrażenie, że infernalny aspekt materii artystycznej po prostu
narzuca się sam.
Większość recenzentów odnalazła w "Natural born killers" przestrogę
przed postmodernistyczną kulturą chaosu. Film - pisali - pokazuje, co może
zrobić świat mediów, w którym zanika poczucie rzeczywistości; fantomy
uzyskują równy stopień realności, co zjawiska dotykalne; media mają taką
zdolność wyjaławiania umysłów, że ludzie zamieniają się w morderczych
zombies. Prawdą jest też, że Stone dotknął sprawy kultu człowieka
skomplikowanego, możliwości wykreowania mody na dewiację. Dlatego nie
zdumiewa fakt, że Piotr Bratkowski z "Gazety Wyborczej" zachwycił się
erotycznym pięknem Mallory Knox mordującej obleśnych facetów; wielu
Amerykanów przecież dało się wcześniej uwieść ekspresyjności i
bezkompromisowości Jamesa Masona.
Film ten jednak ma głębszą przestrzeń, wcale nie urojoną, którą
uobecniają wplecione w akcję niepokojące symbole. Nie narzucają się,
pojawiają się dyskretnie, ale są zastanawiająco jednorodne w swym magicznoinicjacyjnym znaczeniu. Ich hermeneutyczna interpretacja otwiera bardzo
wyrazistą
meta-rzeczywistość.
Dla
jakiegoś
postoświeceniowego
współcześniaka powyższe stwierdzenia kwalifikują się zapewne już jako
paranoja, jednakże dla autora tej recenzji milsza jest paranoja niż Oświecenie:
zanużmy się zatem w jej odmęty.
Przyzwyczailiśmy się do wycinka rzeczywistości dostępnego naszym
zmysłom wzroku, reagujących na długości fal 8-4 + 10-5 cm. Chociaż poza tym
zakresem rozciąga się nie mniej realny świat ducha (pomijając podczerwień,
nadfiolet itp), nie budzi on u współczesnego człowieka szczególnego
zainteresowania. Wydaje się, że nasza cywilizacja znacznie oddaliła się od tego
okresu, w którym było dowartościowane to, co niewidzialne i kiedy
powątpiewano w jakość takiej filozofii, która starała się zawężać to co realne do
poziomu doświadczenia zmysłowego. Chociaż klimat obecnej epoki nie
pozbawia istnienia tej niewidzialnej realności, to jednak zanikł pewien kod,
zespół symboli kultury opisującej doświadczenie stanu w którym zmysłowość
styka się z tym, co nadprzyrodzone. Owszem ta symbolika nigdy nie była
nadmiernie popularna, znały ją elitarne formacje zakonno-rycerskie, znali
wodzowie buszmenów, malarze świątynni w przedhiszpańskim Meksyku,
budowniczowie średniowiecznych katedr. Skupmy się chociażby na
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Gotyku, to przecież na jego murach widnieją symbole koni - wehikułów.różnego
rodzaju świadomości, trójkątów - metafory zarówno Trójcy Świętej jak i ognia niezbędnego żywiołu w religijnych praktykach inicjacyjnych, czy też
zagadkowych królików. Symbol tego ruchliwego i płodnego ssaka należał do
jednego z najbardziej tajemniczych, opisującego moment "umierania" starego
człowieka i "rodzenia się" nowego duchowego człowieka. Królik pojawił się też u
Stone a, w jego filmie też rodzi się nowy człowiek, też napełniony jest duchem,
bardzo specyficznym duchem.
"Człowiek lat 90. potrzebuje urozmaicenia" - użalał się Mike do Mallory,
gdy coś zaczęło go dręczyć. Minęło kilka (kilkanaście?) dni od ich pierwszego
morderstwa popełnionego (jak trzeba) rytualnie ogniem i wodą (ojciec Mallory
utopiony w akwarium, matka sfajczona w płonącym łóżku), od tej pory
zamordowali jeszcze 55 osób (metoda - pistolet, nóż, kopniaki), ściga ich policja
w całych Stanach, media huczą na ich temat, są popularni, porównuje się ich do
"króla Masona"; tymczasem Mike'a coś dręczy. W tych zgryzotach trafiają na
pustyni do domku Indianina. Ten z miejsca rozpoznaje w małżeństwie Knoxów
jednostki opętane. Indianin przymierza się do egzorcyzmów, kiedy Mike w
delirycznym widzie kładzie go kilkoma strzałami. Dręczące go wcześniej
wątpliwości pryskają morderstwo człowieka, który być może był ostatnią szansą
wyzwolenia Mike i Mallory spod fatalistycznej siły, sprawia, że demoniczna moc
wraca ze zdwojoną siłą Mike 'a już nic nie będzie dręczyło, coś się w nim
wypełniło.
Człowiek filmu lat 90. potrzebował wyzwolenia. Całkowitego,
przemieniającego - i osiągał go przez niezliczone kombinacje przeżyć
seksualnych. Ten wątek, mimo podwyższania natężeń przez reżyserów, szybko
się eksploatował. Sharon Stone po "Nagim instynkcie" okrzyknięto symbolem
seksu lat 90., w następnym filmie "Sliver" momenty łóżkowe z jej udziałem już
nudziły. Mickey Rourke zachwycał swym powabem erotycznym w "9 i pół
tygodnia"; jednak mimo, że zakres eksperymentów miłosnych tego aktora w
"Dzikiej orchidei" niepomiernie wzrósł, to obraz straszył jalowością. Dalsze
postępy w śmiałości erotycznej kazałyby zmienić kategorie filmu, a
niekoniecznie Sharon Stone czy Mikey Rourke chcieliby być oglądani w kinach
spec-przeznaczenia. Tak czy inaczej, od jakiegoś czasu przestrzenią w której
film osiąga największe natężenie ekspresji, jest przemoc. Tezy tej wcale nie
wymyśliłem dla potrzeb niniejszej recenzji: po prostu kino przyoblekło się w
jakąś mroczną scenerię śmierci. Przemoc odgrywa rolę podobną do seksu, jest
orgiastyczna, wyzwalająca, zadawana niemal rytualnie. "Natural born killers"
dotarł w tej nowej specjalizacji najdalej. Krew jest tutaj jak woda chrztu: ten, kto
ją przelewa, staje się nowym, wyzwolonym człowiekiem.
Mike i Mallory mają za sobą już kilka trupów, stoją na moście,
atmosfera pikniku, Mike postanawia nagle, że wezmą ślub: "Jako bóg mojego
świata biorę cię za żonę". Nacina nożem dłoń żony i swoją wymieszanie krwi
dopełnia reszty uroczystości. W chwilę potem Mallory dostrzega czerwonego
konia otoczonego rojem aniołów lecących na wprost młodej pary. Te eteryczne
postacie przeszywają małżeństwo i dziewczyna mówi: "Będziemy nieśmiertelni
jak one". Kabalistycznym zbiegiem okoliczności czerwony koń jest znamiennym
symbolem - towarzyszy drugiemu jeźdźcowi z Apokalipsy Świętego Jana
przynoszącemu ziemi wielki miecz, aby się ludzie wzajemnie zabijali. Od tego
ł
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momentu małżeństwo Knox zaczyna swoją podróż śmierci. Koszą wszystko, co
się rusza, Mike jest męski, Mallory pełna sex appell. Tak piękni mogli być tylko
nordyccy błękitnoocy aniołowie z elitarnych komand SS Einsatzgruppen w
Babim Jarze na Ukrainie w 43 roku, chociaż wątpliwe jest czy przypadliby do
gustu recenzentowi "Gazety Wyborczej".
Pech sprawił, że wokół domu zamordowanego Indianina zalęgła się
liczna rodzin grzechotników. Małżeństwo killerów dotkliwie pokąsane przez te
bestie, na granicy śmierci wpada w ręce policji. W więzieniu gdzie ich
umieszczono pojawia się kluczowy - w moim przekonaniu - symbol tego filmu,
symbol królika. "Natural born killers" zrobiono w konwencji teledysku, każda
sekunda jest tutaj celowa, dlatego mało prawdopodobne, aby reżyser pozwolił
Mike'owi bełkotać bez powodu prawie minutę coś o króliku. Mike, żądny sławy
Masona, decyduje się udzielić zza kratek wywiadu telewizji. Wówczas to nagle
oświadcza, że królik wyjawił mu, iż chwila olśnienia ważniejsza jest niż tysiąc
modlitw, on sam zaś wybrany jest do zabijania w czystym sakralnym znaczeniu.
Jeden stwarza, drugi eliminuje - podobnie święte czynności. To zadanie nowego
człowieka. Dziennikarz robiący wywiad z Knoxem po usłyszeniu tego wywodu
uśmiecha się głupkowato: Jesteś pierdolnięty, Mike. Mike odpowiada: Byłem
tobą i ewoluowałem, teraz jesteś dla mnie jak małpa.
Wróćmy na chwilę do Średniowiecza, obraz Hieronima Boscha
"Siedem grzechów głównych" ze Świętym Antonim prowadzącym walkę z
demonem; obok pustelnika siedzi sobie niewinnie królik. Gotycka katedra w Gizo
- fresk zwiastowania Świętej Elżbiety i znowu przy niej przycupnięty królik. W
katedrze w Bazylei wyryto w murze królika trzymającego w zębach winogrona. Z
tego samego okresu pochodzi obraz przedstawiający Chrystusa powołującego
Andrzeja i Piotra; oczywiście w pobliżu przykucnęły sobie dwa króliki. Zając albo
królik symbolizował ludzi z wyższą świadomością, z wyższym Ja. Ten stan
osiągany był na skutek specjalnych praktyk inicjacyjnych, głęboko ascetycznych,
odwołujących się do daru Ducha Świętego. Symbolika ta zakorzeniła się
szczególnie w elitarnych związkach teokratycznych; ale także w różnych
ugrupowaniach na poły czy też otwarcie heretyckich. Królikami są więc
inicjowani członkowie grup będących w posiadaniu nauki o życiu wiecznym.
Królik jednak, który inicjował Mike'a, pochodzi prędzej z ofiarnych
kloców
przedhiszpańskiego
Meksyku
niż
klasztorów
zachodniego
chrześcijaństwa. Aztekowie z zakonu Jaguara także znali symbol królika. Na
ruinach ich budowli nie brakuje kamiennych rysunków tego długouchego
zwierzęcia. Wyższe Ja osiągali jednak nie przez praktyki ascetyczne, nie przez
pohamowywanie zmysłów, a przez wręcz odwrotne metody. W misteriach
inicjacyjnych stosowano halucynogenne napoje z owocu agawy; rycerze
Jaguara specjalizowali się także w rzetelnym obdzieraniu ze skóry żywych ofiar
ludzkich poświęconych bóstwu o imieniu Kezelkoat. Te okrutne praktyki
pozwalają niepokoić się o rodzaj ducha, jaki napełniał adeptów owych związków
militarno-rełigijnych.
Jeśli Mike Knox stał się królikiem-nadczłowiekiem, to tylko po
demonicznej inicjacji.
Kiedy Mike wyjawił dziennikarzowi, że mordercą się już po prostu
urodził, do tej pory zasłuchani w niego więźniowie podnoszą bunt. Gitowcy
krzyżują na kratach kapusi i cwelów, klawisze skwierczą w ogniu, Mike i Mallory,
waląc z giwer w co popadnie, są piękniejsi niż zwykle (zazdroszczę Piotrowi
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Bratkowskiemu przyjemności, których dostarczyła mu ta scena). Więzienie staje
się małym kosmosem, metaforą świata, który może nadejść, świata
barbarzyńców kierowanych przez nadludzi-królików po lewych inicjacjach.
Michał Kietlicz
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GRZEGORZ GÓRNY

POWIEŚĆ O INICJACJI
Debiutancka powieść Tomka Tryzny zdążyła narobić już sporo szumu,
wywołać "ochy" i "achy" takich mistrzów jak Czesław Miłosz czy Andrzej Wajda.
Powtarzano przy tym na okrągło - a czynił to i sam nobliwy Noblista - że "Panna
Nikt" jest pierwszą w Polsce powieścią postmodernistyczną. Pozwoliłbym sobie
mieć w tej kwestii odmienne zdanie.
Postmodernizm jest idealną formą dla tych, którzy nie mają nic do
powiedzenia, jest zabawą dla samej zabawy. Jeżeli teolog nie ma dzisiaj nic do
powiedzenia, to mówi o dialogu; jeżeli pisarz nie ma nic do powiedzenia, pisze
powieść postmodernistyczną. Otóż twierdzę, że Tomek Tryzna ma do
powiedzenia, i to wcale niemało.
Pisze Miłosz, że "Panna Nikt" jest postmodernistyczna, bo panuje w
niej pomieszanie gatunkowe (znajdziemy tam i baśń, i pamiętnik pensjonarki, i
średniowieczny moralitet, i grecką tragedię). Ale przecież pomieszanie
gatunkowe panuje też w "Kubusiu Fataliście" Diderota i "Tristramie Shandy"
Steme'a. Na dobrą sprawę, gdyby wziąć pod lupę "Iliadę" czy "Odyseję", to też
można byłoby je z tego powodu zaliczyć do dzieł postmodernistycznych.
Jako przykład typowego postmodernistycznego chwytu krytycy podają
trzykrotne pojawienie się na kartach powieści dziwnego okularnika, w którym
czytelnik bez trudu dopatrzy się postaci samego autora. Tylko, że autor ten dodajmy od siebie - nie pojawia się dla zabawy, lecz jego rola jest idealnie
wpisana w dramatyczny tok akcji. W rzeczywistości ów autor jest pojawiającym
się Aniołem Stróżem małoletniej bohaterki i toczy o jej duszę walkę z Demonem.
Tego ostatniego nie trzeba czytelnikowi palcem wskazywać, jest widoczny aż
nadto. Aby uniknąć nieporozumień, warto tylko sprecyzować, że nie jest on
figurą retoryczną, lecz bytem ontologicznym. Bo też walka o duszę naszej
bohaterki nie jest zabawą, lecz tragedią - kończy się śmiercią. To nie żadna
sofistyka postmodernistyczna - to metafizyka.
"Panna Nikt" jest powieścią metafizyczną. Niech nikogo nie zwiedzie,
że jej akcja toczy się wśród uczennic wałbrzyskiej podstawówki. Powieść - co
stanowi jej wielką zaletę - jest zakorzeniona w konkrecie i oddaje klimat prowincji
schyłkowego PRL, a jednocześnie za fasadą wydarzeń toczy się wielka walka
Dobra ze Złem, walka, w której stawką jest ludzka dusza.
"Panna Nikt" przywodzi na myśl powieść Roberta Musiia "Niepokoje
wychowanka Toerlessa", w której wspaniale odmalował on atmosferę
prowincjonalności i schyłkowości, charakterystyczną dla współczesnych mu
Austro-Węgier. Jego bohaterem jest również młody człowiek, który dorasta i w
dorastaniu tym, pozbawionym duchowego przewodnictwa, nieustannie
doświadcza upadków i tytułowych "niepokojów". Podobnie jak bohaterce "Panny
Nikt", nie oszczędzony zostaje mu też romans homoseksualny.
Obydwie te powieści są książkami o dorastaniu i o inicjacji, a właściwie
o zagubieniu reguł i mechanizmów inicjacyjnych. Młody człowiek nie ma dziś
mistrzów, przewodników duchowych, którzy pomogliby przeprowadzić go z
okresu dzieciństwa do okresu dojrzałości.
Słowo "inicjacja" zostało zresztą w powszechnym użytku zawężone do
jednego znaczenia i występuje najczęściej w parze z przymiotnikiem
204

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

"seksualna". Nawet bez tego przymiotnika wiemy jednak o co chodzi, kiedy
czytamy w gazetach o tym, że ktoś "bardzo wcześnie podjął inicjację". Powyższy
cytat wskazuje na jeszcze jedno: że istnieje całkowita dowolność, jeżeli chodzi o
moment podjęcia inicjacji. Można więc być niedojrzałym, mając nawet lat
czterdzieści (i - między nami mówiąc - sfera seksualna nie musi mieć z tym nic
wspólnego).
W wąskim kręgu krytyków literatury funkcjonuje co prawda jeszcze
termin "powieść inicjacyjna", używany na określenie powieści o dorastaniu i
pozbywaniu się dziecięcych złudzeń, ale sam ryt inicjacyjny został w niej
kompletnie zapoznany.
Kiedy nie ma duchowych opiekunów, dorastający dzieciak musi zdać
się na przypadek. A przypadków - jak wiadomo, i jak wie też Tomek Tryzna - nie
ma. Toteż w powieści obok naszej niewinnej bohaterki Marysi szybko zaczynają
pojawiać się koleżanki. Nie są to jednak takie zwykłe koleżanki. Są one niejako
figurami losu, który kusi Marysię w dwojaki sposób: Kasia, dusza artystyczna,
chce ją "wyzwolić" duchowo - od religii, dogmatów, namawia ją do bluźnierstwa,
zmusza do świętokradztwa; nowobogacka Ewa z kolei uczy ją sprytu,
rozwiązłości, z miłością lesbijską włącznie, rozkochuje w dobrach materialnych
oraz towarzystwie ludzi głupich i próżnych, ale bogatych.
Tak się składa, że w antropozoficznej demonozofii Rudolfa Steinera
wyróżnić można trzy rodzaje istot demonicznych (w kolejności od najmniej do
najbardziej niebezpiecznych): istoty lucyferyczne (atakują sferę duchową
człowieka), istoty arymaniczne (atakują sferę materialną) oraz istoty asuryczne
("nicują" świat i człowieka, wyżerając jego "ja"). W "Pannie Nikt" mamy do
czynienia ze zmasowanym atakiem wszystkich tych trzech istot. Kasia
symbolizuje Lucyfera czyli kuszenie duchowe, Ewa - Arymana czyli kuszenie
materialne, na koniec zaś przychodzi Asur. Jest on czystą nicością, wyżera od
środka jestestwo Marysi i oto nagle nasza bohaterka z przerażeniem odkrywa,
że nie ma w niej nic, że jest w środku pusta, że jest... Panną Nikt!
To, że w dzisiejszym życiu publicznym zagubiono reguły i mechanizmy
inicjacyjne, nie oznacza, że zniknęła sama inicjacja. Wiedzie ona dziś żywot na
wpół ukryty i często ma - jak w przypadku bohaterki powieści - charakter
demoniczny. Inicjacja może być otwarciem się albo na Ducha Św. albo na
demony. W inicjacji człowiek musi "umrzeć, aby się narodzić". Te "nowe
narodziny", "narodziny w duchu" symbolizowane są przez przyjęcie nowego
imienia. W chrześcijaństwie dzieje się tak zarówno przy Chrzcie św. jak i przy
Bierzmowaniu, gdzie następuje "wylanie" Ducha Św. na osobę przystępującą do
sakramentów. Dzisiaj jednak chrześcijanie jakby zagubili tę świadomość.
Zamiast tego, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich wyborów,
brną w inicjację demoniczną Tak stało się z powieściową Marysią, która po
inicjacji lucyferycznej przybrała nowe imię - Minki; po inicjacji arymanicznej, już
w drugim stopniu wtajemniczenia, zaczęła nazywać się Mimi; w końcu zaś po
inicjacji asurycznej okazała się - Panną Nikt. Było to opętanie tak doskonałe, że
nastąpiła w nim pełna tożsamość nominalności i substancjalności: Panna Nikt
czuła w sobie Nicość. I nic więcej.
Nota bene, jest to w pełni zgodne z intuicjami Ojców Kościoła, dla

których Szatan był przeciwieństwem Boga; skoro zaś Bóg jest jedynym
prawdziwym Bytem ("Jam Jest, Który Jest"), to Szatan musi być czystą
Nicością
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Szatan, kiedy porwie człowieka i odetnie go od Boga, pozostawia go w
końcu samego. Z jedną tylko myślą. Marysia, która czuła się dosłownie Nikim i
Nic jej już nie trzymało na tym świecie, chwyciła się tej myśli. Wyskoczyła przez
okno wieżowca, popełniając samobójstwo.
Tomek Tryzna "Panna Nikt",

Tiret" Warszawa 1994.

Grzegorz Górny
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MICHAŁ KLIZMA

NIE MA BOGA, JEST TYLKO ANDRZEJ STRUG
Na scenach przedwojennych teatrów kabaretowych często śpiewano
następującą piosenkę:
Gdy ciemność zapada
i światła latarń zapłoną,
wtedy wychodzą masoni
i słychać kielni stuk...
Prowadzą długie narady
jak poobsadzać posady
i mówią że nie ma Boga,
jest tylko Andrzej Strug.
Pisarz Andrzej Strug - co było publiczną tajemnicą - pełnił funkcję
Wielkiego Mistrza Loży Narodowej Polski i doszedł do najwyższego możliwego
stopnia wtajemniczenia. Do jego doświadczeń z masonerii nawiązuje najmniej
chyba znana powieść pisarza: "Wyspa zapomnienia". Drukowana była w
odcinkach najpierw w tygodniku "Światło" (1920), a następnie w "Kurierze
Lwowskim" (1921) i nie doczekała się w okresie międzywojennym wydania
książkowego.
Przypomniał ją dopiero w 1962 r. Samuel Sandler. Przeciwstawił on
"Wyspę zapomnienia" słynnej powieści Daniela Defoe "Przygody Robinsona
Kruzoe". Obie książki opowiadają o rozbitkach, którzy trafili na bezludne wyspy.
Zachowanie ich w
tak skrajnej sytuacji życiowej jest jednak diametralnie odmienne: Robinson
Kruzoe prowadzi w swoim dzienniku rubryki "dobro" i "zło", gdzie zapisuje swoje
dobre i złe uczynki, natomiast bohater Struga - Jorg - jak drapieżny ptak
rozpostrze skrzydła i zawiśnie w górze ponad dobrem i złem. Robinson nawet w
samotności ułoży swoje życie zgodnie z konserwatywnymi normami,
ufundowanymi na tradycji chrześcijańskiej, Jorg natomiast te normy odrzuci.
Opisując XVI II-wieczną robinsonadę, Sandler powołuje się na słowa Marksa
twierdząc, że jest ona antycypacją społeczeństwa burżuazyjnego, które się
przygotowywało od XVI stulecia, a w wieku XVIII posuwało się wielkimi krokami
ku swej dojrzałości. Przeciwstawia jej XX-wieczną robinsonadę Struga, która jest
antycypacją społeczeństwa wyzwolonego z pęt porządku burżuazyjnego,
prościej mówiąc: antycypacją socjalistyczną..
Samuel Sandler, podobnie jak Strug, był człowiekiem lewicy, a
przedstawiciele tego kierunku mają to do siebie, że postrzegają człowieka
przede wszystkim jako istotę biologiczną lub społeczną, w odróżnieniu od ludzi
prawicy, którzy przyznają w człowieku prymat elementowi duchowemu. Lewica
interesuje się duchem jedynie w jego licznych epifenomenach czyli przejawach,
np. w sztuce lub kulturze, nie dostrzegając jego istoty, tzn. realnej ontyczności.
Nie mam tu na myśli obowiązującego dziś podziału stricte politycznego, ale ten,
który jest starszy od europejskiego parlamentaryzmu, a o którym św. Augustyn
pisał w swoim traktacie "O kazaniu Pana na górze". Według Augustyna, jeżeli
prawica działa wewnątrz, w ukryciu, to do lewicy należy wszystko, co
zewnętrzne, a więc widzialne i doczesne.
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Będąc człowiekiem lewicy w tym właśnie - augustiańskim - rozumieniu,
Sandler zinterpretował powieść Struga w kategoriach konfliktu społecznego.
Odważę się jednak na inną interpretację, twierdząc, że klucz do odczytania
książki leży nie w warstwie społecznej, lecz duchowej - i jest ona nie tyle
"antycypacją socjalistyczną", co ścieżką inicjacyjną prowadzącą do opętania
szatańskiego. Czytelników, którzy odnajdą wspólny mianownik między jednym a
drugim, zapraszam do korespondencji, sam zaś, by nie być gołosłownym,
przejdę do cytatów z książki Struga.
Właściwie cała powieść Struga to pasmo coraz to nowych
wtajemniczeń i towarzyszących im inicjacji, po których umiera "stary człowiek", a
na jego miejscu rodzi się "nowy człowiek". Ten ciągły proces zmian uwidacznia
się z zmianie imion bohatera, który raz jest Jorgiem, raz Hansem, a kiedy indziej
Ralfem. Z poszczególnymi fazami inicjacyjnymi wiążą się też różne miejsca,
mające swoje określone znaczenia w kodzie symbolicznym: łódka, ocean,
szczyt, pieczara...
/ gdzieś w najdalszej głębi zajaśniał obraz niepojęty, cud klejnotu, ołtarz
tajemnicy - tam coś żyło, tam...
I Jorg ruszył od ognia w głąb pieczary, zapatrzony w mieniące się
blaskami drogich kamieni dalekie misterium, zasłuchany w głosy i szepty.
Wezwano go... Idzie na zawołanie.
(...) Po paru dniach wynędzniały i chwiejący się jak widmo ukazał się
na progu pieczary (...) Przechodził jakąś ciężką chorobę, której nie miał mu kto
nazwać, a dusza jego przebyła jeszcze jedną przemianę.
Coraz dalszy był od człowieczeństwa, które do reszty, do cna zatracił
już z pamięci, nie wiedział o swojej przeszłości i nie znał istnienia ludzi i
ludzkości. Żył jak przez sen, jakimś obcym, cudzym bytem.
Szczytową inicjacją jest ta, która dokonała się na szczycie góry:
Nie czuł zmęczenia, mimo że trzecią już noc spędzał w zimnych
murach kamiennych, że trzeci dzień wspinał się pracowicie przez kominy, przez
cyple, przez szczeliny i płyty, z każdą godziną wznosząc się bystro ku górze.
Wydawało mu się, że wspomagają go nieznane, obce siły i dają moc
przezwyciężenia strasznego trudu i pokonania wszelkich przeszkód (...) Co
odsłoni się oku, gdy wyjrzy zza zrębu szczytowej skały? (...) A może ujrzy tam to
właśnie czego pożądał, a przed czym się wzdragał - zobaczy swoje
przeznaczenie, dotknie się tajemnicy swego niewiadomego istnienia? Tam na
szczycie spadnie z niego władza opętania i ukaże mu się prawda oczywista i
ostateczna... Tam usłyszy nakaz i wnet rozpocznie się w jego losach ostatnia
przemiana - zupełne zrozumienie siebie i opanowanie.
Chwilę później następuje dramatyczny moment: Jorg zwisa nad
przepaścią uczepiony półki skalnej. Widzi już swoją śmierć - i godzi się z nią. W
ostatniej chwili jednak, jakimś ślepym beznadziejnym chwytem, ratuje sobie
życie. Jorg przeżywa własną śmierć - w inicjacji jest to konieczny moment, aby
mogły nastąpić ponowne "narodziny":
Stał nieruchomo w opętaniu nieogarnionej wizji. Zdawało mu się, że
wrasta nogami w szczyt, że kamienieje i zlewa się z martwotą skały.
Już nie myśli, za chwilę przestanie czuć. Za chwilę ustanie w nim życie
człowieka. Umrze dawny człowiek i da początek nowemu istnieniu, jakiemuś
doskonałemu, prawdziwemu trwaniu - w wieczności. Na wieki wieczne
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pozostanie tu wszczepiony w granit skały. Niebawem rozumieć będzie to, co wie
szczyt, co wie ocean.
Owym chwilom inicjacji zawsze towarzyszy poznanie (gnosis):
Spadła mu z oczu łuska. Mysi ożyła z tępej osłupiałości. W jednym
spojrzeniu poznał świat, jego obrazy i sprawy jego, poznał wnet i samego siebie,
Albo:
Były to wzruszenia przejmujące zachwytem i trwogą, W tych chwilach
wszechwiedzący pan stworzenia, człowiek, zaglądał w zawrotną otchłań
tajemnicy bytu i zdawało mu się naówczas, że rozumie dlaczego, skąd i po co
powstał kiedyś świat.
Nie w nędznych księgach, nie w uczonym rozważaniu, nie w
natchnieniach objawień religii - nie między ludźmi w środowiskach, które już
stanęły na szczycie kultury, a tutaj, na pustyni, spływała na przybysza-człowieka
niewyrażalna wszechwiedza.
Jorg obcuje cały czas z czymś, czy też z kimś, kto jest na zewnątrz
niego (przyzywa go, słyszy od niego nakazy), a jednocześnie wchodzi do jego
wnętrza (co sprawia, że żyje w nim jakby ktoś obcy).
Dlaczego jednak od razu przypuszczać, że jest to szatan?
Kulminacyjna inicjacja następuje na szczycie góry i Jorg niebawem
rozumieć będzie to, co wie szczyt. Zaraz po zejściu z gór okazuje się, że nie jest
na wyspie sam: wylądował tu też jego kolega z tego samego statku, niejaki
Ciołek, który z przerażeniem opowiada mu, iż kryje się przed... diabłem:
-Długom nie wierzył ani w diabła, ani w Boga. Boga jeszcze nie
widziałem, choć od wylądowania codziennie mówię pacierz, ale dobrze wiem, że
diabeł siedzi tam na szczycie (.,.)"
Dalej sytuacja toczy się błyskawicznie: Dwóch ich było na wyspie i Jorg
czuł, że mu się robi za ciasno. Chwytało go szaleństwo. A szaleństwem jego
kierowała zimna, jasna prawda. Jorg kamieniem rozłupał czaszkę Ciołkowi.
Co do rzeczywistej inicjacji demonicznej nie pozostawia wątpliwości
kolejny fragment dotyczący naszego bohatera, który patrzy w swoją ciemną
duszę i widzi w sobie to, czego nie zaznał jeszcze: błogość zemsty - dumęzbrodni.
Czuje siłę, która zdoła dźwignąć wszystko. Dokonał się czas niedoli.
Teraz jest gotów na każdy los - nie poradzi mu ani zgryzota, ani tęsknota.
Pamięta o sobie wszystko i drwi.
Bezmierna, wszechmocna jest potęga jego odwagi. Jest nareszcie
wolny! Wyzuł się praw ludzkich i boskich. Porusza się w nim i oto żyje nowa
istota. Rodziła się w męce długich lat, wyżerała z duszy, z serca wszystko, co
było słabe i ludzkie, karmiła się bólem, jękiem, szaleństwem. Aż opadła pusta
powłoka duszy jak śmieszna larwa. Wyleciał poczwarny, świetny motyl i mknie
ku słońcu w radości i dumie. Nowo urodzony bóg ziemski - człowiek bez
wahania i trwogi. Bez czci i wiary.
(...) O, ta jego ukrzyżowana cnota! Ileż bezcennych, młodych lat życia
$agubił, nosząc się z nią jak ze świętością!
Ileż trudu trzeba było, żeby złamać w sobie głupią próżność
porządnego człowieka, przesąd uczciwości. Żeby się wyzbyć nałogu hodowania swego znieważonego honoru w ponurej, tajemnej czci, na przekór
wszystkim szczerym głosom, które wołały w nim: - Opamiętaj się! Zbuntuj się!
Żyj!
FRONDA WIOSNA / LATO 1995

209

Urodzony niewolnik nie umiał się dźwignąć ze swego szlachetnego
upodlenia, ze swojej zajadłej pokory. Własnymi rękami zbudował swoje
więzienie. A potem. Tyle potrafił, że bił jeno i bił o mur tą nieszczęsną głową.
Uratował go głos tajemny, zza świata mówiący. Pewnego dnia usłyszał
w sobie niespodziewanie szept prawdy.
Było to jak błyskawica wśród ciemnej nocy. W tym jednym mgnieniu
oka poznał prawdę. Może ją to nosił w sobie od dawna jako pokusę zatracenia?
Może to przed nią wzdrygał się w przerażeniu w tylu okropnych chwilach? Jej to
poczwarne oblicze zapamiętał ze swoich dręczących snów? Nie wiedział, gdzie
znalazł bezcenny skarb przyjaźni i gdzie po raz pierwszy za tułactwa swego
nareszcie kogoś pokochał. Był to bóg ludzi wolnych, tych, którzy walczą mężnie,
nie poddają się do ostatka i przełamują swój los. Ozwał się nad nim jego
potężny głos, który głuszy jęki świata:
- Odważ się na zbrodnię, bądź nikczemnym! Zemsta to twoje święte
prawo! Sponiewieraj swoją cnotę, bądź wolnym człowiekiem, nie lękaj się
podłości! Uczcij jedyną prawdę świata - wieczyste zło!
Gdy ostatkiem dawnego przesądu prawości, tego nałogu niewolnika,
bronił się jeszcze przed straszliwą prawdą, gdy w ostatnim jeszcze odruchu
wzdrygnął się przed skalaniem czystego daru serc, które otwarły się przed nim
jak by cudem, duch zła odsłonił przed nim resztę swojej mądrości, i stanęła
przed nim nareszcie prawda jego losu w zupełnym obnażeniu.
Oto bóg wieczystego zła od dawna miał go w opiece. Nie dawał się
poznać, ani zgłębić, a kierował jego losem. Dał mu się mordować, błąkać się
przez długie lata, aż wymęczył w nim, jak w surowej szkole, przeczucie prawdy.
Przygotował go do poznania prawdy i oto ją odsłonił.
Jorg skapitulował przed duchem wieczystego zła. Niszcząc urodziwą
Enith, jedyną osobę, która go naprawdę pokochała, będzie mówił w myślach:
- Diabeł mnie na ciebie nasłał. Po twoją czystość, po twój spokój.
Depcąc po tobie, drwiąc z twojej miłości, zdobyłem wolność, uciekłem od
upiorów starego życia. Odrodziłem się i już do końca będę spokojny. A ty
zginiesz. Giń!"
Po przejściu wszystkich faz inicjacyjnych Jorg natrafił na pełne
wężowisk ruiny świątyni.
- Czy to prawda? - wyrzekł oczarowany.
...To prawda!
Odpowiedział głos nadludzko potężny, spokojny. Głos szedł z góry.
Jorg spojrzał. Z głębi sklepienia patrzyły na niego oczy olbrzymiego oblicza.
Zastygł w nim spokój odwiecznego trwania i wiedzy o wszystkim, co było przed
tysiącem lat.
Na kamiennej tablicy, obok napisów głoszących chwałę nieznanym
bogom i obok ornamentu wyobrażającego węża z ludzką trupią czaszką zamiast
głowy, Jorg zostawił swój napis. Po wyjściu ze świątyni natknął się na złoto,
nieprawdopodobne ilości złota: trzy kilometry złotego piasku. Był najbogatszym
człowiekiem na świecie. Teraz, po inicjacji, wiedział co zrobi dalej:
Gdy się zwolni z wyspy, pojedzie do Stanów i w środowisku ludzi idei i
czynu, między odważnymi duchami, szukać będzie towarzyszy (...) W kilku
zawrą przymierze, poprzysiężone na śmierć i życie. Razem utworzą
przepotężny, wszechmocny Związek Naprawy Świata. Związani tajemnicą i
przysięgą będą w nim mędrcy, finansiści, działacze polityczni, organizatorzy,
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wojskowi,
powołani
ze
wszystkich
narodów
świata.
Sztab
najmędrszych,
najuczciwszych,
najmężniejszych
będzie
kieroYsfał
olbrzymimi
pracami.
Rychło
wicher nowego
życia
przeleci przez
stary
świat
(...)
Wyrastają
po
świecie
potężne
banki,
budują się niezłomne
twierdze
spółdzielcze.
Rozkwita
walcząca
prasa o literatura,
leci przez świat nowe słowo we wszystkich językach świata...
Tajemna rada obejmuje rządy - nie ma zakątka na ziemi, dokąd nie sięga jej
władza.

W roku 1516 sir Thomas More opublikował swe najgłośniejsze dzieło, w
którym kazał norweskiemu żeglarzowi Hytlodeuszowi wylądować na wyspie
Utopia i opisać mu panujący tam fikcyjny ustrój społeczny. Cztery stulecia
później, znów na wyspie, powstaje kolejna Utopia. Podobnie jak ta, która była jej
poprzedniczką, utopia w powieści Struga ma przynieść światu powszechną
szczęśliwość i sprawiedliwość, brak cierpienia i bólu. Jest to jednak utopia
ufundowana na zbrodni. W trosce o los całej ludzkości zapomina się o życiu
pojedynczych ludziach. Nawet jeśli się ich bezwzględnie tępi, to nie ma mowy o
żadnej winie - jest tylko "dziejowa konieczność". Kiedy Jorg wspomina Enith,
której życie zniszczył, mówi do siebie w myślach: / to być musiało, słodka Enith.
I

twoja

krzywda

była

w przeznaczeniu.

Nie

byłem

winien.

Byłem

we

władzy losu.

Być może miał trochę racji Samuel Sandler, pisząc, że utopia Struga jest
"antycypacją socjalistyczną". Twierdzę jednak, że "Związek Naprawy Świata" ma
swoje korzenie w nie tyle w sferze społecznej, co duchowej, i wiąże się z
kolejnymi stopniami opisanych przez Struga wtajemniczeń. Kieruje nimi zaś - jak
pisze sam autor "Wyspy zapomnienia" - "duch wieczystego zła".
Michał

Klizma
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MICHAŁ GROMKI

C Z A S NA EGZORCYZMY
Mój kolega po przeczytaniu książki Malachi Martina "Zakładnicy diabła"
postanowił pójść do kościoła, po raz pierwszy od dość długiego czasu. Po
lekturze katechizmu czy hagiografii któregoś ze świętych na pewno zostałby w
domu. Dostał jednak do ręki książkę otwarcie i spektakularnie opisującą coś, co
przez całe jego życie manifestowało się w sposób skryty, ale odczuwalny,
Realna obecność zła w naszym świecie, a więc negatywny bohater książki, to
nie wytwór fantazji autora, lecz coś, co nas dotyka bardziej lub mniej boleśnie na
codzień. Relacje z procesów opętań i egzorcyzmów przedstawione przez
Malachi Martina nie są dla czytelnika czymś zupełnie obcym i bezpiecznie
odległym. To po prostu szczególnie jaskrawe i brutalne przykłady konsekwencji,
jakie niesie za sobą dla naszej psychiki, moralności i duszy uległość wobec
osobowego Zła. Prawda jest taka, że te trzy czynniki - opętany, zły duch i
egzorcysta - są ściśle związane z rzeczywistością życia i jego sensem, takim
jakiego wszyscy codziennie doświadczamy.
OPĘTANY
Me wierzyć w zło to nie mieć możliwości obrony. Od dawna wiadomo,
że głównym sukcesem Szatana w świecie nowożytnym było to, że zaczęto
wątpić w jego istnienie. Kiedy już prawie zniknął ze świadomości ludzi, zaczął
się starać, aby wraz z nim zniknęła w ogóle kategoria zła. Wydaje się, że odnosi
na tym polu duże sukcesy. Myśl współczesna wszystko robi, aby zrelatywizować
pojęcie dobra i zła. Zaczęto je pojmować jako sankcję narzuconą ludzkiej
wolności. Sama wolność jest przy tym utożsamiana z wolnym wyborem jako
wartością ostateczną i samowystarczalną. Bohaterka pierwszego opisywanego
w książce opętania - Mariannę K. - tak właśnie rozumiała swoją drogę ku
doskonałości. Jej nihilistyczna postawa równoznaczna z odrzuceniem wszelkich
wartości i norm, nie była jeszcze samym opętaniem, lecz raczej pozbawieniem
się wszelkich możliwości obrony przed nim. Ułudą jest bowiem oczekiwanie
takiego stanu, w którym wolna wola nie będzie musiała dokonywać wyboru.
Wola jest właśnie po to dana, aby człowiek skierował się ku jakiejś wartości, aby
mógł dojść do wolności poprzez przyjęcie prawdy i dobra, albo do niewoli
poprzez poddanie się złu i fałszowi. Największym kłamstwem szatana jest
mamienie ludzi perspektywą wolności jako zupełnej swobody woli i braku
ukierunkowania w którąkolwiek stronę. Odrzucenie wszelkich kategorii czy norm,
które mogą nas prowadzić ku dobru lub prawdzie, równa się otworzeniu na zło i
fałsz, które są nie tyle zaprzeczeniem, ile brakiem tych pierwszych. W
przypadku Richarda O., bohatera trzeciego z przedstawionych opętań,
odrzucenie norm wiąże się z akceptacją tzw. odmiennych preferencji
seksualnych. Jest on przekonany, że dokonując w tej sferze tak spontanicznego
wyboru, wyrywa się z ciasnych więzów konwencji społecznych.
Uważając, że miłość nie może podlegać żadnym ograniczeniom moralnym i
utożsamiając ją z pełnią przeżyć seksualnych, Richard O. zaczyna od
eksperymentu ze swoją płcią, stając się transwestytą a kończy jako ofiara
oddająca się rytualnym orgiom na ołtarzu satanistów. W imię wolności dokonuje
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więc wyboru zła. Niezależnie od wszystkich zapewnień o sukcesach i szczęściu
oraz wizji szczególnej swobody, które roztaczano przed ofiarą by doprowadzić
ją do tego stanu, człowiek z chwilą poddania się owej presji kompletnie traci
wolność.
Problem pseudo-wolności jako drogi otwierającej na opętanie wiąże się
- jak zostało już powiedziane - z utożsamieniem wszelkich norm i dogmatów
jako sankcji. Wszyscy opisani w książce opętani, usprawiedliwiają swoje
postępowanie tym, że walczą z prawem zamykającym im drogę ku
autentyczności i spontaniczności. Odwieczne kłamstwo szatana dotyczy prawa
jako czegoś ograniczającego. Już w raju diabeł przekonywał Adama i Ewę, że
zakaz zrywania owocu z drzewa poznania dobra i zła jest czymś, co
uniemożliwia ich pełny rozwój. Tak rozumiane prawo rzeczywiście należałoby
odrzucić, a Boga jako despotę znienawidzić. Św. Paweł wielokrotnie
przestrzegał przed tym, że rozumienie przykazań jako zakazów może wzmocnić
tylko nasze poczucie winy, że nie potrafimy ich realizować, a tym samym
zachęcić nas do ich przekraczania. Jednakże wszystko, co Bóg nam daje, nie
może być rozumiane w perspektywie sankcji, lecz miłości i łaski. Dogmat jest
czymś, co otwiera nas na prawdę, której sami nie bylibyśmy w stanie poznać,
zaś prawo jest czymś, co wskazuje nam kierunek ku pełni wolności. Aby to
wszystko przyjąć, potrzebna jest pokora kogoś, kto czuje się chory i wymaga
wsparcia. Chrystus mówi, że kto czuje się zdrowy, nie potrzebuje Jego jako
lekarza. Ludzie, którzy są dumni z tego, że żyją bez dogmatów, wybierają drogę
tych, którzy sami zrywają owoce z drzewa poznania. Jednak wszyscy opętani
dość szybko tracą złudzenia co do własnej siły i niezależności. W tej walce nie
ma miejsca na postawienie się poza prawdą i dobrem. Kapłan Jonathan, chcąc
służyć Bogu na swój oryginalny sposób, zaczął konstruować własnego boga.
Chcąc żyć poza dogmatem, ustalił swój dogmat, który otwierał go tylko na
własną próżność. Kłamstwem jest więc twierdzenie, że każda norma czy dogmat
są sankcją, jak też utrzymywanie, że możemy żyć poza nimi nie konstruując
niczego w zamian. Jeżeli pierwszym prawem jest prawo miłości, a głównym
dogmatem jest to, że Bóg nas kocha, odrzucić to można tylko w imię pustej
rozpaczy lub nienawiści i przekonania, że jesteśmy samotni. To jest piekło, na
które można się skazać samemu.
Wszelkie formy opętania, od zniewolenia częściowego po idealne,
widzieć należy jako atak zarówno na to źródło, czyli na Jezusa, jak i na
człowieczeństwo każdej istoty ludzkiej. Proces opętania opiera się na
podkopywaniu wartości danych nam przez Jezusa. Chrystus został ludziom
dany, aby objawić prawdę o człowieczeństwie, o tym, że jej pełnię uzyskać
możemy tylko będąc w relacji do Stwórcy, w którym tkwi doskonała idea nas
samych. Odciągając nas od Boga, szatan zamyka przed nami naturalną
perspektywę rozwoju: to on chce być stwórcą i wskazać nam inną drogę
rozwoju. Dlatego zło nigdy nie manifestuje się bezpośrednio jako zło, lecz jako
jakaś, postać dobra. Czuli dzięki niemu (dzięki źródłu mocy, którą oferował
Szatan), że wydarzy się coś wielkiego, że mogą wejść w nową fazę rozwoju, że
są w stanie odnieść ogromny sukces. Demon mami więc ludzi perspektywą
doskonałości. Ta doskonałość jest rozumiana jako moc panowania i kontroli.
Buduje się przede wszystkim na pożądaniu własnej wielkości i oryginalności. Nie
ma nic wspólnego z postawą miłości przejawiającą się w oddaniu i stracie
siebie. Śmierć na krzyżu, przy takim rozumieniu doskonałości, byłaby zupełnym
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nieporozumieniem. Nie tylko chrześcijanie, lecz także przedstawiciele innych
religii, (szczególnie buddyzmu) podkreślają, że rozwój duchowy wiąże się ze
stratą. Trzeba stracić siebie, aby otworzyć się na realność czegoś i kogoś
drugiego. Piekło jest więc iluzją, sprowadzeniem wszystkiego do własnych
subiektywnych potrzeb i odczuć. Człowiek potępiony jest przede wszystkim
samotny, gdyż nie potrafi przekroczyć świata własnych konstrukcji i wyobrażeń,
aby skontaktować się z czymś realnym. To, co sensowne, może nagle zamienić
się w nonsens. Beznadzieja jawi się jako jedyna nadzieja. Śmierć, okrucieństwo,
wzgarda są oczywistością. Wszystko co kształtne lub piękne staje się iluzją.
Dla człowieka, który chce czuć się bogiem, możliwe jest bezstresowe
przyjęcie wynaturzenia. Jeżeli boli go sumienie, podlega jeszcze staremu
stworzeniu. Zboczenie jest przecież, według niego, uwolnieniem tłumionych
dotąd przez ciemnotę nowych potencjałów człowieka. To właśnie wmawia
szatan Richardowi O., który zastanawia się nad swoim transseksualizmem. Musi
powstać nowe stworzenie. Bohater filmu Olwiera Stone^a "Urodzeni mordercy"
mówi przesłuchującym go, że jest nowym człowiekiem, a oni dla niego
neandertalczykami. Dlatego nie mogą zrozumieć jego postępowania, które
wydaje im się zwykłą zbrodnią, a w rzeczywistości jest rytualnym morderstwem,
wyzwoleniem niczym nieograniczonej woli. Marzenie szatana się spełnia, gdy
stworzenie niszczy to wszystko, co stanowi jego naturalny, dany od Boga
potencjał rozwoju. "Staniecie się jak bogowie" - to znaczy zaprzeczycie temu
wszystkiemu, czym jesteście.
Wybór przez szatana osoby, którą stara się opętać, jest tajemnicą. Nie
sposób rozstrzygnąć, dlaczego ten a nie inny człowiek jest w tak bezpośredni
sposób atakowany. Jednak nie jest jednak żadną tajemnicą, że istnieją pewne
warunki i predyspozycje, które sprzyjają temu procesowi. Przedstawione
powyżej wypaczenia, jakim podlega współczesna kultura w stosunku do
problemu wolności, normy i doskonałości, wydają się budować właśnie te
warunki, w których opętanie przebiega gładko i bezboleśnie. W o wiele
większym stopniu niż mogliśmy się tego spodziewać przed piętnastoma laty,
dzięki sprzyjającemu klimatowi, występowanie zjawiska demonicznego opętania
stało się normalnym elementem naszego życia.
Z ł Y

DUCH

Dlaczego Lucyfer nienawidzi ludzi? Wydaje się, że powodem było
odrzucenie przez niego tajemnicy wcielenia. Szatan miał te same problemy z
dumą jakie okazywali przez długi czas Apostołowie. Tak jak i oni pytał się Boga,
kto ma być pierwszy w Królestwie Niebieskim. Nie mógł zrozumieć odpowiedzi,
że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Bóg postanowił zrealizować tą
zasadę poprzez wcielenie się w człowieka, najmniej doskonały spośród bytów
osobowych i to przez niego przebóstwić całość stworzenia. Człowiek został w
ten sposób wywyższony ponad Lucyfera. Najjaśniejszy spośród aniołów nie
zniósł tego pominięcia: poczuł się poniżony. On, anioł, miałby wielbić kwilące
niemowlę z Betlejem i zakrwawione pół-zwierzę, jęczące w obliczu śmierci na
Golgocie?
Za tym mitycznym opisem kryje się dramat osoby, która była nie
pogodzona ze swoim stworzonym statusem, która odczuwała swoją relację do
Boga jako pomniejszenie i brak, a nie jako otwarcie na łaskę i miłość. Ktoś, kto
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jesi sKupiony na własnej doskonałości, nie tylko nie potrafi się nią dzielić, ale nie
potrafi też przyjmować. Lucyfer nie chciał przyjąć tej miłości, którą Bóg mu
oferował. Pragnął sam się czegoś dopracować i być docenionym. Nie potrafił
zrozumieć, że jest kochany taki, jaki jest, i że w tą miłość Boga nie musi mieć
żadnego wkładu. Jego wielkość zgubiła go.
Człowiek też może zagubić się w anielskiej iluzji. W swojej potrzebie
doskonalenia często patrzymy z pogardą na ludzką kondycję, tak bardzo
chwiejną, potrzebującą litości i opieki. Chcemy stać się aniołami, gdyż podobnie
jak demon nie możemy znieść prawdy, że to, co w najwyższym stopniu
duchowe, zniża się do tego, co niezgrabne \ ulotne. Dla szatana zniżanie się
wzbudza pogardę. Często pogardę tą stara się przekazać egzorcyście.
Dlaczego pełen ducha egzorcysta miałby się poświęcić dla zhańbionego,
brudnego, śmierdzącego i przerażonego człowieka? Szatan dosyć dosadnie
wyraża swoją opinię na temat naszej ludzkiej kondycji: Ty bezradny, skomlący,
rzygający, liżący, śliniący się, spocony, wydalający odchody szczeniaku. Ty
wychłostany kundlu. Ty zapchane szambo. Ty pretekście do istnienia. Ty
skrzepie uryny, ekskrementów, smarków i błota, urodzony na skrwawionym
prześcieradle, wystawiający łeb spomiędzy cuchnących nóg kobiety i
wrzeszczący, bo ktoś klepnął cię w tyłek i śmiał się z twoich malutkich,
czerwonych jaj. Przeciwstawienie się takim słowom wymaga dystansu do siebie
i głębokiego zrozumienia, czym jest właściwa, oparta na słabości i ubóstwie
doskonałość. Dobrym przykładem tej niezrozumiałej dla demona miłości do
świata ułomnego jest postawa, jaką zajmują buddyści tradycji mahajana.
Według nich w pełni oświeconym nie jest ten, kto pogrąża się w nirwanie, lecz
ten, kto po jej doświadczeniu wraca ze współczuciem do świata. Na obrazie,
który symbolizuje ten etap ludzkiego rozwoju, widać powracającego z duchowej
podróży, uśmiechniętego mistrza zen, który mając przerzucony przez ramię
pusty bukłak po winie, zmierza na pełne ludzi targowisko.
Szatan jest wolny od blasków i cieni cielesności. Jest aniołem, czyli
bytem duchowym, który w swojej strukturze nie posiada materialności. Dlatego
właściwy kontakt z nim jest ściśle duchowy, a wszelkie inne zjawiska, które mu
towarzyszą, są jedynie produktem ubocznym tego spotkania. Można przyjąć
nawet hipotezę, że demon, który sam z siebie nie ma kontaktu z materialnością,
wykorzystuje nasze ukryte zdolności paranormalne, aby wywoływać niezwykłe
zjawiska fizyczne. Duch może wywoływać niesamowite odgłosy - ale sam
niesamowitym odgłosem nie jest. Przedmioty mogą unosić się w powietrzu, ale
telekineza ma tyle samo z ducha, co materialny obiekt, któremu nadała ruch.
Każdy demon jako istota anielska jest odrębnym gatunkiem. Tylko ciało bowiem
umożliwia zwielokrotnienie w ramach jednego gatunku. Stąd hierarchia wśród
aniołów opiera się na tym, że każdy z nich posiada inną, bardziej bądź mniej
doskonałą naturę. Demon podczas rozmowy z egzorcystą określa siebie przez
liczbę mnogą. Powodem tego może być właśnie to, że jego jednostkowość jest
zarazem gatunkiem oraz to, że jest zawsze w ścisłej i hierarchicznej relacji z
innymi duchami. Jest to porządek współzależnych mocy, którego zwieńczeniem
jest sam Lucyfer.
Demon dzięki bezcielesności jest istotą bezpłciową, nie podlega też
ograniczeniom czasu i przestrzeni. Mimo tej duchowej wyższości w stosunku do
człowieka, szatan nie jest wszechmocny i pewnych powszechnych praw
stworzenia nie może przekroczyć. Przede wszystkim nie jest stwórcą, dlatego
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też niczego nowego nie może w nas stworzyć. 'Dla swoich celów wykorzystuje
tylko to, co już w nas jest. Zły duch oprze się jedynie na tym, co znajdzie w
obszarze, który może przeniknąć swoją mocą. Cały brud, który przeciwko nam
wydobędzie, był już w nas. On sam w magiczny sposób nie może nic do tego
dodać. Z jednej strony jest to pocieszające, z drugiej tkwi w tym ostrzeżenie. Nic
bowiem z tego, co robimy, nie ginie. Tkwi dalej w nas i może zostać przeciwko
nam wykorzystane. Rozgrzeszenie co prawda usuwa barierę, przez którą złe
czyny odgradzały nas od Boga, jednak nasza podświadomość nie zostaje w ten
sposób oczyszczona. Demon podczas egzorcyzmów atakuje wszystkie obecne
osoby, wydobywając z ich psychiki na wierzch te zranienia, które Bóg w ich
duszy dawno już opatrzył.
Jedyną możliwością działania szatana jest mamienie, kuszenie i
oszukiwanie. Jedyną naszą obroną jest wola. Ponieważ demon nie ma do niej
dostępu, w najcięższym momencie egzorcyzmów kapłan opiera się na swojej
wolnej miłości do Chrystusa. Chaos, który przeżywa egzorcysta podczas ataku
Zła, nie ma władzy nad jego wyborem Dobra. Opętanie nigdy nie dzieje się poza
naszą wolą. Możemy nie mieć wpływu na wizje, które nas ogarniają, lecz nic nie
jest nas w stanie zmusić, abyśmy uznali je za prawdziwe i w dobrej wierze
przyjęli. Z tego powodu wielu świętych uważało, że najlepszym sposobem na
demona jest wyśmianie jego mocy. Strach jest w jakimś sensie dowodem
podlegania jego iluzji.
Już w Ewangelii zastanawiające było to, że wypędzane przez
Chrystusa duchy koniecznie chciały pozostać na ziemi, chociażby w ciałach
świń. Podczas egzorcyzmów demon uskarża się, że jest wypędzany z miejsca,
w którym przebywał i nie ma dokąd pójść. Może to wydawać się ironiczne, ale
szatan stara się wzbudzić w egzorcyście litość. Jego ból, kiedy musi odejść
pokonany, jest autentyczny. Odchodzi przecież do otchłani i pustki. Materia,
która wywoływała w nim takie obrzydzenie, jest jednak realna, pobłogosławiona
przez Boga. Demon chce w niej odnaleźć, kiepski bo kiepski, ale jednak dom.
Wszystkie rozważania teologiczne czy filozoficzne jakie można snuć na
temat demonów nikną wobec tej koszmarnej wiedzy posiadanej przez
egzorcystów. Michael Strong, kapłan, który wyniszczył się podczas próby
egzorcyzmu, nie bez racji stara się poskromić ciekawość Malachi Martina co dp
fenomenu osobowego Zła. Jest to bowiem wiedza, za którą można dużo
zapłacić. Kapłan musi znosić wszelkie rodzaje bólu. Musi pokonać coś
inteligentnego, ale patrzącego krzywo, istotę, która wydaje się być odwrócona
do góry nogami i wywrócona na lewą stronę, i to nie przypadkowo. To wszystko
wygląda na koszmarny sen, nie jest nim jednak i nie pozwala na zbawienne
przebudzenie.
EGZORCYSTA
Nie musi być Intelektualistą psychologiem, magiem czy biskupem.
Zazwyczaj jest prostym kapłanem nie wyróżniającym się większym" polotem czy
wyobraźnią od innych duszpasterzy. Może to dziwne, ale aby nie ulec szatanowi
musi być przede wszystkim pozbawiony poczucia ważności i dumy z powodu
tego, że jest egzorcystą. We własnym imieniu nie jest bowiem w stanie nic
zrobić. Kiedy ktoś powołuje się podczas egzorcyzmów na własną moc, ryzykuje
tym, że zostanie prawie doszczętnie zniszczony i potwornie upokorzony.
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Egzorcysta występuje jako przedstawiciel całego Kościoła, a wypędza demony
tylko w Imię Jezusa. Tylko tego Imienia boją się one naprawdę. Kapłan, który
podejmuje się duchowej walki, musi mieć olbrzymią wiarę w siłę Chrystusa. Nie
tyle intelektualne przekonanie o wyższości dobra nad złem pomaga mu w
ciężkich chwilach egzorcyzmów, ile raczej egzystencjalny związek z Bogiem i
pewność, że Ten nigdy go nie opuści.
Egzorcysta naśladuje Chrystusa, tak jak On idzie na krzyż. Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Egzorcysta jest tytułowym zakładnikiem diabła, gdyż dobrowolnie ofiarowuje
siebie w zamian za oswobodzenie opętanego. Decyduje się stanąć w miejscu, w
którym ofiara demona upadła i podjąć walkę, która była już prawie przegrana. W
kategoriach współcześnie rozumianej doskonałości egzorcysta jest głupcem i
straceńcem. On bowiem traci. Traci swój spokój, radość, zdrowie i decyduje się
nie na raj, lecz na piekło. Prezentuje ten aspekt Bożej miłości, która jest dla nas
szczególnie trudna do zrozumienia. Bóg jest tam, gdzie jego miłość, a ponieważ
kocha człowieka bez względu na jego stan, dlatego jest obecny nawet przy
straceńcu. Zstępuje za nim do otchłani i doznaje samego piekła nicości.
Egzorcysta wychodzi z walki wypalony, tak jakby przez kontakt ze Złem
musiał wydać na pastwę zniszczenia część swojego człowieczeństwa. Sam nic
na tym nie zyskuje. Co więcej, iiekroć podejmuje się tego zadania, ryzykuje
dosłownie wszystkim co przedstawia dla niego jakąś wartość. Agresja fizyczna,
z jaką się spotyka egzorcysta, jest bardziej spektakularna dla obserwatorów,
lecz mniej ważna dla niego samego. O wiele poważniejszy jest atak na jego
duszę. Ten aspekt egzorcyzmów raczej nie podlega opisowi, gdyż po pierwsze
jest niewidoczny dla bezpośredniej obserwacji osób postronnych, a po drugie
dzieje się na tych poziomach ducha, dla których trudno znaleźć analogię w
świecie odczuć psychofizycznych. Egzorcyści o tym najbardziej przejmującym
aspekcie ich walki milczą. To bolesne milczenie jest jednak przerażająco
wymowne. Otwiera się coś w rodzaju niewidzialnego luku, z którego sypie się
niemożliwa do zaakceptowania przez człowieka, beznamiętna agresja.
Zetknięcie z nicością nie podlega łatwemu zapomnieniu. Egzorcysta nie jest w
stanie otrząsnąć się ze świadomości istnienia piekła, ze świadomości tego, że
jest ono realne i może być wybrane. Miłość, którą reprezentuje, jest splugawiona
przez odrzucenie i zanegowanie. Dlatego egzorcyści wciąż czekają. Nie tyle na
własną śmierć i wejście do raju, ile na paruzję i ostateczne oczyszczenie
wszystkiego.
Malachi Martin słusznie podkreśla dramatyzm sytuacji egzorcysty,
jednak chyba o czymś zapomina. Egzorcyści są przecież ludźmi olbrzymiej
wiary, która sama w sobie nie podlega zabrudzeniu. Droga przez piekło do
zmartwychwstania, jaką podejmują, jest może najcięższym, ale zarazem
najbardziej radykalnym naśladowaniem Chrystusa. W tym aspekcie kategorie
zysku i straty są nie zawsze adekwatne. Miłość sama wystarczy.
Zakładnik diabła sam diabeł są sobie przeznaczeni. Śledząc proces
egzorcyzmu nie można się oprzeć wrażeniu, że odbywa się dawno zaplanowane
spotkanie. Tak jakby demon dążył nie tylko do zniszczenia podatnej na opętanie
i słabej osoby, lecz także posługiwał się nią do wywołania oczekiwanego
kontaktu z samym egzorcystą. Przypomina to zakład szatana z Bogiem w
stosunku do wiernego Hioba. Wydaje się, że Lucyfer wciąż nie chce uwierzyć,
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że miłość do Boga może być silniejsza od wszystkich atrakcji, które niesie ze
sobą nienawiść, duma, obłuda i rozpacz.
P.S. Tych, którzy nie wierzą w demona, nie miałem zamiaru nim
straszyć. Zapewne któregoś dnia sami się wystraszą. Natomiast tych, którzy
wierzą w jego istnienie, namawiam do porzucenia lęku na rzecz zaufania sile
przeciwnej. Najlepiej Bogu.
Malachi Martin "Zakładnicy diabła", EXTER Gdańsk 1994.
Michał Gromki
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WALCZYĆ 2 SZATANEM
•ROZMOWA Z KS. MARIANEM POLAKIEM, MICHAELITĄ , SPECJALISTĄ OD
EGZORCYZMÓW

Jak doszło do tego, że jeden z aniołów stał się szatanem?

Najpiękniejszy anioł był pełen darów Bożych. Myślał, że ma je sam z siebie.
Sądził też, że posiadane dary już na zawsze wystarczą mu do szczęścia.
Dlatego sprzeciwił się Panu Bogu. A okazuje się, że do natury ducha
rozumnego, którym jest także szatan, należy ciągła łączność z Istotą Najwyższą
jaką jest Bóg, ciągłe otrzymywanie od Niego, poznawanie i uczestniczenie w
Dobru - a Bóg to Dobro Nieskończone. Szatan "odciął" od siebie dopływ paliwa
prawdy, dopływ darów Bożych i "zamknął się" we własnej samowystarczalności.
Dlatego w szatanie nie ma wzrostu, jest tylko zastój i szalona nienawiść, bo
"odciął się" od tego, do czego z natury jest przeznaczony. Szatan Dsparzył się",
bo myślał, że może być samowystarczalny: samodzielnie decydować o swoim
losie, nie liczyć na niczyją pomoc.
Religie, prądy religijne, które stawiają na przeciwstawnych krańcach tak
zwanego Boga Dobra i tak zwanego Boga Zła, czyli szatana - znajdują się w
błędzie. To jest niewłaściwa koncepcja. Szatan nie jest Bogiem. Jest
stworzeniem upadłym. Nie ma mocy nieskończonej. Powinien być posłuszny
Bogu, ale - i to jest wielka tragedia szatana - pycha każe mu przyznawać rację
tylko sobie. W rezultacie szatan cierpi i to samo chce zrobić z nami. Chce
zemścić się na Bogu i odłączyć nas od Niego.
Jak szatan działa

i jak

go doświadczamy?

W jaki

sposób wpływa na człowieka?

Szatan chce tak zająć ludzi rzeczami ziemskimi, by nie myśleli "co
będzie potem". Szatan kusi: "teraz się czymś zajmij", "teraz zjedz", "teraz bądź
szczęśliwy",' później? - co cię obchodzi później?!" Łudzi moralną
samowystarczalnością, która jest niemożliwa. Nawet w dziedzinie życia
materialnego jesteśmy zależni od Boga i jedni od drugich: ludzie od ludzi,
państwa od państw, regiony świata od innych regionów. To są sprawy
oczywiste.
Widzimy, że coraz więcej ludzi żyje z zaburzeniami psychicznymi, bo
nie akceptują swojej natury, siebie, tego, kim są. Równocześnie nie akceptują
swego Stwórcy - Boga, ani środków, jakie Bóg dał człowiekowi wierzącemu. Ta
sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla dzieci i młodzieży w wieku, kiedy jeszcze
nie mają dojrzałości osobowej. Wykorzystują to sekty i różne ruchy
okultystyczne. Najpierw okazują młodemu człowiekowi trochę uczucia, ciepła, a
potem rozpoczynają "pranie mózgów". Obiecują "wyzwolenie", czyli "nirwanę". W
diecie podają narkotyki. Po miesiącu takich "nauk" młody człowiek staje się
uległy, zrywa związki z własną rodziną, środowiskiem, często porzuca naukę.
Można by powiedzieć, że sekty są narzędziem złego ducha, bo nie ma 2-3
bogów. Bóg jest jeden.
Nawet samo czytanie satanistycznych książek czy uczestniczenie w
seansach spirytystycznych powoduje otwieranie się w człowieku "szczeliny".
Wchodzi przez nią szatan i odtąd trzyma człowieka w niewoli. Zaczyna
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kontrolować pewne sfery postępowania człowieka. Powoduje, że ktoś zaczyna
pić alkohol, sięgać po narkotylki. Uwalnianie się z tych' uzależnień trwa nieraz
bardzo długo.
W takiej aglomeracji jak Warszawa, jest wiele osób zranionych przez
szatana. Główne objawy tych zranień to psychozy, nerwice, napięcia nerwowe,
depresje. Musimy zdać sobie sprawę, że przypadki opętań, kiedy szatan
przebywa w ciele osoby i używa jej jako swego narzędzia, są rzadkie. Częstsze
są lżejsze, ale niezmiernie dokuczliwe przypadki dręczeń i prześladowań:
konkretnych osób, ich najbliższych, potomstwa, które dopiero ma się narodzić,
miejsc, mieszkań itp. Zdarza się, że ludzie przeklinają dzieci. Zresztą jak mówi
Pismo Święte, każdy kto popełnia grzech jest w niewoli złego ducha.
Czy

można

powiedzieć,

że

współczesne

czasy

sprzyjają

szatanowi?

To nic nowego. W każdej epoce szatan kusi człowieka i ludzi. Święty
Paweł mówi w Pierwszym Liście do Tymoteusza (4, 1-2): "(...) niektórzy
odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom
demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią mają własne
sumienie napiętnowane."
Czasy, w których żyjemy, zauważamy, że rzeczywiście są trudne.
Szatan wkradając się do poszczególnych parlamentów i rządów burzy systemy
wartości i zasady stałe, dotychczas uznawane za zgodne z naturą ludzką. Jest
to wielkie niebezpieczeństwo zagrażające współczesnemu światu i następnym
pokoleniom. Szatan przekonuje nas, że zranienia i skrzywienia, np. aborcja,
homoseksualizm są zgodne z naturą ludzką Nie szuka się sposobów uleczania
tych zranień. Przeciwnie, według nich ustanawia się prawa i uważa za rzecz
normalną Nazwałbym to przewrotną robotą szatana i wielkim zakłamaniem.
Związki homoseksualne idą za wypaczeniami, ulegają zmysłowej
przyjemności, wyrażają postawę braku odpowiedzialności. Tymczasem zły duch
tak sprytnie ustawia rozumienie homoseksualizmu, że przypisuje mu określenia:
"postęp", "wolność", "rozwój", "właściwe pojęcie autonomii osobistej",
"wyzwalanie się z pęt Kościoła". W ten sposób dochodzi się do miejsca, w
którym człowiekowi można już dosłownie wszystko. Prawem dla człowieka staje
się to, co mu w danej chwili jest wygodne. Z tego wywodzą się również
najcięższe przestępstwa: kradzieże, napady, morderstwa.
Przypatrzymy się dokładniej parlamentom i prawom przez nie
stanowionym. Szatan odwołując się do demokracji każe liczyć tylko ilość głosów.
Jeśli zatem w danym parlamencie większość posłów to moralne zero - nic
dziwnego, że będą oni uchwalać większością głosów prawa wygodne dla
ludzkich namiętności. A prawdziwa demokracja polega na tym, żeby na posłów
wybierać ludzi moralnie zdrowych. W naszym stuleciu byliśmy świadkami
zrywania wielu umów międzynarodowych.
Poza tym w sprawach natury ludzkiej nie ma demokracji. Człowiek nie
posiada mocy zmiany swojej natury. Taką moc posiada tylko Stwórca. Człowiek
może zmienić tylko przypadłości, zależące choćby od mody czy klimatu:
przefarbować kolor włosów, ubrać się w taki czy inny sposób itp. Tymczasem
szatan podszeptuje człowiekowi, że owe zmiany przypadłościowe są jakby
zmianą ludzkiej natury. Jest to jedno wielkie kłamstwo.
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Jakie

"szczeliny"

ułatwiają szatanowi

działanie

w Polsce?

W każdym kraju jest specyficzna sytuacja, która ułatwia szatanowi
robotę. Pracowałem na misjach, gdzie poziom wiary jest niższy i spotykałem się
często z opętaniami. Ale to zostawmy, bo problemy misyjne trzeba rozpatrywać
na innym poziomie. U nas chodzi przede wszystkim o obniżenie się wiary.
Pycha, zmysłowość, narkotyki, chęć szybkiego bogacenia się, nadużywanie
alkoholu, nawet nikotynizm - są sprzymierzeńcami szatana. Na przykład palenie
tytoniu jest sprzeczne z rozumem, ponieważ niszczy nasze zdrowie, a wszystko,
co sprzeczne z rozumem, szatan błyskawicznie wykorzystuje dla swoich celów.
Problemem alkoholizmu dotknięte są miliony Polaków, zatem do tych milionów
ma łatwy dostęp zły duch.
Pokutuje u nas dziedzictwo szlacheckiej pychy i zarozumiałości. W
tysiącach szlacheckich herbów była korona, bo każdy szlachcic miał zapędy do
zostania królem. Coś z tego zostało u nas do dzisiaj: brak wzajemnej
współpracy, kłótliwość, indywidualizm, mnożenie się stronnictw i partii
politycznych. Nie trzeba nam nowych zbawicieli, tylko trzeba w sposób
odpowiedzialny realizować prawdę w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Wszyscy obywatele , realizując prawdę zapisaną w naszej naturze, każdy na
swoim miejscu, przyczyniają się do przemiany na lepsze. Liczenie tylko na to, że
jakiś człowiek, np. prezydent, premier, król przemieni naród, jest podejściem
fałszywym.
Co robić, ażeby wyzwolić się od niszczących wpływów szatana?
Im bardziej człowiek chce się wyzwolić, tym silniej szatan stara się go
trzymać na uwięzi. Mówi mu: "przecież ty należysz do mnie" i złości się, że ktoś
pragnie się nawrócić. To tak, jak mucha, która wpada w pajęczą sieć, trzęsie się
w niej, wyrywa, a pająk, zadowolony, że ją ma, okręca nowymi nićmi i całkowicie
niszczy.
Jeśli ktoś naprawdę chce się wyzwolić musi mieć dobrą wolę, znaleźć
oparcie we wspólnocie modlitewnej i przejść przez gruntowne nawrócenie.
Winien zacząć od spowiedzi, przystępować często do komunii świętej i gorąco
się modlić. Wtedy jest nadzieja, że na powrót • stanie się prawdziwym
chrześcijaninem, ale po drodze będzie wciąż atakowany przez zagniewanego
szatana. Jeśli człowiek nie zlęknie się, pójdzie za Chrystusem, otworzy się na
działanie Ducha Świętego, szatan będzie musiał ustąpić i uciekać. Pamiętajmy,
że zły duch zajmuje w nas ten obszar, w który nie wpuściliśmy Chrystusa.
Czy zgłaszają się do waszej wspólnoty michaeiickiej w Markach - Strudze osoby
uzależnione od szatana?
Czasem kilka osób w tygodniu. Docierają z niemal całej Polski, ze
Śląska, Krakowa, Poznania, Łodzi. Zapraszamy je na modlitwy wyzwolenia,
nocne czuwania, które w czerwcu i następnych miesiącach będą odbywać się
od godz. 23 w każdą trzecią sobotę miesiąca do godz. 5 rano następnego dnia.
Jeśli jest taka potrzeba, modlimy się też indywidualnie nad
potrzebującymi pomocy. Trzeba poznać historię życia danej osoby. Spotykam
się na przykład z kimś, kto miał kontakty z satanistami. Jego wyzwolenie może
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się przeciągnąć, inna kobieta trafiła do nas po seansach spirytystycznych i
przeżywa wielkie napięcie nerwowe. Jest przy tym w ciąży i strach pomyśleć, co
będzie, jeśli jej stan duchowy przejmie dziecko. Bywa i tak, że zwracają się do
nas o pomoc ludzie, którzy dobrowolnie oddali się szatanowi, który pcha ich do
samobójstwa, pogrąża w depresji. Nie mogąc sobie z tym poradzić, wreszcie
zwracają się o pomoc do Kościoła.
Do

kogo

szatan

nie

znajdzie

dostępu?

Kto jest z Bogiem uzyskuje moc i siłę, moc duchową - moc miłości i
zaufania. Potrzebujemy Pana Boga.
Pierwszym stworzeniem, które uczyniło należyty użytek z natury
rozumnej był święty Michał Archanioł - wódz aniołów. Święty Michał upomniał
się o honor Pana Boga.
Człowiek, który posiada naturę rozumną, powinien czuć się
odpowiedzialny za osiągnięcie swego celu ostatecznego, jakim jest
zjednoczenie z Bogiem. W tym przejawia się dojrzałość człowieka. Kto modli się
i żyje w przyjaźni z Bogiem, do tego szatan nie ma dostępu, chociaż może go
również atakować i kusić.
Czy można powiedzieć, że ktoś szczególnie jest predystynowany do walki z
szatanem?
Chrystus wszystkim wierzącym udzielił władzy i mocy. Jest
powiedziane w Ewangelii według św. Marka (16, 15-18): "I rzekł do nich: Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym
zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co
zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci
odzyskają zdrowie."
Wszystko więc zależy od żywej wiary, bo to nie my sami zwalczymy
szatana, ani nie my sami przywrócimy sobie zdrowie duchowe, musimy to
otrzymać od Chrystusa. Jeśli wiara nie będzie pełna, nie będziemy mieli mocy
wypędzania z kogoś szatana. Będziemy podobni do niewidomych, którzy
wspomagając się wzajemnie, w rzeczywistości wpadają w przepaść. A szatan
będzie się śmiał z tych usiłowań: "jak możesz komuś pomóc - zadrwi - skoro
mam ciebie w swoich szponach?!"
Użyjmy porównania: jeżeli ktoś odżywia się właściwie i żyje zgodnie z
wymogami higieny, będzie zdrowym człowiekiem i może właściwie wykonywać
swoje obowiązki i pomagać innym. Podobnie człowiek wierzący w Chrystusa:
jeżeli "odżywia się" Słowem Bożym i Eucharystią, wtedy posiada moc i siłę, aby
zwalczać szatana w sobie i odpędzić go od innych.
Muszę zadać sobie pytanie: "czy uwierzyłem?" Podkreślam: jest to
problem wiary i zaufania.
Jak trzeba się przygotować do współpracy z Chrystusem?
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Podstawową rolę posiada rodzina chrześcijańska, odpowiednie
wychowanie, spełnianie z miłością praktyk religijnych. Najważniejsze jest to, co
się dokonało w moim chrzcie. Wtedy Chrystus , odpowiadając na zaproszenie

rodziców i wspólnoty Kościoła jako Zmartwychwstały Pan i Mocarz, silniejszy od
złego ducha, którego już pokonał - wyzwala mnie z niewoli i zamieszkuje we
mnie. Odtąd ochrzczony staje się Dzieckiem Bożym i od Boga, przebywającego
we własnym sercu , otrzymuje pomoc i łaski do wzrastania duchowego, a w
konsekwencji do zajęcia zaplanowanego przez Boga miejsca w mistycznym
Ciele Chrystusa.
Wśród chrześcijan nie ma mniej czy więcej godnych: wszyscy
posiadamy tę samą godność Dzieci Bożych. Niestety, bardzo często mylimy
funkcje z godnością na przykład: "być papieżem", "być ministrem", "być
biskupem", "być profesorem" - oznacza wykonywać jakąś funkcję dla dobra ludzi
i w zależności od wykonywania tej funkcji, zgodnie z zasadami prawdy i miłości,
człowiek osiąga coraz większą miarę udziału w życiu Boga.
Wszystko zatem zależy od naszej współpracy z Bogiem.
Czy może się zdarzyć, że ktoś będzie czuć się zaskoczony otrzymanym
charyzmatem?
Charyzmat, czyli łaska darmo dana dla służenia innym, jak mówimy w
teoiogii - dar do budowania Mistycznego Ciała Chrystusa - jest darem Boga, a
więc może go otrzymać również grzesznik. Stąd widzimy, że także w kościołach
protestanckich ludzie otrzymują charyzmaty.
Podstawowy charyzmat - to dar miłości. Inne są jej przejawem: dar
proroctwa, języków, niezłomnej wiary, uzdrawiania, dar muzyki i śpiewu,
jednania zwaśnionych itp. Istnieją setki darów służenia drugim i nie ma osoby,
która nie otrzymałaby jakiegoś daru. W Pierwszym Liście do Koryntian (12, 411) jest powiedziane: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez
Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego
samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska
uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czytania cudów, innemu proroctwo,
innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska
tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając
każdemu tak, jak chce."
Niektórzy nie robią właściwego użytku z otrzymanego charyzmatu, bo
łączy się z tym służba, poświęcenie, wysiłek dla drugich.
Za otrzymany charyzmat winniśmy dziękować Bogu i nie tyle
przywiązywać się do otrzymanego daru, lecz do Jego Boskiego Dawcy.
Jaki jest stosunek księdza do tak zwanych świeckich egzorcystów?
Kościół zarezerwował wypędzanie złych duchów z osoby opętanej
kapłanom, delegowanym przez biskupa. Wykonują oni wtedy tzw. egzorcyzm
uroczysty, publiczny, w imieniu Kościoła. Przed wykonaniem takiego
egzorcyzm u trzeba mieć pewność, że nie mamy do czynienia z chorobą
psychiczną. Musi być postawiona diagnoza. Podkreśla to Katechizm Kościoła
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Katolickiego (paragraf 1673): "Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy
prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od
napaści Złego i wolne od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach.
Praktykował je Jezus, a Kościół od Niego przyjmuje władzę i obowiązek
wypowiadania egzorcyzmów. W prostej formie egzorcyzmy występują podczas
celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczyste, nazywane "wielkimi", mogą być
wypowiadane tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Egzorcyzmy
należy traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ostalonych przez
Kościół norm. Egzorcyzmy mają na celu wypędzanie złych duchów lub
uwalnianie od ich demonicznego wpływu, mocą duchowej władzy, jaką Jezus
powierzył Kościołowi. Czymś zupełnie innym jest choroba, zwłaszcza
psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy medycznej. Przed podjęciem
egzorcyzmów należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność Złego, a
nie o chorobę.
Może się zdarzyć, że Pan Bóg udzieli jakiemuś człowiekowi, o głębokim
życiu duchowym, daru wypędzania złych duchów z ludzi uzależnionych od
szatana. Taki świecki egzorcysta, wierząc w moc otrzymaną od Chrystusa,
może uwalniać ludzi od złego. Jeśli jednak nie jest złączony z Bogiem, Źródłem
Prawdziwym - to jest uschłą gałęzią i nie może dawać, czyli przekazywać Bożej
mocy. Jeśli zaś wydaje się, że mimo wszystko ma w sobie jakąś moc, to może
to być tylko moc pozorna, moc zła.
W 1994 roku Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła powołało do
istnienia Rycerstwo Św. Michała Archanioła. Celem Rycerstwa jest
przepędzenie szatana atakującego różnych łudzi. Należący do Rycerstwa winien
żyć w przyjaźni z Bogiem, przystępować często do świętych sakramentów,
odmawiać codziennie egzorcyzm, pościć o chlebie i wodzie w piątek,
uczestniczyć w tym dniu we mszy świętej oraz w każdy piątek o północy, łącząc
się z innymi członkami Rycerstwa - odmówić trzy długie egzorcyzmy: za Kościół,
za Polskę i za cały świat.
W tej chwili do Rycerstwa należy ponad 100 osób z całej Polski. Można
by powiedzieć, że członkowie Rycerstwa to osoby bardziej świadome władzy i
mocy otrzymanej od Chrystusa celem zwalczania szatana. Oczywiście, nie
wykonują oni egzorcyzmów uroczystych, tylko prywatne, zwane modlitwą
uwolnienia.
Kościół zakazuje pod grzechem ciężkim wróżbiarstwa, sekciarstwa,
praktyk okultystycznych, tajnych, jak przynależność do masonerii, bo ich
działalność wykorzystują złe moce do szkodzenia nam.
Zły duch to kłamca. Potrzebuje dla siebie rozbudowanej scenerii.
Często przemienia się w anioła światłości, a w rzeczywistości jest zabójcą i dąży
do zniszczenia ludzi.
Pamiętajmy: w każdej mszy świętej Chrystus uobecnia Swoje
zwycięstwo nad szatanem i dlatego uczestnicząc z wiarą we mszy świętej,
możemy być uwolnieni od ataków i zasadzek szatana. Również sakrament
pokuty jest ważnym narzędziem wypędzania szatana.
Trzeba iść do Źródła, którym jest Chrystus. Nie ma innej możliwości
zwalczania szatana. Wszystkie inne źródła, poza Chrystusem, • są źródłami
zatrutymi.
rozmawiała:
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NN AUTOR NIEZNANY (IV W. PNE.)

CHIŃSKA RECEPTA NA CHODZENIE PO WODZIE
Zmieszaj dokładnie korę kasji z sokiem bambusowym i sercami żab.
Wypij tę miksturę.
Po siedmiu latach będziesz chodził po wodzie.
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ANDRZEJ WIERCIŃSKI

W WODACH POTOPU
Tekst dedykowany wielkiemu współczesnemu kabaliście - prof. Friedrichowi
Weinrebowi
U podstaw religijnego i magicznego ujmowania świata leży
przeświadczenie, że wszystko w nim jest symboliczne, jest znakiem, cyfrą,
metaforą czy alegorią oraz, że wszystko ze wszystkim jest powiązane, i pełne
sensu są te relacje. Mówiąc krótko, każdy fenomen zostaje tu sprowadzony do
roli znaku symbolicznego, którego znaczenia wskazywane i operacyjne
należy odczytać.
Dziedziną, która polega na wykrywaniu potencjału semantycznego
znaków symbolicznych, poprzez jego realizację w postaci pola semantycznego
- jest hermeneutyka. Wszakże, jeśli nie ma ona być czystą beletrystyką to
trzeba posługiwać się dobrze określonymi procedurami hermeneutycznymi.
Hermeneutyka Biblii hebrajskiej znajduje się w szczególnej sytuacji,
ponieważ od czasu uformowania się kanonicznej wersji ksiąg biblijnych
występują następujące "piętra" oznaczeń:
- obrazy zmysłowe, uczucia i myśli,
- są ujęte w słowach,
- zapisanych literami alfabetu o wartościach spółgłoskowych,
- które są zarazem cyframi.
Litery są więc litero - cyframi, bo nie ma już wtedy oddzielnego zapisu
cyfrowego, co dotyczy zresztą i Ksiąg Nowego Przymierza, gdyż analogicznie
rzecz się miała z literami alfabetu greckiego. Wobec tego, każde słowo ma swą
formułę fonetyczną i jednocześnie - numeryczną.
Sam alfabet hebrajski, o 22 literach, stanowi przekształcenie poprzez
stadium znaków paleohebrajskich (zw. też kanaanickimi), pierwszego na świecie
alfabetu synaickiego, którego wszystkie znaki niewątpliwie reprezentują
hieroglify egipskie, o różnym stopniu uproszczenia, a te znów mają obrazową
formę.
Idąc dalej, każda litera hebrajska ma swoje "imię", którego pierwsza
litera odnosi się do dźwięku spółgłoskowego litery tak nazwanej. Wyjątek
stanowią litery a/ef, która sama w sobie jest słabym gardłowym tchnieniem, ale
w słowach przyjmuje różne wartości samogłoskowe, oraz ajin, o silniejszym
wydźwięku gardłowym i również mogąca przyjmować wartości samogłoskowe.
Praktycznie obie te litery uważa się za "nieme". Niektóre z liter wymawia się
twardo (z kropką w środku), lub miękko (bez kropki), a też kilka liter ma nieco
inną na końcu formę (k) zapisu słowa. Końcowego he nie czyta się, jeśli nie jest
to specjalnie zaznaczone kropką wewnątrz niej.
Żydowska egzegeza Biblii posługuje się ogromną liczbą różnorodnych
procedur hermeneutycznych, począwszy od interpretacji samych form liter i ich
"imion", przez współbrzmienia fonetyczne słów, a skończywszy na wielorakich
metodach gematrii, które odnoszą się głównie, choć nie jedynie, do
numerycznej strony zapisu słowa, lub całego wyrażenia. Najprostszą i często
stosowaną charakterystyką numerologiczną słowa jest suma jego cyfro - liter,
zwana wartością zewnętrzną. Upatruje się tajemnicze związki semśntyczne
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między słowami o identycznych takich sumach. Tym, co ma ograniczać
uzyskane tymi sposobami zależności znaczeniowe jest sam tekst biblijny, w
którym badane słowo występuje. Jednakże rozumienie całości tekstu znów jest
podróżą w nieznane. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że teksty
biblijne są na ogół przekazami mitologicznymi, w których prawdy o zmysłowo
dostępnej rzeczywistości naturalnej - o przyrodzie i społeczeństwie z jego
kulturą i historią - są uwikłane w sieć powiązań z elementami rzeczywistości
nadnaturalnej. Jest tak, gdyż zgodnie z definicją autora (A. Wierciński: "Mit
religijny a współczesny przekaz naukowy". Studia Religiogica, z.20, 1987, s.
165-175, UJ-Kraków): mit religijny to opowiadanie o czynach bóstw (lub
bóstwa), ludzi i innych tworów animizowanych, przedstawiające w sposób
symboliczny określoną część religijnego modelu świata. Jak każda tego rodzaju
narracja, obejmuje ono więc "osoby i akcje w sytuacyjnych kontekstach
środowiskowych". Mit ma dwa źródła poznawcze: 1) racjonalnie organizowaną,
świadomą wiedzę o świecie, wynikającą z umysłowego opracowania danych
normalnej percepcji zmysłowej i 2) treści ukryte w podświadomości, kojarzone
według reguł najprzeróżniejszej, spontanicznej analogizacji. Treści te
udostępniają się świadomości w stanach marzeń sennych, hipnozy, schorzeń
umysłowych i pod wpływem halucynogenów, a w sposób najbardziej "naturalny"
- na skutek praktyk ascetycznych.
W konsekwencji tego wszystkiego, każde słowo biblijne staje się się
ośrodkiem rozległego pola semantycznego, które ponadto przedstawia
niedocieczoną głębię semantyczną. Mowa tu jest o głębi znaczeń, ponieważ w
narracji mitologicznej zwykle można wykryć naraz zakodowane, trzy główne
warstwy tematyczne:
1) kosmologiczną, często wyrażającą się
astronomicznie, 2) etnokulturowo - historyczną, nierzadko o wydźwięku
historiozoficznym i moralnym (wzorce zachowań) i 3) ontogenetyczną,
dotyczącą etapów rozwojowych człowieka jako żywego indywiduum, w którym
zachodzi wytwarzanie się osobowości (personalizacja) pod wpływem edukacji i
socjalizacji w ogóle, a co ważniejsze, możliwość ich (tj. etapów)
ponadnormalnego przedłużenia w postaci procesu inicjacyjnego, dla religii
rzeczy najistotniejszej.
Rdzeniem inicjacji jest kompleks doznaniowy "śmierci inicjacyjnej",
prowadzący do "narodzin nowego człowieka", otwartego na rzeczywistość inną
niż ta, która uobecnia się w zwykłej, wypełnionej osobowością świadomości na
jawie. Klasycznymi przykładami inicjacyjnego przedłużenia rozwoju osobniczego
w dawnym Izraelu były szkoły prorockie, później Esseńczycy, a w kręgach
rabinicznego Judaizmu - mistyka przechodzenia przez 7 Pałaców Niebieskich
(Hekhaloth), zwieńczona wizją Wozu Tronowego Wszechmocnego (Merkabah).
Najwspanialszym, chrześcijańskim przekazem inicjacyjnym w stylu Hekhaloth i
Merkabah, jest Apokalipsa św. Jana oczywiście zawierająca jednocześnie
warstwę kosmologiczną i historiozoficzną. Spośród mistyków późniejszych,
którzy pojęli inicjacyjny sens Apokalipsy, na pierwszym miejscu wymienić
wypada św. Jana od Krzyża.
Ostatecznie, najtrudniej jest uchwycić literalny sens narracji, co brzmi
paradoksalnie, ale tak właśnie jest! Może w przyszłości, i to głównie w ramach
nauk przyrodniczych, zbliżymy się do sensu dosłownego. Na razie, dociekania
nad sensem literalnym tekstu biblijnego, jak również szatkowanie go na różne,
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tzw. "źródła" J, P, D etc. możemy spokojnie pozostawić różnej maści
fundamentalistom i krytykom liberalnym.
Niech przedmiotem naszych badań nad potencjałem semantycznym, a
właściwie - mitotwórczym - stanie się słowo hebrajskie tebah, o zapisie taw beth - he, czyli: 400 + 2 + 5 = 407, tłumaczone jako a r k a , stanowiąca wehikuł
dla Noego i jego rodziny, oraz całego zgromadzenia stworzeń lądowych, na
wodach Potopu, a Potop to katastroficzne przejście ze starego, skażonego i
zepsutego świata w świat nowy następnego eonu. (...)
Poza Potopem słowo tebah zostało jeszcze dwukrotnie użyte w Biblii
(Ex.2.3 i 2.5) w odniesieniu do skrzynki, czy "kolebki" uplecionej z papirusu, w
której unosił się na przybrzeżnych wodach Nilu Mojżesz, jako 3 - miesięczne
niemowlę. Jak wiadomo, od niego zacznie się nowy etap dziejów Izraela, w
którym zostanie objawione Prawo na Synaju i zapisane na kamiennych
tablicach. Te zaś spoczną w skrzyni, która stanie się najważniejszym obiektem
sakralnym, aż do zrabowania Świątyni Salomona. I właśnie, w starszych
tłumaczeniach Biblii, ta Skrzynia, zw. Skrzynią Świadectwa, Przymierza, Bożą a
wreszcie Świętą była także określana mianem arki, choć termin hebrajski jest
inny, bo: aron (1+200+6+50=257).
Poza arką Noego (i plecionką Mojżesza), Biblia wymienia jeszcze dwa
inne "wehikuły" przenoszące przez "wielkie wody". Są to: statek do Tarszisz i
Wielka Ryba, łącznie występujące w Księdze Jonasza. Ponadto, wody mogą się
rozstąpić, albo można po nich kroczyć, ale brakuje wtedy pływającego
"przenośnika".
Nie wchodząc w szczegółowsze rozważania na temat statku
tartezyjskiego, wystarczy powiedzieć, że jako symbol anałogizuje on budowę
ludzkiego Ego przez socjalizację i ewentualnie - inicjację, ale czysto technicznie,
po "kupiecku" pojmowanej. Mówiąc inaczej: chodzi tu. o kulturową część
osobowości, częściowo zanurzonej w toniach podświadomości, lecz oddanej
bez reszty idei progresu techniczno - naukowego. W skali ponadosobniczej, to
gatunek ludzki, z jego obudową kulturową płynący po "wodach czasu tego
świata" ku krańcom Postępu, którego symbolem jest "najdalej na zachód"
położone Tarszisz, które zbudowali ocaleli z Potopu giganci i • mocarze potomkowie Synów Bożych, którzy zgrzeszyli z córkami ludzkimi.
Tymczasem Ryba w Biblii i tradycji żydowskiej (a też i nieżydowskiej)
anałogizuje naraz trzy obiekty rozwojowe, tj. ciało w łonie matki, ciało
pourodzeniowe w swej części rządzonej odziedziczonymi odruchami i
instynktami, oraz ciało pozagrobowe. Te trzy analogie ujmuje zestawienie 2.
Od razu widać zeń, że arka Noego wykazuje raczej pokrewieństwo ze
statkiem tartezyjskim, gdyż zasadniczo ma naturę statku i jest wykonana przez
człowieka, a mówiąc dokładniej - przez Noego. Jednakże wykazuje ona w tym
porównaniu także znamienne różnice, a mianowicie:
a) arka jest całkowicie zaplanowana przez Boga, który określa surowce, tj.
tajemnicze drzewo gofer (3+80+200=283) i smołę - kofer (20+80+200=300, co
znaczy też: łapówka, okup, ukryty skarb i...kwiat henny), jak również całą
strukturę arki i naturę jej "pasażerów";
b) nie ma tu mowy o jakichkolwiek urządzeniach napędowych, jak żagle czy
wiosła, oraz sterowniczych, a ingerencja Boża dotyczy nawet samego wejścia i
wyjścia z arki, a nawet zamknięcia drzwi; arka to właściwie "pływający Dom
Boży", mieszczący w sobie Sprawiedliwego i związane z nim otoczenie ludzkie i
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zwierzęce; występuje jakby utożsamienie arki z samym Noem, co sugeruje
powtarzające się określenie "do arki, do Noego", zamiast po prostu "do arki
Noego";
c) podobieństwo z domem określa wyposażenie arki w dach dwuspadowy,
dający w przekroju trójkąt, jak to jasno opowiada tradycja żydowska, aż po
ortodoksyjny komentarz Raszie'go, oraz wyposażenia jej u góry w okno i w drzwi
' - z boku; natomiast ze statkiem wiąże ją 4- pokładowość, jak sugeruje Mały
Słownik Biblijny Collinsa, czy lepiej powiedzieć trójdzielność w pionie, mającą 4
odgraniczenia; w przeciwieństwie do wspaniałego i nader skomplikowanego
okrętu tartezyjskiego, którego typem jest okręt tyryjski opisany przez Ezechiela
(r.27) - struktura arki jest bardzo prosta, ale jej "żywa zawartość" - o wiele
bogatsza;
d)szczególnie wyróżniająca jest natura owych "pasażerów" arki w postaci par
płci obojga (czasowo nie obcujących z sobą bowiem nakaz rozmnażania się
przychodzi dopiero po wyjściu z arki) garstki ludzi, bydła czystego, ptactwa i
różnorodnych gatunków zwierząt lądowych wyposażonych w Ducha Życia
(ruach chajim); komentarz Raszie'go wymienia wśród nich jeszcze szarańczę,
owady, robaki L.demony (!); "żywa zawartość" arki będzie wymagała
szczegółwej analizy, która znajdzie miejsce w II części eseju;
e) Przeznaczeniem arki nie jest żeglowanie w celach handlowo-pasażerskich,
lecz zbawcze przeniesienie ludzi z elementami gatunkowymi ich faunistycznego
środowiska lądowego przez wody totalnej katastrofy, jaką był Potop; logiczny
jest tu brak w arce zwierząt wodnych, a w pewnym sensie arka do nich jest też
zbliżona, bowiem pływa pośród wód (górnych i dolnych) i żywioł wody jej nie
zagraża (w przeciwieństwie do statku);
f) struktura i funkcjonowanie arki skojarzone są nader charakterystyczną
numerologią; 3 pomieszczenia z 4 odgraniczeniami w pionie, rozmiary 300 na
50 na 30 łokci, 4 pary ludzkie (=8), 7 par bydła czystego( czyli zdatnego na
ofiarę), 7 par ptactwa, 7 dni zwłoki z początkiem potopu, początek i koniec
pływania arki wyznaczony dniem 17-tym, 600 rok życia Noego i 1 rok
przebywania w arce (365-dniowy) itp. przy czym wyjście z arki oznacza złożenie
ofiary całopalnej ze zwierząt czystych i ptactwa, oraz zawarcie przymierza, w
którym szczególnie podkreślony jest sens krwi, głównej cieczy ustrojowej
zawierającej duszę życiową - nefesz.
Tu jest właściwe miejsce, aby pochwycić znaczenia takiej numerologii.
Otóż trzeba sobie uświadomić fakt, że liczby, nader często wymieniane
w Biblii, nie stanowią tylko abstraktów ilości, lecz są też cyfrowymi symbolami
treści pozamatematycznych. Zresztą podobnie rzecz ma się w nauce
współczesnej, posługującej się modelami matematycznymi, którym sens
pozamatematyczny (empiryczny) nadają wartości liczbowe wyników pomiarów
fizycznych. Jednakowoż, relacje między tymi wynikami są właśnie relacjami
ujętymi matematycznie. Tymczasem, cyfry w Biblii, jak i w ogóle w kulturach
starożytnych ( co szczególnie jest wyraziste u Pitagorejczyków), a nawet w
pierwotnym szamanizmie - odnoszą się wprost do takich, czy innych znaczeń
pozamatematycznych, a więc pełnią one rolę jednocześnie znaku
matematycznego i pozamatematycznego.
Jeśli idzie o Biblię, to podane tam liczby albo określają rozmiary
obiektów, albo ilość elementów jakiegoś zbioru, albo cykle, czy też punkty
czasowe. W celach hermeneutycznych zajmiemy się tutaj klasycznymi liczbami
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biblijnymi: 4,7 i 12. Wyznaczają one krańcowe fazy cykli czasowych, które z
kolei mogą być nałożone na zbiory przedmiotów w pewnym sensie im
odpowiadające.
Liczba 4 odnosi się.ogólnie do fazowości wszelkiego procesu czasowo
rozgrywającego się na drodze od 1 do 4, np. rok ma 4 pory astronomiczne, doba
- 4 ćwiartki, a postnatalne życie ludzkie dzieli się na dzieciństwo, młodość,
dojrzałość i starość. Ta czterodzielność astronomiczna i procesuałna ma też
związek z podziałem przestrzeni na 4 strony świata - Wschodem, Południem,
Zachodem i Północą oraz podziałem stanów ruchu i materii na 4 żywioły Powietrza (Wiatru), Ognia, Wody i Ziemi, a przypuszczalnie wszystko to razem,
z Czterema Istotami Żywymi Wozu Tronowego Wszechmogącego (chajjoth),
czyli Cherubinami (zob. Ez. 1 i Apk. św. Jana).
Cyfrą 4 jest litera d o imieniu dełeth, co znaczy: drzwi, odrzwia,
brama; w szczególności są to "drzwi" do-i z łona kobiecego, jak to dowodnie
podaje ks. Hioba: (3,10)" Bo nie zawarła łona mojej matki (dosł. "drzwi łona
mego") I nie zakryła nędzy (dosł. męki) przed moimi oczami." (a chodzi o noc
urodzin Hioba, jak gdyby upersonifikowanej)
Skoro łono macierzyńskie -wypełnione jest wodami, mamy dalej
równoważność kosmologiczną: (38.8): Kto zamknął morze drzwiami., gdy
pieniąc się wyszło z łona? (38.10): "Gdy wyznaczyłem mu moją granicę i
założyłem zawory i bramy (=deleth).
.. Jest to zarazem wejście do Szeolu, czego doświadczył Jonasz, co
odpowiada pyskowi połykającej go Wielkiej Ryby, czyli Lewiatana, jak to
słusznie przedstawia ikonografia chrześcijańska. Szeol to zarazem rodzące łono
Ziemi, równoważne łonu Wielkiej Ryby- Lewiatana (por.Jon.2.1-10, Ps. 139.IS
IS). Zresztą zacytujmy użycie określenia deieth do Lewiatana: Hi (4.6): "Któż
zdoła otworzyć wrota jego pyska? Od zębów jego wionie strach".
Nie dziwota, że Jezus Chrystus -jeszua ha maszijach, którego imię nosi
zdobywca Ziemi Obiecanej - jehoszuah ( Jozue=Jeszua), syn Nuna (czyli
Wężowatej Ryby), imienia literocyfry n - 50, uczynił "znak Jonasza" symbolem
swej śmierci, pobytu w grobie (czyli zejścia do Szeolu), "do piekieł'" jak się
dawniej mówiło w "Wierzę w Boga Ojca,...) i zmartwychwstania dla
przewrotnego pokolenia porównywanego z Niniwczykami, tj. mieszkańcami
Domu Ryby (Nin(e)veh), mówiąc inaczej -ery precesyjnej Ryb, która zaczęła się
w czasach chrystusowych. Wtedy człowiek jest całkowicie pogrążony w "
wodach czasu tego świata", bowiem poddał się poźądliwościom swego ciałaryby.
Przy wychodzeniu przez drzwi-de/eto łona matki w trakcie porodu
mamy do czynienia również z realizacją 4-fazowej macierzy pamięci
okołoporodowej wg. schematu wykrytego dla współczesności przez S.Grofa w
jego badaniach nad efektami wielokrotnego zażywania LSD-25 przez tych
samych osobników. W sekwencji doznaniowej układają się te fazy od przeżyć
najbardziej bolesnych do* najbardziej pozytywnych. Warto w tym miejscu choćby
najkrócej je scharakteryzować.
Tak więc l-sza grupa doznaniowa odnosi się do pobytu w zamkniętej
jeszcze macicy, ale już wstrząsanej skurczami porodowymi. Jest to nieopisana
męczarnia w klaustrofobicznej sytuacji bez wyjścia, wyrażająca się m. in. w
rozrywających bólach w różnych regionach ciała i potężnym ucisku na głowę i
całe ciało. Nota bene, jest to typowy element opisu "umierania" w inicjacji
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szamańskiej (por. Ps.22 w całości, odnoszący się do cierpiącego Mesjasza).
Ostatecznym, najbardziej negatywnym doświadczeniem jest anihilacja
kompleksu Ego na wszystkich poziomach, cielesnym, psychicznym i
metafizycznym. Charakterystycznym przeżyciem archetypowym jest tu odczucie
jakby "bycia połkniętym przez monstrum, określane jako ogromny wąż, pająk,
rekin, ośmiornica, lub po prostu - wsysający wir wodny. Ta l-sza faza powtórnie
doświadczanego własnego rodzenia się tworzy prototypową konstelację
pamięciową dla wszystkich pourodzeniowych doznań wielkiego cierpienia i
zagrożenia życia, jak też uczuć beznadziejnej rozpaczy, wszelkiego zła i
bezsensu życia, aż po doznania agonalne.
Faza li-ga odnosi się do przechodzenia przez kanał porodowy z
otwartą już macicą co oznacza tytaniczną również pełną cierpień walkę o życie.
Jest ona od czasu do czasu przerywana stanami orgiastycznej ekstazy
seksualnej z sado- masochistycznymi odczuciami (tzw. przez Grofa "ekstaza
wulkaniczna"). Wtedy przydarzają się doznania ekstremów termicznych piekielnego żaru i lodowatego chłodu, oraz "przechodzenia przez wodę i ogień".
Wreszcie, charakterystyczne są wstręt i obrzydzenie wywołane przez kontakt z
odrażającymi substancjami - kałem, moczem, śluzem i krwią. Uruchomiona
zostaje zatem macierz pamięciowa dla postnatalnych doznań różnych sytuacji
agresji, walki etc, a także - orgiastycznego seksu.
Faza III - cia odpowiada samemu wychodzeniu z kanału porodowego,
powiedzielibyśmy:
"przechodzeniu
przez
deleth".
Po
wszystkich
dotychczasowych zgoła infernalnych przeżyciach, następuje uderzenie
jaskrawym, białym, lub złotym światłem, skojarzone z poczuciem dekompresji i
przestrzennej ekspansji ze szczytowym doznaniem jakby triumfalnej iluminacji i
wyzwolenia. Następuje więc uruchomienie wyjściowej pamięci dla późniejszych
doznań radosnych sukcesów, poczucia sensu wszystkiego itd.
Wreszcie odreagowywana jest faza IV - ta (która w chronologii obiektywnej
będzie pierwszą) odnosząca się do błogości pobytu w łonie matki przed
początkiem porodu. Stan ten jest odczuwany jako najwyższe szczęście, ale w
skojarzeniu z brakiem jakby dychotomii przedmiotowo - podmiotowej, tj. podziału
na Ja i nie - Ja (tzw. przez Grofa "ekstaza oceaniczna"). Nie da się tego
adekwatnie wyrazić werbalnie i opisy pełne są nielogiczności i paradoksów. W
każdym razie wzbudzona jest wtedy macierz dla późniejszych sytuacji
życiowych pełnych rozkosznej relaksacji i wielkiej błogości.
Po powtórnym przeżyciu tych faz od 1 do 4 własnego rodzenia się, co
jest jakby równoważne umieraniu, zaczynają się doznania transpersonaine
"nowego człowieka".
I oto, przedziwnym sposobem drzwi - deleth (4+30+400=434), imię
Jiterocyfry d=4, przynoszą przez prostą rekombinację liter słowo iedeth (30 + 4 +
400=434), które znaczy: rodzenie, narodziny!!!
Notoryczne kojarzenia pojęcia czasu z wodą wyrazi się z kolei liczbą 4
na poziomie dziesiątek, czyli jako liczba 40. Mamy więc w Biblii 40 dni padania
deszczu w czasie Potopu, 40 dni pobytu Mojżesza na g. Synaj, 40 dni wędrówki
przez pustynię Eliasza, takież 40 dni pobytu na pustyni Chrystusa i tyleż dni jego
komunikowania
się
z
uczniami
między
zmartwychwstaniem
a
wniebowstąpieniem, 40 letnią wędrówkę Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej, 40
lat panowania Dawida, a na poziomie setek - 400 lat niewoli egipskiej.
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Konsekwentnie, cyfra 40 to litera m, o imieniu mem, skrócona wersja
majim, co znaczy woda, wody. Woda jest związana z macierzyńskością
kobiety, która ma niejako bardziej "ciekłą naturę" od mężczyzny., co widać w
tym, że menstruuje, ma wodę, w której jest płód, a potem karmi dziecko mlekiem
ze swej piersi. Zasadzie żeńskiej będzie więc przypisana liczba 4, dopełnienie
dwoistości przez samą siebie, bo 2 * 2 = 4. Ten "żeński" czas jest czasem
"poziomym" i ciągłym, przejawiającym się w strumieniu wydarzeń po sobie
następujących. Tymczasem czas "męski" jest pionowy i nieciągły, jak strugi
deszczu od siebie oddzielone często towarzyszące burzy. To czas zagęszczenia
zbioru nagłych wydarzeń. Kiedy oba czasy jednoczą się z sobą następuje
chaos powodzi, a w kosmicznym rozmiarze - to Potop. Różnica ta zaznacza się
nawet w dochodzeniu do ekstazy miłosnej, które jest stopniowe u kobiety, a
nagłe u mężczyzny. Ostatecznie, mężczyzna zostanie skojarzony z ogniem (i
liczbą 3), a więc z żywiołem wodzie przeciwstawnym. Ich harmonijna jedność to
niebo - szamajim (300+40+10+40=390), bo esz, to ogień, a majim - wody, co
odpowiada określeniu zakhar u - neqebah (7+20+200+6+50+100+2+5=390):
"mężczyzna i niewiasta". Ono to zostało użyte przy stwarzaniu człowieka
(Gen. 1.27) "na obraz obrazu Boga", czyli na jego "obraz i podobieństwo". Potem
przychodzi nakaz: "Rozradzajcie się i rozmnażajcie się" - p(e)ru u - rebu (80 +
200 + 6 + 6 + 200 + 2 + 6 = 500), a liczba 500, to szor - pępek, oraz pępowina,
życiodajne centrum dla rozwijającego się płodu w wodach łonowych.
Konsekwentnie pisze się w Gen.5.32: "A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema,
Chama i Jafeta", czyli przodków pokoleń "nowego świata" po Potopie. Bowiem
5, które jest zaraz po 3 i 4, to liczba potomka, jako wynik zjednoczenia, powrotu
do jedności. Właśnie 5 jest liczbą centrum w polu 4 punktów kardynalnych, a
jako pierwiastek z 5 wyznacza ona podział według Złotej Proporcji, zasady
konstrukcyjnej ciała potomka. Z kolei symbolem jego ucieleśnienia będzie 5 na
poziomie dziesiątek, tj. 50, jak to już wiemy cyfra litery n, Ryby Wężowatej nun.
I dalej mamy 3,4 i 5, które geometrycznie wyznaczają wyjściowy trójkąt
pitagorejski, przy czym 5 to jego przeciwprostokątna. Sznur mierniczy o tak
zaznaczonych odcinkach stanowił po rozciągnięciu na punktach 3,4 i 5
podstawę do wyznaczenia kąta prostego, kwadratowego lub prostokątnego
planu starożytnej budowli - świątyni, lub piramidy, czy zigguratu.
Mężc
żyzna jako ojciec, to ab (1+2=3), a matka, to em (1+40=41). Złączeni razem
tzn.3+41=44, przynoszą słowo ja/acf(10+30+4=44), które znaczy płodzić,
rodzić. Ojciec i matka zaczynają się od alef, czyli 1, gdyż są pierwsi, są
pokoleniem wyjściowym. Konsekwentnie ich potomstwo będzie zaczynać się od
2 - litery beth. Mogą to być syn - ben (2+50=52), albo bar (2+200=202), lub
córka - bath (2+400=402). Wszyscy razem stanowią beth (2+10+400=412),
tzn. dom, rodzina, ród, czyli 412, bo granica 400 obejmuje 12, tj. 3+4+5=12.
Między alef i taw mieści się świat, który jest domem, świat dający się ująć
werbalnie, a więc zbiór wyodrębnionych form i procesów, które można nazwać.
Paleohebrajskie taw to krzyż, będący prostą kontynuacją egipskiego hieroglifu
reprezentującego "skrzyżowanie dróg". Ujmuje on pojęcie cierpiącej duchowości
uwięzionej w czasowej formie. Dlatego ten świat jest też Domem Niewoli Egiptem - Mitzrajim (40+90+200+10+40=380). W słowie tym zawiera się rdzeń
tz - r występujący w słowach: forma, kształtować, oblegać twarda skała lub
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krzemień, a jego granicę wyznacza 40 wód -majim, czasu "tego świata", wszak
Egipt to obszar corocznie zalewany powodzią a jego religia ma ściśle
astrobiologiczny charakter z bardzo rozwiniętą koncepcją Praotchłani - Nu, Nun,
Nunu lub Niu. Nie na darmo stan kapłański nosi tam nazwę Unut, co odnosi się
właściwie do obserwacji astronomicznej, w szczególności konstelacji
godzinowych, zw. też Unut. I wreszcie Nu, to jedno ze słów oznaczających czas.
Jest to zatem świat sztywno rządzony przez firmament niebieski, po hebrajsku
raqija (200+100+10+70=380!), który w drugim dniu Stworzenia rozdziela wody
górne od dolnych. Jego najbardziej wyróżniającą się konstelacją jest Wielki Wóz
(Ursa Major) - aisz (70+10+300 = 380). Wyjście z Egiptu, z niewoli trwającej 400
lat może więc zapewnić tylko Mojżesz - moszeh (40+300+5=345), co zarazem
znaczy: "wyciągnięty z wody" i "wyciągający z wody" i współbrzmi ze słowem
moszijah- Zbawiciel. Aby wejść do innego świata trzeba przekroczyć kres
cierpienia w formie, przez 400 taw, przez krzyż. Wobec tego właśnie tą literą są
znakowani na czole zbawieni u Ezechiela przez Pisarza Tronu (Ez.9.3):
"...Potem zawołał (Siedzący na Tronie nad firmamentem) na męża odzianego w
lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swego boku. (4) I rzekł Pan do
niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak
(dosł. "uczyń znak te w") na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą (sic!) nad
wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. (5) A do innych rzekł (do
pozostałych 6 mężów z narzędziami zniszczenia) tak, że to na własne oczy
słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie
litujcie się! (6) Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, i dzieci i kobiety,
lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak (tzn. taw), nie dotykajcie! A
rozpocznijcie od Świątyni..."
Najwyraźniej w analogicznym sensie został użyty termin taw w księdze
Hioba (Hi.31.35): "Obym miał kogo, ktoby mnie wysłuchał! Oto mój podpis
(dosł.: "taw")! Niech mi odpowie Wszechmogący! Obym miał oskarżenie (dosł.
sefer = księga, zwój) napisane przez przeciwnika!"
I tylko w dwóch miejscach występuje w Biblii termin taw. Wypada tu
dodać, że w tekście Ezechiela zostały wykorzystane zbieżności fonetyczne dla
słowa taw, a mianowicie tawekh - środek, tiwwah - czynić znak, oraz
- obrzydliwość, obrzydzenie.
Sens taw jako znaku ostatecznego kresu (a nie znaku w ogóle, który
nazywa się oth) najlepiej podkreśla zawarte w nim fonetycznie słowo teah
(400+1+5=406) - wyznaczać granicę (por. Num 34.7-8). Egipskim słowem o
tym samym znaczeniu jest tasz, w którego zapisie jako determinatyw jest użyty
właśnie znak "skrzyżowania dróg". Poza q 4, 40 i 400, tj. 4-ką na różnych
poziomach jednostki, dziesiątki i jej dopełnienia, czyli setki (10x10), rozciąga się
inny świat 5, 50 i 500. Jest on zresztą zapowiedziany w faw=406, bo 6 to litera
waw - haczyk, który łączy coś z czymś innym, mający w hebr. znaczenie
spójnika i, a. Podział przestrzeni i przebiegu czasowego wg wzorca 1-2-3-4
wymaga jednak wyjaśnienia, choćby najbardziej skrótowego roli liczb 1 i 2. Otóż
1 oznacza pojedynczą, pierwotną całość, która zawiera w sobie potencjał ku
dwoistości. Dwa staje się możliwe, kiedy jeden wyłoni z siebie drugą jedynkę.
Rzecz jasna, 2 to liczba odnosząca się do wszelkich par biegunowych
przeciwieństw, które przede wszystkim wyrażą para męsko - żeńska. W takich
właśnie parach przebiega stwarzanie świata w 6 "dniach", które na koniec
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zostaje zwieńczone stworzeniem człowieka jako pary męsko - żeńskiej. Na
skutek zadziałania dwoistości, wielość staje się możliwa.
Jednakże potencjał ku działaniu jest określony przez 1 na poziomie
dziesiątki. Liczbie 10 odpowiada litera jod - ręka, główny narząd wykonawczy
człowieka, której dłoń zaopatrzona jest do tego celu w 5 palców; u obu dłoni jest
ich 10. Na poziomie abstrakcji zaś, to systemy rachuby dziesiętnej.
Dziesiątka to całkowity zbiór, który umożliwia wyliczanie
nieograniczonej wielości. U jej podstaw leży jednak "święta Tetraktys"
Pitagorejczyków, czyli 1+2+3+4. Liczby 1, 2, 3, 4 w swym ostatecznym wyrazie
to 4 płaszczyzny bytowania zwane olamim. Olam (70+6+30+40=146) znaczy:
świat, wiek i wieczność, czyli w pełni odpowiada greckiemu pojęciu eonu.
Chodzi tu o czasową modłę (=forma odlewnicza) dla sekwencji zdarzeń o
określonej specyfice.; Najbliżej tego pojęcia jest nasza era, l u b epoka,
rozumiane nie tylko jako przedział chronologiczny, ale zarazem jako pewien
styl, piętnujący swoistością wydarzenia w niej zachodzące, począwszy od
ludzkiej wizji świata, a skończywszy na różnych konkretach społecznych i
kulturowych. Przecież tak właśnie myślimy np. o Średniowieczu. Według nas to
zdarzenia piętnują epokę swą specyfiką. T y m c z a s e r r i i W Biblii będzie to - olam
eon, czyli czasowy odcinek jako czynnik sprawczy. Koncepcja czterech olamim
ujmuje więc je ontologicznie i jako zawierające w sobie niejako w pionie "od
góry w d ó ł , albo "od najgłębszego wnętrza ku największej zewnętrzności". "Są
to: Olam Atziluth, Olam Beriah, Olam Jetzirah i Olam Assijah, co znaczy
kolejno: Świat Bezpośredniej Bliskości Boga (Emanacji), Świat Stwarzania,
Świat Formowania i Świat Czynienia. Ten ostatni, 4-ty świat jest właśnie
naszym światem, podzielonym na odgraniczone od siebie formy i procesy,
postrzegane zmysłowo, w którym człowiek może działać dzięki swemu
wyposażeniu w ciało fizyczne. Otrzymał on je w spadku po swym
spionizowanym, małpim, "australopitekoidalnym" przodku. Świat ten jest d l a nas
najbardziej konkretny, ale też najdalszy od Jedności Boga, który w Biblii jest
nazywany Skałą Światów, czy Eonów - tzur olamin. Godnym podkreślenia jest
fakt, że podział na 4 eony o pogarszającym się stanie duchowości człowieka
charakteryzuje również inne światopoglądy starożytne, np. w Indiach to 4 Kalpy,
w Grecji i Iranie - 4 Wieki: Złoty, Srebrny, Miedziany i Żelazny, a w Meksyku - 4
Słońca - Ery: Ziemi, Wody, Ognia i Wiatru. W sensie historiozoficznym znajduje
to też odbicie w 4 królestwach u Daniela.
Tak oto, Tetraktys 1+2+3+4=10 przeprowadza nas w całość 10-tki,
która ma zdolność generowania nieograniczonej wielości. Jest więc 10
stwórczych wypowiedzi Boga w kosmogonii mojżeszowej, 10 przykazań
Dekalogu w moralności, 10 plag egipskich jako konsekwencji upartego
nieposłuszeństwa itd. W późniejszej tradycji żydowskiej jest przede wszystkim
10 pierwszych liczb- Sefirotów, które stanowią emanacyjne atrybuty Boga,
przez które kreacja staje się możliwa, kreacja Świata 6 Dni. W tej to szóstce
zachodzi bowiem 10 owych stwórczych wypowiedzi. Wprowadza to nas w
problematykę liczb 7 i 12, które podobnie jak 4, mają wyjściowy sens
astronomiczny.
Wszak 7 to 1/4 miesiąca gwiezdnego, zaokrąglonego do 28 dni, który
szczególnie w Egipcie podległ sakralizacji. Tak więc, królewski łokieć, przy
użyciu którego wznoszono monumentalną architekturę sakralną, a w t y m i
piramidy, podzielony był na 28 palców. Patronowały im bóstwa takie same j a k
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to słynna Enneada, reprezentująca porządek teo - kosmogoniczn. Wreszcie 40
tygodni 7 - dniowych to okres ciąży, czyli 280 dni. Po hebrajsku koach (20 + 8 =
28), znaczy siła, moc a hechejjah (5+8+10+5=28) - ożywić, powtórnie ożyć,
przywrócić do życia. Nie od rzeczy będzie więc wspomnieć w tym miejscu, że
wysokość piramidy Cheopsa liczyła 280 łokci królewskich. W Biblii cykl 7 dniowy zjawia się na samym początku jako odzwierciedlający porządek etapów
kosmogonii, aby następnie stać się cyklem tygodniowym regulującym życie
społeczno - rytualne Izraela. Szczególnie wyróżniony był dzień 7 -my - szabbath
(300+2+400=702), w którym Bóg "wytchnął", jak powiada księga Bahir (u.57):
"...a w siódmym dniu położył kres dziełu i wytchnął (wa - jinafasz) (Ex.31.17)".
Co oznacza wa - jinafasz?: Poucza nas ono, że dzień Szabbath u podtrzymuje
wszystkie dusze (nefeszim), gdyż zostało powiedziane wa - jinafasz."
Mamy więc 6 "dni" stwórczych, co w życiu społecznym oznacza 6 dni
pracy, kiedy człowiek "wytwarza". Potem przychodzi całkowicie odmienny dzień
siódmy, gdy zawiesza się taką aktywność na rzecz zwrócenia się ku Bogu.
Liczba 7 zamyka więc cykl jako katastroficzne przejście do "nowego świata",
który zacznie się wraz z dniem 8-mym, czyli 1-szym nowego tygodnia. Z kolei 7
dni tygodnia odpowiada I klasycznym planetom w porządku geocentrycznym:
Księżyc, Merkury, Wenus, Słońce, Mars, Jowisz i Saturn (zw. Siódmym Szabbathaj). Ta siedmiodzielność odwzorowana jest w 7- ramiennym
świeczniku o formie drzewa migdałowego, którego oliwne lampy nazwał
Zachariasz "oczami Pana, które przepatrują całą ziemię" (Za.4.10). W obszarze
gwiazd stałych 7 planet reprezentuje 7 gwiazd Wielkiego Wozu (Ursa Major),
które w Egipcie odgrywają zasadniczą rolę inicjacyjnąjako 7 Duchów - Ureusów.
W Biblii Duch (i Jego moce) jest także siedmioraki (lz.11.2; Apk.4.5). Oprócz
cyklu 7 - dniowego występuje też cykl 7 - letni, znów z wyróżnieniem roku 7, w
czasie którego nie wolno uprawiać roli, a co samo wyrośnie ma być
pożywieniem dla ubogich i zwierząt dzikich (Ex 23 10 - 11; Lev 25 1-7). Po
upływie zaś 7x7= 49 lat, następuje szczególnie wyróżniony Rok Jubileuszowy
(Lev.25.8 - 55), tj. 50 - ty, który jak widać wiąże system 7 - letni, z systemem 4 kowym.
I oto do Ziemi Obiecanej jako pierwsze wkracza pokolenie Gad
(3+4=7), co znaczy zarazem atak i pomyślność, a cała konkwista odbywa się,
jak to wspomniano wyżej, pod wodzą Jehoszuah, syna Nuna, czyli imienia litery
50. Szczególnie układem 7 - kowym przepojona jest Apokalipsa św. Jana.
Do tego wypada dodać, że 7 na poziomie dziesiątki, czyli 70,
symbolizuje wielką, ale skończoną mnogość jakiegoś jednolitego zbioru. Będzie
więc 70 Starszych Izraela, 70 narodów i 70 języków, a też 70 tygodni, albo lat o
sensie historiozoficznym (lz.23.15-17;jr.25.11-12;Da.9.2,24). Tę wielość rzeczy
widzi oko - ajin (70+10+50=130), imię litero-cyfry o wartości 70. Jest tak,
bowiem to dzięki wzrokowi człowiek widzi świat jako wielość odgraniczonych od
siebie rzeczy. I oto, ogólne pojęcie czasu określa hebrajskie słowo eth
(70+400=470), a więc czas oznacza przejście od wielkiej mnogości zdarzeń w
ich. 70 wyrazie ku ich ostatecznemu kresowi - 400. Generowanie mnogości
liczby 7 odbywa się przez jednoczenie się pierwotnej dwoistości męsko żeńskiej, czyli 3+4=7.
Z kolei, jedną z liczb granicznego przejścia do nowej całości jest 17
(7+10). Jak to zauważył Weinreb, taką wartość zewnętrzną ma słowo thob
(9+6+2=17), odnosząc się do pojęcia dobra. Jego graniczną rolę widać
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wyraźnie w kolejnych wypowiedziach kreacyjnych zakończonych ostatecznie
formułką: "I widział Bóg, że to było dobre (thobf, po której następuje
stwierdzenie; "I nastał wieczór i poranek - dzień n-ty". Jest to też liczba koziołka
- gedij (3+4+10=17), pokrewnego giddejah - brzeg rzeki i, oczywiście g(e)dijah - kózka. Jest to jedno ze zwierzą ofiarnych, a też nazwa konstelacji
Koziorożca miesiąca 10 - go, w której zachodzi zimowe przesilenie Słońca czasu, kiedy ciemna część doby uzyskuje swe maksimum. Jakub zostaje
przybrany przez Rebekę w szaty Ezawa i skórę gedij, aby upodobnić go do
Ezawa, który był "rudy, cały jak płaszcz włochaty", "mężem biegłym w myślistwie
i żył na stepie" (Gen.25.25 - 27); konsekwentnie Ezaw był władcą krainy
Czerwieni - Edomu, ze stolicą w Se/r (300 + 70 + 10 + 200 = 580), co znaczy
Włochacz, albo Kosmacz (a też gęsty, drobny jak włosy deszcz - kapuśniak),
imię demona, oraz gedij w stanie dorosłym, czyli kozła, Rebeka gotuje też
potrawę z gedij dla niewidomego już wtedy Izaaka, którą ma mu podać Jakub.
Wszystko to dzieje się po to, aby Jakub otrzymał od ojca błogosławieństwo
pierworództwa, które normalnie należało się Ezawowi, bowiem urodził się on
jako bliźniak pierwszy. Ezaw, "człowiek natury", znaczy: "Całkowicie Gotowy", a
Jakub - "Ten, Który Następuje Za...", i Jakub, rodząc się trzymał Ezawa za piętę.
Krótko mówiąc, Jakub zostaje przybrany w graniczną powłokę Ezawa, co
odmienia dalszy jego status.
Ten sens 17, jako kozła, powtarza się też w historii Józefa, który w 17
r.ż. zostaje sprzedany do Egiptu, a jego szaty bracia plamią krwią kozła (tu:
seir), aby upozorować jego zabicie przez dzikiego zwierza. Od tej pory zaczyna
się nowe życie dla Józefa.
Tak samo liczbą granicy jest 58, która oznacza możliwość wejścia w
nowy , mesjaniczny świat liczby 8 i 50 Pomazańca. Przeto Mojżesz wstępuje na
graniczną górę Nebo (50 + 2 + 6 = 58), tzn. Prorok, skąd widzi Ziemię Obiecaną
i tam umiera w wieku 120 lat.
Świętem wyrażającym granicę 58 na poziomie setki było Jom Kippurim,
tzn. dzień przebłagania, lub pojednania, które przypadało na 10 dzień 7 - go
miesiąca 50 roku. W nim składano ofiarę przebłagalną z kozła - seir (=580) dla
Pana, a na drugiego kozła, zgodnie z rzuconym losem, arcykapłan nakładał
rytualne brzemię grzechów Izraela, i wypędzał go na pustynię dla satanicznego
Azazela. Nota bene, zabicie zwierzęcia ofiarnego nazywało się zebah (7 + 2 + 8
= 17). Wtedy też dęto w róg - szofar (300 + 80 + 200 = 580), którego dźwięk
nazywał się teąija (400 + 100 + 10 + 70 = 580). Słyszy go ucho - ozen (1+7 +
50 = 58), a więc: kto ma uszy, niechaj słucha..."
Zamknięciem relacji Jakuba z Ezawem jest jego pojednanie się z nim,
przypieczętowane ofiarowaniem mu 580 sztuk zwierząt hodowlanych. Po
wysłaniu tej trzody Ezawowi, Jakub, przed spotkaniem się z nim, prowadzi
zwycięską walkę z aniołem Ezawa i otrzymuje drugie imię - Izrael, tzn.
"Przemagający z Bogiem, albo - Boga". Potem spotyka się ze swym bratem bliźniakiem, który w międzyczasie otrzymał owe 580 zwierząt. Wówczas "tego
dnia udał się Ezaw w drogę powrotną do Seiru (=580)". Wypada dodać , że
liczba 580 to też słowo saraf (300 + 200 + 80 = 580), które oznacza: ognisty
(przydomek Miedzianego Węża), Serafin, a czasownikowo: zognić, palić,
spalać...
Jakub stał się ojcem przodków 12 pokoleń Izraela. I oto wkracza
następna liczba tj. 12, odpowiadająca 12 - dzielności cyklu rocznego,
FRONDA WIOSNA / LATO 1995

237

wyznaczonego przez 12 konstelacji zodiakalnych i 12 miesięcy. W Izraelu był to
rok księżycowy oparty o 12 miesięcy synodycznych (średnio: 29,5306 dni 12. =
354, 3672 dni) który liczył 354 do 355 dni; po hebrajsku rok - szanah (300+50+5
= 355). tej dwunastce konstelacji zostanie p rzy po rząd ko wa ny ch 12 pokoleń
Izraela., co wyrażają błogosławieństwa Jakuba i Mojżesza, oraz odpowiadające
im sztandary i drogocenne kamienie.
W sposób wyjątkowy liczbą 12 napiętnowana jest Nowa, czyli
Niebieska Jeruzalem w Apokalipsie św. Jana. Przede wszystkim, jest ona
również ufundowana na 12 drogocennych kamieniach węgielnych, względnie
fundamentach, na których jest 12 imion Apostołów. Następnie ma 12 bram, po
3 z każdej strony świata, z 12 aniołami i imionami 12 pokoleń izraelskich. Jej
mur mierzy 144 łokcie, a bok sześcianu, w który jest wpisana, wynosi 12000
stadionów. Wreszcie Drzewo Życia, które w niej rośnie, rodzi swój owoc co
miesiąc -12 razy.
Tak jak o tym była już mowa, same liczby 4,7 i 12 odpowiadają sobie,
jako liczby fazy końcowej, po której następuje przejście do nowego cyklu,
nowego świata. Wg. rachuby poprzedzającej, to wkroczenie w nową
rzeczywistość będą symbolizować liczby 5,8 i 13, które są zarazem pierwszymi
elementami nowej rachuby i są związane z Mesjaszem - maszijach (300 + 50 +
8= 358), pomazanego świętym olejem o pięciu ściśle określonych składnikach.
Wobec tego, olej w świeczniku 7 - ramiennym zmieniano w 8 - mym dniu.
Również w 8-mym dniu od urodzenia się syna, dokonywano na nim znaku
Przymierza, tj. obrzezania, nadając mu imię. W czasie święta poświęcenia Chanukah, wprowadzonego w czasach Machabeuszy i związanego z
oczyszczeniem Świątyni i odnowieniem w niej właściwego kultu, używa się
świecznika 8 - ramiennego, a samo święto trwa 8 dni.
Jezus Chrystus ma 12 apostołów, a sam jest 13 - tym. Jako
wewnętrzny Pantokrator w 7 - miu kościołach, o imieniu Amen, trzyma 7 gwiazd
w dłoni, czyli aniołów tych "kościołów", a sam jest 8-mym (Apk. 1.13-20; 2.1-22).
Mesjasz działający na przejściu z ery precesyjnej Barana w erę Ryb - jest 13mym, bo z powrotem sprowadza do jedności - echad (1+8+4=13) przez miłość
- ahabah (1+5+2+5=13). Albowiem miłuje On - ahab (1+2+5=8) ludzi, chce abah (1+2+5=8) ich zbawienia, będąc ich przyjacielem - ohab (1+2+5=8).
Na poziomie stu, 13 jako 130, jest po raz pierwszy w Biblii wymieniona
jako 130 lat Adama, kiedy na miejsce Abla płodzi Seta, od którego rozwidla się
linia Setytów od Kainitów. Drabina Boża, którą widzi Jakub, to sulam (60
+10+50+10=130). Mojżesz rodzi się w 130 lat po przybyciu Jakuba do Egiptu, a
swe objawienie otrzymuje na górze Synaj (60+10+50+10=130).
Wracając do Potopu, Noego i jego arki o wyżej podanej strukturze
numerologicznej, chyba łatwiej teraz uświadomić sobie całą jej rolę. Wypada
jednak jeszcze podkreślić co następuje: - Noach, bo tak brzmi jego imię w Biblii
(50 +8=58), znajduje łaskę - chen (8+50=58) u Boga i przenosi przez wody mei (40+10=50) Potopu (por. jeszcze: morze - jam: 10+40=50 i Wielką Rybę
Jonasza - dag gacfb/:4+3+3+4+6+30=50) 8-ro ludzi ze starego w nowy świat;
- jest on 10-tym i ostatnim w przedpotopowym rejestrze "zrodzeń"
tol(e)doth,
- zachodzą dalsze (chyba tylko przez Weinreba odkryte) zależności
kluczowych dat pływania arki wyznaczonych dniem 17-tym, gdyż wg rachuby
biblijnej Potop wystąpił w okresie między 1656 a 1657 r. "od stworzenia świata",
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a więc w wieku XVII - tym. Związek z granicą liczby 58 otrzymuje się przez
słynne danieiowe 3,5 "czasów", bo: 1657x3,5 = 5800 lat biblijnych.
Weinreb, który podaje to wyliczenie, ostrzega jednak przed
uznawaniem wprost takich dat za historyczne daty kalendarzowe. Uważa on
bowiem, że chodzi tu o wyliczanie czasu, który niekoniecznie odnosi się
bezpośrednio do naszego świata, do Olam Assijah. Spróbujmy wszakże przyjąć,
jak się to czyni dla obecnego kalendarza żydowskiego, że jego punktem
wyjściowym jest 3670 rok p.n.e., co odpowiada l-szej części ery precesyjnej
Byka (od a/ef zaczyna się alfabet - od głowy Byka). Wtedy Potop, jako
katastroficzne przejście ze Starego w Nowy Świat, rozgrywałby się między 2104
a 2103 p.n.e., co zgadzałoby się z przechodzeniem ery Byka w erę Barana. A
cóż nam wyznaczy 5800? Będzie to rok 2040 n.e., czyli przechodzenie z ery
Ryb w erę Wodnika.
Czyżby biblijna data zerowa "od stworzenia świata" miała oznaczać
historycznie zapoczątkowanie wizji świata i człowieka, którą poprzez
Abrahama przejął Izrael?
W tym miejscu przerywamy nasz wywód o arce Noego, traktując go
jako l-szą niejako wstępną część. W tym wprowadzeniu został położony nacisk
na numerologiczną stronę gematrii, jako metody hermeneutycznej, sądząc że
czytelnik jest najsłabiej z nią obznajomiony. M. in. brano pod uwagę najprostszą
wartość gematryczną słów, tj. ich wartość zewnętrzną, postępując przy tym
tak, jak się to czyniło w dziełach kabalistycznych, a też i u Weinreba, tzn. idąc od
przypadku do przypadku, od słowa do słowa. Nie są to więc dobrze określone
reguły postępowania hermeneutycznego. Zapowiedziana tu następna, ll-ga
część naszego eseju będzie już opierać się o sztywno zdefiniowane procedury,
które zostaną na wstępie objaśnione i uzasadnione.
Urle-Borżyny, Dzień św.Jana Chrzciciela 1990 r.
Andrzej Wierciński
P.S.Zestawienie Analogizujące Dla Symbolu Ryby

OBIEKTY ROZWOJOWE

1. Ciało w łonie matki:
a) inkarnacja przez zapłodnienie (poczęcie)
- "połknięcie" wyższej duszy świadomeju (neszamah formatywna)

b) rozwój zarodkowy i płodowy
c) rodzenie - wyplucie
- zamieranie świadomości nirwanicznej
Środowisko: wody płodowe
2. Ciało pourodzeniowe rządzone odziedziczalnymi odruchami i instynktami
(dusza życiowa - nefesz)
a) narodzenie
- "wyplucie" w świat zewnętrzny
b) dalszy rozwój postnatalny (ontogeneza po narodzeniu)
c) śmierć biologiczna
- "połknięcie" świadomości jawy z kompleksem Ego
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Środowisko: "wody czasu tego świata"
3. Ciało pozagrobowe:
a) przejście do zaświatów grobu i Szeolu
• - "połknięcie"'
b) rozwój oczyszczający przez cierpienie
- "pobyt w brzuchu Ryby - łonie Ziemi"

c) nowa inkarnacja, ewentualnie w "ciało zmartwychwstania"

- "wyplucie'
AW
"Arcanum" 1/92

ZESTAWIENIE WYJŚCIOWE DANYCH DLA PROCEDUR GEMATRII
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CEZARY MICHALSKI

... GDZIE NIE MA PRAWDY
Ryszard Legutko, nazwany niegdyś przez Jacka. Kurczewskiego, z właściwym
temu autorowi wyczuciem proporcji, "filozofem skinów", to dzisiaj zapewne
najwybitniejszy, obok Bronisława Łagowskiego, polski znawca filozofii
politycznej. Zamiast napisać kilka ogólnych zdań o ostatniej książce Ryszarda
Legutki ("Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte", ARCANA, Kraków 1994)
chciałem poprzestać na analizie jednego zdania, które jest w tej książce
zdaniem kluczowym, a pochodzi z najciekawszego z zamieszczonych w niej
esejów zatytułowanego "Spór o Platona".
Przedstawiając sytuację społeczną, którą przyszło Platonowi
analizować, i w oparciu o którą grecki filozof tworzył uogólnienia dotyczące
właściwości wszelkiego ustroju demokratycznego, Ryszard Legutko pisze:
życiem prywatnym i publicznym rządziły pojęcia, których sens był ustalany
arbitralnie, a to z kolei rodziło ogromną dowolność sądów i czynów, dowolność,
która z pewnego punktu widzenia, mogła sprawiać wrażenie barwności i
różnorodności, ale z innego musiała wzbudzać obawy o przyszłość polis,
albowiem: Tam, gdzie nie ma prawdy, tam rządzi siła:
W ostatnim z zacytowanych powyżej zdań znajdujemy rozpoznanie,
przeciwko któremu napisano całą postmodernistyczną ideologię (ideologię, a nie
metodologię, bo ta nie ma na szczęście zbyt wiele wspólnego z bełkotliwymi,
ideologicznymi harcami Tadeusza Komendanta czy Richarda Rorty'ego),
widzącą w sile prawdy główne źródło agresji międzyludzkiej i największe, o ile
nie jedyne, zagrożenie dla liberalnego ładu współczesnych społeczeństw.
Ryszard Legutko, w swoim komentarzu do rozważań Platona, przestrzega przed
konsekwencjami oddania "pojęć ogólnych" bez reszty na łaskę i niełaskę
demokratycznych reinterpretacji. Konsekwencjami manipulowania językiem, bez
względu na to, czy odbywa się ono w cieniu totalitarnej cenzury, czy też dzięki
demokratycznemu przyzwoleniu, są sytuacje znane z XX-wiecznego
doświadczenia, albo też dające się wyczytać z rozmaitych ideologicznych
deklaracji:
- "człowiek" może, w wyniku decyzji parlamentu lub dyktatora, zacząć
znaczyć tylko jedną z ras ludzkich, albo też nie do końca zdefiniowaną istotę,
której życie liczy się na przykład od dziewiątego miesiąca jej istnienia, a kończy
na piątym/dziesiątym (w zależności od wydolności państwowego systemu
ubezpieczeń społecznych) roku emerytury, albo na momencie depresji w którym
w zasięgu ręki znajdzie się radosny lekarz-eutanasta,
- "rodzina" może zacząć znaczyć związaną chwilowym pożądaniem
grupę istot różnej/tej samej płci, tego samego/różnego gatunku, zyskującą
prawne i finansowe przywileje przyznane przez naszą cywilizację rodzinie
rzeczywistej,
- "wolność" może zacząć niespodziewanie znaczyć wolność dzieci od
rodziców, wolność dorosłych od norm etycznych,
- "sprawiedliwość" może zacząć znaczyć prawo do odbierania siłą
dowolnie określonej przez większość nadwyżki własności, albo jakiegoś
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nieuzasadnionego "przywileju" fizycznego, albo nazbyt urodziwej małżonki (dwa
ostatnie przykłady wziąłem z pewnego mizantropijnego opowiadania Kurta
Vonneguta - są do pomyślenia, a więc, niestety, także do zrobienia).
Manipulacja językiem, do jakiej z ochotą ruszają zwolennicy political
corectness, bojownicy mniejszości seksualnych, czy powodowani wrażliwością
na wszelkie inne kulturowe represje wychowawcy swoich ciemnych plemion,
unieważnia granice pomiędzy neutralnym światopoglądowo państwem obszarem politycznych procedur, a przed politycznym i wspólnotami w rodzaju
kościołów, szkoły, rodziny itp. Ideologiczna manipulacja językiem unieważnia
marzenie o "ustroju mieszanym", które sam Ryszard Legutko w ślad za
Platonem i Arystotelesem przedstawia jako mechanizm umożliwiający
łagodzenie paradoksu - wynikającego ze starcia siły prawdy z wrażliwą
konstrukcją "społeczeństwa otwartego".
Dlaczego
unieważnia?
Otóż
bowiem
zarówno
"neutralne
światopoglądowo" procedury państwa jak też wspólnoty przedpolityczne istnieją
w jednym i tym samym uniwersum języka, w obrębie oddziaływania tych samych
pojęć ogólnych: "człowieka", "sprawiedliwości", "wolności", "rodziny", "dobra".
Jak przyznała niedawno na łamach "Ex-Librisu" Kinga Dunin (osoba z racji
swojej gwałtownej fascynacji ideologiami współczesności dosyć w tym temacie
zorientowana), teoretycy political corectness nie są bynajmniej zwolennikami
przestrzegania neutralności światopoglądowej, ale manipulują językiem w imię
realizacji wyrazistej ideologii, (ideologię tą Kinga Dunin nazwała, nie bardzo
wiedzieć czemu, liberalizmem, podczas gdy zarówno stojące u podstaw political
corectness przekonanie, że język jest narzędziem sprawowania władzy i
realizowania interesów grupowych, jak też zapał w kierunku wyzwalania
współplemieńców z wszelkiego rodzaju kulturowej opresji, są elementami
konstytutywnymi tradycji marksistowskiej).
Zatem ideolodzy manipulujący znaczeniami pojęć ogólnych podejmują
walkę o opanowanie całej przestrzeni cywilizacji obejmującej zarówno obszar
polityczny jak i przedpolityczny. Triumfatorzy tej walki będą mogli zupełnie
swobodnie skazywać księży katolickich nie chcących udzielać ślubów parom
homoseksualnym. Po skutecznej i zapisanej w konstytucji reinterpretacji pojąć
"rodzina" i "małżeństwo" odmowa księży będzie stanowiła aktywną
dyskryminację homoseksualistów, której państwo będzie musiało się
przeciwstawić z całą swoją mocą. Będzie można także skazywać rodziców
wymierzających swoim dzieciom klapsy, albo zakazujących im oglądać nocny
seans "Urodzonych morderców" Olivera Stone'a. Po zapisanej w kodeksie
karnym reinterpretacji pojęcia ogólnego "praw obywatelskich" i rozciągnięciu ich
na nastolatków, takie zachowanie rodziców będzie aktywną dyskryminacją,
której państwo nie będzie mogło tolerować.
Co z tego, że po zwycięstwie political corectness na poziomie
konstytucji i kodeksu karnego Kinga Dunin nie będzie chciała skazywać księży,
rodziców i prawicowych felietonistów (nawoływanie do dyskryminacji)? Ona
będzie to musiała robić, tak jak musiały to robić przed nią jej sowieckie,
hiszpańskie, albo berlińskie poprzedniczki. Taka będzie bowiem logika języka
zawłaszczonego przez ideologię, języka, który nic sobie nie będzie robił z
arystoteiesowskiego pomysłu ustroju mieszanego, z konserwatywnego pomysłu
autonomii
społeczności
przedpolitycznych,
ze
wszystkich
tych
białych/maczystowskich
pomysłów
starających
się
ocalić
istnienie
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demokratycznego, • "półotwartego" rynku idei (jego struktura jest rzeczywiście
wyznaczana przez pojęcia ogólne dominującego języka, przekazanego nam w
spadku zapewne nie przez czarną pramatkę, ale przez nieco śniadego praojca),
na którym mogą konkurować i polemizować ze sobą "półzamknięte"
przedpolityczne wspólnoty rodzin, kościołów, czy drużyn skautowskich.
Zbyt pewna siebie, a może nie dość przewidująca zwolenniczka
ideologicznej reinterpretacji pojęć ogólnych, pani Kinga Dunin nie wie jednak, że
zachęcając do ideologicznej manipulacji językiem otwiera szeroką jak trakt
kijowski drogę do totalnej wojny cywilizacyjnej o wszystko (bowiem język
definiuje nawet naszą najintymniejszą prywatność), w której światli wychowawcy
nierozgarniętych ludzkich plemion (nawet wsparci siłą Fundacji Batorego i
"Gazety Wyborczej", którym nie oparła się, niegdyś centrowa, Unia Wolności)
mogą ponieść totalną klęskę. Zachęcam do spojrzenia na dzień dzisiejszy Iranu
czy Algierii, gdzie niegdyś ucywilizowany przez amerykańskich demokratów
Szach i ucywilizowani na moskiewskim Uniwersytecie im. Lumumby algierscy
socjaliści rozpoczęli przebudowę całego języka umiarkowanych islamskich
społeczeństw. Próba ideologicznej przebudowy całego uniwersum języka
zaowocowała reakcją także obejmującą całą przestrzeń języka fundamentalizmem. Nie życzę Kindze Dunin dożywania emerytury w kwefie, nie
życzę jej także wyroku śmierci za feminizujący felieton o Matce Boskiej, dlatego
też nie życzę jej dalszej ekspansji political corectness w USA, Polsce ani
gdziekolwiek indziej.
Zdanie - tam gdzie nie ma prawdy, tam rządzi siła - ma ogromne
znaczenie formacyjne. Rozumiejąc to zdanie, jesteśmy w stanie przewidzieć
nieszczęśliwe dla języka konsekwencje demokracji czysto proceduralnej, a nie
nastawionej na łagodzenie sprzeczności wynikających z realizowania wartości
nie przez • procedury demokratyczne ale przez "prawdę" wyznaczonych.
Rozumiejąc to zdanie, przeciwnik marksizujących ideologii współczesności
uświadamia sobie, że nie jest wyłącznie mizantropijnym estetą wzdychającym
do utraconego piękna homeryckich wersów i utraconej harmonii
zhierarchizowanej struktury sacrum i profanum, ale jest strażnikiem podstaw
ładu etycznego, jest rzeczywistym obrońcą słabszych i ciemiężonych oraz
takich, którzy mogą się stać słabszymi i ciemiężonymi w wyniku odrzucenia w
jakimś momencie normatywnej prawdy przez większość społeczeństwa.
Rozumiejąc zdanie - tam gdzie nie ma prawdy, tam rządzi siła jesteśmy nawet w stanie odrzucić ostatni lewacki argument przeciwko prawdzie
jako podstawie ładu społecznego, to znaczy absolutnie fałszywą interpretację
doświadczenia XX-wiecznych totaiitaryzmów. Czy agresja brunatnych pałkarzy
pojawiających się w jednej z ostatnich sekwencji filmu Boba Fosse'a "Kabaret"
jest konsekwencją pojawienia się w ich życiu jakiejś jednoznacznej prawdy, czy
może raczej konsekwencją skrajnego braku prawdy republiki weimarskiej, braku
zakorzenienia jej społecznego systemu w systemie wartości uznanych i
zaakceptowanych przez naród niemiecki, braku zauważanego nawet przez
Waltera Rathenau, jednego z najbardziej heroicznych budowniczych
weimarskiej demokracji.
Herman Raushning - świadek wiarygodny, jako że obserwujący nazizm
zarówno od wewnątrz - jako wysoki partyjny urzędnik, jak też z zewnątrz - jako
antynazistowski emigrant, zdefiniował współczesne totalitaryzmy jako "rewolucje
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nihilizmu" dokonane nie w imię prawdy, ale w imię społecznego mitu - będącego
prawdą siły rodzącą się w braku prawdy.
Czy zatem agresja pałkarzy demolujących lokal kabaretu jest wyłącznie
następstwem pojawienia się blondwłosego chłopczyka śpiewającego pieśń o
utraconym ładzie świata, czy też może jest, w takim samym stopniu,
następstwem pojawienia się homo-heteroseksualnej trójki bohaterów filmu
połączonej ze sobą jedynie emocjonalnym więzem skrobanki wykonanej na niewiadomo-czyim dziecku przez jedną z uczestniczek kabaretowej "rodziny".
Jak mawia Wojciech Cejrowski, ciemnogród powinien nauczyć się
właściwie czytać teksty wybitnych dzieł kultury współczesnej, albowiem (jeśli
wierzyć teoretykom "dialogiczności" tekstu artystycznego) nawet dzieło lewackie,
o ile zostało stworzone przez uczciwego versus utalentowanego artystę zawiera
także inne ideologiczne języki versus prawdę.
Tam gdzie nie ma prawdy, tam rządzi siła - jest to jednak także zdanie
antyhobbesowskie,
skierowane
przeciwko
pragmatycznemu
jedynie
uzasadnieniu istnienia państwa, wartości, społecznego porządku, widzącemu w
nich jedynie prawdę siły strzegącej własności i bezpieczeństwa obywateli przed
"naturalnym" - zwierzęcym - prawem silniejszego samca do pozbawiania
słabszych (uczynionych takimi przez naturę) pobratymców najsmakowitszych (a
w skrajnych przypadkach wszystkich) porcyjek żywności i seksu.
Platon nie zaczyna i nie kończy swoich, nie unikających przecież
pragmatycznych i utylitarnych argumentów, rozważań politycznych na
tautologicznym fundamencie czystego pragmatyzmu. Wywodzi je z ładu
istniejącego obiektywnie i oddziaływującego realnie na świat pod księżycowy,
jakkolwiek oddzielonego od niego otchłanią, jaka rzeczywiście dzieli niebo i
ziemię, albo znak i to co, znaczone. Jeśli w ogóle chrześcijańskim filozofom
udało się, po długich usiłowaniach, ochrzcić Platona, to między innymi dzięki
temu, że nie był hobbesowskim, zapowiadającym Oświecenie, pragmatycznym
konserwatystą, ale wiedział, że tylko prawda, to znaczy żywa prawda, istniejąca
na granicy naszego subiektywnego, a nawet gatunkowego doświadczenia (z niej
bierze się nasze subiektywne i gatunkowe doświadczenie), ale także prawda
przeżywana, realizowana przez daną wspólnotę ludzką - jest jedynym realnym
fundamentem trwałego ładu społecznego. Tylko taka prawda może być zdrową
karmą Lewiatana, który pozbawiony jej zdechłby w konwulsjach (już dzisiaj nie
czuje się najlepiej), rozrywany wykluczającymi się wymaganiami; aby strzegł
sprawiedliwości - będącej dla jednych tym, dla drugich czymś zupełnie
przeciwnym, oraz życia, bezpieczeństwa i wolności istoty ludzkiej - mających dla
jednych takie, a dla innych odmienne właściwości i granice.
Cezary Michalski
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KRZYSZTOF MĄDEL SJ

RESZTA NALEŻY DO UCZNIÓW
Jeśliby badać cierpliwie rodowody myśli, to okazałoby się, że Erie
Voegelin jest bliskim krewnym Sokratesa. Co prawda ten ostatni w
przeciwieństwie do pracowitego Voegelina nie zostawił po sobie żadnych pism,
jednak dla obu filozoficzna zagadka jest przede wszystkim problemem dialogu.
Sokrates, a za nim i Voegelin, przede wszystkim chce dogadać się z rozmówcą
tak, żeby ten odnalazł w sobie prawdę oraz pewność, że prawda nie jest ani
kukułczym podrzutkiem, ani wynikiem samorodnej fermentacji, ale czymś w
istocie boskim. Innym przodkiem Voegelina, i to w linii prostej, jest Platon.
Właśnie to pokrewieństwo sprawia, że Voegelin nie dyskwalifikuje
mitologicznych i symbolicznych nośników prawdy na korzyść li tylko pojęciowych
struktur. Jest Voegelin także erudytą, prawdziwym połykaczem zasobów kultury
piśmiennej od najdawniejszej starożytności poczynając. Niekiedy odzywa się w
nim zrzędliwy prorok, który chce czym prędzej skruszyć złote cielce epoki pary,
elektryczności i Oświęcimia, ale i tu nie brak mu horacjańskiego umiaru. Erie
Voegelin jest ptakiem rzadkim.
Jest także autorem trudno dostępnym. Także w sensie geograficznym.
Co prawda ukazały się po polsku jego dwie mniejsze prace, ale sięgnięcie do
fundamentalnego dzieła Order and History możliwe jest zaledwie w' paru
bibliotekach, a nawet i tam peerelowska^ niechęć do druków z Ameryki trzeba
pokonywać marszem, bo poszczególne tomy żyją w separacji. Tymczasem dla
amerykańskich konserwatystów Voegelin jest myślicielem pierwszej wielkości.
Jego prace wywarły wpływ na autorów takich jak Hallowell, Molnar, Nisbet, Leo
Strauss, Weaver czy Viereck. Publicyści zwią go niekiedy anty-Heglem, co
wydaje się równie słuszne jak nazwanie jaja anty-kurą. Owszem, Voegelin jest
krytykiem tzw. niemieckiego idealizmu, ale przecież nie w tym rzecz. Kiedy w
roku 1938 po Anschlussie Austrii musiał porzucić wykłady z politologii na
Uniwersytecie Wiedeńskim i szukać schronienia w Ameryce, to przecież nie
dlatego, że obraził Gestapo wydaną dziesięć lat wcześniej książką Ober die
Form des amerlkanischer Geistes. Po kilkunastu latach pracy na skromnym
uniwersytecie stanowym w Baton Rouge (Luisiana) objął katedrę politologii w
Monachium. Prowadzone tam w latach 1958-69 wykłady, wydane później jako
Wissenschaft, Poliłik und Gnosis, zakołysały ziemią nie tylko pod stopami
niemieckiego idealizmu. Voegelin nie widział powodów, by marksizujący
egzystencjalizm czy jakieś inne pseudo-intelektualne mody lat 60. stawiać
cokolwiek wyżej od intelektualizmu Hitlera i jego mistrzów. Po powrocie do
Stanów kontynuował pracę m.in. nad wspomnianą wielotomową monografią
Order and History w Instytucie Hoovera (Kalifornia), aż do swej śmierci w roku
1985.
Filozofia polityczna Voegelina posiada antyczny rodowód. Punktem
wyjścia jest dla niego najbardziej ogólne pytanie o człowieka - pytanie, na które
człowiek udziela odpowiedzi własnym życiem, niejednokrotnie myląc się przy
tym tragicznie. To samo pytanie o sens stawia filozof posługujący się
narzędziami logiki i tworzący swoiste typy racjonalności. Pomyłki filozofa bywają
znacznie bardziej dotkliwe w skutkach, a to dlatego, że jego mniej lub bardziej
metodyczny dyskurs może prowadzić do fałszywych syntez na głębinach ducha
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zbiorowego. Za jedną z najtragiczniejszych w dziejach ludzkości pomyłek
Voegeltn uznaje przenoszenie pytania o sens z egzystencji jednostkowej na
same dzieje. Ani- Hegel, ani nawet Joachim z Fiore nie byli pierwszymi, którzy
postawili pytanie o sens historii. Początków historiozofii Voegelin upatruje już u
autorów sumeryjskiej Listy Królów, Błąd nie polega tu zresztą na stawianiu
takiego pytania w ogóle, ale na uznaniu, że historia udziela odpowiedzi
najważniejszej. Tymczasem, jak powiada Voegelin, porządek historii wypływa z
historii porządku. Innymi słowy, względny empiryczny porządek historii jest
pochodną porządku myśli, a historia tylko w takim stopniu posiada sens, w jakim
jest wynikiem celowych działań człowieka. Oznacza to także, że jest ona
nauczycielką życia tylko o tyle, o ile odsłania czyjeś sensowne życie.
To odsłonięcie nigdy nie jest całkowite. Ludzka egzystencja zawsze
pozostaje tajemnicą. Po pierwsze - dlatego, że z powodu ograniczenia
horyzontem teraźniejszości nawet w odniesieniu do samego siebie nie można jej
całej "wymierzyć". W odniesieniu do historii zbiorowej jest to tym bardziej
niewykonalne. Po drugie - dlatego, że samo odnajdywanie sensu nie jest niczym
innym, jak odnoszeniem tego, co zmienne (jak ludzka egzystencja), do tego, co
niezmienne, wieczne. Chodzi o "odnoszenie do", a nie o "pochwycenie", bowiem
to, co idealne, nigdy nie jest dostępne w pełni. Egzystencja - mówi Voegelin posiada strukturę platońskiej metaksy, strukturę bycia-pomiędzy (In-Between),
czyli rozpięta jest między sferą idealną i realną. Pierwsza z nich jest domeną
Boga, ducha i wartości, drugą zaś zamieszkuje człowiek widzialny, instytucje i
społeczeństwa. Stąd też wszystkie systemy religijne bądź intelektualne, które
pretendują do wyjaśnienia wszystkich zagadek rzeczywistości, Voegelin nazywa
"gnozami". Gnoza za wszelką cenę chce zlać niebo z ziemią. Dla Voegelina
poprawna filozofia polityczna nie jest możliwa bez poprawnej teologii, o którą
jako pierwszy upominał się Platon. Relacja z Transcendencją jest jedynym
źródłem sensu i nie ma swojego odpowiednika w historii. Nie oznacza to
bynajmniej unieważnienia historii czy społeczeństwa, a tylko przywrócenie im
właściwych znaczeń.
Odnajdywanie sensu nigdy nie dokonuje się w oderwaniu do historii.
Zarówno prorocy starożytnego Izraela, którzy byli świadkami wielkich teofanii,
jak i filozofowie Hellady, którzy pierwsi dokonali krytycznego namysłu nad
porządkiem miasta-po//s, tkwili w historii po uszy. Ale tylko "po uszy". Jedni i
drudzy odkryli sens źródłowy jakby na granicy swojej niszy kulturowej. W
przypadku proroków ludzka świadomość dotarła do rzeczywistości boskiej jako
sfery istniejącej "od początku" czasu (from the Begining), w przypadku Greków jako istniejącej "poza" zawartością kosmosu (from the Beyond). Pierwsze z tych
doświadczeń metaksy Voegelin nazywa epifanią pneumatologiczną, drugie epifanią noetyczną. Tymczasem myślenie gnostyckie wyklucza bądź deformuje
doświadczenia wertykalne. Dla gnostycyzmu rzeczywistość zamyka się w
horyzoncie biologicznym. Ostateczna interpretacja.rzeczywistości jest pozioma.
Niebo nie ma tu nic do powiedzenia. Zbawienie przeniesione zostaje całkowicie
w ramy doczesności. W wymiarze historycznym - zdaniem Voegelina gnostycyzm przesuwa się od cząstkowej immanentyzacji w okresie późnego
średniowiecza do radykalnej immanentyzacji w dobie współczesnej. Z kolei z
każdą falą rewolucyjną gnostycyzm przesuwa się od prawicy do lewicy.
Gnostycyzm porywa albigensów i Eriugenę, begardów i amalrycjan, Dantego i
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renesansowych piewców apollińskiego królestwa, Campanellę i Condorceta,
Voltaire'a, Miltona, Marksa i wielu innych.
W latach pięćdziesiątych Yoegelin porzucił pracę nad dziełem The
History of Political ideas dla nowej koncepcji. Doszedł bowiem do przekonania,
że idee polityczne rodzą się w doświadczeniu, które jest z natury idiomatyczne.
Postanowił badać uporządkowane struktury kulturowe, które pozostawiły po
sobie ślad w postaci rozmaitych form symbolicznych. W ten sposób powstała
słynna monografia Order and History (l-V, wyd. 1956-87).
Jakie cele stawia Voegelin przed filozofią polityczną? Przede wszystkim
chodzi mu o krytyczny opis historycznych kultur i ich swoistych typów
symbolizowania prawdy o "byciu-pomiędzy", o egzystencjalnej metaksie. W
drugim rzędzie, idzie o zdemaskowanie idei politycznych, które deformują już
istniejące, często zapożyczone symbolizacje. Jest to cel istotny nie tylko z
naukowego punktu widzenia. Losy cywilizacji jasno dowodzą że złożony język
symboliczny danej kultury (rytualny, instytucjonalny, pojęciowy, itd.) w zetknięciu
z symbolizacjami innych kultur staje się mniej czytelny. Nakładające się na
siebie symbolizacje stają się mało przejrzyste, wskutek czego pytanie o sens
egzystencji, o religię, o porządek polis gwałtownie się wyostrza. I zanim dojdzie
do nowych, twórczych syntez, pojawia się niebezpieczeństwo przekłamań, które
mogą doprowadzić do kataklizmu na skalę społeczną. Zadaniem filozofii
politycznej jest więc odnajdywanie głębszej logiki języka symbolicznego.
Posłużę się przykładem. Spotkanie biblijnego Izraela z kulturami o czysto
kosmologicznej symbolizacji nie przeszkodziło prorokom (od Abrahama
począwszy) poprawnie odczytać własną egzystencję w świetle objawienia oraz
twórczo "zagospodarować" egipsko-mezopotamską mitologię, z kolei
symboliczny język pojęciowy stworzony przez Platona doczekał się w historii
niemal wyłącznie marnych kopistów o gnostyckich często afiliacjach.
Monografia Order and History systematyzuje główne historyczne typy
symbolizacji i związane z nimi formy porządku politycznego. Voegelin wyróżnia:
1. imperia starożytnego Bliskiego Wschodu o symbolizacji w formie
kosmologicznego mitu; 2. symbolizacje egzystencjalną płynącą ze
starotestamentalnego objawienia; 3. symbolizacje greckiej mitologii owocującą
powstaniem filozofii polis; 4. "ekumeniczne", czyli wielokulturowe imperia
helleńskie i pojawienie się chrześcijaństwa; 5. nowożytne państwo narodowe i
ukształtowanie się gnostycyzmu nowożytnego. Łatwo zauważyć, że pojawienie
się chrześcijaństwa z punktu widzenia Voegelina-politologa nie jest jakimś
szczególnym przełomem.
Owszem,
chrześcijaństwo tworzy . swoistą
symbolizacje porządku doczesnego i wiecznego w postaci tzw. prawdy
soteriologicznej
(prawdy
zstępującej).
Już
pierwsi
chrześcijańscy
"interpretatorzy", Ewangelista Jan i Apostoł Paweł, jasno ukazują wertykalny
wymiar historii zbawienia, która nie stoi w sprzeczności z historią świecką, ale
też nie utożsamia się z nią. Jednak dla Voegelina punktem odniesienia
pozostają pierwsze, niedoskonałe odsłony prawdy o bosko-ludzkiej egzystencji,
do jakich doszło już we wczesnej starożytności, to znaczy pneumatologiczne i
noetyczne objawienie Transcendencji. Voegelin początkowo był przekonany, że
kulturze judeo-chrześcijańskiej należy przypisać autorstwo złudnej idei czasu
linearnego (historia pojmowana jako jednorodny, nieodwracalny proces), później
jednak odkrył jednoliniowe symbolizacje czasu już w pierwotnych cywilizacjach
Mezopotamii. To jeszcze bardziej utwierdziło go w słuszności koncepcji
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metaksy. We wstępie do czwartego tomu Order and History (The Ecumenic
Age) Voegelin wytyka Abel-Remusatowi (w swoim Mśmoire z roku 1824
zastanawiał się nad równoległością Heraklita i Lao-tse), że przy pomocy błędnej
teorii dyfuzji kulturowej na próżno usiłuje łączyć rozmaite centra duchowe i ulega
tym samym pokusom ujednolicania historii, które zwiodły np. Schillera, a później
Hegla, i to nawet w kwestiach empirycznych.
Studium politologii Voegelina warto rozpocząć od From Enlightement to
the Revoiution, gdzie znajdujemy obszerne, źródłowe i przystępnie napisane
monografie. Ich bohaterami są Bousset, Voltaire, Helvetius, Pascal, DAlembert,
Turgot, Comte, a wreszcie idealiści niemieccy. Oryginalność tej pracy polega
choćby na tym, że autor nie zrzuca starym konserwatywnym zwyczajem całej
winy za nieszczęścia doby nowożytnej na Rewolucję Francuską czy
oświeceniowych ideologów 1'esprit humain, ale cofa się w historii idei do samych
początków. Polski czytelnik może sięgnąć po nieobszerną choć bardzo
skondensowaną Nową naukę polityki, gdzie znajdzie odpowiedź Voegelina na
pytanie o reprezentację polityczną i racjonalne uzasadnianie władzy. Do
najważniejszych spostrzeżeń autora należy tam docenienie myśli Maxa Webera,
który jako pierwszy spośród współczesnych uznał rolę pewnego typu
racjonalności (praktycznych przekonań co do wartości) w tworzeniu się ładu
społecznego, aczkolwiek jego słabością pozostaje zaniechanie pytania o
wartości na poziomie teoretycznym (znane jest Webera bezkrytyczne
utożsamienie kapitalizmu z duchowością kalwińską). Inne ważne wnioski
dotyczą źródeł ładu dzisiejszych społeczeństw. Voegeiin uznaje instytucje
demokracji amerykańskiej i angielskiej za najpełniej oddające prawdę duszy. Są
one produktem najstarszej z nowożytnych rewolucji europejskich. Demokracje te
zachowały
arystokratyczny
parlamentaryzm
i
obyczaje
właściwe
chrześcijańskiemu ancien regime. Purytanie, którzy przenieśli ten porządek do
Ameryki, uznawali się za idealnych chrześcijan. Natomiast gnostycyzm
napędzający Rewolucję Francuską był bardziej zsekularyzowany i trwale
podzielił społeczeństwo Francji na dwa obozy: konserwatywny i liberalny.
Wreszcie rewolucja niemiecka dokonała się w środowisku pozbawionym
mocnych instytucjonalnych tradycji, najpełniej ujawniając ekonomiczny
materializm, rasistowską biologię, psychologizm, scjentyzm, itd.
Druga z istniejących po polsku książek, Lud Boży, zawiera przystępną
interpretację historii nowożytnej, w której egzystencjalne napięcie metaksy
Voegelin ujmuje jako konflikt jednostki z instytucją (cesarstwem, Kościołem,
akademią). Śledzi przy tym bacznie dzieje idei millenaryzmu.
Jakie są pożytki z czytania Voegelina? Najpierw Voegelin to antidotum
na wszelkiej maści awerroizmy, czyli (jak kto woli) bolszewizmy intelektualne
lokujące ludzką duszę w kolektywie, w dziejach, w zaświatach - słowem
wszędzie, tylko nie w ludzkim ciele. Voegelin prokuruje swój leczniczy wywar z
ziół zbieranych w platońskich ogrodach, a suszonych między kartami świętych
ksiąg Żydów i chrześcijan. Pewnie dlatego jego lekarstwo przypomina klarowną
miksturę o silnym działaniu. Voegelin na dymiące głowy nie nakłada kompresów,
nie leczy niestrawności głaskaniem brzucha, ani nie topi grypy w morzu soku
malinowego. Zakatarzonym podaje raczej czosnek, skarżącym się na żołądek anyżówkę, a w głowy po prostu puka. "To samo" wypędza szczyptą "tego
samego". Filozofia jest dla niego najpierw zaniedbanym dziedzictwem Platona,
dla którego każde pytanie było ostatecznie pytaniem teologicznym.
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Więcej niż lekarzem jest Voegelin orędownikiem nowej politologii.
Nowożytne tryumfy gnozy nad chrześcijaństwem - po roku 1300 w porządku
praxis (ekonomiczna dysocjacja chrześcijańskiego imperium), po roku 1500 w
porządku episteme (upadek starożytnej kosmologii) oraz po roku 1700 w
porządku polis (równowaga sił jako nowa konstytucja polityczna) - są dla
Voegelina znakiem niepokojącym, wręcz apokaliptycznym. Obecny stan
cywilizacji nazywa "ekumenią Okeanosa", czyli wielokulturowym chaosem, w
którym współegzystują (nie zawsze zgodnie) drobniejsze subkultury, często
tylko pozornie uporządkowane. Od zawsze istnieją bowiem realne, dobre bądź
złe duchy narodów i duchy dziejów, inne niż hobbesowski Lewiatan, inne niż
efemerydy pojawiające się o zmierzchu na niebie historii, jak przemądrzała sowa
Hegla i Minerwy, a wreszcie inne niż owe hiliastyczne duchy łudzące
ostatecznym stopieniem się ziemi i nieba w Drugim Rzymie, Trzeciej Rzeszy lub
Czwartym Królestwie. Realne duchy narodów i dziejów są duchami, które
ludzkość dobrze zna po imieniu: Abraham, Arystoteles, Hegel, Hobbes... To
właśnie oni albo wiodą za sobą dusze ku objawiającej się Prawdzie, albo
rozciągają przed nimi iluzję zbiorowej duchowej substancji, która później
miażdży ciała rebeliantów.
Czytelnikom Voegelina niekiedy trudno powstrzymać się od zarzutów o
reakcyjny rodowód intelektualny (np. Skarżyński), o popadanie w mentorstwo
nie zainteresowane ani obroną liberalnej demokracji, ani dociekaniem prawdy o
tym, co leży poza metaksą, a co nie jest jej przeciwieństwem (np. Legutko). Czy
rzeczywiście Voegelinowi zawieszonemu w metaksie między niebem i ziemią
nie grozi utrata tchu? Czy nie traktuje zbyt lekko spraw ziemi, czy nie oślepi go
słońce nowego idealizmu? A przede wszystkim czy heglowska sowa pod osłoną
jakiejś nocy ludów i dziejów po prostu nie przechytrzy Voegelina? Obrona
Voegelina nie wydaje się łatwiejsza od obrony Sokratesa. Kiedy obywatele Aten
zakwestionowali zdanie Sokratesa o ateńskim porządku i skazali go na śmierć,
nie pozostało mu nic innego, jak odwołać się do równie wymownych
argumentów. Wyście to dziś popełnili - skarżył się - myśląc, że w życiu
pozbędziecie się ciągłego rachunku sumienia, tymczasem waszym udziałem
będzie coś całkiem przeciwnego: więcej się znajdzie takich, którzy was będą
oskarżać, i będą to ci, którym ja byłem teraz natchnieniem, o czym wy nie
mieliście nawet pojęcia... Innymi słowy, pod wieloma względami usprawiedliwia
Voegelina wąski, jasno zakreślony i konsekwentnie przeprowadzony program
badawczy, nakierowany na sam etos myślenia o polis. Myślenie to zasadza się
na platońskiej przyjaźni z Bogiem i na arystotelesowskim ideale filozofa. Reszta,
podobnie jak w przypadku Sokratesa, należy do uczniów.
Porządek historii rodzi się z historii porządku. Czasy są tylko takie, jacy
ich święci. A nie odwrotnie. Odwrotnie bywa z nie-świętymi. Pobłądzimy, jeśli do
tych ostatnich zechcemy zaliczyć jedynie sowy uśpione przez Hegla.'"
Krzysztof Mądel SJ
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ERIC YOEGELIN

JĘZYK I NARKOMANIA*
Jeżeli w historii ludzkości szukalibyśmy czegoś naprawdę niezmiennego, to
musiałby nas zadowolić jedynie język opisujący napięcie między życiem i
śmiercią, między czasem i wiecznością, między porządkiem i chaosem, prawdą
i nieprawdą sensem i bezsensem, między amor Dei i'amor sui, między l'ame
ouverte i l'ame close, między cnotą otwarcia się na wartości, które niesie wiara,
nadzieja i miłość, a zamknięciem się w sobie w postaci jakiejś hybrydy czy w
buncie, pomiędzy radością a rozpaczą pomiędzy wyobcowaniem ze świata a
wyobcowaniem od Boga. Gdy rozdzielimy pary tych symboli i zhipostazujemy
obszary napięć jako niezależne byty, to zniszczymy tę autentyczną egzystencję,
której doświadczali sami twórcy powyższej symbolizacji; rozpadnie się wówczas
świadomość i intelekt, zdeformujemy i zredukujemy własne człowieczeństwo
albo do stanu cichej rozpaczy, aibo do oportunistycznego aktywizmu, do
narkomanii lub manii telewizyjnej, do hedonistycznego obłędu bądź do
kurczowego trzymania się prawdy (nawet za cenę mordu), albo do cierpienia
wynikającego z poczucia absurdalności życia i z godzenia się na byle jaką
rozrywkę, czyli na pascalowskie divertissement, które staje się namiastką
utraconego kontaktu z rzeczywistością. Mówiąc słowami Heraklita i Platona:
Życie trzeźwe zostanie wyparte przez życie pogrążone we śnie.
* Tytuł od Redakcji. Cytat pochodzi z niepublikowanego maszynopisu i
przytoczony został przez J. H. Hallowella we wstępie do wydanej w 1975 roku
From Enlightement to Revolution E. Voegelina (vi).
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JACEK KRZYSZTOFOWICZ OP

DIABELSKI LUD BOŻY
Poncjusz Piłat - przeciętny rzymski urzędnik żyjący w jednej z mniej
ważnych prowincji Cesarstwa na przełomie starej i nowej ery - nie był wielkim
filozofem. Prawdopodobnie w ogóle myśleniem zbytnio się nie zajmował - a jeśli
nawet, to i tak nic o tym nie wiemy i zapewne nigdy się nie dowiemy. Nie
zostawił bowiem żadnych pism. Wszystko, co się po nim ostało, to obtłuczony
fragment kamiennego bloku z inskrypcją podpisaną jego imieniem oraz
niewielkie perykopy poświęcone jego osobie w czterech opowieściach o Jezusie
napisanych przez Ewangelistów. Nic więc dziwnego, że wzmianki o nim nie uda
się nam znaleźć w żadnym, najbardziej szczegółowym nawet opracowaniu
poświęconemu historii idei.
A jednak postaci Poncjusza Piłata warto poświęcić trochę uwagi. Tak
się bowiem złożyło, że - jak zaświadcza św. Jan - to właśnie on postawił pytanie
o kluczowym dla ludzkich losów znaczeniu: cóż to jest prawda? Sposób, w jaki
próbowano na nie odpowiadać, wielokrotnie determinował historię różnych grup
społecznych, narodów, całej europejskiej cywilizacji.
Jaki można mieć stosunek do pytań o prawdę? W punkcie wyjścia jest
on dwojaki. Można albo zanegować ich sens, twierdząc, że czegoś takiego jak
obiektywna prawda w ogóle nie ma, że wszystko jest względne (o to zresztą
zapewne chodziło Piłatowi, usiłującemu uciec od prawdy, której przyjęcie byłoby
dla niego czymś nader niewygodnym), albo też uznać jej istnienie. Zajęcie tego
drugiego stanowiska pociąga za sobą kolejne pytania: czy i w jaki sposób ową
prawdę można poznać? Jeśli stwierdzimy, że być może istnieje ona obiektywnie,
ale jest niepoznawalna, staniemy na pozycjach agnostycznych - dalsze
rozważania tracą wówczas sens. Jeśli natomiast uznamy jej poznawalność,
będziemy musieli odpowiedzieć na kolejne niezwykle istotne pytania: po
pierwsze - czy prawdę da się posiąść, czyli całkowicie, wyczerpująco zgłębić,
ogarnąć umysłem całą rzeczywistość, oraz - po drugie - jeśli tak, to kto jest jej
posiadaczem? Historia odpowiedzi na te pytania, historia różnych ruchów,
uzurpujących sobie prawo do posiadania prawdy, jest jednym z głównych
wątków dziejów Europy ostatniego tysiąclecia. Historia ta jest też przedmiotem
rozważań zawartych w niewielkiej, napisanej prawie pół wieku temu, pracy Erica
Yoegelina pt. "Lud Boży".
Yoegełin opisuje historię cywilizacji zachodniej Europy jako spór
pomiędzy tymi, którzy zgłaszali roszczenia do posiadania prawdy absolutnej, a
całą resztą świata; jako spór "ruchu" z "instytucją" - tego, co ciągle nowe, nie
posiadające korzeni, zwrócone wyłącznie ku przyszłości, z tym, co reprezentuje
istniejący, tradycyjny porządek, uświęcony wielowiekowym trwaniem.
Historia Europy ostatniego tysiąclecia została zdominowana przez spór
pomiędzy zwolennikami dwóch odmiennych koncepcji prawdy. Jedni czynili z
niej intelektualną spekulację, wymyśloną ideologię; twierdzili, że można ją
poznać do końca, niejako posiąść. Inni, związani z instytucjonalnym
chrześcijaństwem, uważali, że jedynym jej posiadaczem, jedynym, który zna ją
do końca jest Bóg. On jest Prawdą. Żaden więc człowiek nie jest w stanie
całkowicie jej zgłębić. Tyle o niej wiemy, ile Bóg zechciał nam powiedzieć, ile
uznał za stosowne na różne sposoby nam objawić.
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Boże objawienie osiągnęło swój szczyt w Jezusie Chrystusie prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. Prawda zamieszkała wśród ludzi Słowo stało się ciałem, Niepoznawalne poznanym, to, co czyste i bezgrzeszne,
zbudowało sobie dom pośród brudu tego świata. Bóg w pokorze wcielenia
poszedł na kompromis - nie mogąc przekazać człowiekowi całej prawdy, której
poznanie przerastałoby jego możliwości, ofiarował mu jej część - najbardziej
istotną dla jego zbawienia i szczęścia. Chcąc zagwarantować jej obecność
wśród ludzi aż po kres czasów, ustanowił na ziemi widzialną instytucję - Kościół
z jego hierarchiczną strukturą. Uczynił go depozytariuszem swego objawienia,
swej Prawdy; nie uczynił go natomiast, niestety, wolnym od grzechu.
Zmartwychwstały Chrystus zasiadł po prawicy Ojca - na ziemi
pozostały pytania. W czasie swego nauczania Jezus wcałe na nie wszystkie nie
odpowiedział. Zresztą, żadna z jego odpowiedzi nie narzucała się jako
niemożliwa do zakwestionowania. Bóg objawił ludziom Prawdę, ale nie obdarzył
jej cechą zniewalającej oczywistości. Bóg nie chciał, by człowiek stał się
posiadaczem prawdy przekreślającej jego wolność, zwalniającej go z wysiłku
poszukiwania - wezwał wszystkich ludzi do wytrwałego dążenia do niej. Pełnię
poznania umożliwił im jednak dopiero w swym pozaświatowym i wiecznym
Królestwie. Dopiero tam wszystkie pytania mają znaleźć swe ostateczne
odpowiedzi; nigdy nie znajdą ich na ziemi.
Kościół dopuści więc wolność poszukiwania odpowiedzi na wiele
pytań. Otworzył się na dorobek myśli ludzkiej o genezie niechrześcijańskiej. W
początkowym okresie swego istnienia zaabsorbował np. filozofię grecką i prawo
rzymskie, a w XIII wieku - arabski arystotelizm. Dzięki swej otwartości,
chrześcijaństwo mogło stać się główną siłą tworzącą cywilizację zachodniej
Europy.
Ta postawa Kościoła, powstała z przekonania o niemożności
przeniknięcia Tajemnicy i całkowitego odkrycia Prawdy, stanowiła nieustanne
źródło zgorszenia. Wielu ludzi czuło się powołanymi do posiadania Prawdy.
Wielu nie potrafiło zaakceptować faktu, że im trudniejsze pytanie, tym bardziej
sK.omplikowana odpowiedź, że w świecie skażonym grzechem na niektóre
pytania nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Pokusa łatwych
rozwiązań trudnych problemów nieustannie odżywała w ludzkich sercach. Wciąż
pojawiali się nowi prorocy i mesjasze, wierzący, że to właśnie oni stali się
depozytariuszami ostatecznego objawienia przynoszącego odpowiedzi na
wszystkie pytania, rozwiewającego wszelkie wątpliwości. Umieszczenie idei
Królestwa Prawdy dopiero w wieczności wydawało im się oszustwem
obliczonym na utrzymanie status quo korzystnego dla zdemoralizowanych,
"nieczystych" elit Kościoła i władzy.
Uważali oni, że kompromis Kościoła ze "światem" jest czymś błędnym,
że nie wolno było łączyć tego, co boskie z tym co, ludzkie, że ostateczne
zwycięstwo nad złem możliwe jest już tutaj, na ziemi. Wierzyli w bliskie nadejście
"Trzeciego Królestwa" - "Królestwa Ducha". Pokora Boga, samoobjawiającego
się we wcieleniu człowieka, Boga, który zgodził się na życie w brudzie, była dla
nich nie do przyjęcia.
Yoegelin pokazuje, iż postawa ta była zawsze w europejskiej historii
obecna. Nieustannie pojawiały się w niej ruchy kontestujące to, co oficjalne i
niedoskonałe, odwołujące się do bezpośredniego doświadczenia Bożej
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transcendencji, doświadczenia nie zapośredniczonego w grzesznych strukturach
oficjalnego Kościoła.
Zawsze byli jacyś "doskonali" - ci, co wiedzieli lepiej: jak żyć, jak się
zbawić, jak urządzić świat, by wyeliminować zeń zło i odbudować utracony
niegdyś raj. Voegełin śledzi ewolucję tego pragnienia: od nikomu nie wadzących
katarów z XIII wieku, poprzez agresywne ruchy XVI- i XVII-wiecznej reformacji
oraz oświeceniowych racjonalistów, aż po faszyzm i komunizm - totalitaryzmy
czasu obecnego.
Aby dokonać zmiany rzeczywistości, należało najpierw gruntownie
zniszczyć to, co zastane: Kościół, państwo, kulturę - skażone grzechem,
niechętne nowemu porządkowi. Dopiero na ich gruzach możliwe było
rozpoczęcie budowy Nowego. Jak jednak owo "Nowe" miałoby wyglądać, jaki
kształt miałaby przybrać ta nowa, idealna rzeczywistość - na te tematy niewiele
mieli do powiedzenia nawet przywódcy ruchu. Zafascynowani nieokreśloną
mistyczną przyszłością, czuli się zwolnieni z udzielania jasnych odpowiedzi na
pytania o kształt nowego ładu społecznego. Wkrótce się zresztą okazywało, że
te nowe instytucje są bardzo podobne do starych - niedoskonałych wszak i
grzesznych. Usprawiedliwiano to wymogami okresu przejściowego - czasu walki
o pełne zwycięstwo z nie rozgromionym jeszcze całkowicie przeciwnikiem.
Ostatecznie nowy świat w niczym nie jawił się jako lepszy od starego.
Rozbite frontalnym atakiem instytucje same się jakoś odradzały; ostateczne
zwycięstwo nowego, idealnego porządku ciągle się jakoś odwlekało... Coś
jednak ulegało nieodwracalnej zmianie. Coraz większej destrukcji ulegały
fundamenty, na których wspierał się świat cywilizacji Zachodu. Wojny wieku XVI
były jeszcze zmaganiami wewnątrz chrześcijaństwa. Totalitaryzmy ostatniego
stulecia - choć, według Voegelina, o tej samej genezie, biorące się z tego
samego ludzkiego pragnienia - to już ruchy czysto pogańskie, dążące do
zadania ostatecznego ciosu kulturze opartej na chrześcijańskim etosie
kompromisu i ostrożności wobec wszelkich uroszczeń do posiadania pełni
prawdy.
Jednym z najistotniejszych dylematów, jaki Voegelin próbuje rozwiązać
w "Ludzie Bożym", jest pytanie o ciągłość omawianych ruchów, o ich wzajemne
ideowe powiązania i zależności. Z jednej strony badania źródeł sugerują
inspirację, wzajemny wpływ poszczególnych ruchów. Można więc, w pewnym
sensie, "genetycznie" powiązać starożytnych gnostyków z Pseudo-Dionizym
Areopagitą i Eriugeną, ze średniowiecznym katarami, waidensami i spirituałami,
z ruchami prereformacyjnymi i z samą reformacją, wreszcie z racjonalizmem
oświecenia i z zakorzenionymi w XIX wieku - faszyzmem i komunizmem.
Z drugiej jednak strony materiał źródłowy nie stwarza wystarczająco
mocnej postawy dla jednoznacznego powiązania tych ruchów. Cóż to więc
oznacza? Dlaczego się one nieustannie odradzają? Zdaniem Voegelina, ciągłe
odnawianie się ideoiogii jest świadectwem zapotrzebowania tkwiącego w samej
naturze ludzkiej. Jest ono wyrazem odwiecznej tęsknoty, "wielkiego marzenia
ludzkości, marzenia o tym, by zjeść ciastko i zarazem je zachować", tzn. żyć w
idealnym Królestwie Bożym - takim, do którego wejście nie jest zarazem bramą
krainy umarłych.
Lektura "Ludu Bożego" przynosi jeszcze jedno uporczywie narzucające
się pytanie: a co teraz? Czy my jesteśmy wolni od tego rodzaju pokus? Czy
okaże się taką ludzkość XXI wieku? Czy jedno z podstawowych doświadczeń
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dwutysiącletniej historii naszej cywilizacji straciło już swą aktualność? Miejmy
nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że nie staniemy się świadkami kolejnej erupcji
"wielkiego marzenia ludzkości", Ale na wszelki wypadek warto się chyba
zastanowić nad kondycją tak bardzo nadwątlonych fundamentów naszej kultury.
Próbujmy na wszelki wypadek je wzmacniać. Nasza cywilizacja - mimo swych
mankamentów - warta jest chyba uratowania. Bo kto wie, może już się narodził
nowy mesjasz?
Erie Voegelin "Lud Boży", ZNAK, Kraków 1994
Jacek Krzysztofowicz OP
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ZDZISŁAW SZMAŃDA OP

KŁOPOTY Z
TRADYCJĄ

PANEM

BOGIEM,

LUDZKOŚCIĄ

1

Czytam Lisickiego i nie wiem, co o tym myśleć. Rozumiem -go.
Człowiek, który doświadczył wszechogarniającej płynności poglądów i
niemożności odnalezienia trwałego punktu odniesienia we współczesnej
kulturze, chce wreszcie niepodważalne (acz kwestionowane) prawdy
wypowiedzieć głosem pełnym, jasnym i zdecydowanym, bez zaciemniającego
niuansowania. "Tak - tak, nie - nie". Autor próbuje zrekonstruować wewnętrzny
świat tak zwanego "współczesnego człowieka" przyglądając się otchłani I
nicości, która w nim jest. Przyjmuje ją i chce przezwyciężyć.
Tutaj zaczynają się kłopoty. Kiedy czytam jego teksty, rodzi się we
mnie pytanie, czy takie dążenie do jednoznaczności i bezkompromisowości
ułatwia rozumienie .rzeczywistości, czy też raczej ją "wykrzywia? 'Nigdynie
cierpieliśmy na nadmiar rzeczowej dyskusji o sprawach życia' i śmierci, o
rzeczach, od których uciec nie można, a jednak nieraz chcielibyśmy o nich nie
myśleć. Lisicki rzuca się wręcz z zajadłością psa myśliwskiego na ważne pytania
gnębiące człowieka od wieków. Szuka odpowiedzi niecierpliwie i nie chce się
poddać pokusie łatwych rozwiązań. Zmierzenie się z tak wieloma istotnymi
problemami na niespełna trzystu stronach nie pozostaje wszakże bez wpływu na
powierzchowność przemyśleń. Tym bardziej w tym krótkim omówieniu nie
sposób ustrzec się uproszczeń. Ograniczę się więc tylko do wskazania spraw,
które albo budzą mój zdecydowany sprzeciw albo wymagają - moim zdaniem ponownego przemyślenia.
Pierwszym z "odrzuconych tematów", który powraca w książce
nieustannie, jest tradycja. Nie dziwię się żarliwości w jej obronie, bo
rzeczywiście na to zasługuje. Niegdyś tak ceniona, dziś wydaje się być
zepchnięta - przynajmniej w potocznej świadomości - na bocznicę historii jak
zbędny balast. Tymczasem nie jest przecież bezużytecznym ciężarem, ale
raczej elementem zapewniającym równowagę, zasadą tożsamości. Sam fakt
istnienia tradycji jednak nie wystarcza, a Lisicki w ferworze walki gubi drugi jej
wymiar. Po to, aby mogła ona spełnić swoją rolę, musi być żywa. Nie może więc
być przyjmowana biernie (wtedy umiera i rzeczywiście staje się niezrozumiałym i
bezużytecznym obciążeniem), ale domaga się twórczej współpracy. Są w niej
dwa elementy - to, co otrzymaliśmy od ojców i to, co sami do niej wnosimy,
zachowując wierność jej zasadom, ale jednocześnie wzbogacając ją o nasze
doświadczenia i odczytując ją na nowo w nowych warunkach. Jeśli zabraknie
tego twórczego elementu, tradycja zniknie. Nieprzetłumaczona na język
współczesny, pozostanie tylko pokrytym śniedzią zabytkiem.
To, co dla Lisickiego jest przedmiotem oburzenia, ja odczytuję jak
najbardziej pozytywnie. Element twórczy nie niszczy tradycji, ale jest wręcz
warunkiem jej przetrwania. Nie chodzi oczywiście o kreowanie prawdy, ale o
odkrywanie jej z pomocą doświadczenia tych, którzy szukali jej przed nami. I tak
dogmaty Kościoła stanowią nieprzekraczalną granicę, poza którą nie da się
odnaleźć prawdy o zbawieniu, ale wewnątrz nich jest olbrzymia przestrzeń, którą
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trzeba twórczo zagospodarować. W przeciwnym razie to, o czym naucza
Kościół, straci związek z naszym życiem.
W obronie tradycji Lisicki próbuje znaleźć jeszcze inne argumenty.
Pisze o męczennikach: Oddawali swe życie na stracenie dla czegoś równie
efemerycznego i niepotwierdzonego jak przekaz otrzymywany od współbraci w
wierze. Tutaj zupełnie się nie zgadzamy. Oni przecież oddawali życie nie dla
przekazu, ale dla Boga żywego. Sercem chrześcijaństwa nie jest tradycja, ale
Chrystus. Życie w Nim się liczy. Tradycji jest wiele i nie widzę rozsądnego
sposobu, aby przekonać człowieka, że powinien przyjąć tę, a nie inną tradycję,
jeśli nie stoi za nią autorytet Boga. On nie tylko poucza człowieka przez przekaz
zewnętrzny, ale przede wszystkim jest jego nauczycielem wewnętrznym.
Wierność tradycji nie zawsze musi być nieomylną drogą do zbawienia (por. s.
43). Chrystus mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32). Bóg jest
Prawdą a w tradycji zdarzają się elementy prowadzące na manowce. Dlatego
właśnie Kościół, wspierany przez Ducha Świętego, interpretuje tradycję i
rozeznaje, jakie jej elementy są wartościowe.
Kolejnym bastionem, żarliwie bronionym przez autora, jest
suwerenność Boga i sprzeciw wobec absolutyzacji człowieka. Wobec totalnego
antropocentryzmu nowożytnej myśli europejskiej ukazanie suwerenności Boga i
niemożności dowolnego kształtowania jego obrazu wydaje się być
koniecznością. Bóg naszej wiary (czy naszej filozofii) przestaje być Bogiem
prawdziwym, jeśli to, w jaki sposób o Nim myślimy, jest zależne od aktualnego
zapotrzebowania społecznego. Lisicki więc, idąc wzorem dawnych pisarzy, aby
podkreślić, że Bóg jest rzeczywiście niezależny od tego, co o nim myślimy i
absolutny par excellence, ukazuje świat jako złudę, namiastkę i marę.
Przeakcentowanie przez jego oponentów słabości Boga i przekonanie o Jego
wycofaniu się z ludzkiego świata (który sam w sobie zdaje się być o wiele
bardziej interesujący i wartościowy niż sam Bóg) wywołuje sprzeciw i
proporcjonalnie odwrotną reakcję. To właśnie świat jest słaby i niewiele warty.
Psychologicznie taka opcja jest zrozumiała. W podobnych sytuacjach zawsze
zastanawiam się jednak, czy przejaskrawienie niedocenionych przez długi czas
aspektów rzeczywistości (czyli "przegięcie w drugą stronę") ułatwia dotarcie do
tego, co jest. Jeśli szukamy prawdy (a zakładam, że Lisickiemu o to chodzi, a
nie tylko o zrównoważenie poglądów, z którymi się nie zgadza), rozwiązania
ekstremalne nie pomogą nam zrealizować celu. Jeśli więc wmyśiimy się w ten
problem w sposób bardziej zrównoważony, nie będziemy mogli lekceważyć
dorobku myśli teologicznej ostatnich kilkudziesięciu lat, podkreślającej
znaczenie życia doczesnego jako miejsca, gdzie już zaczynamy uczestniczyć w
rzeczywistości Królestwa Niebieskiego, którego pełnię mamy nadzieję osiągnąć
w życiu przyszłym. Również odkrywanie na nowo we współczesnej teologii
sensu uniżenia Boga (a nie tylko Jego absolutnego wywyższenia) i Jego pokory
(a nie tylko absolutnego władania światem) mówi nam coś o Stwórcy i
Zbawicielu, a nie jest tylko konsekwencją deformującego paradygmatu
oświeceniowego.
Lisicki tymczasem uporczywie chce nas doprowadzić do przekonania o
naszej małości, abyśmy mogli odzyskać Boga. Obrona Boga musi prowadzić do
ataku na człowieka (s.26). Nie chodzi tu oczywiście o poniżenie godności
człowieka w ogóle, o doświadczenie marności wszystkiego, co mamy. Jeśli coś
ma być szczególnym zadaniem chrześcijanina żyjącego w oświeceniowym
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świecie, to nie przystosowanie Boga do tego świata, lecz przeciwnie - obrona
suwerenności, kapryśności i samowoli Boga (s.27). Potraktujmy te słowa na
serio, bo nie są one użyte przypadkowo. Autor chce nas poruszyć, więc dobiera
takie terminy, które, wbrew sentymentalnej wizji religii, ukazują Boga, który
rzeczywiście jest absolutny i ani nie jest podatny na nasze manipulacje, ani nie
daje się zamknąć w świecie naszych wyobrażeń o Nim. Jednostronność tego
podejścia jest jednak bardzo wyraźna.
Ja też jestem przekonany, że Bóg jest niewyobrażalnie większy od
wszystkiego, co możemy o Nim pomyśleć. Oczywiście jest On władcą
absolutnym, czyni to, co chce i kiedy chce. Jest bez wątpienia rzeczą
bezużyteczną zaglądanie Mu w rękaw. Nie jest to jednak pełny obraz Boga,
nawet na miarę tego, co możemy poznać in via. Trzeba, abyśmy Go odkrywali
także z innej strony. W przeciwnym razie nasze poszukiwania będą prowadziły
do tego, czego Lisicki chce uniknąć - do idolatrii. Jeśli skupimy się tylko na tych
cechach Boga, których świadomość wydaje się nam być szczególnie potrzebna,
to nie znajdziemy Boga prawdziwego. Wszelkie próby wysługiwania się według
naszych pragnień od razu spalą na panewce, ponieważ są niewyobrażalnie
odległe od tego, kim On jest. Myślę, że Bóg nie chce mieć takich obrońców,
którzy wywyższają Go kosztem poniżenia człowieka. Co więcej, On w ogóle nie
potrzebuje naszej obrony. Jego dobroć i niewinność jest absolutna, choć nie
zawsze wiemy, jak ją pogodzić ze złem, którego doświadczamy.
Ponieważ Bóg jest stwórcą i stworzył człowieka na swój obraz i
podobieństwo, to pytania: "kim jest Bóg?" oraz "kim jest człowiek?" są ze sobą
ściśle związane. Osłabienie pozycji człowieka wcale nie wzmacnia Boga i na
odwrót.
Zamęt w myśleniu o Bogu i człowieku ma jeszcze jeden aspekt. Chodzi
o problem wolności człowieka. Autor "Nie-ludzkiego Boga" słusznie przypomina,
że ludzka wolność nie jest absolutna, że dopiero ukierunkowana ku dobru może
służyć rozwojowi człowieka. Nie rozwijam tego wątku, ponieważ wymagałoby to
już nie tyle oddzielnego artykułu, ile całej książki. Chciałbym zwrócić tylko
uwagę na jeden aspekt, o którym Lisicki pisze: Otóż bowiem dopuszczamy, że
to nie tyle my wybieramy między dobrem a złem, ile raczej o nas toczy się
walka. Nie my zbudowaliśmy i kierujemy, ale przez nas coś przemawia, nami
coś włada, coś nas opętuje (dajmonidzomenoi), coś nas wodzi na pokuszenie i
ktoś pragnie naszej zguby, (s.265). Przekonanie o tym, że ludzka wolność jest
ograniczona, nie oznacza zupełnego jej braku. Rzeczywiście, o nas toczy się
walka, ale jaki będzie jej skutek, zależy od naszych wyborów. Nie jesteśmy tylko
terenem działania "obcych sił", ale istotami zdolnymi do samodzielnego
działania, choć oczywiście podlegającymi wpływom, zarówno Pana Boga jak i
szatana. Pierwszy z nich sprawia, że bardziej jesteśmy, drugi prowadzi do
degradacji naszego istnienia. Jednak to my sami jesteśmy autorami naszych
czynów, co więcej - istnieje cała sfera, gdzie człowiek działa autonomicznie, bez
bezpośredniego wpływu Boga czy szatana.
Podkreślanie różnorodnych determinant, jakim podlega człowiek,
przypomina raczej koncepcje pogańskie, gdzie istota ludzka jako element
kosmosu poddana jest wpływowi różnorodnych, nieuchronnie działających sił.
Natomiast judaizm, jak i chrześcijaństwo, pełne są wezwań: kładę przed wami
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście
żyli (Pwt 30,19). Punkt ciężkości decyzji spoczywa na naszych barkach. Tu
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zresztą możliwa jest dopiero prawdziwa odpowiedzialność, która w koncepcjach
pogańskich stawała się rozmyta wobec wielości równie istotnych czynników
wpływających na decyzje człowieka.
Zupełnie niechrześcijański jest też też sposób przedstawiania w "Nie
ludzkim Bogu" diabła. Wychodząc z założenia - skądinąd ortodoksyjnego - o
jego realnym istnieniu, Lisicki chce nas przekonać, że właśnie dzięki wierze w
szatana doświadczamy własnej grzeszności i ograniczoności, a tracimy
przekonanie o naszej naturalnej, spontanicznej, autonomicznej dobroci. Wiara w
szatana wiedzie nas do doświadczenia grzeszności, a to z kolei do potrzeby
skruchy, (s.266) Czyżby? To Duch Święty jest tym, który poucza świat o
grzechu (J 16,8), szatanowi wcale nie zależy na przekonaniu nas o jego
grzeszności. Lisicki kontynuuje: / (...) chytry demon wie: jak długo będzie się go
pomijało, nie dotrze się do Boga. Jak długo nie będziemy widzieli ciemnej strony
boskości, nie dotrzemy do jasnej. Tu, na ziemi, nie objawia się nam nic
absolutnego bez swego cienia i ograniczenia. Tam, w niebie, może będzie
inaczej (s.270). Nie wiem, do jakiego Boga dochodzi Lisicki poprzez wiarę w
diabła, ale na pewno nie jest to Bóg, którego objawia Chrystus. Ten nie
potrzebuje diabła, aby się objawić, wręcz przeciwnie - to diabeł potrzebuje całej
rzeczywistości pozytywnej, aby mógł działać. Diabeł nie jest cieniem Boga i nie
ma z nim nic wspólnego poza faktem, że został przez Niego stworzony.
W końcu, w ostatnim rozdziale książki, znajdujemy traktat o miłości.
Tutaj znowu pojawia się wątek zanegowania własnego "ja". Cała pierwsza część
tego rozdziału pokazuje, że chrześcijaństwo i chrześcijańska miłość nie polegają
na absolutyzacji uczucia i egoistycznym pielęgnowaniu namiętności. Zgoda.
Problemy rozpoczynają się, kiedy autor próbuje dać obraz pozytywny. Pisze:
Miłość chrześcijańska nie jest związana z namiętnym uczuciem. Jej
podstawową zasadą jest rezygnacja i wyrzeczenie. Pierwszą rzeczą, z której
należy zrezygnować, jest własne ja. (s.288). Cóż to za chrześcijaństwo? (A
nawiasem mówiąc - kto chciałby takiej miłości?). Na pewno nie jest to
chrześcijaństwo, które zapoczątkował Chrystus. Miłość chrześcijańska, której
najdoskonalszym przykładem jest On sam, opiera się na zaufaniu, powierzeniu
się drugiej osobie. Wyraża się ona w ofierze, w oddaniu siebie komuś i za
kogoś, aż po oddanie życia. Ten akt jest jednak w pełni zrozumiały w
perspektywie zmartwychwstania. W konsekwencji oznacza możliwość pełnego i
ostatecznego zjednoczenia z Bogiem i drugim człowiekiem. Taka miłość, po
grzechu pierworodnym, jest niemożliwa do osiągnięcia ludzkimi siłami. Jest ona
darem Boga. Ujawnia się ona w podwójnym odniesieniu - do Boga i do
człowieka. Miedzy tymi dwoma aspektami nie ma sprzeczności, przeciwnie jeden jest nie do pomyślenia bez drugiego. Wreszcie miłość chrześcijańska nie
oznacza odrzucenia uczuć i namiętności - wręcz przeciwnie - osiągają one
swoją pełnię poprzez poddanie ich duchowej sferze człowieka.
Tu zresztą docieramy do momentu, który - jak sądzę - jest pierwotny w
naszym odnajdywaniu Pana Boga. To właśnie doświadczenie miłości między
ludźmi umożliwia dostrzeżenie fundamentalnego ładu i dobra, a co za tym idzie,
prowadzi nas ku Bogu. Przeżycie własnej miłości jest ważne w zmierzaniu ku
Stwórcy, ale zdecydowanie wtórne wobec źródłowej roli miłości. To wobec
ogromu miłości Boga dostrzegamy własną małość i grzeszność. Inaczej zresztą
nie bylibyśmy w stanie naszej słabości przyjąć.
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Pora już na morał z całej tej historii. Przede wszystkim zdaje się, że
jesteśmy już zmęczeni narzekaniem na naszą cywilizację i wiek XX. Nasz
kultura ma wielu krytyków, którzy ukazali jej ograniczenia, nędzę i pustkę. Sam
fakt, że potrafiliśmy to odkryć, jest znakiem nadziei na przemianę tej sytuacji.
Aby jednak coś drgnęło, potrzeba jeszcze umiejętności uczenia się na swoich
błędach i chęci wyjścia z bezwładu. W końcu chrześcijaninowi potrzeba również
wiary, że Bóg w tej drodze nam towarzyszy. Lisicki, ujawniając z zacięciem
moralisty grzechy naszej epoki, zbyt szybko chciał dać pozytywną odpowiedź i
postawić drogowskaz. Odpowiedzi okazują się być powierzchowne, a czasem
nawet sprzeczne z Ewangelią wbrew deklarowanemu przywiązaniu do
ortodoksji. Nie wiem, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy, ale wydaje mi się,
że przynajmniej częściowo wynika to z dość mechanicznego i wybiórczego
podejścia do tradycji chrześcijańskiej. Trzeba podjąć ryzyko wyjścia na teren
nieznany, niosąc ze sobą cały bagaż doświadczeń własnych oraz tych
zbieranych przez pokolenia, a następnie skonfrontować je ze światem, który
nadchodzi. Bez tego ciężaru tradycji będziemy w sytuacji naszych przodków,
którzy dopiero co zeszli z drzewa i muszą się wszystkiego uczyć od początku.
Bez wsłuchania się w nowe, trud niesienia bagażu przeszłości będzie
bezużyteczny, ponieważ nie jest on celem samym w sobie, ma po prostu
ułatwiać orientację wśród wciąż nowych wydarzeń. Stare odpowiedzi są
prawdziwe, ale jeśli nie podejmiemy trudu odnajdywania ich sensu dziś, staną
się one tylko pretekstem do wzruszenia ramionami. A nas zasypie piasek, jak
karawanę, która zgubiła drogę na pustyni.
Paweł Lisicki: "Nie-ludzki Bóg", Wyd. ARARAT, Warszawa 1995
Zdzisław Szmańda OP
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ARKADIUSZ ROBACZEWSKI

DZIEDZICTWO OŚWIECENIA: ZACIEMNIENIE
Książkę Pawła Lisickiego "Nie-ludzki Bóg" otwiera arcyciekawy esej "Mroczne dziedzictwo oświecenia" - mam jednak wrażenie, że tytuł całej książki
dotyczy tego jednego właśnie tekstu. Jest on bowiem o nieludzkim, a boskim
Bogu. O Bogu transcendentnym, którego człowiek nie mógł przyjąć, dlatego
uczynił sobie "Boga" ludzkiego, i to ludzkiego w sensie bardzo dosłownym - bo
uczynił Boga z siebie samego. Esej Lisickiego otwierający książkę traktuje o
tym, jakie skutki przyniosło to ubóstwienie człowieka. Bardzo przenikliwie tropi
dziedziny, w których to przebóstwienie, czasami w sposób dla nas
niezauważalny, się odbywa.
Zdaniem Lisickiego oświecenie to epoka mroczna, zrodzona przez
jałową myśl. A mimo to wciąż wykazuje niespodziewaną żywotność. Sposób
naszego myślenia jest często naśladowaniem sposobu myślenia człowieka
oświecenia. Dziedzictwo tej epoki jest bardzo wyraźnie dostrzegane nie tylko w
zamkniętych, fanatycznych kręgach skupionych wokół czasopism typu "Bez
dogmatu", duch oświecenia obecny jest powszechnie. Idee filozoficzne mają to
do siebie, że kiedy przenikają - jak mawiał Sokrates - do szerokich kół, to
przybierają formę prymitywną, spłaszczoną, wręcz wulgarną. Co nie znaczy, że
łatwo dostrzegalną. Często, gdy rozmyślamy, nie wiemy, że robimy to idąc
śladem jakiegoś filozofa. Wydaje nam się, że nie opuścił nas zdrowy rozsądek.
Tymczasem pierwiastki oświecenia są niewidoczne i w sposób niewidoczny
zatruwają nasze myślenie. Rozpoznanie i unieszkodliwienie 'tych pierwiastków
uważa Lisicki za najważniejsze dla każdego, kto nie chce stracić swojej
katolickiej tożsamości. Jesteśmy bowiem niewątpliwie zagrożeni.
Pierwsze zagrożenie dotyczy stosunku rozumu do wiary. Musiałem
zawiesić wiedzę, aby uzyskać miejsce dla wiary - przywołuje Lisicki adagium
Kanta. Kant wyraża dość powszechne dziś i to, niestety, nie tylko wśród
filozofów, przekonanie, że rozumu i wiary nie można ze sobą pogodzić, bo
prawdy rozumu są zagrożeniem dla wiary, a ona sama jest sprzeczna z
twierdzeniami rozumu. Takie przekonanie jest nie tylko domeną filozofów i
intelektualistów. Hołdują mu również duchowni duszpasterze, a wraz z nimi
szerokie rzesze wiernych.
Konsekwencje praktyczne takich przekonań są opłakane. Wierni,
skutecznie zewsząd przekonywani, że Boga spotyka się przede wszystkim w
najgłębszych zakamarkach duszy, dochodzą do przekonania, że Kościół nie jest
im potrzebny. Nie jest im potrzebny, bo jest sztywny, dogmatyczny,
niewyrozumiały dla ludzkich cierpień egzystencjalnych, wciąż zanurzony w
ciemnym średniowieczu. Oczywiście, to nie poglądy człowieka oświecenia
zarysowuję, tylko ich konsekwencje. Faktem jest jednak, że ubóstwienie rozumu
(Rozumu?), wywyższenie go ponad prawdę, musi do nich prowadzić. Rozum
wyniesiony tak wysoko, że nie dostrzegający prawdy, a przede wszystkim nie
mający wobec niej pokory, traci swą użyteczność. Po co rozum, jeśli nie sięga
do prawdy? Nurzanie się w fałszywym sosie własnej wielkości staje się w końcu
nudne. Oświeceniowa apoteoza rozumu doprowadziła - poprzez scjentyzm i
pozytywizm - do jego odrzucenia na rzecz ciemnych sił, uczuć i intuicji. W religii
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oznacza to "prywatyzowanie" prawd wiary, odrzucenie dogmatu, wreszcie, jeśli
kogoś nie stać na bogate życie emocjonalne - całkowity ateizm. Miejsce Boga
zajmuje człowiek - wokół jego egzystencjalnego bolączek kręci się cały świat.
Zbytni racjonalizm, ograniczenie i prymitywizm myślenia oświeceniowych
filozofów zostały dostrzeżone szybko. Więcej czasu zajęło dotarcie do samego
jądra ich przesłania, do przekonania o autonomicznej wartości człowieka, (s.14)
Prymitywizm oświeceniowy jest dość szczególnego rodzaju. I z
pewnością szatańskiego pochodzenia. Pierwszy grzech szatana to właśnie
grzech pragnienia całkowitej autonomii. Teologia naucza, że grzech Lucyfera
(Niosący Światło) polegał na zwróceniu się ku sobie, na odwróceniu się od
Boga. Lucyfer stał się Lucyperem - Tym, Który Utracił Światło (czyli pogrążył się
w ciemności) - kiedy to siebie samego zechciał uczynić Bogiem.
Człowiek posłuchał szatana, zbuntował się nie tylko przeciwko Bogu,
lecz także przeciwko teocentrycznej tradycji i zaczął budować świat
antropocentryczny - antropocentryczną moralność, antropocentryczną religię,
antropocentryczną naukę. Człowiek, odwróciwszy się od Boga, podobnie jak
szatan utracił światło - pogrążył się w ciemnościach. Jakby nie wiedział, że
cokolwiek by nie robił, jak mocno by się nie wysilał, to daleko mu będzie do
antropocentryzmu Boga. Bo przecież to Bóg jest najbardziej antropocentryczny,
o czym świadczy Jego wcielenie w człowieka i dar miłości z Samego Siebie.
Esej Lisickiego obraca się właśnie wokół badania tego faktu - jak to
możliwe, by tak wielka Miłość pozostawała "niemiłowana". Jak to możliwe, by
człowiek nie kochał wspaniałego i kochającego bez reszty Boga, a kochał siebie
- nędzną przecież kreaturę. Lisicki stawia tezę, że w wieku oświecenia zaczęło
się wybielanie człowieka - przez niego samego. Aby łatwiej mógł ukryć swoją
nędzę i łatwiej siebie pokochać.
Człowiek zrodzony przez oświecenie zyskuje wszelkie prawa i
przywileje, to on staje się miarą dobra i zła - pisze Lisicki. Owszem, ale owo
wyzwolenie od zobowiązań i norm jest tylko pozorne. Rezygnacja z prawa
moralnego, niezależnego od woli i rozumu ludzkiego, przyniosła - zamiast
spodziewanego wyzwolenia - jeszcze większą niewolę. Zamiast podnieść
człowieka, poniżyła go. Niskie bowiem musi mieć o sobie mniemanie człowiek,
skoro bez najmniejszej żenady kłania się swoim zwierzęcym instynktom. Nie
robi tego oczywiście wprost i przed nikim, a już na pewno przed sobą samym nie
przyznałby się do tego. Kult seksu i smakołyków nazywa "swobodnym byciem
sobą", "swobodą w wyborze opcji" itd. W' ten sposób próbuje ukryć prawdę o
swoim upadku; o tym, że zgubił światło. I że boli go odwrócenie się od Boga.
Prawda ta staje przed człowiekiem w sposób wyrazisty w sytuacjach
granicznych, takich jak np. śmierć. Nie żywot wieczny, ale przedłużenie gatunku
- pisze Lisicki - oto jeden z podstawowych elementów zmiany świadomości
oświeceniowego człowieka. Człowiek nie żyje już w perspektywie celu
ostatecznego. Żyje tak, jakby śmierć nie istniała. Wraz z odejściem śmierci swą
realność traci jednak samo życie. Skoro jego koniec ginie i rozpływa się, skoro
przestaje stanowić moment przejścia do innego, wyższego świata, to samo
życie staje się płaskie i nijakie, (s.19) Rzeczywiście, dla chrześcijan
starożytnych czy średniowiecznych moment śmierci był ukoronowaniem życia, o
czym jasno mówi św. Augustyn: "tworzyłeś nas ku sobie Panie, i nie spokojne
nasze serce, póki nie spocznie w Tobie. Śmierć była momentem spotkania z
Pełnią Dobra. Tymczasem dla człowieka oświecenia nie ma celu, spinającego
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wszystkie ludzkie dążenia, nadającego im sens - pozostaje nicość. Człowiek z
natury nie znosi jednak nicości. Potrzebuje celu ostatecznego, któremu mógłby
podporządkować wszystkie pozostałe.Nie jest już nim Bóg, który stał się tylko
Wielkim Zegarmistrzem. Niepokój swojego serca zaspokaja więc człowiek w
życiu ziemskim. W najlepszym wypadku - zauważa Lisicki - celem ostatecznym
jest ludzka rozumna natura, jej doskonalenie. Ostatnio jednak i ten ceł się
rozpłynął - pozostało wypełnianie ludzkiej magmy produktami cywilizacji. Ale
ludzka natura istnieje, bo jej istnienie jest niezależne od wymysłów filozofów. 1
wciąż jest wychylona ku Pełni Dobra. Człowiek, który nie chce tego faktu
przyjąć, pozostaje smutny. Smutek to stan duszy spowodowany świadomością,
że dobro jest trudne. Myślę, że to istotny punkt postoświeceniowego
dziedzictwa. Człowiek naszych czasów jest smutny i znudzony. Tapla się po
uszy w obłędnej rozrywce, ale to krótkotrwały środek zaradczy.
Aby mu pomóc, trzeba przywrócić właściwe miejsce rozumowi. Trzeba
- i tu nie zgadzam się z Lisickim - nie tyle ściągnąć rozum z niebotycznych
wyżyn, co raczej o to, by podnieść go z miejsca, w które z tych wyżyn spadł. I
postawić na swoim. Trzeba znów postawić rozum na miejscu, skąd jak dawniej
będzie mógł oddzielać prawdę od fałszu, dobro od zła,, piękno od brzydoty.
Trudne to zadanie, tym bardziej, że filozofowie coraz częściej wątpią w istnienie
czegoś takiego jak rozum. Muszą je jednak potraktować serio ci, którzy nie
myślą ciasno i dogmatycznie, którzy niczego się tak nie boją jak zniewolonego
umysłu.
Paweł Lisicki
Arkadiusz

"Nie-ludzki Bóg" ARARAT

Warszawa

1995

Robaczewski
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NIKODEM BOŃCZA-TOMASZEWSKI

W P O S Z U K I W A N I U U T R A C O N E G O BOGA
Martin Buber należał do tej nielicznej w XX wieku grupy myślicieli,
którzy po skonstatowaniu dość oczywistego faktu desakralizacji kultury, nie
zamierzali się nad tą ostatnią zbyt długo rozwodzić ani jej analizować, wyrażając
przy tym głębokie ubolewanie. Buber przystąpił od razu do próby "odszukania" i
przywrócenia kulturze świętości. Postawa taka stała się udziałem nielicznych,
m.in. niektórych filozofów dialogu oraz XX wiecznych neotomistów i
personalistów. Co ciekawe, dla przedstawicieli tej grupy "odkrycie" Boga dla
kultury nie było tożsame z osobistym "odkryciem", nawróceniem. Większość
nich była bowiem wychowywana w duchu tradycyjnej ortodoksji. Buber nie jest
tu wyjątkiem, wychowano go przecież w duchu tradycyjnego judaizmu i choć
sam był zdeklarowanym przeciwnikiem wszelkiej ortodoksji i religii
instytucjonalnej, to zawsze mawiał o sobie, że jest polskim Żydem - dla
podkreślenia pogłębionej duchowości środowiska, w którym się wychował, a
która to duchowość - według niego - nie była już udziałem społeczności
żydowskiej w Niemczech.
Zainteresowania Bubera były szerokie, zajmował się był filozofią
religioznawstwem, tłumaczył Biblię na język niemiecki, działał w ruchu
syjonistycznym (jego pierwsze artykuły o syjonizmie ukazały się po polsku we
Lwowie, gdzie uczęszczał do polskiego gimnazjum). Jednak większość swojej
uwagi koncentrował na związku człowieka z Bogiem, a analiza tej relacji stała
się centralnym zagadnieniem jego twórczości.
Powraca ono także w późnych pracach Bubera m.in. w zbiorze esejów
"Zaćmienie Boga", w którym rozważa on wpływ kultury nowożytnej na relacje
Bóg-człowiek i na religie.
Podstawowe tezy Buberowskiej filozofii (tzw. filozofii dialogu ,którą
obok Bubera rozwijali także m.in. Franz Rosenzweig, Hermann Cohen, Gabriel
Marcel), wyłożone w klasycznej już pracy "Ich und Du" ("Ja i Ty"), nie ulegają w
"Zaćmieniu Boga" większym zmianom, są jedynie bardziej pogłębiane.
Przypomnijmy zatem, że fundamentem dialogiki jest relacja Ja-Ty, która
powstaje jedynie pomiędzy osobami. Jej przeciwieństwem jest relacja Ja-Ono,
powstająca między osobą a rzeczą. Pełna realizacja osoby następuje tylko i
wyłącznie na płaszczyźnie Ja-Ty. Wejście na nią możliwe jest tylko wtedy, gdy
ludzie przestają być dla nas jedynie zbiorami cech, przedmiotami i stają się dla
nas jakby drugim podmiotem. Wyjście ku drugiemu podmiotowi jest nazywane
dialogiem i to dzięki niemu realizuje się relacja Ja-Ty.
Dialog jest możliwy niejako na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze na
płaszczyźnie międzyludzkiej, gdy ludzie wychodzą naprzeciw siebie, a po wtóre
na płaszczyźnie sakralnej, gdy Bóg, który jest osobą, wychodzi na spotkanie
człowiekowi.
Spotkanie z Bogiem nie jest jednak proste. Nie każdemu dane jest
rozmawiać z Bogiem tak, jak to czynił Mojżesz czy apostołowie. Wynika to ze

* Nie mylić z poglądami ks. Józefa Tischnera.
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specyfiki dialogu, który przybiera bardzo różne formy. I te właśnie sposoby, w
jakich to się odbywa, podzieliły dialogików. Buber, na przykład, idąc za
tradycjami chasydzkimi, uważał, że dialog odbywa się poprzez świat, podczas
gdy inni uważali świat za element oddalający od Boga.
Analiza dialogu idzie zatem w dwóch kierunkach: skupia się na
pozytywnym badaniu wspomnianej już specyfiki dialogu i na negatywnym
spojrzeniu na czynniki utrudniające dialog. "Zaćmienie Boga" jest takim właśnie
spojrzeniem na kulturę i na to, co sprawia, że współczesna kultura uniemożliwia
w ogóle spotkanie z Bogiem. W kolejnych esejach Buber poddaje krytyce kulturę
europejską. Ostrze tej krytyki kieruje on przeciw nowożytności, a szczególnie
przeciw jej fazie kulminacyjnej przypadającej na wiek XX. Początek
nowożytności jest zarazem początkiem tytułowego zaćmienia. Wtedy to filozofia
przyjęła skrajnie racjonalistyczne założenia, rozciągając je na inne dziedziny
życia, m.in. na religię, którą poddawano nieustannej racjonalizacji. Filozofia
nowożytna popełniła według Bubera dwa poważne błędy, które oddaliły ją
prawdziwego spojrzenia na Boga.
Pierwszy nich wynika z natury samej filozofii. Jak każda nauka patrzy
ona na byty, ujmując je jako zespoły cech, poddaje bowiem analizie przede
wszystkim istotę (warto tu zauważyć, że błąd ten dostrzegł już św. Tomasz z
Akwinu i stąd szczególny nacisk, jaki kładł on. na zagadnienie istnienia).
Wszystko, co wychodzi człowiekowi naprzeciw, ujmowane jest-przez filozofię
przede wszystkim jako Ono - czyli jako rzecz. Zatem spojrzenie filozofa na Boga
jest spojrzeniem na Absolut, na martwe pojęcie będące częścią systemu
filozoficznego. Idąc za Pascalem, Buber przeciwstawia takiemu martwemu
Bogu-Absolutowi - "Boga Abrahama, Boga Izaaka, Boga Jakuba", Boga żywego,
osobowego i miłującego. Jednak filozofia nowożytna od Kartezjusza po Kanta
nie uczyniła takiego rozróżnienia i Absolut zaczął odsuwać Boga-żywego, co
dało zarazem początek desakralizacji.
Drugi błąd filozofii nowożytnej wynika z jej idealizującego nastawienia.
Buber ukazuje ten problem w eseju rozważającym zagadnienie "teologii
transcendentalnej" Kanta. Rozważania te ukazują wiele sprzeczności, w które
uwikłane są Kantowskie analizy. Nie może on "bowiem pogodzić teorii swojej
filozofii transcendentalnej z nasuwającymi się niejako spontanicznie refleksjami
religijnymi. I tak, choć raz zauważa, że " Bóg nie będący osobą jest wyłącznie
bożkiem", to jednak zdanie to odrzuca, gdyż jest ono sprzeczne z całością jego
systemu i ostatecznie dochodzi do stwierdzenia, że "Bóg jest wyłącznie ideą
rozumu - ideą o najwyższej praktycznej realności". Jednakże "praktyczna
realność" nie może być prawdziwą realnością zatem Bóg przestaje być realny prawdziwie istniejący i staje się dla Kanta ideą której obecność można różnie
tłumaczyć, ale tłumaczenie to zawsze odsuwa, nas od realnie istniejącego Boga
osobowego i wprowadza bożka.
W innym eseju zatytułowanym "Bóg a myślenie współczesne", który
jest chyba najważniejszą częścią książki, Buber poddaje krytyce dorobek XXwiecznych myślicieli, którzy w największym stopniu przyczynili się do "zaćmienia
Boga". Niektórzy z nich uznali, że Boga w ogóle nie było. "Bóg umarł", krzyknął
Nietzsche, a większość myślicieli uznała ten okrzyk za filozoficzny odpowiednik
baśniowego "cesarz jest nagi". W rzeczywistości jednak nic się w Bogu nie
zmieniło, Niebo wcale nie opustoszało, zostało jedynie jakby przesłonięte przez
naszą kulturę. Intelektualiści nie zdawali sobie jednak z tego sprawy. Uznali, że
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"Bóg umarł* rzeczywiście i postarali się jednocześnie o zapełnienie
opustoszałego nieba. Buber poddaje krytyce trzy takie próby nowego spojrzenia
na sacrum w XX wieku.
Dwie pierwsze są w pewnym sensie specyficzne dla duchowej sytuacji
naszej epoki. Buber charakteryzuje je następująco: "z dwóch, którzy podjęli
słowa Nietzschego o śmierci Boga, pierwszy, czyli Sartre, przez postulat
swobodnego wynajdywania sensu i wartości, doprowadził ad absurdum pojęcia
Boga i siebie samego. Myśl drugiego, czyli Heideggera, o ponownym
narodzeniu się Boga z myślenia prawdy, popadła dla nas w sieć czasu (chodzi
tu o postulaty Heideggera dotyczące czasu, w którym owo narodzenie miało
nastąpić, a utożsamiał on je z "przebudzeniem Wielkich Niemiec" - przypadek
autora), która robi wrażenie nie dającej się zerwać. Wydaje się, że droga tego
egzystencjalizmu wiedzie donikąd."
Trzecia, ostatnia opisywana przez Bubera próba, podjęta przez Junga,
jest w istocie zmodernizowaną wersją starych poglądów gnostyckich. Jung (i
gnoza w ogóle) przeciwstawia religii rozumianej jako relacje Boga z człowiekiem
wejście w głąb "jaźni". Ma to nam umożliwić osiągnięcie "poznania" (gnosis) czyli
zrozumienia, że w rzeczywistości wszystko jest jednym: zło i dobro, Bóg i
szatan, Bóg i człowiek łączą się, i zbawienie odnajdziemy jedynie w sobie.
Postawa gnostycka jest dla Bubera antynomią prawdziwej religii, a sama gnoza
jawi się w dziejach jako element przesłaniający Boga. Niedorzeczność
gnostyckich prób ubóstwienia człowieka ukazuje Buber powołując się na słowa
Heideggera, który zauważył, że" istota człowieka nigdy nie dosięgnie istotowego
obszaru Boga."
Można zatem zapytać, gdzie jest Bóg, skoro mimo tak licznych
wysiłków współczesnych intelektualistów, wcale nie "umarł"? Odpowiedź Bubera
jest zarazem krótką charakterystyką XX-wiecznej kultury: Charakter godziny
świata, w której żyjemy polega na zaćmieniu niebiańskiego światła, na
zaćmieniu Boga. Nie jest to jednak wydarzenie, które można należycie uchwycić
wychodząc jedynie od przemian, które dokonały się w duchu człowieka.
Zaćmienie słońca zachodzi między słońcem a naszymi oczami, nie we wnętrzu
oczu. Również filozofia nie traktuje nas jako ślepych w stosunku do Boga - sądzi
ona tylko, że brakuje nam dzisiaj dyspozycji duchowej, która umożliwiałaby
ponowne pojawienie się "Boga i bogów"...
Martin Buber "Zaćmienie Boga", tłumaczył. Paweł Lisicki, Wydawnictwo KR,
Warszawa 1994
Nikodem Bończa-Tomaszewski
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STANISŁAW NOWICKI

AUTOPORTRET,
WIEKU

CZYLI

LIBIDO

TRZECIEGO

Każdy, kto choć raz był w hotelu robotniczym, w internacie, w
koszarach łub na pokładzie pierwszej lepszej jednostki pływającej, wie, że po
wewnętrznej stronie każdej z szafek odnajdzie kolorowe zdjęcia gołych
dziewcząt z magazynów. Obecność ich kształtnych pupek i jędrnych piersi
pozwala zapomnieć na chwilę o beznadziei i wypranej z atrakcji egzystencji,
przenosi do krainy erotycznej bajki, staje się łącznikiem z tym, co upragnione a
niemożliwe.
Strach, pożądanie, agresja, potrzeba dominacji, miłości, przyjaźni,
wrażeń, organizują cały nasz ludzki świat, określają dziedziny i sposoby twórczej
aktywności, warunkują wybory dróg życiowych i partnerów, podsuwają te, a nie
inne książki, filmy, gazety, program TV. Nie ma więc lepszego sposobu na
przyciągnięcie widza lub czytelnika jak odwołanie się do jego instynktów. Na tej
prostej i elementarnej zasadzie opiera się funkcjonowanie całej kultury masowej.
Jej archimedesowym punktem podparcia, alfą i omegą każdej popularnej
produkcji literackiej, jest kobieta i seks.
Szczypiorski pamiętał o tym doskonale podczas pisania swej ostatniej
powieści. Rezultat jest widoczny od razu: "Autoportret z kobietą" uplasował się
na listach krajowych bestsellerów. Czy można im wierzyć? Być może, choć
wtajemniczeni mówią, że sporządzane są na podstawie wizyty w najbliższej
księgarni lub hurtowni. Czy coś z nich wynika? Nic specjalnego. Gdyby bowiem
wnioskować z nakładów, najlepiej rozchodzącą się pozycją na świecie jest
książka telefoniczna. Nie słyszałem, by ktoś ją zgłosił do Nagrody Nobla.
O czym najchętniej opowiadają mężczyźni przy kieliszku? Oczywiście o
kobietach swojego życia: o ich ilości, urodzie, zaletach seksualnych* I naturalnie
o własnych walorach jako samca. Często zostaje to podlane gęstym,
martyrologicznym lub kombatanckim sosem. Każdy wie, że istotą tego rodzaju
opowieści
nie
jest
odzwierciedlanie
rzeczywistości,
ani
nawet
prawdopodobieństwo, lecz potrzeba autokreacji oraz wzajemnego utwierdzania
się w stereotypie. Nie jest wykluczone, że u podłoża utworu Szczypiorskiego
tkwi ten właśnie model potrzeb.
Jego bohaterem jest Kamil, siedemdziesięcioletni intelektualista polski,
zaproszony do Szwajcarii przez rozgłośnię radiową w celu nagrania cylku
wspomnień, obrazujących polityczne przemiany w Europie Wschodniej w
ostatnich latach. Oferta jest wyjątkowo atrakcyjna: za honorarium 100 franków
szwajcarskich za godzinę, dobre wyżywienie, luksusowy hotel oraz zwrot
kosztów podróży, zaproszony może gadać, co mu tylko ślina na język
przyniesie. Dodatkową atrakcją jest uwodzicielska i piękna, jak wszystkie
niewiasty w tej książce, red. Ruth Gless. O czym zatem będzie opowiadał
stuprocentowy mężczyzna stuprocentowej kobiecie? Oczywiście o swoich
podbojach miłosnych, bo jak wiadomo w ten sposób najłatwiej przejść z
płaszczyzny oficjalnej do intymnej i nawiązać flirt ze znudzoną bogatym mężem
purytanką. Ponieważ zaś rzecz dotyczy kobiety inteligentnej i wrażliwej, a
wszystko rozgrywa się na ludzkich oczach (studio nagrań), gość z Warszawy
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indywidualnych i zbiorowych, bo jak wiadomo również - zwłaszcza od czasów
Dygata - nie ma skuteczniejszego sposobu, by uwieść burżujkę, dręczoną
kompleksem
materialnego
szczęścia,
konsumowanego
na
oczach
ukrzyżowanych narodów. Efektem jest kolejna, siedemnasta bodaj - jeśli dobrze
liczę - kobieca skóra powieszona nad łóżkiem bohatera, pośród kolekcji rogów
przyprawionych ich mężom i kochankom.
Mieszanina stylów, konwencji i poziomów, jakie odnajdziemy w tej
książce, stawia czytelnika w sytuacji doprawdy niezręcznej. Z jednej strony
podstawową intencją autora jest stworzenie "albumu kobiet", rejestru perypetii
uczuciowych i erotycznych bohatera, co pozwalałoby kwalifikować "Autoportret"
do gatunku literatury popularnej (rozrywkowej), z drugiej jednak demonstrowana
tu autobiograficzność oraz eksponowanie związków bohatera z autorem
nakazują większy respekt, prowokują do traktowania książki jako zapisu
"prawdy" jednostkowego losu. Kiedy jednak z kolei przyjmiemy konwencję
autentyku, dając się wciągnąć w sieć aluzji, retrospekcji i wizji sennych,
pokazujących Kamila jako istotę głęboko naznaczoną przez przeżycia wojenne i
powojenne, obdarzoną osobowością zagadkową i psychotyczną (zdolność do
zagadkowego jasnowidzenia), zawieszoną pomiędzy hedonizmem a pokusą
samobójstwa, nie umiejącą się zmieścić w prostych relacjach międzyludzkich,
rychło zorientujemy się, że sugerowana perspektywa powieści psychologicznej
jest również papierowa. Autor rozstawił w tle całe rekwizytorium polskiego losu
ostatniego półwiecza (okupacja, obóz, porachunki "pierwszych dni wolności",
drapieżne knykcie UB, tragedia Żydów polskich, Marzec 1968, wypadki
radomskie i losy opozycji demokratycznej, stan wojenny), oblał to wszystko
polewą traumatyzmu, osłodził okruchami realizmu "magicznego" oraz technik
onirystycznych i monologowych, lecz rezultat ' artystyczny jest doprawdy
dziwaczny. Kokietowani jednocześnie ."smakowitościami" literatury dla mas i
efektami sztuki "wysokiej", ekscytowani na przemian opowiastkami z alkowy i
"przeklętymi" problemami Polaków, tracimy poczucie jednolitości konwencji,
przestajemy wiedzieć, czy jest to wysnuty z przeszłości romans, dyskurs o
polskości z nieszczęśliwie zwichniętą genealogią czy sprytnie spreparowane
czytadło, w którym problematyka cierpienia i wolności jest zwykłym alibi dla
utrzymania książki w kategorii dzieł "ambitnych".
Czytając "Autoportret z kobietą" nie umiałem pozbyć się wrażenia, że
adresowany jest do czytelnika obcego, przede wszystkim zachodniego (być
może właśnie dlatego depozytariuszką zwierzeń Kamila jest Szwajcarka).
Wszak jedną z najważniejszych rozterek tej książki (i jej bohatera) jest troska o
to, jak jesteśmy postrzegani z zewnątrz i jak powinniśmy być widziani. Cała jej
dyskursywna strategia oparta jest na walce o właściwy "image". Co w rezultacie
otrzymujemy? Ambitnego Harlequina dla obcokrajowców, animującego mit la
Pologne martyre, udręczonej ojczyzny Królów-Duchów i Kordianów w dobie
wielkiej przemiany Europy. Kategorie pojęciowe, choć sygnalizowane jako
oryginalne i zaskakujące, w rzeczywistości dopasowane są - niemalże ad usum
Delphini - do wyobrażeń cudzoziemców, zachowania zaś tajemniczego
przybysza znad Wisły, demonstrującego swą obcość i "zarażenie" śmiercią,
dokumentują skalę wewnętrznych okaleczeń indywidualnych i zbiorowych,
sugerują konieczność stosowania wobec tego kraju i jego reprezentantów
szczególnych miar i ocen. Narodowa animula Szczypiorskiego zachowuje się jak
zafascynowany swymi urazami psychotyk, który zabiega o nieustanne
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zainteresowanie terapeuty, a kiedy zdobywa je, czuje się upokorzony i
niezrozumiany.
Być może propozycja spojrzenia - cóż to za dziwny rodzaj martyrofiiii! na polskie rany przez pryzmat rozkrzyżowanego do miłości ciała kobiecego
okaże się dla Niemców, Francuzów, Włochów czy Anglików perspektywą
oryginalną i odświeżającą, bo ostatecznie trudno odmówić tej książce
narracyjnej sprawności; czy stanie się ona jednak tym samym dla czytelnika
krajowego, trudno doprawdy powiedzieć. Osobiście czułem się zmęczony tym
piekłem polskiego stereotypu, odbitym w erotycznym standardzie, powleczonym
lakierem narracyjno-konstrukcyjnych innowacji. Ale praktyka mówi, że nic nie
jest tak ożywcze, jak kąpiel (piszę to u szczytu upałów) samoutwierdzenia,
możliwość odnalezienia się pośród wspólnych tęsknot, marzeń, wyobrażeń i
opinii. Szczególnie, gdy dotyczą własnej płci i poczucia narodowego.
Wyakcentowane w tytule słowo "autoportret" prowokuje siłą faktu do
chwili refleksji. To autoportret jednostki odbitej w historii swojego kraju, widzianej
przez pryzmat uczuć i pożądań - czasem spełnionych, częściej jednak
zniszczonych i zmarnowanych. To oczywiście również autoportret narodu,
ujrzany w refleksie losu jednego człowieka. Ale to także autoportret pisarza odbitego w losach swojego bohatera i jego kobiet. Rzecz trudna i delikatna:
nigdy nie da się powiedzieć, jak głęboko sięga wspólnota artysty i jego postaci.
To jedna z najbardziej zawikłanych tajemnic literatury, choć nie ulega
wątpliwości, że pisarz każdej epoki może spokojnie powtórzyć za Flaubertem:
"Pani Bovary to ja". Nie istnieje bohater wyhodowany poza obszarem
osobniczych doświadczeń pisarza. A zatem można zaryzykować: kobiety Kamila
to kobiety Szczypiorskiego. Ewakuowane z przeszłości, wyśnione z tęsknoty,
urodzone z piany pragnień.
Nietrudno zauważyć, jak często pisarzy "trzeciego wieku" nawiedza
niespodziewana inwencja erotyczna. Ich utwory .nagle wypełniają się ładnymi,
zgrabnymi i chutliwymi dziewczętami, które stają się muzami starzejących się
wraz z pisarzami bohaterów. Piękne, jędrne i nagie rozkładają się ochoczo w
białej pościeli kartek. Nie trzeba długo szukać: Nienacki, Lipski, Bratny,
Konwicki... Nie trzeba również psychologa, by pojąć kompensacyjny mechanizm
tego zjawiska. Krzywa aspiracji i niespełnionych pragnień bynajmniej nie wygasa
wraz z chylącą się ku ziemi linią życia. Któż ostatecznie może powiedzieć, że
spełnił się w swych marzeniach do końca? Stąd daleki jestem od tego, by
kwestionować prawo pisarza do wypraw w krainę piękna i radosnej biologii. Ale
jeżę się wewnętrznie, gdy stają się one pretekstem do popisów samczej
sprawności. W ten sposób bowiem miesza się to, co czyste i szlachetne z tym,
co przykre i obleśne: pragnienie unieśmiertelnienia kobiet, które dawały nam
szczęście, piękno i rozkosz (zarówno w świecie realnym, jak i fikcyjnym) z
chęcią stworzenia sobie pomnika w kształcie rozkładanego albumu z
rozebranymi panienkami. Niestety, nic tak szybko nie wędruje na makulaturę,
jak erotyczne żurnaie. Nic też nie budzi takiego zażenowania, jak opowieści
dziadunia o zwycięskich bitwach rozegranych w okopach ud i piersi.
Andrzej Szczypiorski "Autoportret z kobietą", SAWW, Poznań 1994.
Stanisław Nowicki
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MARCIN PIESZCZYK

W SOBIE 1 POZA SOBĄ

Ten tomik o banalnym tytule jest absolutnie niebanalny. Dojrzały,
skończony, pełen sensów i znaczeń. Jak na wiek autora, nawet może zbyt
dojrzały. Jeden z krytyków zauważył niedawno, że debiuty poetyckie ostatnich
lat nie są poezją "młodych zbuntowanych", poezją głośnych, pokoleniowych
haseł czy środowiskowych zaklęć (nie mówiąc już o manifestach politycznych),
ale poezją refleksji, zadumy, przemijania, a nawet poezją śmierci. Taki też jest
najnowszy tomik wierszy Przemysława Szubartowicza - "Do samotności jest
przedmowa".
Po debiucie formalnym, który w krwistoczerwonej okładce mieścił groch
z kapustą (widać autor poszukiwał własnego stylu; mnie najbardziej urzekł
wiersz "Bruno" - transpozycja języka Schulza w sferę liryki), to debiut właściwy,
przedmowa do samotności, jest wkroczeniem w sferę poezji absolutnie spójnym,
dopracowanym w każdym szczególe, niczym stara, wenecka biżuteria. Ich
barokowa składnia i rytmika każą odczytywać je przy blasku świec w takt
muzyki. Takoż czynił poeta na wieczorze autorskim, zastępując jednak Bacha
czy Corelliego (narzucają się sami!) niepokojącymi New Ageowatymi zlepami,
szumami i ciągami.
Forma tych wierszy, pozornie "statyczna", jest "konserwatywna" nie bez
przyczyny. To też swoisty głos pokolenia - przeciwstawienie się ascetycznej do
bólu liryce starszego pokolenia, np. Różewicza czy Szymborskiej. Ta
"opozycyjność" obecna jest też naturalnie w tematyce - doświadczenie osobiste,
konkretność życia zostają zastąpione filozoficznym niemal stopniem
abstrakcyjności. Pokrewieństwa z Eliotem są oczywiste, tym bardziej, że
fragment jego wiersza: "My wydrążeni ludzie, my chochołowi ludzie..." stał się
mottem jednego z wierszy odczytywanych w takt New Age'u (dlaczego nie ma
tego wiersza w zbiorku?). Przedsionek do samotności jest ziemią jałową AD
1994; ziemią "urodzajną w niebyt", ziemią, na której "nie owoc rośnie, ale
suchość drzew", która "unieść nie zdoła tego ziarna", ziarna człowieczeństwa, a
może nawet - nienawiści.
Ostatecznie jednak jest to ziemia, na której "iść będziemy choćby w
krańce wiary". Więc jest jednak jakaś nadzieja? Może kryje się ona w wyborze?
("nie ma pustki/ nawet w nagłej/śmierci"). To nie jest ziemia Eliotowska, na której
króluje NIC, ale kraina, w której chciałoby się "poczuć - ale czego/nie ma".
Nadmiar nie musi oznaczać spełnienia, ale daje możliwość wyboru,
poszukiwania. Nawet jeśli na końcu tej drogi odkryje się jakieś kolejne NIC, daje
"najśmielsze tęsknoty". I znowu nie wiadomo, co one przyniosą, bo "stoją bez
skrzydeł". Zresztą nic tu nie jest trwałe - nawet "Bóg (jest) śmiertelny", a "sądy wciąż ostateczne/lecz jakby nietrwałe". Bo za wszystkim, co pozytywne i
optymistyczne, czai się posępny cień, niepewność, śmierć; za każdym
symbolem pozytywnym podąża tragedia ( pszczoły i róże są "przekwitłe", wiosna
- "szpetna", "gwiazdy, co nie świecą", "anioł upada lub żebrze o klęskę"). I tylko
na pocieszenie można dodać, że jeśli wszystko jest nietrwałe, to może również
ów cień, cień śmierci?
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Przemysław Szubartowicz: "Do samotności jest przedmowa ) Warszawski Klub
Młodej Sztuki, Warszawa 1994.
Marcin Pieszczyk
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KASZA I ŚRUBOKRĘT
Inteligencja kompradorska
Kraje Trzeciego Świata znały zjawisko burżuazji kompradorskiej czyli
pośredniczącej. Była to grupa przedsiębiorców pochodzących z kraju
uzależnionego, których zasadniczą cechą było silne powiązanie lub wręcz
uzależnienie od kapitału kolonizującego. Powiązanie to miało głównie charakter
ekonomiczny, chociaż tworzyły się również powiązania polityczne. Taki lokalny
przedsiębiorca pośredniczył między burżuazją kolonizatorów a narodem
uzależnionym. Jego ekonomiczna siła wynikała z sukcesu jego mocodawcy.
Obsługując interesy kolonizatora (wnosząc do spółki z nim m.in. swoje
nazwisko) przedsiębiorca kompradorski powodował powstanie między nimi
ekonomicznych więzi. Gdy tracił kolonizator, tracił i on - tym właśnie burżuazją
kompradorska zawsze różniła się od burżuazji rodowej krajów Trzeciego Świata,
która prowadziła interesy na własny rachunek.
W dzisiejszej Polsce obserwujemy zjawisko do pewnego stopnia analogiczne.
Dotyczy ono głównie inteligencji. Powstaje w naszym kraju nieliczna, ale
wpływowa warstwa inteligencji kompradorskiej.
Jej powstanie spowodowały trzy zjawiska. Po pierwsze - wyjątkowa rola
inteligencji w kraju (...) Pozyskanie pewnej części polskiej inteligencji to
uchwycenie poważnego przyczółka na stan rzeczy w kraju.
Po drugie - systematyczna degradacja tej warstwy spowodowana i ubóstwem
materialnym, i utratą prestiżu (...) Ekipy rządzące po 1989 r. lansując wzorzec
biznesmena (w naszych warunkach często o korzeniach nomenkalturowych lub
przestępczych) jako podstawowy wzór zachowań społecznych popełniły
zasadniczy błąd. Jeżeli sukces finansowy jest jedyną miarą wartości człowieka,
to inteligent, wbrew pozorom, także może coś sprzedać temu, kto najlepiej
zapłaci - mianowicie siebie. Tym najlepiej płacącym, z obiektywnych przyczyn,
nie może być państwo polskie.
Po trzecie - kryzys wartości w społeczeństwie postkomunistycznym. System
komunistyczny pozostawił dużą grupę ludzi przyzwyczajonych do tego, że nic od
nich nie zależy i do podporządkowania się innym. Widoczne to było nawet w
działalności niektórych opozycjonistów - wielu z nich traktowało swoje działanie
wyłącznie jako "dawanie świadectwa", a nie jako przygotowanie się do walki o
władzę. Niewiara w możliwość bycia samodzielnym ułatwia psychologicznie
przyjęcie propozycji protektora. Dodajmy, że część z tej grupy nawykła nie tylko
do protektoratu, ale i do jego zmiany. Komunizm rozbił tradycyjne poczucie
lojalności w stosunku do państwa oraz myślenie w kategoriach interesu
narodowego i racji stanu. Niektóre formy oporu przeciw dyktaturze
komunistycznej w Polsce nie sprzyjały odbudowie tych wartości. W kraju, który
kilkakrotnie omal nie zginął z powodu braku armii, spontanicznie powołano
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organizację zwalczającą nie tyle deformacje w LWP, co samą ideę wojska.
Liczące się autorytety stawiały dezertera za wzorzec ideowy. Przedstawione
wyżej środowiska inteligenckie, pozbawione wystarczającej lojalności w
stosunku do państwa i narodu, są materiałem do wzięcia dla protektora, który
zapewni im status materialny i społeczny. Iluż widzieliśmy byłych komunistów,
którzy w latach osiemdziesiątych masowo odwiedzali kościoły otrzymując tam
wsparcie duchowe i paczki. A w momencie, gdy te ostatnie przestały być
potrzebne - zaczęli akcentować groźbę klerykalizmu w kraju, w którym nigdy nie
było wojen religijnych. Najpierw byli wierzącymi komunistami, później
praktykującymi katolikami, obecnie są zaprzysięgłymi Europejczykami publicznie
lżącymi swój kraj. Kim będą jutro? Mogą być wszystkim, bo w gruncie rzeczy są
niczym.
(...) Między taką inteligencją a znanymi z praktyki KGB "agentami wpływu"
istnieje różnica polegająca przede wszystkim na tym, że agent wie, że nim jest.
Przedstawiciele inteligencji kompradorskiej, np. polscy naukowcy płacący na
etatach opłacanych z niemieckiej fundacji, mogą być szczerze przekonani, że
przyczyniają się do europeizacji kraju - powiedzmy - zakładając niemiecką
placówkę naukową w średniej wielkości mieście wojewódzkim na Śląsku czy
Pomorzu. I nie czują się winni, gdy w tym samym czasie padnie polski
państwowy instytut w tym mieście.
W ciągu ostatnich lat powołano w Polsce szereg fundacji i stowarzyszeń, które
istnieją tylko dzięki pieniądzom zagranicznego sponsora. Stworzone przez nie
miejsca pracy dla bardzo wielu inteligentów są nie tylko pewnym źródłem
utrzymania, ale i gwarancją pozycji społecznej, a także formą promocji
politycznej. Kim byłby organizator np. sesji naukowej, na którą zaprasza
naukowców, polityków, dziennikarzy i wyrabia sobie nazwisko przydatne później
w kampanii wyborczej, gdyby nie miał europejskiego sponsora. Byłby
nauczycielem albo bibliotekarzem w Domu Kultury.
Nie oznacza to, że każdy inteligent jest skłonny do uwzględnienia każdego
życzenia sponsora. Oznacza to, że wytworzono mechanizmy do zaistnienia
takiej właśnie sytuacji (...)
Na sukces inteligencji kompradorskiej składa się też intelektualna zależność
sporej części polskiej inteligencji od "warszawki", tzn. od powiązanych ze sobą
silnym układem towarzyskim grup inteligencji warszawsko-krakowskiej uznanych
za autorytety moralne byłej opozycji demokratycznej (symbolem tej formacji jest
Adam Michnik). Warto zauważyć, że ci ludzie już w czasach swojej działalności
opozycyjnej przyzwyczaili się do zależności od zachodnich elit politycznych. Do
tego środowiska kierowany był największy strumień pomocy. Miało też ono
ułatwiony dostęp do zachodnich mediów. Z tych lat pozostała potęga materialna
i potęga autorytetu pozwalająca także na wydawanie opinii, z którą musi się
liczyć każdy, kto chce funkcjonować w życiu publicznym jako inteligent. Potęga
autorytetu, towarzyska siła salonu jest także elementem rzeczywistości
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politycznej i dlatego zasadne jest pytanie, za czyje pieniądze odbywa się dziś
"bal u senatora".
Tomasz Szczepański "Międzymorze. Polityka środkowoeuropejska Konfederacji
Polski Niepodległej"
Adwent w Szwajcarii
Właśnie prezerwatywa jest artykułem najważniejszym w całej Szwajcarii,
podobnie zresztą jak we Francji. W adwencie, w porze największej oglądalności,
telewizja nadawała dwudniową debatę o prezerwatywach. Pierwszy dzień
poświęcony był temu, czy kobiety odczuwają przyjemność podczas stosunku,
kiedy mężczyzna używa prezerwatywy. Odpowiedzi - jak to zwykle bywa - było
tyle, ile kobiet w studio. Drugi program - fascynujący - w całości dotyczył faktu,
że bez prezerwatywy absolutnie nie wolno. Głos mieli wyłącznie panowie.
Pewien .homoseksualista zwierzył się, że mimo, iż ma stałego partnera od
dwóch lat, to dopiero od trzech miesięcy, po wykonaniu dwukrotnego testu i pod
przysięgą absolutnej wierności, zdecydował się poniechać prezerwatywy.
Playboy opowiadał o tym, jak nęci panienki obiecując, że po trzech miesiącach
skończy z używaniem prezerwatywy, ale jego znajomości nie przekraczają
nigdy, cytuję, "czterech stosunków", stąd konieczność permanentnego
obcowania zapośredniczonego. Potem aktor filmów porno chwalił różowe
prezerwatywy, których markę zamilczę, by nie być posądzonym o
kryptoreklamę, a homoseksualista zacietrzewił się, że tylko 10 procent
heteroseksualnych filmów porno kręci się z użyciem prezerwatyw, natomiast w
kinie homoseksualnym jest dokładnie odwrotnie. Prosił też producentów o
zwiększenie produkcji prezerwatyw o neutralnym smaku. Potem czternastoletni
chłopiec zwierzył się, że za pół roku zamierza rozpocząć współżycie seksualne
(z kobietą) i nawet jeśli dla niej będzie to również pierwszy raz, i tak użyje
prezerwatywy. Tak szło przez półtorej godziny. Co to jednak znaczy telewizja po
francusku!
Piotr Gruszczyński "Adwent w sanatorium", "Res Publica" 2/1995
Katolicyzm jako Endlosung
Władze Izraela cofnęły wczoraj zaproszenie dla kardynała Jean-Marie Lustigera,
arcybiskupa Paryża, na jutrzejsze uroczystości upamiętniające zagładę Żydów.
Kardynał Lustiger urodził się w Paryżu (1926 r.) w rodzinie żydowskiej, która
wcześniej wyemigrowała z Polski. Z Holocaustu uratował się dzięki pomocy
Kościoła. Przeszedł na katolicyzm i w 1954 r. otrzymał święcenia kapłańskie; w
1983 r. został kardynałem.
Władze Izraela kierowały się opinią wielkiego rabina Izraela Meira Laua i
dyrektora Instytutu Pamięci Zagłady Yad Vashem Josefa Burga. Rabin Lau
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twierdzi, że "Aaron Lustiger, który stał się Jeanem-Marie, zdradził swój naród i
swą religię. Reprezentuje drogę duchowego wyniszczenia, która prowadzi - tak
jak eksterminacja fizyczna - do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej".
"Gazeta Wyborcza", 25.04.1995.
Paragraf i Ewangelia
Ciągle mam wrażenie, że zbyt słabo wierzymy w moc Ewangelii. To znaczy, niby
wierzymy, ale wolimy zapewnić jej sukces poprzez paragraf. Może nie
powinienem użyć tego przykładu, ale Róża Luksemburg mówiła kiedyś, że choć
komunizm na pewno zwycięży, to - na wszelki wypadek - trzeba temu
zwycięstwu pomóc.
ks. Tadeusz Gadacz SP w dyskusji "Na długi dystans", "Tygodnik Powszechny",
15.01.1995.
Pisarka ultrawierząca
Ja uważam się za pisarza ultra wierzącego. Moje książki mówią o wszystkich
wiarach i wszystkich religiach. Niektórzy mogą się śmiać, bo tam jest i chuj, i
cipa, i inne "brzydkie" słowa, i ktoś coś sobie wyżera, ale Biblia też jest pełna
takich obrazów. Można ilustrować czy też opowiadać o sprawach bardzo, bardzo
religijnych za pomocą rzeczy nie uświęconych, osoba religijna widzi bowiem w
całym świecie religijność, bez względu na to, czy to jest chuj, czy pierś Madonny
Boticellego.
Manuela Gretkowska w rozmowie z Anetą Górnicką-Boratyńską, "Polityka Kultura", 26.11.1994.
Tłusty postępowy klecha
"Ten tłusty klecha Tischner jest tak postępowy, że Kościół Mariacki zamieniłby w
bar McDonalda i rozdawałby hamburgery jako komunie" •
Janusz Szpotański we wspomnieniowym programie o Kisielu, I pr. TVP,
2.11.1994. godz. 22.30.
Pod tym znakiem zwyciężysz
„Człowiek wykorzystuje zaledwie 0,02 proc. swych możliwości umysłu. Reszta
pozostaje uśpiona i zamiast pomagać przeszkadza.
Jedna z najstarszych i najskuteczniejszych metod pobudzania uśpionych mocy
umysłu to odwołanie się do symbolu, archetypu, który wyobraża pojęcia
abstrakcyjne, nie ogarnięte zwykłym logicznym umysłem. Dzięki temu mózg,
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jego lewa i prawa półkula zaczynają pracować synchronicznie zwiększając "moc
obliczeniową" pięć, dziesięć, a w niektórych wypadkach nawet tysiące razy (...)
Potraktuj nasz znak jak klucz do skarbów umysłu. Kropkę umieszczoną obok
znaku naklej w miejscu, które podpowiada ci intuicja. Będzie do twój własny
znak, jakiego nie ma nikt inny. Tylko twój.
Naklej go w takim miejscu (piórnik, ekierka, maskotka) i pod takim kątem, który
uważasz za najodpowiedniejszy, i zabierz ze sobą na egzamin. Nie zaniedbuj
oczywiście "tradycyjnych" metod nauki, ale... oczekuj wszystkiego najlepszego.
Moc znaczka nie wyczerpie się po maturze albo po egzaminach do liceum. Ta
moc jest trwała."
Znak opracował specjalnie dla czytelniczek "F" Krzysztof Ignacy Bułłyszko twórca biżuterii magicznej (amuletów, totemów, talizmanów), "Filipinka", 30.04. 13.05.1995.
Co rok prorok
„Mamy poczucie, że musimy mieć w sobie także - przepraszam za śmiałe
porównanie - ducha proroków Starego Testamentu. Musimy czasem mówić
prawdy gorzkie i bulwersujące. Musimy jakoś łączyć w sobie biznesmena z
prorokiem Jeremiaszem, który bezustannie sporządza rachunek słabości swego
narodu. Jeremiasz bez rynku - to izolacja, wieża z kości słoniowej; rynek bez
Jeremiasza to cynizm.
Mam świadomość, że mnie akurat bliżej do Jeremiasza ..."
Adam Michnik Gazeta - kłopot wolności "Gazeta Wyborcza" 1995.05.09.
Szczyt filozofów ?
"Słownik greckiej metafizyki i chrześcijańskiej teologii był użyteczny dla potrzeb
naszych przodków, ale my mamy inne potrzeby, którym będzie lepiej
odpowiadał inny słownik".
"Ludzkie ciało jest jak komputer, a jego przekonania są jak komputerowy
program. Nikogo nie obchodzi, czy program komputerowy dobrze przedstawia
rzeczywistość. Ważne jest, czy dobrze wykona postwione zadanie."
Richard Rorty - filozof amerykański; Gazeta Wyborcza Szczyt filozofów
1995.05.09
Zapłonął pierwszy stos tolerancji
„Najpierw odbyła się dyskusja panelowa z udziałem ks. bpa. Józefa Życińskiego,
Aleksandra Halla, Jacka Woźniakowskiego i Czesława Miłosza, a następnie w
ogrodzie wydawnictwa [ Znak ] odbył się koncert Jacka Kaczmarskiego i Jacka
Kowalskiego "Dwie Sarmacje" oraz dokonano spalenia na stosie kukły
nietolerancji."
Gazeta Wyborcza Między panem a biskupem 1995.05.12.
Coś musi wybuchnąć
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„Nie chcę nikomu wypominać wiary w podniosłe ideały, nawet jeśli były one
fałszywe, ale to rok 68 i przyzwolenie na środki, które cel uświęca, ma wymiar
moralny, a nie polityczny. Cała elita, która rządzi dzisiaj życiem kulturalnym
Europy, ma za sobą flirt z totalitaryzmem, gwałtem, z przemocą oraz
przekonanie, że bez tego ludzkości nie da się naprawić. Nie nastąpiło nigdy
rozliczenie. To są ci sami ludzie, którzy redagują "L'Express", "Liberation", "La
Republicca" czy "Der Spiegel". Są w każdym wpływowym piśmie i w każdej
telewizji. Taki jest stan ducha dzisiejszego establishmentu kulturalnego, któremu
nie chcę czynić wyrzutów za to, że kiedyś popierał Pol Pota i maoizm. Do złego
wyboru trzeba się przyznać, ale i w jakiś sposób go odpokutować. Ostatnio
papież niemieckiego życia literackiego Marcel Reich Ranicki przyznał się do
romansu z marksizmem, a co więcej do współpracy z bezpieką i mówi otwarcie,
że nie żałuje niczego. Za flirt z faszyzmem ludzie płacili długotrwałą ekspiacją - i
to było wyjście sprawiedliwe. Flirt z komunizmem został na Zachodzie
"odpuszczony" (...) Kiedy widzę u Niemców w trzecim pokoleniu próby
naprawienia krzywd dokonywanych przez przodków, to zastanawiam się, czy
ktoś kiedykolwiek pomyślał o tym, że gdzieś w Kambodży tak niedawno z
inspiracji intelektualistów z Sorbony ktoś kogoś mordował. Nikt z inspiratorów
nie pojechał tam, by chociaż zasadzić drzewko na czyjejś mogile.
Europejskie elity są niezdrowe i w bardzo dużym stopniu one właśnie tłumią coś,
co musi wybuchnąć. Musi nastąpić wymiana pokoleń, bunt ludzi młodych, którzy
powiedzą: "król jest nagi", ci panowie piszą głupstwa, nie warto ich słuchać."
Krzysztof Zanussi w rozmowie z Tomaszem Królakiem "Bastion" 20/1994
W niewoli wyobrażeń
„Jesteśmy (...) niewolnikami naszych fałszywych wyobrażeń o Ameryce i o PRL.
To po Ameryce doszedłem do przekonania, że PRL był - przy wszystkich swoich
błędach - najefektywniejszym okresem w tysiącletnich dziejach Polski."
Edward Redliński "Niezależność kosztuje", "Plus Minus"
13/1995,
"Rzeczpospolita" 1 -2.04.1995.
Credo modernistycznego katolika
„Wierzę w jednego Boga, jeśli to wygodne
i więcej bogów, jeśli to wygodniejsze
Który nie zrobiłnic, gdyż ewoluowaliśmy
Wierzę w Jezusa Nazareńskiego
Normalnego człowieka
Któremu dano Świadomość Chrystusową
lstał się dobrym działaczem społecznym
I był prześladowany przez wszechmęską hierarchię
Ukrzyżowany był, zmarł
I spędził trzy dni wałęsając się po okolicy
zanim zdał sobie sprawę
że Piekło nie istnieje
I trzeciego dnia zmartwychwstał w symboliczno - duchowym sensie
Siedzi po lewicy Matki Ziemi Gaji
Pewnego dnia przyjdzie znowu by potępić
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Białych Męskich Heteroseksualistćw. Kapitalistów i Tradycjonalistów
Wierzę w ducha i! Soboru Watykańskiego
Synkretyczną Jedną Światową Religię
Wspólnotę różnych społeczności /.../
Odpuszczenie grzechów społecznych przez komitety akcji społecznej
Zmartwychwstanie komunizmu
I Nowy Światowy Porządek. Amen."
"The Remnant", za: "Stańczyk" 1/85
Manifest pederastyczny
„Waszych synów, symbol waszej lichej męskości, waszych płytkich marzeń i
głęboko zakorzenionych kłamstw, uczynimy sodomitami. Będziemy ich uwodzić
w waszych szkołach, w waszych internatach i domach studenckich, w salach
gimnastycznych, w szatniach, w waszych ośrodkach sportowych, w waszych
seminariach, w waszych grupach młodzieżowych, w ubikacjach publicznych, w
waszych koszarach, na przystankach, w waszych męskich klubach, na
kongresach i gdziekolwiek tylko mężczyźni przebywają wśród mężczyzn.
Przerobimy ich na nasz wzór. Będą tęsknić za nami i nas uwielbiać /.../
Nasi pisarze i artyści uczynią modną miłość pomiędzy mężczyznami, a
nasze zamierzenie zakończy się sukcesem, gdyż jesteśmy biegli w narzucaniu
stylu życia. Stosunki heteroseksualne usuniemy za pomocą dowcipów i
ośmieszania, czyli za pomocą środków, które potrafimy wykorzystać z dużą
wprawą.
Będziemy ujawniać wpływowych homoseksualistów. Będziecie
zaszokowani i przerażeni kiedy uświadomicie sobie, że wasi senatorowie,
burmistrzowie i generałowie, wasi atleci, gwiazdy filmowe i osobistości z
telewizji, wasi przywódcy i wasi kapłani nie są figurami pewnymi, dobrze
poznanymi burżujami, jak o nich mniemaliście. Jesteśmy obecni wszędzie;
zinfiitrowaliśmy wasze szeregi. Więc bądźcie ostrożni, gdy wypowiadacie się na
temat homoseksualistów, ponieważ zawsze będziemy wśród was; nawet
możemy spać z wami w jednym łóżku /.../
instytucja rodziny - tarlisko kłamstwa, zdrad, mierności, hipokryzji i
przemocy - będzie zniesiona. Instytucja rodziny, która jedynie tłumi wyobraźnię i
utrzymuje w karbach wolną wolę, będzie usunięta. Chłopcy doskonali będą.
poczęci i hodowani w laboratoriach genetycznych. Będą -zgrupowani w
ośrodkach społecznych pod opieką i kontrolą uczonych homoseksualistów.
Wszystkie kościoły, które nas potępią zostaną zamknięte. Naszymi
bogami są wyłącznie młodzi i przystojni mężczyźni. Należymy do -kultu
piękności, uduchowienia i estetyki. Wszystko, co jest brzydkie, w złym guście i
banalne
będzie
zniszczone.
Skoro posiadamy uraz do konwenansów
heteroseksualnych klasy średniej, jesteśmy wolni w prowadzeniu stylu życia
zgodnie z tym, co nam dyktuje nasza wyobraźnia. Dla nas zbyt wiele to nie dos
yć /.../
Zwyciężymy., ponieważ jesteśmy przepojeni dziką goryczą uciśnionych,
którzy na przestrzeni wieków zostali zmuszeni do pozornej gry w waszych
głupich środowiskach heteroseksualnych. My również potrafimy strzelać z dział i
stawiać barykady w ostatecznej rewolucji.
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Drzyjcie heteroświnie. kiedy pojawimy się przed wami bez naszych
masek."
Gay Community, I! 1987, „Stańczyk" 1(25), 1995
Słuszna zdrada
"Dziś jednak możemy powrócić do dawnych łowieckich obyczajów. Kobieta
odzyskała swe prawa, pracuje poza domem i zdradza partnera równie chgtnie
jak on ją. No i dobrze."
kid. "Ex Libris"
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IWONA MERKLEJN

DLACZEGO
YUKIO
NAGRODY NOBLA.

MISHIMA

NIE

DOSTAŁ

Kiedy w 1968 r. szwedzka Akademia Królewska uznała, że najwyższy
czas, aby przyznać literacką Nagrodę Nobla pisarzowi- z Japonii, rozważano
kandydaturę Yukio Mishimy. Odrzucono ją ostatecznie ze względu na
nacjonalistyczne poglądy kandydata. Akademia uznała, że nie może tolerować
takiego ciemnogrodu. W końcu Nagroda przypadła Kawabacie Yasunari,
autorowi "Krainy śniegu", książki nie kontrowersyjnej, za to nudnej aż do bólu.
Na następnego literackiego Nobla czekała Japonia aż do roku 1994 - tym razem
laureatem został Oe Kenzaburo.
Interesująca jest wypowiedź tego ostatniego na temat Mishimy; pochodzi ona z
rozmów noblisty z Kazuo Ishiguro, które ukazały się na łamach "The Japan
Foundation Newsletter":
"Ishiguro: Mishima jest bardzo dobrze znany w Anglii, czy też w ogóle
na Zachodzie, głównie z powodu tego jak umarł. Ale podejrzewam też, że obraz
Mishimy na Zachodzie potwierdza pewne stereotypowe wyobrażenia ludzi
Zachodu na temat Japończyków... Wykorzystuje się go dla potwierdzenia
pewnych, raczej negatywnych stereotypów. Ciekaw jestem, co Pan sądzi o
Mishimie oraz o tym, jak umarł. Co to oznacza dla Japończyków i dla tak
wybitnego pisarza, jak Pan?
Oe: Pańskie spostrzeżenia co do odbioru Mishimy w Europie są
trafne... To powierzchowny wizerunek Japończyka, widzianego z europejskiego
punktu widzenia, czysta fantazja... [Mishima] powiedział kiedyś: europejski
wizerunek Japończyka to ja. Sądzę, że chciał coś wyrazić przez dokładną
zgodność życia i śmierci z tym wizerunkiem. Takim był człowiekiem i dlatego
zyskał literacką sławę w Europie i na świecie."
Mishima rzeczywiście nader dokładnie wyreżyserował własną śmierć.
Był snobem i lubił szokować. 25 listopada 45 roku ery Showa (1970) Mishima w
asyście czterech członków Stowarzyszenia Tarczy (założonej przez siebie
paramilitarno-nacjonalistycznej
organizacji)
wtargnął
do
siedziby
Sił
Samoobrony w tokijskiej dzielnicy Ichigaya. Pisarz i jego uzbrojeni
współtowarzysze sterroryzowali i wzięli jako zakładnika jednego z wyższych
oficerów. Dzięki temu udało im się dostać na balkon, skąd Mishima wygłosił
przemówienie do okoła tysiąca członków Sił Samoobrony, zgromadzonych na
dziedzińcu. Następnie rozrzucił ulotki ze swoim przedśmiertnym manifestem,
ukląkł z twarzą zwróconą w kierunku Pałacu Cesarskiego, usiadł na piętach na
sposób japoński i wydał trzykrotny okrzyk: Tenno Heika Banzai! (Niech żyje
Cesarz!), po czym rozciął sobie brzuch. Zamierzał krwią, która spłynęła na
miecz, napisać znak bu, rozpoczynający słowo bushido. Nie zdążył. Nie udało
mu się zrealizować scenariusza do końca. Niewątpliwie udało mu się natomiast
wywrzeć mocne wrażenie. Samobójstwo Mishimy było szeroko komentowane
przez gazety, a także w wystąpieniach polityków. Zasypywany pytaniami premier
Sato potępił akt przemocy, jakim było wtargnięcie do siedziby Sił Samoobrony,
ale w drodze do gabinetu wyrwało mu się zdanie: "Straciliśmy cennego
człowieka".
282

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

Jakie Idee chciał wyrazić Mishima swym spektakularnym wystąpieniem
i samobójczą śmiercią? Otóż były to te same idee, które spowodowały
odrzucenie jego kandydatury do najbardziej prestiżowej nagrody świata.
W jednej z książek o Mishimie znajduje się ilustracja, przedstawiająca
pisarza depczącego gniewnie grubą księgę z napisem "Konstytucja. Made in
USA". Dla nikogo nie jest tajemnicą, że współcześnie obowiązującą konstytucję
Japonii napisał właściwie generał MacArthur. Mówi się o niej nawet, że nie jest
najlepiej przetłumaczona na japoński. Pod wieloma względami przypomina
konstytucję amerykańską z jednym tylko wyjątkiem: w przeciwieństwie do
pierwowzoru bardzo trudno ją zmienić. Słynny artykuł 9, głoszący,-iż" Japonia
wyrzeka się wojny (a co za tym idzie armii) jako sposobu rozwiązywania
konfliktów międzynarodowych, zawsze budził wiele kontrowersji. Jego
interpretacja wiąże się bezpośrednio z funkcjonowaniem Sił Samoobrony,
powołanych do życia przez tegoż samego MacArthura po wybuchu wojny
koreańskiej.
Mishima liczył, że w swym dramatycznym wystąpieniem poruszy
patriotyczną strunę w sercach żołnierzy (a właściwie urzędników) Samoobrony i
nakłoni ich do walki Sił, by mogły one stać się zalążkiem regularnej armii,
gotowej stanąć w obronie kraju. Główne zagrożenie upatrywał Mishima w
komunizmie, czemu dał wyraz m.in. w adresowanym do japońskich elit
rządzących "Memoriale patriotycznym". Przeciwstawia się w nim też otwarcie
humanizmowi, podkreślając, że istnieją wartości wyższe niż ludzkie życie. Taką
wartością była dla Mishimy obrona ojczyzny, zagrożonej nie tylko zewnętrznie,
ale i od wewnątrz przez upadek "japońskiego ducha". Duch ten wyraża się w
bushido, określanym przez pisarza przy pomocy trzech angielskich wyrazów:
self-respect, self-sacrifice, self-responsibility (szacunek dla samego siebie,
poświęcenie, poczucie odpowiedzialności). Warto zwrócić przy okazji uwagę, że
Mishima-nacjonalista wyraźnie odcina się od faszyzmu. Pisze mianowicie, że
jeśli któregoś z tych trzech składników zabraknie, pojawia się
niebezpieczeństwo popadnięcia w nazizm.
Tekstem niewątpliwie kluczowym dla zrozumienia ideologii Mishimy jest
"Traktat o ochronie kultury". Dzieło to rozwija wątek wartości, które należy cenić
wyżej niż własne życie. Taką wartość stanowi dla pisarza cesarz - wcielenie
japońskości. Cesarz to symbol ciągłości historycznej oraz jedności kulturowej i
etnicznej narodu japońskiego. To źródło siły moralnej, z którego czerpie
życiodajne soki kultura japońska. W "Traktacie" Mishima pisze m.in.: "Trzeba
ożywić
ideę
cesarza
nie jako pojęcie
polityczne,
ale jako
pojęcie
kulturowe.
Jedynie
cesarz
jest
sam
w
sobie
najwyższą
wartością
reprezentującą
integralność kultury.
Dlatego jeśli neguje
się
instytucję
cesarza
lub
umieszcza
się ją
wśród politycznych
idei
totalitaryzmu,
oznacza
to
prawdziwy
kryzys
Japonii
i japońskiej
kultury."

Autor "Traktatu" głosi zatem konieczność nie tyle władzy absolutnej, co
absolutnego autorytetu. Uwidacznia się tu potrzeba niepodważalnych wartości
duchowych, głód sacrum, choć pojmowanego inaczej niż w kulturze
chrześcijańskiej.
Ciekawie pisze o tym Masao Miyoshi w książce "Off Center. Power and Culture
Relations Between Japan and the United States.": "Mishima potrzebował
absolutu,
który
byłby zarazem
uduchowiony i
erotyczny,
który
uciec od pozbawionej życia polityki homogeniczności i ugody."
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A więc ucieczka od współczesności. W kulcie cesarza i umiłowaniu
tradycji widział Mishima alternatywę dla duchowej pustki i jałowości
współczesnej Japonii. Często podkreślał, że wraz z rozwojem ekononomicznym
Japonia zatraca swoją unikatową duchowość. Odrzucał amerykanizację i
modernizację jako zjawiska negatywne, demoralizujące naród. Ten wątek
pojawia się często we współczesnej literaturze japońskiej - jest to tendencja do
przeciwstawiania "duchowej" kultury Wschodu "materialnej" cywilizacji Zachodu.
Ideologia Mishimy nie zyskała sobie takiej popularności jak jego proza.
Członkowie Sił Samoobrony, do których apelował, zareagowali obojętnością i
szyderstwem. Zawiodła jego ostatnia nadzieja. I zawieść musiała, bo był zbyt
wielkim idealistą. Jak prawdziwy samuraj, wierny kodeksowi bushido Yukio
Mishima wybrał śmierć. Była to piękna śmierć.
Iwona
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YUKiO MISH1MA

PIĘKNA Ś M I E R Ć
Ideałem starożytnych Greków było pięknie żyć i pięknie umierać. Tak
samo musiało być i 2 naszym ideałem bushido. Tymczasem smutna sytuacja
dzisiejszej Japonii polega na tym, że o ile trudno jest pięknie żyć, to jeszcze
trudniej pięknie umierać. Dziś, gdy w zapomnienie poszły samurajskie ideały,
każdy, kto nie żyje dla pieniędzy, uchodzić będzie za szaleńca i głupca.
Pieniądze stały się najwyższą wartością, a co do śmierci... o ile nie zginiemy w
jakimś pozbawionym znaczenia' wypadku samochodowym, to nie pozostaje nam
nic innego, jak czekać na chorobę nowotworową - zakończenie życia najgorsze
z możliwych.
Jeżeli chcemy pięknie żyć i pięknie umierać, musimy najpierw określić
tego warunki. Jeśli przynajmniej żyjemy z własnej uczciwej pracy, a ponadto
szlachetnie oddamy życie za kraj i naród, to można to nazwać pięknym życiem i
piękną śmiercią. Tyle, że w sytuacji, gdy brak pracy wartej wykonania, a samo
państwo jest niestabilne, niemożliwością staje się i piękne życie, i piękna śmierć.
Pierwszą zatem kwestią, która musi zostać rozwiązana, stanowi poprawa
kondycji kraju i narodu.
Oto dlaczego darzono estymą samurajów - mieli oni przynajmniej
możliwość, by umrzeć w sposób piękny i bohaterski. To właśnie kryje się za
uczuciem szacunku i sympatii wobec żołnierzy. Nie lękać się śmierci, ale
uważać ją za rzecz piękną - nie kupiecka to rzecz.
Ta myśl czaiła się również w moim sercu w ciągu tego półtora
miesiąca, które spędziłem w Siłach Samoobrony. Sądziłem bowiem, że to
jedyna szansa, jedna na tysiąc, aby stać się odważnym i nauczyć się walczyć.
Gdy brak jest ducha walki, człowiek może myśleć ile chce o swojej słabości,
może tłumaczyć się, ile chce, ze swoich nędznych i nieudolnych poczynań,
może podporządkować się wszelkim zachciankom. Zaczyna za to w sposób
skrajny troszczyć się o fizyczne bezpieczeństwo.
• Lecz gdy raz wejdzie się na drogę walki, nie dba się już o
bezpieczeństwo swego ciała. Nie folguje się własnemu tchórzostwu i słabości.
Bo kiedy trzeba wybierać, nie ma innej drogi, jak zginąć w walce lub od
własnego miecza. Ale ponieważ właśnie wtedy, gdy człowiek nauczy się
najpierw pięknie umierać, będzie umiał uczynić swe życie pełnym i wspaniałym,
dopiero wtedy - jak na ironię - stanie się naprawdę człowiekiem.
Nie zostałem regularnym członkiem Sił Samoobrony, ale to, czego
nauczyłem się ze spraw wojskowych, to świadomość, że w razie potrzeby będę
zawsze w pogotowiu, aby pospieszyć do obrony kraju. Chcę, aby żołnierze
Samoobrony mogli uwierzyć, że tak czuję nie tylko ja, tak myśli i czuje naród.
Gdy wszyscy rodacy zjednoczą się w przeświadczeniu, że są zapleczem Sił
Samoobrony, dopiero wtedy uznać będzie można Japończyków za naród
szlachetny i dojrzały.
Yukio MISHIMA
tłumaczyła Iwona Merklejn
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DZIESIĘCIODNIOWA WYPRAWA DLA
UCZCZENIA DZIEWIĘĆSETNEJ ROCZNICY
PIERWSZEJ WYPRAWY KRZYŻOWEJ.
Instytut Dietricha von Hildebranda ma zaszczyt rozpocząć tegoroczną
serię wypraw instruktażowych, które będą kontynuowane aż do roku 1999, a
których celem będzie przybliżenie średniowiecznego Ruchu Krucjatowego, dla
uczczenia dziewięćsetnej rocznicy Pierwszej Krucjaty (1095-1099).
Podczas wyprawy, której będzie towarzyszył kapelan niosący
codzienną posługę Mszy św. w obrządku trydenckim, zapewniamy pełną,
wyczerpującą systematyczną analizę Krucjat oraz wykłady i dyskusje w
miejscach znaczących dla tamtej epoki.
Tegoroczna wyprawa zacznie się w Francji, a następnie poprowadzi
przez Półwysep iberyjski (badanie Reconquisty), Wenecję, Grecję, wyspy Morza
Egejskiego do Konstantynopola (badanie roli miast włoskich i stosunków
Wschód-Zachód) ora do Ziemi Świętej.
Wyprawa A.D. 1995 będzie poświęcona intelektualnym, duchowym i
militarnym fundamentom oraz legitymizacji Ruchu Krucjatowego. W
szczególności skoncentrujemy naszą uwagę na ekspansji monastycyzmu
zachodniego w wiekach X-XII, rozwoju idei Wojny Sprawiedliwej oraz na
charakterystycznej dla pełnego średniowiecza idei całkowitego przekształcenia
społeczeństwa w Chrystusie Panu.
1

Koszt udziału w naszej wyprawie wynosi ok. 1200 doi. i obejmuje transport (bez
przelotu z i do USA), trzygwiazdkowe hotele (bez posiłków) oraz wejściówki.
Ostateczna cena zależy od liczby uczesników.
Dr John Rao
The Dietrich von Hildebrand Institute
11 Carmine Street, Apt. 2C
New York, New York 10014.
P.S. Zapraszamy na letnie sympozjum "Chrześcijaństwo i pełne średniowiecze walka o przemianę Wszechrzeczy w Chrystusie Panu i korzenie współczesnego
sekularyzmu".
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KRZYSZTOF KOEHLER

W RYTMIE GODZINEK, NA ROSYJSKIM TRUPIE
1.
Najpierw to ogarnąć, niczego nie naruszając, nie gubiąc, być ostrożnym
dla zbyt łatwej wiary, zbyt wielkiego entuzjazmu, zbyt płochej chęci szybkiego
dotarcia do portu. Zacząć pogodnie, razem z pierwszym, typowo obozowym
rozgardiaszem, a potem już tylko dziwić się i pytać, zadawać wciąż to samo
pytanie: jak to możliwe? Zatem: poranny rozgardiasz, pierwsze śpiewy ptaków,
przeciąganie się, kulbaczenie koni, poprawianie popręgów, nieskładne ruchy
odrętwiałych od snu i zimna ciał, do czasu, kiedy po jakiejś byle jakiej przekąsce
usta stojących już w szeregu, przepłukiwane ostatnimi łykami wina, a może i
wódki, zabulgocą śpiewem:
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą
Zacznijcie opowiadać cześć Jej Niepojętą.
Taki niech będzie najlepszy, Panno Przenajświętsza, początek. •
Jakie niebo? Jeszcze nie wiadomo, może pogodne, kilka chmur albo
raczej siwiejący pas od strony drzew. Od strony pustej przestrzeni równiny nisko snujące się nad ziemią mgły.
Jaki rok? 1660 i wojsko Stefana Czernieckiego przygotowuje się do
morderczej rozprawy z Moskalami pod Połonkami. Śpiewające usta, pełne usta,
zapach z ust, na kacu, po ciężkiej kolacji, zapach pustych ciał albo zapach ciał
napełnionych już chybcikiem (bo zimno!) wódką winem, nalewkami i fasolą.
Szybkie łykanie i przegryzanie jakiegoś jadła. Szybkie i powolne zarazem
przepychanie się w stronę księdza Piekarskiego i takie, dziwaczne, z koni,
spowiadanie się przed bitwą, łowy na rozgrzeszenie, łowy na czyste dusze.
Pełne przywar smrodliwe worki ciał: zalepione krwią wroga i swoją:
blizny wolności i niepodległości, razy niewygód i brzydkie sprośne grzechy
wystawione na sztych Łaski.
I wcześniej, z poprzedniego dnia pochodzący zapisek:
Tak tedy owej nocy jeść było co, bośmy kazali nabrać sucharów w sakwy w
wozy, gorzalina była też w blaszanych ładownicach, jakich natenczas
zażywano. Zakropiwszy się tedy po razu, po dwa, że się i głowa trochę
zawróciła, aż się potem i spać zachciało. Służył z nami Kaszewski, Radomianin,
wielki przechera i mówi: "Panie Janie, co mamy pięść pod głową kłaść?
Układżmy się miasto poduszki na tym Moskalu". A leżał blisko tłusty Moskal,
zastrzelony. Ja tedy mówię: "Dobrze, dla kompanijej". On tedy z jednej strony, ja
z drugiej, położyliśmy głowy i takeśmy zasnęli, konie za cugle do rąk okręciwszy
i takeśmy spali ze trzy godziny Aż kiedy już nade dniem tak w nim coś
gruduknęło, żeśmy się obydwa porwali. Podobno to tam się jeszcze co było
zataiło ducha.
Pełne przywar smrodliwe worki ciał. Dwie polskie głowy na
moskiewskim brzuchu: sen żołnierzy, który wcale nie jest snem sprawiedliwym,
tylko snem pijackim.
Gdzie jesteśmy? W jakimś takim miejscu, które jest syte, pełne,
zamieszkane, całkowicie znane, ale zarazem w pełni egzotyczne. Mistyka
skrajności: no bo tu a jakże: gorzałka, trupek i Cześć Jej niepojęta: te same
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usta. Bo to jest jakaś wielka forpoczta tego, co jest nasze, wspólne: blisko ojca
Sienkiewicza, blisko korzeni (a raczej składników) bigosu, bebechowatości
"Pana Tadeusza", zatłoczonych w czasie pasterek kościołów, gdzie śpiewa się
głośno, profanując wódczanym oddechem powietrze świątyń w tym kraju.
Ale jednak gdzie jesteśmy? Na skraju pola bitwy, w przededniu pola
bitwy, pomiędzy tym, co staramy się określić mianem "nasze", a tym, co nas do
owego "nasze" ustosunkowuje krytycznie. To "nasze" jest małe, ciemne,
niewyhodowane. Tamto jest inne.
Tu jesteśmy. I słuchamy dalej jak te usta, wylewając z siebie zlo, bo
bitwa, te usta umieszczone pod wąsami, te usta, nad karkami końskimi, tak
śpiewają:
W Poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi
Piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.
Zatem jesteśmy pośród tej pieśni, której przeciągłe frazowanie,
zawodzenie i nieliczenie się z muzyką wciąż trwa, bo odnawia się cały czas, bo
żyje, jak najżywsze słowo może żyć, pośród ludzi w tym kraju i wciąż od środka,
niepostrzeżenie tych ludzi buduje, tworzy, wypełnia, rozciągając ich życie od
imienin i wesel po pogrzeby.
I tej pieśni, my teraz, wspólnie, nie możemy opuścić, bo kiedy ją
opuścimy, gdy wydostaniemy się spod jej cudownego metrum, spod jej
falowania i zaśpiewu i przeciągania nut nad miarę, kiedy więc wysuniemy się z
niej, zgubimy ton, zgubimy osnowę i znowu niewiele będziemy w stanie
zrozumieć poza przeraźliwym samozadowoleniem rozumu, który uderza się
bezradnie o zimne pręty klatki czy pułapki, którą sam na siebie zastawił.
2.
Ale jakiej pieśni mamy nie opuszczać: polskiej czy łacińskiej? Inaczej,
w jakim języku śpiewało wojsko polskie Godzinki, kiedy jechało bić się z
Moskalami pod Połonkami? Albo jeszcze inaczej: co śpiewał Jan Chryzostom
Pasek, tego ranka, kiedy po gwałtownej pobudce na moskalowym brzuchu,
przystępował do spowiedzi?
Czy śpiewał po polsku czy po łacinie, i - może znacznie bardziej ogólnie - jakie
godzinki: brewiarzowe czy te, nowoczesne, barokowe, które śpiewamy dzisiaj po
kościołach, pochodzące spod pióra jezuity Alfonsa Rodrigueza i zaakceptowane
przez Stolicę Apostolską oraz wydane oficjalnie dopiero w roku 1616, na rok
przed śmiercią ich autora? Czy śpiewał więc "Officium parvum Immaculate
Conceptioni" , które ukazały się drukiem w Krakowie już w dziewięć lat po
pierwodruku, czy też śpiewał godzinki, które po czterech latach od wydania
rzymskiego przełożył na polski anonimowy jezuita z kościoła Św. Barbary w
Krakowie? A czy to ważne?
Bardzo. Czemu? A, to nieco dłuższa i tajemnicza historia. Chodzi o
ciągłość. A raczej o wieczność, niezmienność, trwanie, o pewne gesty, którymi
możemy się określać. Te gesty, którymi możemy się określać, widoczne są w
języku, w jego trwaniu. Dlatego trwanie, utrwalone w łacinie jest nietrwałe. A
trwanie utrwalone w w języku polskim jest wieczne, póki Polska istnieje, to
znaczy, póki język zapewnia nam podstawową tożsamość. Tożsamość, w której
możemy przeglądać się jak w lustrze.
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Zaraz, zaraz. Oto bowiem, kiedy słuchamy w radosnym okresie
Bożonarodzeniowym kolęd pochodzących z wieku XVII, uczestniczymy w
święcie tożsamości. To samo, kiedy owe kolędy śpiewamy. Kiedy odmawiamy
modlitwy, takie jak "Pod Twoją obronę*; albo też kiedy śpiewamy Godzinki w
wiejskim kościele, albo gdy jeszcze odśpiewujemy "Gorzkie żale". Wtedy nic.
nam nie grozi, jesteśmy w środku i świętujemy tożsamość, która otacza nas
niezauważalnie jak powietrze. Bo jest ukryta w języku najbardziej podniosłym: w
języku modlitwy.
To bowiem, w jakim języku zwracasz się do swego Boga, decyduje o
tym, jakiego Boga otrzymasz, a zatem też, skoro wszystko jest od Boga, kim
będziesz. A zatem, pochopnie nie uciekajmy do rekolekcji Anthony de Mello albo
do kazań księdza Tischnera, bo nam się objawi Bóg zjednoczonej Europy, Bóg
salonowych filozofów, Bóg wydawnictwa Znak, ale nie Bóg Abrahama Polski Adama Mickiewicza czy Bóg Księdza Kordeckiego.
Dlatego też, ważne jest to w jakim języku odprawiał swoje Godzinki Jan
Chryzostom Pasek, który jest bohaterem tej opowieści. Czy śpiewał po łacinie?
Co mówią źródła? Źródła, jak to często mają w zwyczaju, szacownie milczą.
Wiadomo tylko, że historycy polskiego Kościoła piszą, iż "Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny" cieszyły się wielką popularnością wśród
ludzi prostych i to już w siedemnastym wieku. Wiadomo skądinąd, że ludzie
prości nie byli zwolennikami łaciny, szczególnie, że mieli jej dosyć w liturgii.
Pieśń należała do pospólstwa. Czy to jest jakiś dowód? Wątły! Pasek - co jest
zupełnie zrozumiałe i w wieku XVII naturalne w Polsce - w Danii używał tylko
łaciny do rozmowy z tubylcami. Nawet swoje amory prowadził w języku
Cycerona.
Niestety, musimy się trzymać więc tego wątłego dowodu, bo nie mamy
innego. Nawet bowiem, kiedy uda się dotrzeć do pierwszego tłumaczenia na
polski godzinek Rodrigueza i okaże się, że to właśnie dzisiejsze godzinki zostały
po polsku stworzone u progu wieku siedemnastego, nic to w sprawie Paska nie
zmienia: mógł bowiem śpiewać po łacinie.
Ale śpiewał po polsku. Albo przynajmniej powinien był śpiewać w
mowie słowiańskiej, bo inaczej my nie bylibyśmy jego dziećmi, tak mocno jak
jesteśmy.
I jeszcze jedno: łacina nie jest językiem przeciwników. I jeszcze inaczej:
jak to łagodnie udowodniła ostatnio pani Suchedni-Grabowska, Rzeczpospolita
Polska była jedynym Rzymem przedimperialnym w Europie nowożytnej,
istniejącym niejako przeciwko właściwie tej Europie nowożytnej i z powodu
swego przeciwieństwa tak okrutnie przez ową Europę zamordowanym. Z całą
pewnością bowiem - i to nie jest triumfalne uwieńczenie wątłego dowodu, ale
erystyczny wybieg z mojej strony - Jan Chryzostom Pasek nie śpiewał
"Godzinek" po francusku i jeżeli nawet śpiewał po łacinie (w co wątpię), to czynił
to przeciwko Europie za Rzymem, tradycją czyli za Polską.
3.

1

por. "Tradycje polityczne dawnej Polski", pod red. Anny Suchedni-Grabowskiej i Alicji
Dybkowskiej, wyd. Editions Spotkania, Warszawa 1994
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Skąd tu ta Europa? Ano właśnie. Nowożytna Europa zaczyna się
razem z Descartesem, z jego absolutystyczną doktryną torującą drogę
współczesności: "myślę więc jestem". A myślę znaczy wątpię, nie wierzę,
sprawdzam. I tak już było. Od siedemnastego wieku w Europie każdy, kto
przyznawał się do myślenia, sprawdzał, wątpił, nie wierzył. Wiara w końcu to
opium, zasłona myślenia, coś przeciwnego poszukiwaniom.
Znakiem katolicymzmu (polskiego?) jest żałosne prostactwo. Znakiem
katolicyzmu (polskiego!) jest Jan Chryzostom Pasek z jego maksymą życiową:
"widocznie Bóg tak chciał". Aż trudno to sobie wyobrazić, tak szokujące to
zestawienie: po jednej ręce Descartes z muszkieterowską bródką, po drugiej
Jan Chryzostom Pasek z rękami ubabranymi wojenną krwią, służący do Mszy
Świętej. Aby jeszcze to zabrzmiało brutalniej: Pasek waży się z Descartesem i dla mnie - wygrywa.
Znakiem katolicyzmu (polskiego?) jest przyznananie się do tego, że jest
ściana, jakiś kres w drodze myśli, moment, kiedy należy powiedzieć sobie i
rozumowi zarazem: "basta, tutaj już nie wątpię, mówię bowiem: Tak, słucham
Cię, co mi mówisz i dalej już nie idę w swoich poszukiwaniach". Kultura
' nowożytnej Europy, która posłuchała głosu Descartesa, jest kulturą grzechu, co
znaczy, kulturą pychy i nadmiernego zaufania do możliwości rozumu, który
odrzuca granice przyrodzenie nadane mu przez Byt Stwarzający.
Tajemnicą Paska jest afirmacja (niewyobrażalna, obrażająca zdrowy
rozum, szokująca!) zaś banałem Kartezjusza (który założył nowoczesną Europę)
jest wątpienie. Pasek jest głęboki, tajemniczy i w aktach swego wyboru
metafizycznie szalony, zaś Descartes (to na użytek miłośników
awangardyzowania) przypomina strasznego mieszczanina, który nie jest w
stanie wyjść poza codzienne priwyczki, takie jak sen po południu, ustalony
światopogląd, spacer z żoną i racjonalny gorset na głowie. Kto więc w
dzisiejszych czasach nie będzie za Paskiem? No, kto?
Ale rzecz nie tyle w samym Janie Chryzostomie, ale w tym, co poprzez
Jana Chryzostoma niejako widać. A widać Polskę w Europie, jak w soczewce,
widać to, co konstytuuje nas do dzisiaj, określa nasze zachowania, wyznacza
amplitudy naszych decyzji.
Rzecz jest poważna. Ten mój niezborny wysiłek dotyczy próby opisu
polskiej religijności, przynajmniej niektórych jej przejawów tylko. Nie interesują
mnie duchowości mistyczne, owe "rozmyślania ocalające" , które zdaniem
współczesnych zaciemniaczy miały ocalać Polaków przed nimi samymi,
podsuwając im źródła nieskażonej polskością religijności czystej. Nie interesują
mnie też owe wysublimowane religijności zakonne, religijności, o których tak
ładnie pisze Karol Górski , interesuje mnie religinność powszechna, sarmacka
2

3

4

^Z prawdziwą radością chciałbym się w tym momencie powołać na papieski bestseller
"Przekroczyć próg nadziei", gdzie jest sporo miejsca poświęcił Papież Jan Paweł II
Descartesowi i jego roli w rozwoju współczesności.
3

Mowa tu o tekście referatu Antoniego Czyża zamieszczonego w antologii "Polska po
Potopie. Materiały z sesji naukowej", Warszawa 1992

4

Karol Górski, Duchowość polska, Kraków 19??
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czyli -dogłębnie polska, rzeczywiście polska, własna, codzienna. Jej przejawów
można szukać w literaturze pięknej, i dostarczają jej obficie wiersze poetów typu
Wespazjana Kochowskiego, kazania i pisma Piotra Skargi, utwory Stanisława
Orzechowskiego czy Szymona Starowolskiego. Jej przekazu można też szukać
w pamiętnikach, takich jak pamiętniki Paska, a może też w takich pamiętnikach,
jak "Nowa Gigantomachia" księdza Kordeckiego. Tam właśnie szukał prawdy o
Polsce sarmackiej, czyli o Polsce Adam Mickiewicz, który przeczytał dokładnie i
omówił z całej literarury barokowej w Polsce tylko te dwie książki: Paska i
Kordeckiego. Były to dla Mickiewicza książki kluczowe dla zrozumienia nie tylko
Polski w wieku XVII, ale też Polski, jako pewnego historycznego sensu. Sens ów
dla Mickiewicza to prosta zasada: dawni Polacy żyli w przeświadczeniu o
wzajemnym komunikowaniu się świata materialnego i świata duchowego. Nasz
wieszcz twierdzi, że na tym opiera się polski eidos. Ta prawda o Polsce istniała
dla Mickiewicza całkiem wyraźnie, dlaczego więc zapomnieliśmy o niej?
4.
Nieświadomie całkiem, wyznajemy tę prawdę do dziś, w trakcie
Nieszporów czyli Nabożeństwa o Niepokalanym Poczęciu NMP, kiedy śpiewamy
Psalm 126.
Jeżeli domu sam pan nie zbuduje
Daremnie nad nim rzemieślnik pracuje.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry
Próżno straż czujna opasuje mury...
O wy, co chlebem nędzy swej żyjecie
Spiesząc do pracy, jak tylko spoczniecie
Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy
Na nic się przyda wstawać o północy
Wystarczy jedynie pojąć materialny, dosłowny sens psalmu. Wiem,
przychodzi to trudno. Po Oświeceniu świat utracił zupełnie naturę duchową,
przestał być zagadkowy, stał się żałośnie jednowymiarowy. Jakże muszą
śmieszyć naszych ojców w niebie wysiłki New Age'owych hochsztaplerów,
którzy odkrywają spirytystyczną naturę rzeczywistości. Pasek pojmował ją na
sposób następujący.
Podczas jednej z nieprzeliczonych szarży, które poprowadził na kartach
swego "Pamiętnika", nakazuje swoim żołnierzom nie wznosić obowiązujących
ogólnie okrzyków "Hu hu" (kto jest ów "Hu hu" zastanawia się kronikarz), ale
wołać "Jezus Maryja". Prowadzi to do oczekiwanych efektów: ci, co wrzeszczeli
"Hu hu" wracają zdziesiątkowani; jego ludzie, wołający o pomoc konkretne
osoby zwyciężają bez strat własnych.
Dla ludzi czasów Paska ewidentnych dowodów na zażyłość dwóch
światów było więcej. Dla Kochowskiego, który jest wyrazicielem w tym wypadku
mniemań całego społeczeństwa polskiego co najmniej od czasów Świętego
Stanisława, pomoc świętych patronów Korony jest oczywista. Jak się ona
realizuje? Ano, jak zawołanie, "kupą Mości Panowie", przy czym to "kupą"
obejmowało niekoniecznie żyjących jeszcze rodaków:
Ach! niecierp kochanku boski, nieba delicyje,
Impetu tej harpie.
Idzie ziomku i rodaku o twoje rodzinę,
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By nie poszła w ruinę.
Daj się -na niebiskich widzieć

sferach,

złotym wozem

Nad chocimskim obozem.
Ubłagaj

Matkę Syna,

Wzdyć jest

Polski

uproś

łaskę

nową

5

Królową

Wspólnota szlachecka nastawiona była na to, że przetrwa grób,
państwo jest wspomagane przez świętych, więc widziano ich prawie zawsze
podczas każdej bitwy, którą toczyli Polacy, a szczególnie podczas tych bitew
największych, najważniejszych, podczas tych bitew, które decydowały o losach,
o dalszym być czy nie być Polski. Są to prawdy powszechnie wiadome, ale
współcześnie jednak nakłada się cudzysłów na "widzieli", bo czy mogli widzieć?
Obok świętych, oczywiście patronka Korony,- Matka Boska, Królowa
Polski, wcale nie wybrana wolnym aktem elekcyjnym przez Jana Kazimierza, ale
Królowa od "samego początku", bo od "Bogarodzicy", pierwszego hymnu czyli
"znaku" rozpoznawczego rycerzy średniowiecznych zamieszkałych nad Wisłą
Ona, jawiła się podczas silnych zaburzeń w tym miejscu Europy, ją widziano, do
niej się zwracano.
Bitwy polskie? Proszę bardzo. Wszystkie "dawane przez Boga tej
Koronie" jak pięknie określa to Piotr Skarga. Nie inaczej: zwycięska bitwa z
Michałem Multańskim? W dzień Św. Jadwigi: Nie myśmy go bili i gonili, ale moc
twoja z nami i przechwalebnych patronów Korony naszej poważną przyczyną.
Bo w ich święte dni dałeś tę pociechę. Jadwiga błogosławiona niegdy Pani
nasza i Wojciech Apostoł nasz ciebie o lud swój błagali..7
Zwycięstwo pod Kirholmem ? W dzień św. Stanisława... Tak określa
mapę wydarzeń historycznych znany i niezbyt ceniony przez szlacheckie rzesze
spowiednik królewski. Wydarzenia bowiem dziejące się na planie historii mają
swoje metafizyczne uzasadnienie, które to uzasadnienie nie tyle tłumaczy owe
wydarzenia, co jest ich czynnikiem sprawczym. Stare to myślenie, ale
świadczące o poważnym podejściu przynajmniej do przecież nie martwej litery
6

5

W. Kochowskt, "Za spoiną Matką Koroną Polską do błogosławionego Stanisława Kostki

Soc Jesu. instancyja", pieśń XI, Liry co rum Epodon, [w:] Liryka Polskie w niepróżnującym
próżnowaniu napisane roku pańskiego 1674, wyd. Wespazyana Kochowskiego Pisma
wierszem i prozą, wyd. K.J. Turowskiego, Kraków 1859, s. 292

Temat to bardzo popularny i wielokrotnie pojawia się na kartach nie tyiko utworów
staropolskich,

lecz i pism poświęconcyh staropolszczyźnie. Tu dla przykładu warto

przypomnieć może zasadę, według której miał działać prawy rycerz Szymona
Starowolskiego: Lecz chrześcijański człowiek, który prawym liczy się być rycerzem, ma się
polecać Bogu, Zbawicielowi swojemu, i prosić go o zwycięstwo; ma wzywać matki
miłosierdzia na pomoc, i świętych ojczyzny swoich patronów na ratunek, aby modlitwami
swojemi u Pana Boga, i jemu samemu zdrowie, i królestwu wszystkiemu pocieszną
wiktoryją z nieprzyjaciół i pokój pożądany uprosili., por. Sz. Starowolski, "Prawy rycerz",

wyd. Turowskiego, Kraków 1858, s. 35
6

Pisze o tym pięknie Józef Tretiak, "Maryja w poezji polskiej".....

7

Piotr Skarga, "Dziękowanie kościelne za zwycięstwo nad Michałem Multańskim dane od
Pana Boga tej Koronie", Wilno 1605, wyd. Piotr Skarga, "Pisma Wszystkie", tom III,
Warszawa 1925, s.13
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Starego Testamentu, który jest podręcznikiem do metafizycznej historii Izraela.
Wielkie zwycięstwa nad Filistynami, Joabitami?..., aież proszę bardzo: to
zwycięstwa samego Boga nad przeciwnikami. Czemu Polacy mieli myśleć
inaczej, skoro tyle znaków ich otaczało, wystarczyło tylko umieć czytać?
Tym bardziej, że im głębiej w dzieje polskie wieku XVII, tym więcei
takich znaków, niektóre zaś z nich to jawne ingerencje Boga w historię.
Najważniejszym przykładem, ba, dowodem {gdyby znalazł się jakiś typ nie
rozumiejący rzeczywistości otaczającej Sarmatów) była dla generacji
"potopowej" Jasna Góra i jej cudowna obrona. Nie, to nie były już żarty. Klasztor
się obronił i już wtedy rozumiano, że broniąc siebie obronił Polskę, ocalił jej
tożsamość. Wiedziano o tym bardzo dobrze, że Jasna Góra, czyli Maryja
uratowała Polskę, a poza tym, przeczuwano, że wydarzenia dziejące się pod
murami kiasztoru-twierdzy, nieco zmieniają układ wzajemnych stosunków
pomiędzy Bogiem a Polską, jakby przekroczyły owe stosunki fazę werbalnych
zapewnień a przybrały formę czynów, wiążących nieodłącznie Polaków z Matką
Boską. Już na zawsze, póki Polska trwa. To były dla ludzi żyjących w
Rzeczpospolitej Obojga Narodów fakty. Dlatego też to, że Jasna Góra się
obroniła, tylko w jakimś tam stopniu stanowiło składową silnej woli jej obrońców,
szczupłości szwedzkich oddziałów i splot jeszcze innych przypadków: Jasna
Góra obroniła się dlatego, że świat miał strukturę duchową, bo wszystko musiało
się w nim dziać dokładnie tak, jak w psalmie 126 z Nieszporów:
Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry
Próżno straż czujna opasuje mury...
Sądzę, ba, pewien jestem, że Adam Mickiewicz doskonale to wszystko
rozumiał, kiedy cytował przed paryską publicznością pamiętniki ks. Kordeckiego,
jego przemowę do podupadających na duchu obrońców, a także do "młodszych
braci":
Chwała nasza i nasze zbawienie zależą od gorliwości, z jaką będziemy się
bronić. Jeżeli w planach Bożych jest ocalić Polskę, w co wątpić byłoby zbrodnią,
z tej Jasnej Góry wytryśnie źródło życia polskiego: na całej bowiem "przestrzeni
Rzeczpospolitej najechanej i splądrowanej, nietknięta i wolna jest jedynie ta
8

Nie mogę się w tym miejscu oprzeć chęci, by przywołać "Przewagi elearów polskich"
sławetnego
kapelana
Hsowczyków,
księdza
Dębołeckiego,
autora
"Dowodu
jedynowładztwa", książki - przedmiotu szyderstw nie tylko niestety doktorantów i
magistrantów filologów, ale także poważnych badaczy staropolszczyzny. Otóż w
"Przewagach elearów" przeprowadzony jest cały długi dowód na to, że list, który powoływał
Hsowczyków na pomoc Wiedniowi., wyszedł spod ręki ... Stwórcy. Jak to się działo? Po
prostu Pan Bóg zaciągnął Lisowczyków do wojny przez podanie do serca Jerzego
Humanajego myśli o tym, by prosić o pomoc lisowczyków. Dobrze, zastanawia się ks.
Dębołecki, ale jednak ktoś może zapytać: skąd wiem, że Pan Bóg ten zaciąg zrobił, skoro
nie masz listów przez Boga napisanych. I odpowiada:
Na to łatwa odpowiedź; Izaż nie jawny jest wszemu chrześcijaństwo boski zaciąg narodu
ludzkiego do żywota wiecznego?... Nad którą wojną nie masz trudniejszej. A przecież na
niej żadnych takowych listów nigdy nie było, ale tylko same słowa Pana Chrystusowe...
Niewidome tedy są zaciągi boskie i nie za ręce, ale za serce... Komu by jednak nie dość na
pomienionych racjach, ma wiedzieć, iż Pan Bóg nie ma kencelaryjej żadnej, bop wielkie
rzeczy za najmniejszym znakiem woli jego świętej nierównie ją doskonalej wyrażają niż
nasze litery. Sam też na innych materyjach prócz serc ludzkich rzadko pisuje... , "Przewagi
elearów polskich...", wyd. Turowskiego, Kraków 1859, s. 12 - 1 3

F R O N D A WIOSNA / LATO 1995

293

skała,
się

na
stolicą

której dostojna
sławy

Dziewica

tron

sobie

wzniosła

i która

dzięki temu

stanie

9

Nie potrafił jednak Adam Mickiewicz tej swojej wiedzy o duchowofizycznej strukturze przednowoczesnego świata unieść, bo wydawało się mu, że
taka wiedza jest gusłem i należy ją egzorcyzmować poza Kościołem, w sekcie.
Co znaczy wszystko jednak, że Mickiewicz, mimo że wiedział wiele, był na
wskroś człowiekiem nowoczesnym.
No, ale Jasna Góra stoi ciągle pośrodku Polski. Nikt jej nie zburzył, a
ludzie wciąż modlą się starymi słowami po kościołach. I zawsze: modlą się za
dusze zmarłych.
5.
Stoi za nami potężna tradycja mistyki, największej może w Europie
mistyki narodowej, z której to mistyki z pewnością nie musimy się tłumaczyć, ani
której to mistyki nie musimy się wstydzić. Jestem zupełnie bezradny, by ową
mistykę jakoś nazwać, dlatego, że ucieka ona językowi, chowa się przed
pojęciami, jest nieuchwytna, zadziwiająca i niespotykana: bo powszechna,
codzienna, widziana w życiu codziennym Sarmatów; zarówno najgłębiej
Intymnym, jak i społecznym, czy wreszcie, w życiu politycznym. W tej
wielowymiarowości tkwi jej największa tajemnica. Co ją łączy od wewnątrz? Co
spaja? Nie wiem. Zacznijmy jednak po kolei.
Jak to zwykle w życiu bywa, Jan Chryzostom Pasek postanowił się
ożenić, tylko ma pewien kłopot, nie wie mianowicie, jak to uczynić: szybko, szast
prast, czy po jakimś czasie, powiadomić rodziców, prosić o błogosławieństwo,
przysłać swatów, dogadywać się co do wiana Panny Młodej. Okazja do
żeniaczki jest. Panna młoda (podejrzanie!) napiera. Jej rodzina jeszcze bardziej.
Wszyscy prą do żeniaczki. Pasek jest niespokojny, co robić nie wie, wreszcie,
znękany niepewnością i kłopotem decyduje się prosić o pomoc ... Ducha
Świętego. Niech zadecyduje On. Wiadomo przynajmniej, że zadecyduje dobrze.
Pyta więc szlachcic śmiało co ma robić, czekać, czy nie, kogo pyta?... przyszłej
żony. Ta odpowiada: "Dla Boga nie czekać", i Pasek nie czeka już dłużej. W taki
sposób stają na ślubnym kobiercu: niespełna trzydziestoletni żołnierz z wdową w
wieku lat 46.
Żarty. Losy człowieka. Duch Święty jako doradca niefortunnego
małżeństwa, kompan sarmaty. Albo inna historia. Nie opowiem jej dokładnie.
Chodzi o to, że ściga Paska (niewinnego jak zwykle) rodzina jednej z ofiar
obozowej (czy może sejmowej) potyczki. Koniec końców w wyniku wielu splotów
okoliczności staje swoisty sąd średniowieczny. O tym czy Pasek jest winny
śmierci czy nie, zadecyduje wojna. Taką decyzję podejmuje sam hetman
Czarniecki. Rycerz słynnej chorągwi hetmańskiej wychodzi z życiem z wielu
opresji. To jest dowód jego niewinności przed Sędzią Najwyższym, a zatem
dowód obowiązujący ludzi. Sprawa rozchodzi się po kościach.
Wznosimy się na coraz wyższe rejestry. W końcu jest opisany przez
Paska inny rodzaj zażyłości pomiędzy człowiekiem w Polsce a Panem Bogiem:
kwestia bezkrólewia, opowiedziana, ma się rozumieć z prywatnej, Paskowej
9

Ks. Augustyn Kordecki, Nowa Gigantomachia, albo pamiętnik z oblężenia Jasnej Góry",
Paryż 18??
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perspektywy. Oto jak komentuje pamiętnikarz niepowodzenia stronnictwa
francuskiego, a szczególnie prymasa Prażmowskiego:
Wiedział ślepy arcybiskup, źe statute abdicatione wszystkiego rzędu w Polszczę
dependencyja od niego będzie; dlatego urge bat abdicationem, żeby tym
snadniej swojej dopinał imprezy, będąc w Polszczę alter rex, a Pan Bóg po
staremu inaczej.
To był silny dowód: oto ten, który mógł, zdałoby się, najwięcej, przegrał,
a ci, którzy mogli najmniej, wygrali. Czemu tak się stało? Ależ o tym nie należy
wątpić: Bóg tak chciał i przez Ducha Świętego podał w usta i serca szlacheckie
innego króla, tego, którego chciał mieć: {jak nam dzisiaj wiadomo niedołężnego
głuptaka) Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Skąd takie myślenie? Ależ Królestwem Polskim, Państwem sarmackim
nie rządził żaden król: na ziemi pomiędzy Krempakiem a Morzem Bałtyckim
poprzez polityczną zasadę elekcji viritim rządził sam Pan Bóg. Ta zasada i
praktyka ta wyrażała najgłębiej tajemnicę o duchowo-fizycznej naturze
Rzeczpospolitej. Króla podawał do serca szlachcie sam Pan Bóg i dlatego
monarcha polski różnił się od monarchów innych państw europejskich.
Fakt ten jest powodem dumy nie tylko Paska. Z odcieniem wyższości
wykrzykuje Europie te prawdy Wespazjan Kochowski w swojej "Psalmodii
polskiej":
Żyje Bóg, Stwórca nasz, króle podający: niech i król długowiecznie żyje, od
Boga podany.
Którego nie żywot niewieści albo marna kolebka na tronie posadzi: ale wola
Boga zastępów przez głosy mnogiego rycerstwa panem uczyni
Każdy więc z panów braci, zebranych na polu elekcyjnym, doświadczał
metafizycznego porządku polskiego ustroju, przekonując się zarazem, że
uczestniczy w dotykalnym, namacalnym, każdorazowym cudzie: w wyborze
władcy. Zadziwiające połączenie polityki z religią czy inaczej życia społecznego
z wiarą dokonywało się na polu elekcyjnym.
10

6.

Do owego pola elekcyjnego ułożona była cała metafizyka polityczna
albo też polityka metafizyczna. Najpełniejszym chyba jej wyrazem, a
przynajmniej
najbardziej
spektakularnym
było
pisarstwo
Stanisława
Orzechowskiego. Jego "Policyja Królestwa Polskiego", za życia autora nie
wydana, jak wiadomo podsumowuje poglądy pisarza na sprawy ustrojowe
Rzeczpospolitej.
Cała nauka Orzechowskiego, wyłożona wcześniej w dialogach, jest
bardzo ciekawym świadectwem dziedzictwa myślenia Arystotelesem w czasach
nowożytnych. Autor (podobnie jak późniejszy o pół wieku prawie Sebastian
Petrycy z Pilzna) porusza się tropem myśli Arystotelesa i, jako jeden z
10

W. Kochowski, Psalmodia polska, Psalm IX, [w:] "Utwory poetyckie", Wrocław 1991,
s.390;
Jest to znowu wielokrotnie powracający temat w piśmiennictwie barokowym, obrośnięty
bogatą literaturą
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pierwszych chyba, usiłuje skonstruować polski język filozofii politycznej, ale nie
da się ukryć, że greckiego filozofa traktuje Orzechowski raczej jako punkt
wyjścia, daleko idącą inspirację do własnych rozważań. Oczywistą kanwą tych
roztrząsań staje się natomiast katolicka post-arystotelesowska myśl o państwie
wywodząca się z tradycji pism Św. Augustyna czy też późniejszej doktryny Św.
Tomasza z Akwinu.
Warto tutaj zwrócić uwagę właśnie na kwestię owej chrystianizacji myśli
Arystotelesa w odniesieniu do opisu ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. Ba! obrona
Arystotelesa, czyli filozofii, czyli naukowej drogi wiary, pod piórem
Orzechowskiego przeradza się w manifest omalże nie programowy obrony
Kościoła Katolickiego przed herezją:
Dwiema rzeczami kościół Boży kacerzom zawsze srogi był i będzie: naprzód
prawdą swą własną a potem drogą Arystotelesową
i ów sąd uzasadnia pisarz przykładami, po czym określa zależność nauki i wiary
jeszcze mocniej:
Z tąd tedy to na oko wiemy, iż ktokolwiek z kościoła bożego Arystotelesa
wygania, łupi kościół boży, obrony jego odejmuje, niemym go czyni przeciwko
żydom, kacerzom, Turkom, poganom, na koniec na pośmiech i na hańbę kościół
boży wszem nieprzyjacielom jego wydaje.
Sądzę, że to dosyć istotne twierdzenia. Skoro bowiem przyznamy, że
Arystotela traktuje Orzechowski prawem synekdochy, to wyłania się z takiej
metafory obraz myśli, wiedzy, naukowej drogi a przede wszystkim obraz
intelektualnego ^ wypowiadania się, i ostatecznie język, który umożliwia
porozumienie bądź też uzasadnienie różnic pomiędzy ludźmi.
No i właśnie, mniej więcej od czasów Kartezjusza drogi myśli i wiary
rozeszły się. Żyjemy w czasach owego rozejścia się i widzimy, doświadczamy,
jak nieudolnie usiłuje się je zlepić - drogą holizmu, metodami new age'owej
nauki, ucieczką do myśli pozaeuropejskiej, kompletnie opuszczając swoje
naturalne dziedzictwo.
Wywód Orzechowskiego o Królestwie Polskim jest dla nas o tyle
ważny, o ile wyjaśnia tajemnicę o duchowych korzeniach Rzeczpospolitej.
Naukę Arystotelesa, co do celu ostatecznego każdej Rzeczpospolitej (jest nim
dobro, opierające się na cnocie indywidualnej) wzbogaca Orzechowski o naukę
katolicką.
Królestwo jest zgromadzenie wiela domów, posad, miast, powiatów, ziem, ludzi
wolnych, jednemu zwierzchniemu,
rodem zacniejszemu,
wolnością
jaśniejszemu, sprawiedliwością chwalebniejszemu, męstwem sławniejszemu,
wyborem i głosem wolnym od ludzi wolnych wybranemu i dla spólnego
dobrowolnego dobrowolnie podane...
W takim królestwie króluje prawo, bo ono jest ponad królującym; ono i
przez nie Bóg. Właśnie tym metafizycznym projektem władzy tłumaczy
Orzechowski polską zasadę elekcyjności następców:
Ale w królestwie, iż pod królem, jako pod Bogiem jakim wolność wszelaka
poddanemu jest, przeto też człowiek żaden nie rodzi się królem, ale na
11
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Jerzy Ziomek, opisując inspiracje "geometryczne" "Qinqunxa , odwołuje się do
wczesnochrześcijańskiej tradycji piśmienniczej, por. Jerzy Ziomek, Renesans, Warszawa
1973, s.209
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pospolitem królestwa swego.
Rzeczpospolita to też dla Orzechowskiego imago mundi, obraz całego
świata, skoro stworzona jest ona przez Boga "wszystko w niej widzisz na ksztai
świata tego widomego być sprawiono". Największą tajemnicą dobrej
Rzeczpopolitej pozostaje jednak pokrywanie się indywidualnych dążeń jej
mieszkańców z "końcem" Rzeczpospolitej samej w sobie. Jakie muszą być
spełnione warunki by owo nałożenie mogło się dokonać?
Otóż w instytucjonalnych i metafizycznych ramach katolicyzmu, który,
zdaniem Orzechowskiego, wypełnia arystotelesowską zasadę zgodności celów
indywidualnych z celem wspólnoty tworzącej państwo jako grupę ludzi i
określoną ilość instytucji.
Na razie pominiemy zagadnienie instytucji czyli "urzędów"
Rzeczpospolitej, a przyjrzymy się osobie. Owa bowiem jedność uzyskuje w
katolicyzmie potwierdzenie najgłębszej prawdy o miejscu człowieka w całości
planu zbawienia, albo - jeżeli przyjmiemy bardziej racjonalny żargon - w
porządku rzeczywistości.
To
tedy jest
największe
błogosławieństwo
nasze,
dostać jednego
potrzebnego,
to jest mieć wolę zjednoczoną z anielską i boską wolą,
być w jedności z Panem
Bogiem i ze
Wszystkimi Świętymi jego;
co jest nic inszego, jedno mieszkać w
kościele świętym,
w jedności i społeczności krześcijańskiej; który kościół zawarł
w sobie (...) pod zwierzchnością bożą wszystkie ludzie,
tak na ziemi bojujące,
jako
i w niebie
z
anioły świętymi królujące.
A
to
jest on
członek
wiary
krześcijańskiej,
którą wierzymy Świętych
obcowanie;
bo
obcujemy przez
wiarę
i
przez nadzieję, po ziemi chodząc, z świętymi onymi w niebie mieszkającemi,

miłością z nimi złączeni.
Mam nadzieję, że widać już teraz wyraźnie skąd brali się święci polscy
nad polami bitew. Oraz, że widać to, jakimi "oczami" obserwowali ich Polacy,
widniejących w chmurach. Nie były to z pewnością krzywe okulary zabobonu,
ani przydymione szkła ciemnoty, jak to z gracją i uporem wbija się nam do głowy
przez ostatnie dwieście lat. Zatem widnieli owi święci pośród obłoków dzięki
lunecie, teleskopowi, mikroskopowi elektronowemu, prawem języka nauki,
wiedzy, pewności, dyktowanej przez najważniejszy chyba nurt filozofii
europejskiej, dziedzictwa filozoficznego patrona Europy, Arystotelesa.
W interpretacji zaś "stanowej", odwołując się do swego sławetnego,
wcześniejszego "Quinqunxa" Orzechowski przekłada wprost zasady wiary
katolickiej na metody funkcjonowania Państwa polskiego.
... koniec Królestwa Polskiego nie jest inny żaden nad ten, aby ono w królestwie
bożem, to jest w kościele świętym krześcijańskim, jednej woli było przez wiarę z
Bogiem i świętymi anioły jego, tak aby królestwo boże znaczne na Królestwie
Polskim było i jedną wolą pospołu z niem złączone. Czego aby Polskie dostąpiło
Królestwo, dał Pan Bóg w Polszczę kapłana i króla, dał radę, dał też i rycerstwo:
aby ono wewnątrz święte było i kapłanem, porządne królem, posłuszne
rycerstwem; a zewnątrz aby było królem obronne i ijcerstwem swem mężne
przeciwko każdemu onemu, którybykolwiek chciał Polskie Królestwo /.../ od
królestwa odwodzić bożego, a onę jedne wolę, którą Królestwo Polskie z
anielską i boską wolą jest zjednoczone chciał targać i od tej jedności odwodzić.
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Inaczej: religia katolicka stworzyła polską państwowość i ten
nierozerwalny związek Kościoła z Królestwem jest fundamentem istnienia
Polski.
Nic zatem dziwnego, że określa Orzechowski Królestwo Polskie jako
doskonały wzór ustrojowy: powtórzmy, z tego względu, że odpowiada
arystotelesowskiej, idealnej politei, oraz z tego powodu, że realizuje ono
najgłębiej zasadę metafizycznej jedności, czyli katolickiej nauki o Państwie.
Tu gdzieś zawiązuje się ów związek, w tych duchowych i naukowych
okolicach, związek Polski i katolicyzmu oraz powód podstawowy znaczenia
Królestwa Polskiego w dziejach Europy. I to nie jest tylko zdanie
Orzechowskiego czy też szarego szlachcica przestrzeni Rzeczpospolitej. Myśl tę
powtórzy po wiekach Adam Mickiewicz:
12

W Polsce cios zadany religii katolickiej,
wywracał od razu Rzeczpospolitą,
bo tu
wszystkie
zwyczaje
wojenne
i
cywilne
opierały
się
na
mocnej
wierze
w
zależność bezpośrednią
świata
ziemskiego
od świata
wyższego....
Z tej
wiary
wypływa cała moralna i polityczna siła organizmu Polski...

7.
Adama Mickiewicza - zresztą - kwestia elekcji bardzo frapuje i
zachwyca, tłumaczy bowiem ona "rolę" Polaków w społeczności światowej i
odkrywa sens dojrzałego działania wieszcza, którego przecież cała twórczość
rozgrywa się wokół "idei polskiej".
Do tego obrazu, interesującego, który otrzymujemy z Wykładów w
College de France dorzuciłbym, jeden wątek: powszechość, wspólnotę
przeżywania narodowej mistyki, ową potoczną zwyczajność najmocniejszych
poruszeń duszy indywidualnej, która przeglądała się jak w zwierciadle w
zbiorowości. Gdzie są jej korzenie? Gdzie owa mistyka ma zahaczenie, że tak
jest pełna?
Może właśnie jej korzenie tkwią w "Godzinkach", "Nieszporach",
"Gorzkich żalach", w potokach słów, które od wieków odbijają się od nieba
zawieszonego nad tym krajobrazem pełnym lip, wierzb i kościołów. Odbijają się
od tego szarego nieba, ale czy nie docierają nigdzie?
Jeżeli nawet zabawimy się w Pascala i orzekniemy, że nie ma nic Tam,
Ponad czyli w Niebie, to wtedy na pewno jest Tu: a owo Tu, to setki milionów
głosów, które od wieków powtarzają te same modlitwy i wierzą że to, co mówią,
jest prawdą. Nawet więc, gdyby nie było Nic, to jest ogromnie wiele: setki lat
wytrwałego powtarzania, które chroni. Mój Boże - kończmy tę zabawę - gdyby
nawet ten głos odbijał się od pustego nieba, to wraca Tu, a więc dociera,
ogarnia, przytula i gromadzi. To jest ogromnie wiele!
Nikt jednak nie każe bawić się nam w Pascala. Żadne oświecenie,
żaden kolejny pęd racjonalizmu: nic: po co więc szukam żałosnych ścieżek dla
wytłumaczenia tego, czego nie trzeba nikomu tłumaczyć? Ano po to, by zapytać
odpowiadając: gdzie jest najgłębsze jądro tej polskiej religijności, tego
najsilniejszego trwania, tej obrony nieustającej?
Jeżeli Paska potraktujemy jako figurę (przed czym z całą siłą swej
indywidualnej niepowtarzalności będzie się on bronił), jako figurł polskiego losu,
12
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io zoDaczymy w jego egzystencji taki moment, taki punkt, który ogromnie wiele
odkrywa, taki moment, od którego dalej cofnąć się już nie sposób. Ten punkt to
absolutna, irracjonalna, niczym nie udowodniona (ba, przekreślana nieustanną
empirią) wiara w to, że niewinnego nic złego spotkać nie może. Jest to funkcja
całkowiej ufności, uległości wobec prawdy oraz niewzruszonej pewności w
metafizyczny porządek rzeczywistości i zarazem funkcja dziś całkowicie
niepojętej dumy. Ta ufność zradza ukryty pod kołdrą czasu trop sarmackiej
religijności: polskiej mistyki codziennej.
• Karty "Pamiętników" opisujące sceny, kiedy Pasek oskarżony o
sprzyjanie konfederacji wojskowej, ba, uważany za posła zbuntowanego wojska,
staje w Grodnie przed członkami senatu w obecności króla Rzeczypospolitej
(dwóch najważniejszych stanów Państwa Polskiego) powinny znaleźć się w
każdej antologii literatury polskiej wszystkich czasów. Pokazują one
n aj wymowniej prawdę o tym kraju, gdzie potrafiono korzystać z prawa, a raczej,
gdzie życie upływało w opiekuńczym (no, może nie zawsze) cieniu sądownictwa.
Oto bowiem Pasek oskarżany o zdradę i tak dalej, kąsa, dotknięty do żywego
dwoma: tym, że został zatrzymany oraz tym, że się go znieważa nazywając
zdrajcą.
Dziwne to sceny: szlachecki - prawie golec - żołnierz (chociaż z
chorągwi Czarnieckiego!) obrażony obraża najbogatszych, potężnych, jak nam
się wmawia, prawdziwych władców Rzeczpospolitej i dodatkowo występujących
przed nim w togach państwowych urzędników. Jak to wyjaśnić, tę ślepą odwagę,
zacietrzewienie? Pieniactwem? Ależ mój Boże, jakież to pieniactwo?
Obrona (a raczej kontrofensywa) Paskowa idzie dwoma drogami:
rzekłbym metafizyczną oraz... no, ale po kolei.
Metafizyczna obrona Jana Chryzostoma opiera się na omawianym tu
do znudzenia przeświadczeniu, iż niewinnemu nic stać się nie może. Wyraża tę
myśl najlepiej lapidarne, wojskowe stwierdzenie oskarżonego: "bom w
niewinność swoje dufał tak jak w sto tysięcy wojska" oraz niesamowita scena
dialogu w pilnie strzeżonej przez straże stancji Jana Chryzostoma Paska
pomiędzy nim a księdzem biskupem kijowskim, który przyszedł namówić
oskarżonego do przyznania się do nieistniejącej winy, oferując w zamian
dyskrecję pańską. Od powiedź,Paska jest prosta jak wojskowa komenda: Jeden
Bóg, który stworzył niebo i ziemię, WNMPana i mnie też lichego człowieka, niech
mnie wyświadczy jako protektor innocentiae, kiedy mnie cnota i poczciwość
wyświadczyć nie • może....
I zaraz zostaje do niej dodana swoista metafizyczna argumentacja
odwołująca się do niezachwianej pewności w niepodważalne istnienie świata
•postrzegalnego i wiary w eschatologiczny porządek, który tenże świat wypełnia i
nim od środka kieruje:
Ani groźba, ani prośba fantazyjej mojej dominari nie może. Dla prośby nie stanie
się słońce makuchem, nie przeformuje się prawda w nieprawdę; dla groźby zaś,
Bóg widzie, że jednym krokiem nie ustąpię i choćby mię tu przy niewinności
mojej miało co potkać, prosić się ani lękać nie będę.
Drugi wymiar obrony, być może, stanowi większą szansę na
znalezienie odpowiedzi na nurtujące nas tutaj pytania. Pasek broni się, bo
doskonale wie kim jest albo raczej kim czyni go litera praworządności
państwowej. Na groźby reaguje groźbami, bo zna prawo i mieszka w tym kraju
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nie od jednego pokolenia. Oto kilka znamiennych odpowiedzi na groźby kar,
jakie nakładają na niego (na razie werbalnie) najwyższi urzędnicy państwowi:
Com tedy mówił, to i teraz mówił (...) że się każdemu w urodzeniu sobie
równemu upomnieć będę umiał. Mam sejmiki, mam trybunały, mam koło
generalne; utraque civis, bom i szlachcic, bom i żołnierz, słów nigdy swoich
zaprzeć się nie umiem.
Natomiast zagrożony najwyższym wymiarem kary, odpowiada, atakując
z furią:
Me ugasi nikt krwią moją niewinną zapału tego, który małevolis consiliis, nie
wiem, jeżeli nie na zgubę naniecił ojczyzny. Za niewinność moję ujmie się Bóg,
wojsko i moja uboga parantela, bo mi nietrudno o krewność, dawno się czując,
żem jest szlachcicem. Polęże głowa, zostaną zęby i jakażkolwiek nominis
recordatio. Nie nowina to pod słońcem.
Może tyle cytatów wystarczy, by pojąć, że to jest ten Zbaraż, to jest ta
Jasna Góra, ten nieustający proces, który kieruje przeciwko wszystkim nam, jak
mówiono w XVII wieku, zwodniczy świat. Adam Mickiewicz, ten duchowy patron
mojego pisania, zauważył podobne, psychologiczne wątki w "Nowej
Gigantomachii" księdza Kordeckiego. "Pamiętnik z oblężenia Jasnej Góry"
nazwał epopeją moralną dziełem, w którym dochodzi do głosu "idea
narodowości polskiej", którą tak streszcza Wieszcz: nie mieć względu na
okoliczności ani na mniemania ludzkie, a dopełnić wiernie swych obowiązków...
Zdaniem poety Kordecki posiada w pełni ową ideę. Tam, w jego "Pamiętniku",
podobnie jak w przypadku Paska i senatu, równie wielkie jest zagrożenie ze
strony Szwedów, co własnej i współobrońców słabości. Świadomość tego
podwójnego oblężenia towarzyszyła od początku tym, którzy pisali i o Kordeckim
i o Jasnej Górze:
Wielka to jest rzecz i odważna bronić się nieprzyjacielowi, widome od siebie
odwracając niebezpieczeństwo tam, gdzie o ruinę i ostatnią zgubę idzie,
zastawić się piersiami i usilną nieprzyjacielską nawałność wzajem wspierać
ochotą; jednak te wszystkie rzeczy, iż są widome nie tak są straszne, bo im się
obronić może i nie zawsze zwycięstwa otrzymują. Ale odpór dać skrytym i
różnymi smakami przyprawnym namowom.... - zauważa na przykład nieznany
autor "Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej, Pieśni XII".
Mickiewicz twierdził, że siły do owej obrony czerpano z jasnej idei
narodowości polskiej, że tam - niejako składowała się energia, będąca
zapleczem polskiej historii.
Czyżby z tych samych źródeł czerpał Pasek inspiracje do swojej
buńczucznej obrony? Mówiąc jednak znacznie prościej na straży owego
Paskowego Zbaraża stoją: wiara w porządek przedustanowiony i poczucie
posiadania: praw, obowiązków, koligacji rodzinnych, określonej pozycji w
zbiorowości zwanej społecznością państwem czy też narodem.
A więc taki, dialektyczny uchwyt podpowiada nam figura Jana
Chryzostoma Paska, niemniej jednak jego wizerunek wciąż pozostaje tylko
dwuwymiarowy. Wciąż otwarte pozostaje pytanie o trójwymiarowość: w jakim
miejscu nachodzą się na siebie ten porządek moralny, porządek religijny i
porządek materialny, codzienny, prawno-państwowy? Jaki jest początek i kształt
sarmackiej mistyki codzienności? Jaka jest arche, idea JChP, ksiłdza
Kordeckiego i tylu innych? Nawet jeżeli nie uda się nam odpowiedzieć na te
trudne pytania, warto je zadawać, bo liczyć się będzie wysiłek, podejmowany po
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latach. W końcu bowiem zdanie, wypowiedziane przez Mickiewicza do
słuchaczy kursu literatur słowiańskich pozostaje wciąż otwarte i prawdziwe:
Współcześni niemal zapomnieli o tym przedziwnym mężu. Historycy wieku
XVIII, wielbiciele i naśladowcy szkoły angielskiej i francuskiej nie mieli już
odczucia dla takiego zjawiska, nie wiedzieli już jak o nim opowiadać; zapewne
wstyd im było wysławiać jakiegoś tam mnicha.
8.
Do klasztoru na Świętym Krzyżu jechaliśmy prawie cały dzień. Nie od
razu wiedzieliśmy po co; przede wszystkim należało odrzucić turystyczną
motywację; pogoda była fatalna; wczesna wiosna, padające co chwila niemiłe,
zimne mżawki. Jechaliśmy dziwnym tropem: Chęciny, Święta Katarzyna, dalej
Bodzentyn, potem znowu chcieliśmy się przedrzeć na południowe stoki Gór
Świętokrzyskich, by wędrować na południe, dotrzeć do Ujazdu i jego ruin a
stamtąd przez Szydłowiec, Raków i Wiślicę, rozpocząć odwrót. Doskonale
wiedziałem jakimi ziemiami się poruszamy. Każdy z nas zna ślady, które tutaj
wydeptywano przez tysiąclecia, od kultury łużyckiej po Oblęgorek czy też
Żeromskiego. Nie może oczywiście zabraknąć i Kochowskiego.
Trudno jednak było nam dostać się do klasztoru na Świętym Krzyżu,
gdyż szczyty świętokrzyskie pokrywała mgła, bardzo gęsta mgła, która niosła
śliską nawierzchnię i marznący w bylejaki śnieg - deszcz. Myśmy jednak jechali i
kiedy wydostaliśmy się blisko szczytu, mgła otoczyła nas zwartym pasem tak, że
nie widzieliśmy dalej niż na kilka metrów. Nie widzieliśmy nic. Jakoś tak
nieporadnie kluczyliśmy samochodem po alejach i drogach aż prawie zupełnie
straciliśmy kierunek.
Klasztor wyłonił się z mgły nagle, tak jak powinien, więc zatrzymaliśmy
auto, zostawiając je tam, gdzie się zatrzymaliśmy i ruszyliśmy. Okropne zimno i
wilgoć i całkowita pustka, wydawałoby się, wymarłej okolicy napawały nas takim
charakterystycznym poczuciem opuszczenia, jakiego to uczucia doświadcza się,
kiedy w trudnych warunkach znajduje się w górach, blisko szczytu, najczęściej
samotnie, lub w kilka osób. To zdanie się tylko na siebie i górska aura, i wilgoć,
opuszczenie i poczucie dziwności miejsca i może przede wszystkim dziwności
swojej obecności w takim miejscu nie opuściły nas także w środku, kiedy w
kaplicy Oleśnickich modliliśmy się przed sławnymi relikwiami, i wtedy to jakoś
wszystko zaczęło się składać. Nie tylko ta wycieczka, która nabrała głębszego
sensu, ale w jakiś dziwny sposób i to, że słowa pierwszej pieśni, pierwszej poezji
w tym języku to "Bogurodzico dziewico" i to, że Pasek tak łagodnie utrzymywał,
że bez Boga nic nie może go spotkać i wiele wiele innych pozornie obcych sobie
rzeczy trafiło w swoje koleiny, chociaż dalej nie potrafiłbym tego wytłumaczyć.
Zacząłem
sobie
przypominać wszystkie
znaki
obecności,
których
doświadczałem w swoich dotychczasowych życiowych przygodach; ślady po
Konfederacji Barskiej rozsiane po różnych miejscach w Polsce, resztki okopów z
wojen, mury Jasnej Góry i wymalowaną w obraz ścianę kościoła Karmelitów na
Piasku, słowa umierającego kardynała Hlonda cytowane przez Papieża w jego
książce, kazania Skargi, pozostałości po dworach, w których kiedyś mieszkali
ludzie, pozostałości zadziwiające, bo niezniszczalne, znaki troski o przestrzeń,
tak jak tamte olbrzymie jesiony wokół nieistniejącego od setek lat może domu
Wacława Potockiego, z których jeden powalony przez burze pozostanie, bo nie
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ma takiej siły, która'by mogła wyrwać jego potężne korzenie z ziemi, owe słynne
wzgórza łagodnie opadające na jedną stronę, w kierunku oczka stawu, i
wreszcie,-te setki, tysiące krzyży, nad stromymi dachami, pod którymi gromadzą
się ludzie, między innymi po to, by w czasach Wielkiego Postu od trzystu lat
conajmniej powtarzać zawodzącą nutą najczystszą poezję "Gorzkich żalów", i
same "Gorzkie żale" i ów fragment, który przyprawia o drżenie:
"Opoki się twarde krają
Z grobów
umarli powstają
Cóż jest, pytam, co się dzieje?
Wszystko
stworzenie
truchleje."

W takim stanie duszy schodziłem do owej słynnej krypty i zobaczyłem
dobrze zachowane trupy Jeremiego Wiśniowieckiego, ale także dramatyczne
zwłoki powstańca z 1863 roku, który, widać to boleśnie, naprawdę nie chciał
umierać i życie zostało z niego brutalnie wyrwane; i pogodzone czy raczej
pozostawione zwłoki zakonników.
A potem zacząłem orientować się powoli w tym całym labiryncie, kiedy
w ciszy zimnego i pustego krużganka milcząc szliśmy do wyjścia, coś się
wyjaśniało, jakiś los, wiara, ufność, jakby spływała.na mnie ta wiedza Paska,
jego poczucie racji i poczucie butnej godności i pokory zarazem. Jakoś to
zaczęło się łączyć razem i było - zadziwiająco - połączone potężnymi więzami
tysiącleci, tej pogańskości, której uhonorowaniem i ukoronowaniem stała się
relikwia Krzyża Świętego, która trafiła w to miejsce nieprzypadkowo tyle setek lat
temu.
Jednak ostatnie doświadczenie czekało mnie już po wyjściu na zimne,
porywiste, mgliste powietrze, gdzie na ścianie zobaczyłem płytę z wierszem i
napisem. Napis mówił, że był tu w Klasztorze w 1841 roku Cyprian Kamil
Norwid, i że znalazł on w księgach zakonnych wiersz i wynotował go: wiersz
został również wykuty na tablicy.
Tak Kościół trzyma,
że gdy Pan umierał,
Na
Akwilon,
głowę
skłoniwszy,pozierał;
Na Oliwnej
Górze dziwnej
Kończąc mękę,
Skłania rękę
Na
północnych
ludzi.

I ów ważny fragment "Góry Łysej" był jak podsumowanie: niczego
więcej nie trzeba było już tam, w tych otoczonych mgłą budynkach szukać. Bo
wszystko, od łużyczan wielbiących swoich mrocznych bogów, po powstańca
kłutego spisą w pierś, zostało połączone w szereg, w ciąg, w następstwo, a
drzwi, które intelektualnie opierały się naporowi, ustąpiły. Pozostało tylko
zadanie, by tą wiedzą jakoś się podzielić. Co też czynił. -I robił to z wielkim
zadowoleniem, bo jest to wiedza naprawdę radosna.
9.

Stoję przed nie lada trudnym zadaniem, bo przed zagadką, wobec
której nie bardzo wiem co począć. Stoję, a właściwie siedzę nad "Psalmodią
polską" Kochowskiego, tak, tego domaka z Gaju a potem z Goleniowów, który
chwaląc swoją piękną ziemię kielecką, pisał wiersze o Polakach i Pannie Maryi.
Pisał też wiersze o Łysej Górze, ale nie wstępował w zawody z ksęłdzem
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Dębołeckim, był bowiem realistą: trzymał się faktów. Jakie to były fakty?
Przynajmniej z dwóch dziedzin: fakty prywatne, intymne, indywidualne oraz fakty
historyczne, narodowe, społeczne. Oba te plany przeplatają się przez całą
twórczość Kochowskiego, nawet w jego dziele historycznym, w "Klimakterach", a
oczywistym prawem bohatera lirycznego w "Niepróżnującym próżnowaniu",
gdzie Klio podpowiada chronologiczną kompozycję zbioru.
Najsilniej i najdziwniej to wymieszanie dwóch porządków, przy dodaniu
trzeciego, który nazwać można porządkiem faktów metafizycznych, występuje w
sławetnej "Psalmodii polskiej", napisanej przez Kochowskiego u schyłku wieku,
wydaje się, w typowo fin-de-sieclowym poczuciu wyjątkowości czasów w jakich
przyszło mu żyć. Lata 90. w Polsce XVII wieku to rzeczywiście idealny czas, by
podejmować swego rodzaju podsumowanie mijającego stulecia, bowiem właśnie
wtedy wszystko wskazywało na to, że sytuacja wreszcie po burzach, jak
wiadomo potężnych i wielu, powoli się uspokajała: rządził dzielny król Piast,
zwycięzca spod Wiednia, surmy bojowe nie podrywały już prawie nikogo do
boju: nastał złoty pokój, w jakże wielkim kontraście do wojny, która była
doświadczeniem całego kończącego się wieku.
No, ale przy swoim rzekomym millenaryzmie, Koch o ws ki nie był
dekadentem. Jego "Psalmodia" przynajmniej w pierwszych trzech psalmach
rozbrzmiewa muzyką głębokiej modlitwy. Dla mnie w tych psalmach jest
Kochowski sarmackim św. Augustynem albo jeszcze inaczej Augustynem z
niewyparzonymi usty. Lub jeszcze tak: Kochowski jest św. Augustynem z
sąsiedztwa.
Język religijny, język modlitwy Kochowskiego w "Psalmodii"
pobrzmiewa językiem mistyki "Wyznań", przypomina "mową pożyczaną z
Pisma", język - a choćby - św. Jana od Krzyża. Kochowski modli się Pismem,
niekiedy, jego prywatny głos zawieszany jest i dopuszcza głos z zewnątrz, głos
psalmów, ale też innych ksiąg Wiecznej Księgi.
Rzecz jednak oczywiście nie w literze, ale w duchu, stylu i rytmie
modlitwy Kochowskiego. Czymże różni się ona od rzeczywiście psalmicznego
pulsowania religijności?
Ty sam odziedziczasz wieczność z Jednorodzonym Twoim i z Duchem Świętym
po wszystkie wieki jesteś nierozdziefny w Trójcy, i doskonały w jedności.
Nie trzebać było firmamentu podnóżka nóg Twoich, boś Ty sobie sam niebem i
każde miejsce napełniasz, tak powierzchownie, jak wewnątrz.
Przed światem sameś był sobie światem Panie, a miejsce rezydencyi Twojej w
Tobie samym.
I tak dalej. Bardzo to sprawne nazywanie Stwórcy. Podejrzanie
sprawne, raczej nie podpatrzone, tylko głęboko własne, a jeżeli własne, to już
bardzo interesujące, bo odkrywające wielkie pokłady duchowości, siłę i
mistyczną energię. Takie na przykład wersety mocno istnieją:
Nie potrzebuje On nic od nikogo, a wszystko wszystkim daje; rad jednak widzi
wdzięcznego, a chwała ust pokornych kontentuje się.
że chciał kiedy chciał i jako chciał, za wymówieniem słowa Jego, stanęła tak
ogromnma machina niebios i ziemi.
13
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Julian Krzyżanowski nazywa, bardzo trafnie, "Niepróżnujące próżnowanie" "śpiewami
historycznymi", por. "Kronika Wespazjana Kochowskiego" [w:] W. Kochowski, "Lata potopu
1655 - 1657", przetł. L. Kukulski, Warszawa 1966, s. 6
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Me z materyi, ale bez materyi; chyba że był rzemieślnik materyą, albo materya
rzemieślnikiem.
A zatem mistyk, no może człowiek mocno, głęboko religijny. To jakby
prototypowy bohater "Psalmodii", ten pierwszy, na którego natrafiamy w trzech
pierwszych psalmach, człowiek modlitwy, "nazywający Boga", ale Everyman,
Jederman, Każdy czyli nie wiadomo kto. Tyle może wiadomo, że człowiek
baroku, bo przeszedł ostrą szkołę antyświatowosci KoheJeta i swoją duchową
strukturę konstruuje w oparciu o silną niechęć do materii.
Ale w Psalmie czwartym tenże Everyman, człowiek modlitwy przestaje
być Każdym, staje się Kimś, i owa przemiana jest bardzo w duchu
Owidiuszowym. Bowiem "człowiek modlitwy" okazuje się tym, który ma
"substancyjkę", skromną odziedziczoną po przodkach, i do tego, przemawia
językiem prawa, a raczej sarmackich nigdy nie kończących się spraw sądowych;
zatem mamy owe kondemnaty sądowe, zajednywanie wieży i w takiej głębokiej
religijności osadzone "wedle stawu grobla" i mamy też "szpłacheć", który sił
"gnaruje".
Mamy, słowem, portret całkiem konkretnego człowieka; szlachcica,
ziemianina, Polaka, bo dalsze psalmy już umieszczają go nie tylko na swojej
ziemi, ale także pomiędzy swoimi oraz - zanurzonego w historii, która nie dzieje
się, przynajmniej w Polsce, przypadkowo. Oto portret człowieka sarmackiego i
religijności jego.
Kim jednak jest sam Kochowski, ten mieszkaniec dworku, posiadacz
"substancyjki"? Jego autoporet budowany jest mozolnie na kartach Psalmodii.
Jest to autoportret bardzo intymny, niekiedy - chyba jednak tak! - zbyt intymny,
ekshibicjonistyczny, przerysowany w dosłowności i prawdomówności. Mamy
bowiem podany portret człowieka starego, dotkniętego niemocą owrzodzeniem,
chorobą skóry. Słowem mamy portret "męża Bożego".
Czemu jednak nikt tak nie czytał Kochowskiego jak on na to zasługuje?
Czemu mówiło się tylko o kreacji mówiącego "Psalmodię" na człowieka boleści,
anachoretę, proroka. Czemu te przejmujące słowa z Psalmu XXXIII są dla
badaczy niewiarygodne, czemu widzą oni w nich tylko stylizację:
Bo gdy rozmyślam przeszłe dni młodości mojej przypominam, że łam włosów
piększenie, nie mogło być bez obrazy bożej i zgorszenia bliźniego.
Zato tera zrosły się w kupę jak strąki bobu rozkwitłego, a nierozplecione
kędziory, uczyniły ze mnie Nazarejczyka
I ztąd mniemam czasem, żem zasiągł od Samsona stroju, albo żem tym
znakiem na sędźtwo ludu jest bożego naznaczony.
Dlaczego przywykło się temu nie wierzyć? I traktować to bardzo
osobiste wyznanie, jako "wstąpienie" w cudzy głos. Czego boimy się przyznać?
Czy może tego, że oto występował w Polsce XVII wieku prorok, który miał nam
do powiedzenia prawdę o metafizycznej naturze tego, co nas dotyczy: od historii
po życie polityczne, ale też i najgłębiej indywidualne?
Dziwny to obraz, człowieka ze szlacheckiego dworku, który poczuł się
dotknięty palcem Bożym, bo umiał (czy może też chciał tylko) czytać znaki. Nie
do pomyślenia: "człowiek Boży" na sumie w parafialnym kościele albo grający w
karty z proboszczem podczas wiejskiego wesela. Ale, zarazem, te moje pytania
wykraczają dalej.
Czemu, podobnie, wyśmiewa się z polskiej obrzędowości, poddaje w wątpliwość
tę religijność, podobno aintelektualną płaską i prymitywną, tłumną i pogrzebaną
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w "Gorzkich żalach", ukrytą za wysokimi górami "Godzinek", zafascynowaną
różnymi płaczącymi obrazami, i zapatrzoną w srebrne sukienki, w które ubiera
się obrazy.
Czy może dlatego, że zaraz potem u Kochowskiego i w tej religijności
całej, obok tych przejmujących myśli anachorety mowa jest o Królestwie
Polskim? O jego roli i zadaniach metafizycznych? O wolnej elekcji? O wojnie
pod Wiedniem z Kara Mustafą? Dlaczego się nie wierzy Kochowskiemu i
kaleczy jego głęboką religijność, nazywając ją li tylko - pobożnością sarmacką?
"Byłaby [ona] niechętna osobie (a ufająca gromadzie), daleka od doświadczenia
wewnętrznego (bo oddana obrzędom) i niezdolna do odżywiania mowy
symbolicznej (bo przejmie ją nietwórczo)...
Oto upiory polskiego baroku - sarmackie dzieci Boże, we dworkach, na poiach,
na grzędach, gwarne mową zmysłową i martwiejącą, władające językiem, który
nie zna symbolu i nie sięga tajemnicy."
Czy my jeszcze rozmawiamy tym samym językiem?
Jużże teraz siecz, pal i według upodobania Twego dotykaj, o Najwyższy, jeno
ukarawszy docześnie, racz przepuścić na wieki. Oświeć oczy moje, abym, kiedy
nie zasnął w śmierci i żeby nie rzekł trapiący mię nieprzyjaciel: przemogłem.
A ja i w najgłębszych boleściach śpiewać Ci będę.
Polska pobożność. Jasne, że nie ma tu języka symbolu, bo nie ma
miejsca na język symbolu, kiedy mówi się o faktach, o rzeczach konkretnych. A
rzeczy konkretne to wota przed świętym obrazem i Matka Boska Jasnogórska,
Królowa Poiski. A rzeczy konkretne, to wiara w bliskość światów. Rzeczy
konkretne, to wolna elekcja. Rzeczy konkretne, to Jan III pod Wiedniem, i
zwycięska wojna ze Szwedami, ale też święci Pańscy Polscy nad polami bitew, i
gdzie tu miejsce na język symboliczny? Dokąd ona ma dotrzeć? Kogo ocalać?
Przecież siła tych faktów właśnie jest ocalająca, a nie żaden język...
Właśnie z dworku, pola, grzędy, kościoła parafialnego zatłoczonego w
czasie sumy w niedzielne południe dobywa się głos polskiej religijności i jej
anachorety Kochowskiego. Tylko stąd. I aż stąd. Znikąd indziej, bo inaczej nie
byłby to głos, który trwa i wciąż mówi o Polsce to samo. Jest to bowiem głos ze
środka. To nie jest głos z zewnątrz.
Oto, który wróbiika na dachu sadzasz, a pod stropami budynków gnieździć się
jaskółce pozwoliłeś, i mnieś też Panie udzielił kawałek ziemi, którymbym się
gnarował.
To są te ramy śpiewu, absolutna podstawa, najtwardszy grunt pod
nogami, najpewniejsza pewność: osadzenie, które jest osadzeniem, niejako, w
porządku naturalnym. Tak chciano widzieć szlecheckie osadzenie się.
Słowa te przywołują też pewność mistyczną: zakładającą, że struktura
świata nie jest przypadkowa i że wypełnia ją porządek, który należy tylko
odszukać, ale by tego dokonać, nie trzeba przedsiębierać dalekich podróży poza
horyzont: wystarczy być u siebie i żyć zwyczajnym życiem: nawiązywać do
normy, a nie przekraczać ją; wieść życie instytucjonalne, bo to jest najlepsze i
zgodne z porządkiem.
Może więc odnaleźliśmy ów punkt archimedesowy, od którego wywodzi
się wszystko to, co nas określa i dotyka, a może jeszcze nie, może trzeba
szukać jeszcze dalej, jeszcze głębiej, i pewnie przede wszystkim, jeszcze
odważniej, ale już poza granicą nawet tych wywodów. Szukać od samego
środka, bo tylko pewnie tam może spłynąć na szukającego pełnia i łagodność, i
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na pewno radość. Dalej więc chyba inna droga powinna prowadzić naszą
ciekawość. Może wyszukiwać ją będzie właśnie ów rytm kołyszący się,
niezdarny i przejmujący "Godzinek", może też właśnie kończące się śpiewy
"Gorzkich żalów"? A może też Psalm XIV "Za ucieczkę grzesznych, Pannę
przenajświętszą dzięka", który znajduje się prawie w samym środku "Psalmodii
Polskiej"? Może lepiej, by on nas wiódł dalej, podobnie jak pewien stary
kościelny śpiew poprowadził Jana Chryzostoma do bitwy pod Połonkami
tamtego ranka, kiedy po śnie na brzuchu Moskala przystępował do spowiedzi,
bo nie miał żadnej pewności czy ranek, który dane mu było oglądać tego dnia,
nie jest ostatnim rankiem jego życia.
Chwalebne rzeczy o tobie powiedziano miasto Boże; pamięta on na
Raab i Babilon, które o nim wiedzą, ale i o tobie nie zapomni, któreś Go w sobie
zawarło.
Tyś wiecznego króla pałacem, nieogarnionego monarchy skłonieniem;
natury cud cudów przepaść, jeden met Wszechmocności.
O miasto, o Syonie! przechodzisz niebo wielkością, w sobie zawarłszy
Tego, którego przesterzeństwo Olimpu ogarnąć nie może.
Więcej w Tobie wygody niż w najżyźniejszych nad Nilem polach, tamte
doczesne pożywienie, a tyś nam mannę żywota z siebie wydało.
Więcej w Tobie nadzieje, niż w miastach ucieczki; tam musiał rączo
winowajca uchodzić, a ty samo szukasz grzesznego z ratunkiem.
Więcej w Tobie dostatków niż w skarbcach Salomona, bo gdy Bóg w
domach twoich poznany, przynoszą mu królowie ziemscy podarunki od złota.
ŚHcznosć twoja dziwem jest natury, zazdrości cierniem, nieprzyjaciół
trwogą.
Dobrotliwość Twoja, proszącym posiłek, zgubionym żywot,
osierociałym pociecha.
Ale jaż się to na chwały twoje zbiram o miasto pańskie? któż mówcą
bez języka będzie, albo jako może kret bez oczu widzieć promienie słoneczne?
Iżali ciemność chwalić może światłość? albo jako z twardego
krzemienia zdrój obfity wypłynie?
' Krzysztof Koehler
Wielki Post 1995
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ESTERA LOBKOWICZ

N I E B E Z P I E C Z N E KSIĄŻKI
Gdy pytano chińskiego mędrca, jaki poemat uważa za arcydzieło,
odpowiedział: Taki, który przez każdego czytelnika inaczej jest rozumiany, a
wszyscy mają rację.
Powieść Umberto Eco "Imię róży", ledwie ukazała się drukiem, zdążyła
nie tylko stać się światowym bestsellerem, lecz obrosła dziesiątkiem
najróżniejszych interpretacji. Dla ceniących intrygę i tajemniczość będzie
książką sensacyjną do ostatnich stron trzymającą w napięciu. Dla licznych
obecnie zwolenników gnozy może stać się przyczynkiem do dyskusji o
nieziszczonej roli herezji w dziejach chrześcijaństwa. Dla tych jeszcze, którzy
znają "Pejzaż semiotyczny" Eco, będzie "Imię róży" przede wszystkim rozprawą
z semantykami. Równie dobrze zresztą postmoderniści mogą okrzyknąć tą
powieść swoim flagowym okrętem.
We mnie samej po lekturze książki odezwały się dwa głosy: pierwszy
kreślił z rozmachem nowy krąg. interpretacyjny, a drugi starał się ten krąg
zacierać. Wywiązała się między nimi zacięta dyskusja, a ja zamykając oczy,
wyobraziłam sobie właścicieli głosów, toczących turniej słowny, na
podobieństwo tego, który w kwietniu 1482 r. stoczyli na dziedzińcu pałacu
kanoników w Reggio Aemilia - Pico delia Mirandola oraz Girolamo Savonarola.
Stali się oni w mym umyśle personifikacjami odwiecznego sporu, który
rozbrzmiewał już na długo przed nimi, a którego echa docierają dziś do nas z
kart powieści Eco.
1.
Rozpocznę od konstatacji, być może, dla znawców literatury oczywistej
- powiedział pierwszy mówca po nader uniżonym ukłonie, jaki wykonał przed
licznie zgromadzonym audytorium. - Kluczową postacią w powieści Eco jest
ociemniały strażnik klasztornej biblioteki. Nieprzypadkowo ów sędziwy erudyta
nazywa się Jorge z Burgos. Aluzja do osoby Jorge Luisa Borgesa, niewidomego
dyrektora Biblioteki Narodowej w Buenos-Aires, jest aż nadto oczywista.
Chciałbym przypomnieć ulubione powiedzenie argentyńskiego pisarza,
który zwykł powtarzać dość często: Raj wyobrażałem zawsze sobie jako
Bibliotekę, nigdy jako Ogród. Zdanie to, choć nie znajduje się bynajmniej w
powieści Eco, wydaje się być kluczowym dla jej odczytania.
Jeżeli - idąc borgesowskim tropem - porównać klasztorną bibliotekę do
raju, to musi posiadać ona swój owoc zakazany. Rzeczywiście: w powieści jest
nim druga księga "Poetyki" Arystoteles, uważana przez świat chrześcijański za
bezpowrotnie zagubioną iub nigdy nie napisaną.
Zerwanie
owocu
zakazanego
spowodowało
zawalenie
się
dotychczasowego świata: Adam i Ewa zostali wygnani z Edenu. W powieści
odkrycie zakazanej księgi prowadzi do unicestwienia Raju: biblioteka, a wraz z
nią całe opactwo, padają ofiarą pożaru. A opactwo - jak zauważa główny
bohater "Imienia róży", Wilhelm z Basken/ille - jest jakby pomniejszonym
kosmosem. I rzeczywiście: dzieło zniszczenia nie kończy się na klasztornych
budynkach: w gruzach legnie cały świat, którego stary Jorge był strażnikiem średniowieczne uniwersum chrześcijańskie.
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Księga, podobnie jak jabłko, jest tylko pretekstem. Nie smak owocu ani
treść rękopisu, iecz złamanie zakazów i pieczęci, sam akt nieposłuszeństwa,
decyduje o zagubieniu uniwersalnego metrum. O manuskrypcie Jorge z Burgos
mówi ze zgrozą do Wilhelma: z księgi tej wzięłaby się myśl, że człowiek może
chcieć na ziemi (jak sugerował twój Bacon w związku z magią naturalną) krainy
obfitości.

Chociaż Wilhelm odnajduje dzieło Arystotelesa, nie zdąży już go
przeczytać. Bez względu jednak na to, czy ktokolwiek zapozna się z księgą,
przepowiednie ślepego mnicha i tak zostaną spełnione: Bóg przestanie być
punktem odniesienia dla wszystkich ziemskich czynności. Wspomniany już
Roger Bacon wyróżni cztery podstawowe źródła błędów w rozumowaniu, potem
Francis Bacon wyróżni cztery źródła błędów wynikających z niedoskonałości
władz umysłu podlegającego złudzeniom, a potem już prosta droga wiedzie do
"paradygmatu kartezjańsko-newtonowskiego", do współczesnego agnostycyzmu
i ateizmu. Czy Wilhelm z Baskerville byf ateistą?...
2.
Tu mówca teatralnie zawiesił głos, a przez zgromadzenie przeszedł
szmer zdziwienia. - Jak to? - pytano między sobą. - Wilhelm ateistą? Ten
bogobojny franciszkanin? Kim zatem my jesteśmy?
Orator zadowolony z efektu, jaki wywołał swoim zaskakującym
pytaniem, uśmiechnął się nieznacznie pod nosem i dopiero, gdy powiódł
wzrokiem po całym zgromadzeniu, zabrał głos ponownie. Zaskoczył zebranych
jeszcze bardziej, gdyż podjął wątek zupełnie odrębny, jak się wszystkim
wydawało, od jego poprzedniej kwestii:
- Lucien Febvre, historyk ze szkoły "Annales", w swej książce
zatytułowanej "Problemy niewiary w XVI wieku i religia Francois Rabelais'go"
zastanawia się, czy autor "Gargantuy i Pantagruela" mógł być ateistą. Po
przeanalizowaniu nie tylko wszystkich tekstów Rabelais'go, lecz także po
zbadaniu całego kontekstu kulturowego epoki, Febvre stwierdza, że ateizm
(rozumiany jako światopogląd odrzucający ideę Boga) był w XVI w. w Europie
jeszcze niemożliwy. Skoro nie był możliwy w Wieku Reformacji, to tym bardziej
nie mógł być w roku 1327, kiedy to rozgrywa się akcja powieści Eco. Bunt
przeciw Bogu mógł prowadzić do bluźnierstwa lub świętokradztwa, ale nigdy do
negacji sacrum.
Wilhelm, który jest zwiastunem naszych czasów (przepowiada
powstanie automobilów, aeroplanów i łodzi głębinowych oraz głosi pochwał
demokracji) - jest człowiekiem wątpiącym. To Jorge ma odpowiedzi na wszystkie
pytania, Wilhelm mnoży tylko nowe wątpliwości. W finałowym dialogu powieści
jego uczeń, Adso z Melku, zapytuje:
- Lecz jak może istnieć byt konieczny całkowicie utkany z możliwości?
Jakaż więc jest różnica między Bogiem, a pierwotnym chaosem? Czy
utrzymywanie, że Bóg jest absolutnie wszechmocny i absolutnie rozporządzalny
względem własnych wyborów, nie jest tym samym, co utrzymywanie, że Bóg nie
istnieje?
Wilhelm odpowiada: - Jakże uczony mógłby przekazywać nadal swoja
wiedzę, gdyby odpowiedziałf twierdząco na twoje pytanie?
Wydawać by się mogło, że tym retorycznym sztychem Wilhelm
jednoznacznie odpędza swoje wątpliwości. Zwróćmy jednak uwagę, że nie mówi
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tego wprost, a z akcji powieści wiemy, że odpowiada on pytaniem na pytanie,
gdy sam nie jest pewny odpowiedzi.
Także koncepcja Boga, jaką prezentuje opisujący całą historię jego
benedyktyński uczeń Adso, różna jest od średniowiecznych koncepcji Boga. Na
łożu śmierci pisze on: Rychło połączę się z moją zasadą i nie sądzę już, by był
to Bóg chwały, o którym opowiadali mi opaci mojego zakonu, albo radości, jak
sądzili ówcześni minoryci, może nawet nie zmiłowania. Gott ist ein lautes Nichts,
ihn ruhrt kein Nun noch Hier (Bóg jest czystą nicością, Jego nie dotyczy żadne
teraz, żadne tutaj).
- Panie i Panowie! - mówca podniósł teatralnie głos. - żyjemy po
pożarze Biblioteki; każdy z nas jest Wilhelmem z Baskerville.
3.
Ledwie zakończył, rozległy się gromkie oklaski oraz tubalne wiwaty na
cześć oratora. On zaś, kłaniając się nisko fetującym go słuchaczom, zajął
miejsce w pierwszym rządzie foteli, a na podium wkroczył' jego adwersarz.
Odkaszlnął parę razy w zaciśniętą dłoń, wschłuchując się w ton swego głosu, jak
muzyk, który strojąc instrument, sprawdza jego brzmienie, po czym rozpoczął
przemowę:
- Chciałbym nie zgodzić się z pewną konstatacją która jest logiczną
konsekwencją wywodu mojego doskonałego poprzednika - tu skinął lekko głową
w stronę pierwszego mówcy. - To prawda, że od kilkuset lat jesteśmy świadkami
światopoglądowej ewolucji człowieka,
której towarzyszy postępująca
sekularyzacja i desakralizacja jego życia. Czy jednak linia podziału przebiega jak przedstawia to Eco, i jak rozciąga to na cały świat mój doskonały poprzednik
- tylko pomiędzy szlachetnymi zwolennikami postępu, a gotowymi do zbrodni
reakcjonistami? Twierdząc, że każdy z nas jest Wilhelmem z Basken/ille, mój
doskonały poprzednik dokazuje, że w dzisiejszym świecie nie ma miejsca na
doskonałą wiarę: można mnożyć tylko coraz to nowe wątpliwości. Wiara
niezachwiana i wierność tradycji prowadzą natomiast, jak w przypadku Jorge'go
z Burgos, do zbrodni, co tym samym podważa prawdziwość samego aktu wiary
(skoro chrześcijaństwo opiera się na miłości, jak może dopuszczać
morderstwo?). Czy nie jest to jednak fałszywa alternatywa? Z dzisiejszej
perspektywy wiemy dobrze, jak wiele milionów ludzi w naszym stuleciu
wymordowano właśnie w walce z tradycją w imię postępu i wspominanej ze
zgrozą przez Jorge'go "ziemskiej krainy obfitości".
Nie wykluczam, że historia opisana przez Eco mogła zdarzyć się w
rzeczywistości, lecz nadużyciem jest czynią z jej bohaterów figury uniwersalne.
Czesław Miłosz jedną ze swych wybitniejszych książek, "Ziemi Ulro", poświęcił
tym obrońcom sacrum, którzy próbowali zawrócić ludzkość z "newtonowsko kartezjańskiej" ścieżki. Przedstawieni przez niego William Blake, Emmanuel
Swedenborg czy Oscar Miłosz w niczym nie przypominają zdolnych do mordu
fanatyków.
Podobne wrażenie odnieść możemy po lekturze "Obrońców i sług
Europy" - książki autorstwa polskiego jezuity ks. Jerzego Mirewicza. Przedstawił
on w niej kilkanaście portretów znanych z historii osobistości, które pomiędzy XV
a XVII wiekiem próbowały powstrzymać upadek Europy rozumianej jako
średniowieczne uniwersum chrześcijańskie. Byli wśród nich m.in.: Thomas
Morus, pisarz i kanclerz, przyjaciel Erazma, ścięty przez Henryka VIII za
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wierność Kościołowi katolickiemu; papież Hadrian VI, który wkroczył do Rzymu
pieszo i boso, w swej odczytanej w Norymberdze "Instrukcji" dokonał spowiedzi
w imieniu całego duchowieństwa, planowa! też reformy w Kościele, lecz umarł
przedwcześnie; Edward Campion, były faworyt Elżbiety I, stracony na jej rozkaz,
ponieważ jako misjonarz w ukryciu nauczał wśród studentów Oxford u;
dominikanin Bartołomeo de Las Casas, pierwszy obrońca Indian 1 ich praw,
który w 1550 r. stoczył w Valladolid pojedynek na traktaty z hiszpańskim
filozofem Sepulvedą i zwyciężył dowodząc, że Indianie są równi białym, a nie
stworzeni dla niewolnictwa; Ignacy Loyola, założycie! Towarzystwa Jezusowego;
św. Teresa z Avila i św. Jan od Krzyża, odnowiciele zakonów karmelitańskich;
Blaise Pascal i wielu innych.
Jeden z XIX-wiecznych francuskich publicystów pisał, że średniowiecze
to skamieniały świat, w którym po każdej myśli o jakiejkolwiek zmianie
pozostawała jedynie garść popiołu. W powieści Eco dzieje się podobnie - nie
tylko w przenośni, ale i dosłownie. Autor nie powtarza co prawda słów Pierre
Ronsarda, że średniowiecze to obrzydliwy potwór ignorancji, wręcz przeciwnie jest tą epoką wyraźnie zafascynowany, ale przyznajmy: dziwna to, przynajmniej
w "Imieniu róży", fascynacja. Opisywany przez Eco klasztor to jaskinia żarłoków,
kłębowisko wężów i miejsce opuszczone przez Boga, jego opat to feudalny
bękart i nadęty bukłak, zaś mnisi mordują się nawzajem, snują intrygi, oddają
seksualnym rozkoszom, opilstwu albo obżarstwu, słowem robią wszystko tylko
nie służą Bogu. Nie można się temu wcale dziwić, skoro na czele Kościoła stoi
Jan XXII, o którym Eco pisze: świętokupczy i znieprawiony papież, przekupny
człek, krzywoprzysiężca, bezwstydnik, nieprzyjaciel ludu Bożego. Być może Eco
rzeczywiście zafascynowany jest średniowieczem, nie zmienia to jednak faktu,
że wymowa jego powieści wpisuje się w tradycję postoświeceniową w myśl
której to raczej burzyciele niż obrońcy zastanego porządku zasługują na
pochwałę.
Tymczasem to właśnie ta podejrzanie traktowana przez Jorge'go z
Burgos myśl, że człowiek może chcieć na ziemi (...) krainy obfitości stała się,
zwłaszcza w naszym stuleciu, źródłem niespotykanych dotąd zbrodni. Nagą siłą
posługują się raczej wrogowie tradycji i rzecznicy postępu, związanego ściśle z
desakralizacją i sekularyzacją aniżeli obrońcy sacrum...
W tym miejscu drugi mówca przerwał, nie wiadomo, czy chcąc nabrać
oddechu, czy też definitywnie kończąc swoją wypowiedź, gdy wtem
niespodzianie rozległ się okrzyk pierwszego mówcy:
- Nieprawda! A Salman Rushdie?!
4.
Ciszy, jaka zaległa po tym okrzyku, nie przerwał, jak się spodziewano,
drugi orator, który postanowił nie kończyć jeszcze swego wystąpienia, a tylko
bez słowa skinął na pierwszego mówcę, wskazując mu dłonią podium. Ten wstał
ze swego miejsca, wyraźnie zadowolony z efektu, jaki wywołał jego okrzyk,
podszedł do pulpitu i rozpoczął mowę, zaczynając znów od innego, na pozór,
wątku:
- Rabelais najbardziej bał się i nienawidził agelastów. Tak nazywał
ludzi, którzy nie potrafią się śmiać.

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

311

Książka - jak uczy Wilhelm z Baskerville - jest rozmową z innymi
książkami. Jedni, gdy chcą dyskutować z książkami, chwytają za pióro (jak
Rabelais, jak Rushdie), inni - agelaści - chwytają za zapałki.
Bradford to małe miasteczko w północnej Anglii, gdzie brytyjscy
muzułmanie po raz pierwszy spalili "Szatańskie wersety" Salmana Rushdiego.
Miejscowy mula, zapytany przez dziennikarza, czy czytał potępioną książkę,
odpowiedział, że nie potrzebuje czytać świństw, aby wiedzieć, czym one są: Książki to nie moja rzecz - dodał.
(Czy pamiętacie, co powiedział kalif Omar, kiedy puszczał z dymem
najbogatszą w całym świecie antycznym Bibliotekę Aleksandryjską? Tysiące
ksiąg są zbędne, bowiem albo powtarzają to, co powiedział Koran, więc są
niepotrzebne,

albo

zaprzeczają

świętej

księdze,

więc

są

szkodliwe)

- Słuchając tego nagle zrozumiałem, co się dzieje - wspomni Rushdie. W istocie chodzi tu o bitwę między ludźmi, którzy czytają a tymi, którzy nie
czytają.
To także walka między tymi, którzy mają poczucie humoru i całą resztą.
"Szatańskie
wersety"
to
przede
wszystkim
książka
komiczna,
powieść
satyryczna,
czarna komedia czy jak to się zowie.
Technika, jaką się posłużyłem,
konstrukcja i język są komediowe.
Ajatollah' Chomeini miał z tym problem:
on
nigdy nie żartował. Jest to więc także walka między tymi,
którzy mają poczucie
humoru, z których można kpić i którzy się z tego śmieją a resztą.

Jorge z Burgos i Ajatollah Chomeini byli agelastami. Pierwszy (w
powieści) spalił Księgę Arystotelesa i zabijał dociekliwych mnichów, drugi (w
rzeczywistości) obłożył klątwą "Szatańskie wersety" i wydal wyrok śmierci na
Rushdiego. Dlaczego bali się śmiechu?...
5.
Pierwszy mówca znów zawiesił głos, jakby chcąc spotęgować wśród
słuchaczy nastrój oczekiwania. Odezwał się dopiero po dłuższej chwili
zaczynając, jak zwykle, od innego wątku:
- W swym dziele zatytułowanym "Twórczość Francois Rabelais'go a
kultura ludowa średniowiecza i renesansu" Michał Bachtin twierdzi, że pomiędzy
upadkiem jednej kultury a narodzinami drugiej następuje nie pustka (jak chęć w
swych koncepcjach tzw. rytuałów przejścia Van Gennep czy Wiktor Turner), lecz
okres karnawału, śmiechu, parodii, satyry i żartu. Pomiędzy stadium niszczenia
starych symboli, znaków i pojęć, a stadium tworzenia nowych, historia
przeznaczyła kwadrans dla kultury karnawałowej.
Dla agelasty najmniejszy nawet uśmieszek może być zwiastunem
nowego, żeby mogło narodzić się nowe, musi jednak umrzeć stare, którego
agelast jest strażnikiem.
Aby

narodzić

się

ponownie,

musisz

najpierw

umrzeć.

Tym

zdaniem,

wypowiedzianym przez Archanioła Gabriela, rozpoczynają się "Szatańskie
wersety". Islam nie przeżył nigdy Oświecenia i teraz próbuje je - w osobie
Rushdiego - zabić. Próbuje cofnąć pędzącą nieubłaganie historię. Fanatyczny
Immam z "Szatańskich wersetów" po swoim zwycięstwie każe zniszczyć
wszystkie zegary w państwie. Chce zabić Czas. Czasu jednak zabić się nie da;
czas zmiażdży immama oraz każdego, kto będzie chciał mu się przeciwstawić.
Chciałbym na końcu przypomnieć jeszcze głośny esej Leszka
Kołakowskiego o kapłanie i błaźnie. Jego konkluzja jest następująca: dzieje
ludzkiej myśli to stały konflikt dwóch idei - absolutystycznej i
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antyabsolutystycznej. Tą pierwszą symbolizuje kaptan - "starzec, twórca
katechizmu, strażnik ortodoksji, obrońca tradycji i świętości, zwolennik surowej
dyscypliny ze skłonnościami do fanatyzmu. Drugą ideę symbolizuje błazen krytyczny i nieufny młodzieniec spoglądający na kapłana ze sceptycyzmem,
kwestionujący oczywistość, podważający tabu, szyderca i prześmiewca
reprezentujący potęgę wyobraźni oraz indywidualizm.
Widzę, że w tym odwiecznym sporze mój szacowny adwersarz
występuje odziany w szaty kapłana. Dumny jestem, że mogę stawić mu czoła w
błazeńskim stroju i w znakomitym towarzystwie, razem z innymi błaznami:
Rabelais'em, Rushdiem, Kołakowskim i Eco, który w "imieniu róży" napisał: Być
może zadaniem tego, kto miłuje ludzi, jest wzbudzanie śmiechu z prawdy, gdyż
jedyną prawdą jest zdobyć wiedzę, jak wyzwalać się z niezdrowej namiętności
do prawdy.
7.
Tym razem po występie nie było oklasków, ale ten rodzaj ciszy, jaki
potem nastąpił, świadczył, iż słowa pierwszego mówcy wywarły na słuchaczach
spore wrażenie. Wszyscy z uwagą czekali na odpowiedź jego adwersarza, który
tymczasem nie spiesząc się podążał ku podium.
- Znów w wypowiedzi mojego doskonałego poprzednika - słowom tym
towarzyszył ukłon w stronę ich adresata - dostrzegam fałszywą alternatywę. Czy
Rushdie ma rację? Czy rzeczywiście walka toczy się między tymi, co czytają, a
tymi, co nie czytają, tymi, co mają poczucie humoru, a tymi, co tego poczucia
nie mają? Józefa Czapskiego nie rozśmieszyła "Historia oka" Georgesa
Battaile'a; wręcz przeciwnie: rozwścieczyła go do tego stopnia, że cisnął nią
przez okno pędzącego pociągu. Joseph Conrad po kilku stronach lektury Gide'a
rzucił jego książkę na ziemię i zaczął deptać z furią. Czy oznacza to, że byli
nieoczytani? Czy jeżeli kogoś nie śmieszą antysemickie dowcipy o Żydach w
obozach koncentracyjnych, to znaczy, że jest agelastą i nie ma za grosz
poczucia humoru?
Sądzę, że są sprawy w życiu każdego człowieka, z których śmiać się
nie powinno; należą one do jego sfery sacrum. Oznacza to, że istnieją
poważniejsze kryteria oceny ludzi i linie podziału między nimi, aniżeli tylko
poczucie humoru, bądź jego brak. Chyba że stosuje się miarę Rushdiego: w
jego świecie - przejścia z jednej epoki do drugiej (w świecie emigranta, który
opuścił swą teokratyczną cywilizację islamu i znalazł się w zdesakralizowanej
cywilizacji zachodniej), w kulturze karnawałowej - nie ma miejsca na wartości
wyższe niż śmiech.
W dawnych czasach karnawał miał jednak swoje ściśle określone
cyklicznie miejsce w chronologicznym porządku sacrum. Dziś Breughel nie
mógłby namalować swojego słynnego obrazu: równowaga między Postem a
Karnawałem (jest czas modlitwy i czas zabawy) została zachwiana na korzyść
tego drugiego. W kulturze współczesnej trwa nieustanna zabawa, rozbrzmiewa
ciągły śmiech. Śmiech jednakże - jak zauważa trafnie uczeń Bachtina, Siergiusz
Awierincew - nie może być stanem trwania, a tylko przejściem; na tym polega
cały jego sens i urok. śmiech bezustanny staje się nie tylko nieznośny, lecz po
prostu bezmyślny. Taki charakter nosi jednak współczesna kultura karnawałowa,
zorientowana na wyzwolenie z norm i łamanie tabu...
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Mój doskonały poprzednik raczył podeprzeć się autorytetem Leszka
Kołakowskiego i jego esejem o kapłanie i błaźnie. Rzecz w tym, że tekst ten,
powstały w epoce gomułkowskiej, ma charakter rozrachunkowy i mówi więcej o
samym Kołakowskim niż o otaczającym nas świecie. W eseju tym autor
egzorcyzmował swoje zaangażowanie stalinowskie i żegnał się z postawą
marksistowskiego kapłana, by podjąć się nowej roli - błazna, czyli krytyka i
prześmiewcy najświatlejszego z ustrojów. Kiedy po latach Kołakowski już
zmądrzał i nabrał dystansu do swojej przeszłości, mógł napisać słowa, które
chciałbym w tym miejscu zacytować.
Mówiąc to, mówca sięgnął pod pulpit, wyjął stamtąd książkę,
zademonstrował słuchaczom jej okładkę i powiedział: - W swoim głośnym eseju
zatytułowanym "Cywilizacja na ławie oskarżonych" Leszek Kołakowski pisze, że
najbardziej niebezpieczną stroną nowoczesności jest właśnie zanik tabu: - Nie
wiadomo, jak można by odróżnić "dobre" tabu od "złych", sztucznie wspierać
pierwsze, a usuwać drugie; gdy znosimy jedne z nich pod pretekstem ich
"irracjonalności", uruchamiamy "efekt domino", który uśmierca inne. Większość
tabu seksualnych została zniszczona, a te, które pozostały - jak zakaz
kazirodztwa i pedofilii - są pod obstrzałem; dość pomyśleć, że w rozmaitych
krajach istnieją grupy jawnie głoszące "prawa" do stosunków seksualnych z
dziećmi, to znaczy prawo do ich gwałcenia i domagające się - nieskutecznie, jak
dotąd - zniesienia odpowiednich sankcji prawnych. (...) Rozmaite tradycyjne
więzi ludzkie, które umożliwiają życie zbiorowe i bez których istnienie nasze
byłoby regulowane przez strach i chciwość, nie mają wielu szans na przetrwanie
bez systemu tabu i może lepiej jest, byśmy wierzyli w prawomocność nawet
niemądrych na pozór tabu, niż byśmy mieli pozwolić wszystkim im wyginąć. (...)
Rzecz w tym, że w normalnym sensie słowa "racjonalność" równie nie ma
racjonalnych powodów dla respektowania życia ludzkiego i praw osobowych, jak
nie ma ich na przykład dla zakazu spożywania krewetek wśród żydów, mięsa w
piątek wśród katolików i wina wśród muzułmanów. Wszystko to są "irracjonalne"
tabu (...) racjonalność doskonała jest ideałem samobójczym.
Diagnoza ta - ciągnął dalej mówca, odłożywszy na bok książkę ~
charakterystyczna jest nie tylko dla chrześcijan, czy, jak Kołakowski, dla ludzi
chrześcijaństwu bliskich. Nawet tak dalecy od wszelkiej religii myśliciele, jak
Witkacy czy Cioran, lamentowali nad towarzyszącą postępowi cywilizacyjnemu
erozją myślenia metafizycznego. Cioran pisał: Ktokolwiek, przez nieuwagę czy
przez nieudolność, powstrzymuje choć na chwilę marsz ludzkości, jest jej
dobroczyńcą. Miał jednak świadomość nieuchronności tego marszu, skoro
dodawał: Moja wizja przyszłości jest tak precyzyjna, że gdybym miał dzieci,
udusiłbym je natychmiast.
Czy broniąc tabu, usprawiedliwiamy przemoc? Czy protestując przeciw
przemocy, popieramy zanik tabu? Mój doskonały poprzednik, podobnie jak
Rushdie, konstruuje świat, w którym nie ma miejsca dla kogoś, kto umie śmiać
się z samego siebie, a jednocześnie uznaje nietykalność sacrum. Ponieważ sam
uważam się za kogoś takiego, sądzę , że świat przez nich skonstruowany jest
nieprawdziwy...
Estera Lobkowicz
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ALEKSANDER MIEŃ

REINKARNACJA 1 OKULTYZM
Z pewną ostrożnością podchodzę dziś do tego tematu. Po pierwsze dlatego, że niepokoi on i zajmuje dziś bardzo wielu ludzi, ale, niestety, nie tak,
jak powinien. Po drugie - jest to temat nie do ogarnięcia, dlatego dotknę tu tylko
niektórych aspektów tego problemu. Po trzecie - boję się, że rozczaruję tych
wszystkich, którzy w porywie jakiegoś prawowiernego entuzjazmu oczekują ode
mnie rzucania anatem lub wezwań do krucjaty.
Nic z tego, jestem dość pryncypialnym obrońcą tolerancji, tolerancji
religijnej - i do wszystkich poglądów staram się odnosić dostatecznie
obiektywnie, dlatego opowiem wam o przekonaniach, których sam nie
podzielam, jednakże nie potępiając ich, ani nie deprecjonując. Prawdopodobnie
rozczaruję również i tych, którzy chcą usłyszeć, że chrześcijaństwo gotowe jest
na jakiś synkretyzm, kompromis, syntezę z szeregiem wschodnich idei, które nie
są z nim wspólne. Jednym słowem, chciałbym poruszyć sprawy, które stały się
dzisiaj aktualne, palące, dyskutowane przez ludzi i niepokojące ich. Zacząć
jednakże trzeba od głównego kontekstu naszego wystąpienia: od
nieśmiertelności duszy.
Jak już kiedyś o tym mówiłem, nauczanie o nieśmiertelności jawi się
właściwością charakterystyczną dla wszystkich przekonań religijnych i znaczącej
części systemów filozoficznych. Nauczanie to opiera się na poważnych
wywodach nauki, psychologii, filozofii. Nie jest to żaden łatwowierny czy
lekkomyślny stosunek do rzeczywistości, lecz przemyślana, przefiltrowana przez
ludzkie doświadczenie i rozum, idea. 1 to nie abstrakcyjna idea, lecz idea tak
głęboko obecna w ludzkiej świadomości, że nawet człowiek, który rozumowo
odrzuca nieśmiertelność, w gruncie rzeczy wierzy w nią, ponieważ człowiek nie
może wyobrazić sobie niebytu, pełnego zniszczenia swojej osoby.
Pośród rozlicznych koncepcji i różnych punktów widzenia na formy
nieśmiertelności spotykamy jedną która rozprzestrzeniła się w końcu ubiegłego
stulecia i dziś przyjmowana jest przez szerokie kręgi, zarówno w naszym kraju
jak i w Stanach Zjednoczonych. Jest to teoria, którą w Grecji nazywano
"metempsychoza", w Indiach "sansara", zwykle zaś określa się ją jako wędrówkę
dusz lub reinkarnację. Kiedy mowa o reinkarnacji, należy pamiętać, że pogląd
ten jest bardzo rzadko spotykany w historii duchowości, jest to swego rodzaju
wyjątek, ponieważ dziewięćdziesiąt procent światowych religii i filozofii stoi w
sprzeczności z tą doktryną.
Powstała ona na ograniczonym terytorium pośród określonego
otoczenia etnicznego, w rejonie pomiędzy subkontynentem indyjskim a
Australią. Następnie, kiedy plemiona Ariów przywędrowały do Indii ok. 2000 r.
pne., zaczęły one stopniowo zapożyczać koncepcję wędrówki dusz, lecz sami
przodkowie ich nigdy tej doktryny nie znali. Najstarszy zabytek religii tych
czasów, Rig-Weda nie zna jeszcze teorii wędrówki dusz. Dopiero w początkach
pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, w Upaniszadach, zwłaszcza w
Brichadararice-Upaniszadzie, po raz pierwszy wspomniana jest ta koncepcja.
Cóż to takiego wędrówka dusz? Nauczanie to posiada trzy formy.
Pierwsza z nich występuje w starożytnych tekstach Uppaniszad. Dlaczego jest
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ono tam możliwe? Otóż dlatego, że zgodnie z wierzeniami dawnych Hindusów,
w świecie istnieje tylko Bóg, człowieka zaś nie ma; nie ma nikogo, oprócz Niego.
Bóg jedynie rodzi z Siebie wszechświat i znów go w Siebie wciąga, zabiera.
Podobnie jak słońce wyrzuca z siebie promienie, podobnie jak z oceanu rodzą
się fale, rozbijają o skały i znów wracają w morze. Wszystkie istoty na świecie
powstają, rodzą się z trzewi Boskiego i pogrążają się w Nim na powrót.
Mówić więc o reinkarnacji jakichkolwiek dusz jest rzeczą zupełnie
umowną ponieważ, w końcowym rezultacie, przez nowe wcielenia przechodzi
nie sam człowiek, lecz Brachman, Jedyna Boskość. Wchodzi On w ten świat i
każdy z nas, zgodnie z tą koncepcją, jest jedynie odblaskiem owego
Brachmana, każdy z nas jest współistotny Bóstwu, i trzeba tylko odkryć w sobie
ten sekret i pamiętać, że wcześniej czy później powrócisz do tego stanu. Stanie
się wówczas jasne, że reinkarnacja w innych ludziach, w zwierzętach - to
wszystko czasowe etapy, wszystko to część ogromnych gier światowego
oceanu, niezliczonych momentów wcielania się Absolutu. Jest w tej wizji, zaiste,
swoista wielkość.
Chrześcijaństwo jednak inaczej spogląda na te sprawy. Czy jest tu
jakikolwiek punkt widzenia wspólny z cerkiewnym? Tak, bez wątpienia, jest.
Przede wszystkim, głęboki tradycyjny przekaz chrześcijański w pełni zgodny jest
z nauką Upaniszad i innych filozofów, że tajemnica Boska jest nie do wyrażenia,
nie do ogarnięcia w naszych pojęciach, że Boskość jest tym, co znajduje się po
drugiej stronie naszych prywatnych konkretnych ludzkich myśli, słów i określeń. I
jeśli w Upaniszadach znajdujemy taką myśl, że najwyższą boską Osobę Atmana - możemy określić tylko negatywnie, że "nie jest tym, ani tym, ani tym",
to przecież to samo mówią i teologowie chrześcijańscy: Bóg nie może być w
całości idealnie wciśnięty w prokrustowe łoże naszych ziemskich ludzkich myśli i
wyobrażeń.
Idąc dalej, chrześcijaństwo w pełni podziela pogląd, który głosi także
Wschód, że to, co duchowe, jest bezwzględnie ważniejsze od tego, co
materialne, że duchowość - to pewien wyższy stopień rozwoju bytu, że duch
powinien panować nad ciałem, że "nie samym chlebem żyje człowiek". Tu
wszystko na pierwszy rzut oka jest wspólne.
Poza tym w Upaniszadach występuje pojęcie "mokszy" - zbawienia. I to
również jest wspólne dla chrześcijaństwa. Ludzkość, świat znajdują się w stanie
cierpienia, choroby i potrzebują ratunku, wybawienia, a ten, kto nie zdaje sobie z
tego sprawy, i tak pozostanie w mroku. "Moksza" w Upaniszadach - to wielkie
pragnienie zbawienia. Chrześcijaństwo, które w centrum swojego apostolstwa
stawia nauczanie o Zbawicielu i zbawieniu, też jest, oczywiście, religią
zbawienia.
Istnieje jednak między nimi różnica: dla Wschodu zbawienie zawarte
jest przede wszystkim w uświadomieniu jedności człowieka i Bóstwa, ich pełnej
tożsamości. Powstały określone ćwiczenia i metody - tak narodziła się m.in.
technika jogi - aby tą świadomość w sobie wzbudzić i realizować. Właściwie
głównym nieszczęściem człowieka, zgodnie z Upaniszadami, jest "awidia" czyli
niewiedza; człowiek nie wie, że jest częścią cząsteczką Bóstwa.
Dla chrześcijanina człowiek nie jest cząstką lecz stworzeniem: nie było
go i powstał. Pomiędzy niezgłębionym Absolutem a nami - określonymi - nie ma
przejścia, nie ma tego przelewu siły, która przekształcałaby się w człowieka i we
wszechświat. "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię". "Niebo i ziemia" 316
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symbol, obraz Wszechświata. Nie wylał z Siebie, nie wyrwał ze Swoich trzewi, a
stworzył: "Niech się stanie światłość". "Niechaj ziemia wycia istoty żywe różnego
rodzaju". Znaczy to, że Absolut nie rodzi, a tworzy - i tu jest najważniejsza,
najbardziej zasadnicza jakościowo różnica.
Nie jesteśmy współistotni Bogu, jesteśmy stworzeni. "Jam Twoim
stworzeniem, Stwórco, jam tworem Twojej Mądrości, źródło i Dawco życia,
Duszo duszy mojej i Królu" - tak mówi prorok. Kiedy "bogawidzący" Mojżesz
zapytał Boga: "Kim jesteś? Jakie jest imię Twoje?", On odpowiedział mu: "Jam
Jest, Który Jest."
Zgodnie z chrześcijańskim przekonaniem, oprócz Boga-Stwórcy,
istnieje też drugi "mały Bóg", stworzony przez Niego człowiek. Nie cząstka, nie
przelanie, lecz nowa wola,- stojąca naprzeciw Niego, a przy tym wolna, zdolna
powstać przeciw swemu Stwórcy, sprzeciwić się Mu, a jeśli przyjść do Niego, to
swobodnie. Zbawienie bez wolności nie może się urzeczywistnić.
Kiedy organizowaliśmy wieczór pamięci Nikołaja Bierdiajewa,
przypomniałem zebranym, jak Bierdiajew odpowiadał kiedyś na ateistyczny
sofizmat. Wśród ateistów w latach 20. popularny był taki sofizmat dla mało
inteligentnych ludzi: "Czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego by sam nie
mógł podnieść?".
Jeżeli nie może, to nie jest wszechmocny, a jeżeli może, to też nie jest
wszechmocny - bo przecież nawet On nie może go podnieść. Bierdiajew
odpowiedział: "Może, a tym kamieniem jest człowiek". Człowiek... człowiek,
dlatego, że jest on obrazem i podobieństwem Boga, nie cząstką Boga, nie
przelaniem Boga, a jego alter ego, drugim "ja", stworzonym, a nie zrodzonym.
Tak więc, jeśli nauka o zbawieniu nas łączy, to rozumienie tego
zbawienia jest u nas zupełnie różne. W chrześcijaństwie zbawienie jest
przyłączeniem się do Boskiego życia, a nie roztopieniem się w nim. Dla autorów
Upaniszad, dla wielkich mędrców Indii i tych, kto ich naśladuje, najwyższym
stadium zbawienia jest pełne zniknięcie osoby, ponieważ osoba ludzka jest
czasowym pluskiem na powierzchni bytu, zaś w gruncie rzeczy istnieje tylko
jedna Osoba, do której trzeba powrócić - jest to nadosoba Boga.
W Ewangelii znajdujemy całkiem przeciwstawny punkt widzenia: Pan
mówi o tym, że duszę każdego z nas widzi anioł na niebie, tzn. każdy jest Jemu
drogi, stworzona osoba jest absolutnie drogocenna dla Stwórcy, nie jest ona
tylko częścią czegoś. Oto jak wielka jest różnica!
I tak w brachmanizmie, w Upaniszadach reinkarnacja jest możliwa
dlatego, że Absolut jakby wchodzi w ten świat i gra w nim, gra, wcielając się w
ludzi, zwierzęta, rośliny itd. Potem jednak powinien on wrócić wszystko z
powrotem.
istnieje też w Indiach inny sposób nauczania o reinkarnacji, buddyjski,
stworzony w ramach wielkiego systemu religijno-filozoficznego, wywodzącego
się od Gautamy Buddy. Jest to światopogląd pesymistyczny. Zgodnie z nauką
Buddy, osoba nie istnieje. Osoba to "skandha", to suma licznych elementów,
które później kontynuują swoje istnienie, ale sama osoba jako taka ginie.
Reinkarnacja w buddyzmie, mówiąc grubo, jawi się jedynie daniną tradycyjnym
poglądom hinduskim, a w rzeczywistości, jak podkreśla jeden z
najwybitniejszych znawców buddyzmu Otto Rosenberg, reinkarnacji podlegają
tylko te elementy, "dharmy", które niegdyś były wyprowadzone ze stanu spokoju
i to one wchodzą w świat, stwarzają ludzi, świat, dusze. Potem to się rozpada,
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ale zło, stworzone przez ludzi, przechodzi w następne wcielenie. Tego człowieka
już nie ma, ale jego zło, jego choroba idą z pokolenia na pokolenie. A
największym szczęściem jest - przerwać ten potok niekończących się powrotów.
Zbawienie w buddyzmie polega na tym, by przeciąć żądzę życia, "trisznę", by
wyjść poza granice tego ciężkiego bytowania. Dlatego, w ostatecznym
rozrachunku, buddyzm jawi się nauką o odwcieieniu.
Chrześcijaństwo jest nauką o inkarnacji, o wcieleniu, o tym, że Bóg
przychodzi na ten świat; On oświeca niebo i ziemię, i gwiazdy, i ciało człowieka.
Wcielony staje się jednym z nas i krew ludzka płynie w żyłach Bogoczłowieka.
Po śmierci osoba nie rozpada się, rozpada się w niej tylko zło. Lecz jeśli
rozpada się zło - to stanowi kolosalne niebezpieczeństwo dla osoby, ponieważ,
wyrażając się obrazowo, im więcej zła w osobie, tym mniej zostaje jej samej.
Ponieważ wszystko powinno przejść przez ogień. Oczywiście, nie chodzi o ogień
fizyczny. Wchodząc w atmosferę Ziemi, meteor rozżarza się i spala. Wchodząc
w atmosferę innych światów, w duszy spala się wszystko złe, wszystko ciemne,
wszystko czarne i pełnia bytu człowieka po śmierci w dużym stopniu zależy od
tego, ile, wyrażając się znów metaforycznie, zostanie z niej po tym spaleniu.
Na koniec wreszcie mamy trzeci model nauki o reinkarnacji, model
ewolucjonistyczny, który rozwinął się w końcu XIX w. Jest to model teozoficzny.
Ignoruje on buddyjski pesymizm i ufundowany jest na naukowym optymizmie i
XłX-wiecznym postępie. Model ten powstał w ruchu teozoficznym i jego
odgałęzieniach, ukierunkowanych na wszystko, co sekretne i związane z ludzką
ciekawością.
Wszyscy doskonale wiecie, jak intrygują nas zagadki dawnych
cywilizacji, opowieści o kosmitach, o śnieżnym człowieku. Dlaczego się tak
dzieje? Wydawałoby się, biega gdzieś jakaś małpa po śniegu, żyją jakieś istoty
na innych planetach, ale dlaczego to tak niepokoi ludzi, dlaczego tak osobliwie
nie daje im spokoju? Albo potwór z Loch Ness. Ileż o nim pisano! Dopuszczam
do siebie myśl, że niektóre okazy wymarłych dinozaurów mogą przetrwać na
oddzielnych skrawkach globu, i oczywiście, jako biolog, wiele bym dał, by
zobaczyć choć jednego takiego dinozaura. Ale przecież nie wszyscy ludzie tak
lubią zwierzęta, i nie wszystkich tak niepokoi los dawno wymarłych gadów, a
jednak wokół fenomenu Loch Ness tworzy się masa legend (...)
Głęboko rozumiem i niemal usprawiedliwiam zainteresowanie ludzi
rzeczami tajemniczymi, sekretnymi. Cóż to takiego? To uproszczona forma
naszego podświadomego i naturalnego odczucia, że świat, życie, byt
zbudowane są na tajemnicy. Kiedy tajemnica dla nas znika, świat i życie stają
się brutalnymi, płaskimi i fałszywymi, a to dlatego, że tajemnica istnieje. Myślę,
że w jeziorze Loch Ness nie ma tajemnicy, wokół niego panuje atmosfera
tajemnicy, ale jest ono zagadką. Wyjaśnię różnicę między tymi pojęciami.
Zagadka to rzecz z zasady rozwiązywalna. Jeżeli potwora z Loch Ness
złapią lub sfotografują - koniec zagadki, jest ona rozwiązana: oto plezjozaur,
który miał odwagę dożyć do naszych czasów. To w gruncie rzeczy zjawisko
normalne: w morzu, gdzie warunki niezbyt się zmieniły przez miliony lat, do tej
pory zachowały się najstarsze gatunki zwierząt, które żyły na długo przed
jaszczurami, dziesiątki i setki milionów lat temu. Tak więc jest to zagadka.
Najprawdopodobniej człowiek śniegu też jest zagadką.
Są jednak rzeczy, które pozostają tajemnicą. To o niej mówię Goethe,
że zgłębić jej nigdy nie można do końca rozsądkiem, do tego potrzeba jeszcze
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wczucia się, uczucia, intuicji, olśnienia. Twórczość poety - to tajemnica!
Twórczość malarza, kompozytora - tajemnica! Miłość - tajemnica! Piękno tajemnica! Ile byśmy nie rozkładali na elementy pierwsze, a -możemy to zrobić,
zawsze nam umyka coś najważniejszego. Tak więc tajemnica jest tym, co nigdy
nie może być wyczerpane samym rozumem, analityczną drogą poznania. A
zagadka to tylko to, co jeszcze nie jest rozwiązane, dopóki nie jest poznane.
My wszyscy, ludzie na całej Ziemi, świadomie (jako ludzie religijni) lub
nieświadomie (jako ludzie poza religią) jesteśmy przekonani, że świat
zbudowany jest na tajemnicy, że w jego głębi tkwi tajemnica. Oto dlaczego
każdą okazję wykorzystujemy, aby przylgnąć do tajemnicy. Oto dlaczego ludzie
lubią wszystko, co tajemne, oto dlaczego niezrozumiałe zjawiska są tak'
zadziwiająco przyciągające i niepokojące. Ostatnie czasy są najlepszym tego
dowodem.
Jest jeszcze jedna tajemnica, o której chciałbym powiedzieć kilka słów.
Człowiek zawsze wiedział, a niekiedy opierał się na doświadczeniu, że oprócz
otaczającego nas świata istnieje świat niewidzialny. Samo myślenie jest
tajemnicą, samo przeżycie w głębi duszy jest tajemnicą, a w końcu
poszczególne formy świadomości, to co w specjalistycznym języku naukowym
nazywamy introwersją mistyczną, wchodzeniem w głąb siebie - to także jest
tajemnicą.
Przed całymi pokoleniami mistyków, z pomocą koncentracji
świadomości i skupienia, otwierały się nowe ogromne światy. Doświadczenie
człowieka pokazało, że otoczeni jesteśmy nie tylko powietrzem, falami
elektromagnetycznymi, promieniami kosmicznymi itd., ale że jesteśmy
pogrążeni w środowisku jeszcze nieznanym nauce, środowisku metafizycznym,
transfizycznym, zaświatowym. Przenika ono wszystko i wszechświat dysponuje
mnóstwem planów tajemnego bytu.
Mówiliśmy już kiedyś, że ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, widzieli
najbliższy plan bytu. Znałem jednego uczonego, który zapisał skrupulatnie,
sumiennie, jak odbyło się jego dobrowolne wyjście w plan astralny i jak zobaczył
swoje ciało z boku. Było to dla niego bardzo nieprzyjemne odczucie. Są ludzie,
którzy oswoili praktyki mędrców Wschodu i mogli dobrowolnie wychodzić w plan
astralny - i były to niebezpieczne ćwiczenia. Wielowiekowe doświadczenie
wykazuje, że ten sąsiedni z naszym plan jest nie tylko tajemny, ale i
niebezpieczny, zwodniczy, trudny dla człowieka i nieprzypadkowo Stwórca
zakrył go przed nami.
Otwiera się on przed człowiekiem albo w stanie bardzo wielkiej
świętości, albo w stanie głupoty, kiedy "ściana" łamie się i nagle coś się przez
nią przedziera. Człowiek powinien być odgrodzony od tego. Tak jak jesteśmy
odgrodzeni od czarnej głębi kosmosu błękitną kopułą sklepienia niebieskiego,
tak też jesteśmy odgrodzeni od tajemniczego, niebezpiecznego dla nas, w jakiś
sposób strasznego i mglistego świata astralnego. Kontakt z tym wymiarem rodzi
wszelkie możliwe fenomeny, które porażają wyobraźnię człowieka. I tu nasza
ciekawość, czasami w dobrej wierze, mknie na przedzie naszych pragnień.
Człowiek dąży do zbadania tych dziedzin, lecz my stawiamy pytanie:
"Czy człowiek jest do tego gotów?". Okazał się on nie gotowy nawet do
zbadania struktury atomu, aby nie obrócić go przeciw sobie podobnym. Czyż nie
jest więc niebezpieczne dla człowieka wtargnąć w taką sferę, z której mógłby
wypuścić jakieś demony? istnieje ekologia przyrody, ale istnieje i ekologia
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ducha. Oto dlaczego Kościół zabrania człowiekowi zajmować się spirytyzmem i
wszystkimi możliwymi praktykami okultystycznymi. Dlaczego? Czy tylko dlatego,
aby przydusić jego ciekawość? Nic podobnego. Na odwrót, ciekawość wzrasta
wówczas. Nauka - dla Kościoła - to poznawanie tajemnic Bożych. Jednakże nie
jesteśmy zdolni bez ciężkich następstw dla siebie i dla otoczenia przenikać w te
sfery. To nie tabu, to nie ślepy zakaz, lecz ostrzeżenie chrześcijaństwa: świat
nie jest gotowy do poznania tych tajemnic.
Teraz, w największym skrócie, opowiem o historii teozoficznego
rozumienia reinkarnacji. Rozprzestrzenienie się wulgarnego materializmu w
końcu minionego stulecia doprowadziło do wzrostu zainteresowań, wśród wielu
warstw społecznych w Europie, zjawiskami tajemnymi, spirytyzmem,
okultyzmem, zabobonami. Tak oto w latach 70. ubiegłego wieku powstał ruch
teozoficzny (gr. theosophia - mądrość boża). Założyli go: rosyjska podróżniczka
i pisarka Helena Pietrowna Bławatska i grupa jej zwolenników, zwłaszcza
pułkownik Olckott.
Życie Heleny Pietrownej to przygodowy romans, chociaż w jej biografii
wiele jest niejasności. Była to, bez wątpienia, wybitna, utalentowana kobieta,
okultystycznie obdarowana, posiadała zdolność jasnowidzenia, aktywnie
zajmowała się spirytyzmem. Bardzo wcześnie wydano ją za mąż za generała
Bławatskiego, od którego szybko uciekła, wiele podróżowała, a w końcu założyła
w Ameryce swoje towarzystwo. Potem pojechała z Olckottem do Indii i tam, na
przedmieściach Madrasu, założyli światowe towarzystwo. Jego dewizą było:
"Nie ma religii ponad prawdę".
Do zadań towarzystwa należało badanie wschodnich i światowych
religii, walka o braterstwo wszystkich religii, a w końcowym rezultacie
osiągnięcie głównego celu - zjednoczenie wszystkich religii w jedną. A w
szczególności poznawanie rozlicznych fenomenów okultystycznych, rozwijanie
w ludziach zdolności jogistycznych itd. Trzeba powiedzieć, że sukces Heleny
Pietrownej okazał się krótki, już w podeszłym wieku czuła się ona samotna i
przegrana. Pisze o tym wyraźnie jeden z jej najbliższych znajomych - pisarz
Wsiewołod Siergiejewicz Sołowjow.
Poznali się oni w Paryżu i wiele lat spotykali oraz korespondowali.
Kiedy Bławatska umarła, napisał on nadzwyczaj skrupulatnie udokumentowane
wspomnienia, które zatytułował: "Współczesna kapłanka Izydy". Warto dodać,
że odnosił się on do niej z otwartą sympatią, choć zarzucał jej wszelkie
awanturnictwo 1 próby tworzenia fenomenów tam, gdzie ich nie ma. Nawet jeśli
nieznaczny procent tego, co pisze Sołowjow, jest prawdą gorzko to czytać i
uzmysławiać sobie. Czytałem utwory Bławatskiej, są one napisane bardzo
ciekawie, ale wiele rzeczy jest w nich problematycznych.
Nadzwyczaj pasjonująca książka "Pieczary i bory Hindustanu" z punktu
widzenia współczesnego indologa jest po prostu bałamutna. Wiele Helena
Pietrowna wyidealizowała, wiele też fantazji w jej opowieściach. W ogóle, trzeba
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jak np. "Nirwana". W Kałudze drukowano główne prace teozoficzne w Rosji, w
tym wiele pozycji Heleny Pietrownej Bławatskiej oraz innych kobiet, które były
animatorkami ruchu.
Warto zaznaczyć, że w teozofii panowały kobiety: Kamieńska,
Pisariewa i inne. I te oto przepiękne kobiety coraz mocniej i mocniej pragnęły,
aby wreszcie "dokonało się jeszcze jedno wcielenie Chrystusa. A ponieważ były
przekonane, że wcielał się On niejednokrotnie, zapytywały siebie, dlaczego nie
mógłby zrobić tego teraz - w XX wieku? Jakby zniecierpliwione tym
oczekiwaniem, niektóre z nich postanowiły przybliżyć to wielkie wydarzenie.
Przekonały siebie, a potem i innych, że Boży Nauczyciel wcielił się w
hinduskiego chłopca, który przyjął imię Alceon. Po hindusku nazywał się on
Jiddu Krishnamurti.
- Kiedy w 1912 r. na zebraniach ruchu teozoficznego w Indiach, Anglii i
Ameryce zaczęto głosić, że przez Krishnamurtiego mówi Sam Nauczyciel
Niebieski, chłopiec miał około 12 łat. Pamiętam jego fotografię (zmarł on całkiem
niedawno, ok. 8 lat temu w Ameryce). Było to przepiękne hinduskie chłopię, w
białej todze, z długimi włosami... były kwiaty, muzyka i Niebieski Nauczyciel
mówię przez niego. W gruncie rzeczy, jak zauważył wówczas Wsiewołod
Sołowjow, ruch teozoficzny przekształcił się w propagandę. Propagandę
modernistycznego buddyzmu, bardzo daleką od prawdziwego buddyzmu, z
jawnym ukłonem antychrześcijańskim. Choć - co prawda - Annie Besant starała
się jakoś ten antychrześcijański rys wygładzić.
I oto w 1912 r. dokonano pierwszej próby zmiany kursu teozofii.
Niemiecki znawca Goethego i filolog, Rudolf Steiner (zm. 1926) opuścił
towarzystwo teozoficzne na znak protestu przeciw Krishnamurtiemu i stworzył
inne towarzystwo - antropozoficzne. Doktryna antropozoficzna była próbą
schrystianizowania teozofii i opierała się na doświadczeniu chrześcijańskim, a
nie buddyjskim. Wielka w tym zasługa samego Steinera, którego gorącym
zwolennikiem był rosyjski poeta Andriej Biełyj. Wysoko cenił go też Maksymilian
Wołoszyn, którego żona Margarita Wasiliewna Sabasznikowa stała się
zagorzałą "steinerówką", porzuciła męża i uciekła tam, gdzie żył Steiner i jego
grupa. Nie będziemy dalej rozwijać tej myśli, wspomnę tylko, że Steiner uznał
reinkarnację za podstawową zasadę ewolucji. Co więcej, stała się ona dla niego
ideą przewodnią: przez różne wcielenia przechodzą ludzie, zwierzęta, Ziemia,
Księżyc, Jowisz, wszystkie planety, Słońce... Steiner był fascynującym
człowiekiem - dobrym organizatorem, malarzem, muzykiem, mówcą, wiele pisał.
Twierdził, że poznając światy ponadzmysłowe, możemy otrzymać tak samo
obiektywne relacje, jakbyśmy byli na wycieczce na Grenlandii albo gdzie indziej.
Porównanie to jest o tyle nieszczęśliwe, że na Grenlandii możemy wylądować,
możemy ją sfotografować, zmierzyć i nic się z nami nie stanie, możemy tylko
trochę zmarznąć. Natomiast zetknięcie ze światami duchowymi nie może się dla
człowieka obejść bezkarnie bez żadnych następstw.
Przypomnę tym, którzy są słabo zaznajomieni z fizyką- w fizyce istnieje
prawo nieokreśloności. Oto pokrótce jego sens: kiedy przyrząd bada coraz
dokładniej cząsteczki danej rzeczy, to w pewnym momencie on sam zaczyna
wchodzić z nimi w proces wzajemnego oddziaływania, a wówczas rezultat
badań zostaje skażony: już nie wiemy, gdzie są obiektywne prawa ruchów tych
mikrocząstek, mikroobiektów, a gdzie wpływ przyrządu - i jest to problem
niemożliwy do rozwiązania. Tak więc, kiedy człowiek poznaje tajemne światy,
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podchodzić do nich bardzo ostrożnie. Druga jej książka "Tajemna doktryna" była
opublikowana w języku rosyjskim tylko częściowo. Jest to nieprawdopodobna
mieszanina zebranych zewsząd bez jakiegokolwiek uporządkowania
wiadomości, z których pięćdziesiąt procent dziś już się zdezaktualizowało.
Główna idea tej książki zasadza się na tym, że od zawsze istniała tylko jedna
religia, która w sekretny sposób przekazywana była nowym adeptom, zaś

wszystko, co różnorodne, to wymysły kapłanów, którzy namącili ludziom w
głowach. Na tym przekonaniu opierała się teozofia.
Najważniejsze, co przejęła Bławatska z wierzeń Indii - to n a u k a o
reinkarnacji. Jak ją rozumiała? Jako formę samozbawienia świata, jako rozwój
każdego z nas poprzez różne ciała. Człowiek, dzięki prawu odpłaty , prawu
karmy, w następnym swoim wcieleniu dostaje zapłatę za to, co złego uczynił w
poprzednim życiu i wciąż dalej, dalej i dalej idą za nim jego uczynki, dobre i złe.

Tym samym, przechodząc z ciała w ciało, jak z mieszkania do mieszkania,
człowiek oczyszcza się, w każdym razie może oczyścić się i może osiągnąć w
tym pewien stopień.
Powiedzmy bez żadnych niedomówień: chrześcijaństwo nie może
przyjąć takiej teorii samozbawienia. Po pierwsze: dlatego, że osoba to - jego
zdaniem - całość i nie może być osoby, która żyje potem w innym miejscu, w
innym ciele. Ciało to nie hotel, to coś sekretnego, związanego z nami na
zawsze. Człowiek posiada - jak uczy Kościół - ciało duchowe, niewidzialne ciało,
które jest z nim związane w pełni, jakby jądro czy ziarno całego naszego
istnienia - dusza i ciało razem. Ciekawe, że niektórzy ludzie, jacy przeżyli śmierć
kliniczną widzieli coś podobnego do półprzeźroczystego ciała, jak szkło. O.
Ignatij Brianczaninow specjalnie zebrał świadectwa Ojców Kościoła o istnieniu
tego "soma pneumatikon", ciała duchowego człowieka. To ciało duchowe może
w następstwie otrzymać całkiem inne życie.
Poza tym w nauczaniu Bławatskiej faktycznie zanegowane zostało
unikalne znaczenie Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. Pisała ona do
pewnego człowieka, że wierzy w Chrystusa, ale nie historycznego, nie w Jezusa
z Nazaretu, który żył w Palestynie, a w kosmicznego, który jest zarazem
Kriszną Buddą i innymi wielkimi nauczycielami. Ruch Bławatskiej
prawdopodobnie by obumarł, gdyby pod koniec jej życia nie przyłączyła się do
niego druga wybitna osobistość, tym razem Angielka Annie Besant (zm. 1933),
żona anglikańskiego pastora, z którym się rozeszła.
Nosiła ona w sobie głęboki protest przeciw kostyczności i faryzejstwu
anglikańskiego duchowieństwa i rzuciła się w objęcia socjalistów. Była to
energiczna kobieta, bardzo utalentowana i w pewnym momencie poczuła, że
dusi się w tym politycznym maglu. Szukała jakiegoś wyjścia i los zetknął ją z
Bławatska. Annie Besant pisze w swej autobiografii, że kiedy odwiedziła Helenę
Pietrowna od razu poczuła, że znalazła wyjście. Bławatska po krótkiej rozmowie
zapytała: "Nie chciałaby pani przyłączyć się do nas?". "A mnie - jak pisze Annie
Besant - chciało się aż pocałować rąbek jej odzieży". Tak zachorowała dusza na
coś duchowego; i od razu rzuciła się w wir teozofii, "bożej mądrości".
Ruch teozoficzny przywędrował do Rosji na początku naszego stulecia.
Pierwsze towarzystwo teozoficzne otworzono w Kałudze, a miejscowy ksiądz
odmówił modlitwę podczas uroczystej inauguracji. W Kałudze mieszkał już
Ciołkowski (ojciec kosmonautyki sowieckiej - przyp. red.), który odnosił się do
tego dość czujnie; nieprzypadkowo w jego zbiorach znajdowały się takie książki
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wstępuje on w aktywne współdziałanie i wzajemną łączność z tymi światami, a
co się z nim może od tego stać, tego nie wiemy.
Tak było z doświadczeniami Kaszpirowskiego. Że włada on siłą,
doskonale wiemy, lecz nikt nie wie, i sam Kaszpirowski też, jaka jest natura tej
się. Co zbadano? Wszystko na oślep, na oślep... Dlatego jedni zaczynają czuć
się lepiej, inni gorzej, wszystko jest to metoda prób i błędów. Nikt przecież nie
zacznie pracować w ten sposób z bakteriami chorobotwórczymi, dlatego że jest
to niebezpieczne, trzeba zachować wielkie środki ostrożności, a tu, jak mówi
pewien rosyjski myśliciel, są mikroby zła. Są mikroby zła, mikroby z
demonicznego źródła, których nie można wziąć pod mikroskop, lecz one
odziaływują na naszą duszę.
Oto dlaczego Kościół jawi się przeciwnikiem wielu podobnych
eksperymentów. Zaczyna się od niewinnych doświadczeń, a kończy tragediami.
Pewnego razu, kilkanaście lat temu, zacząłem przywoływać w myślach
wszystkich znanych mi ludzi, którzy długo, systematycznie, z uporem zajmowali
się spirytyzmem. I nagle pojąłem, że wszyscy oni mieli poharatane losy,
wszyscy mieli połamane lub skaleczone życiorysy. (...)
Słyszeliście najprawdopodobniej, że spirytyzm to próba nawiązania
kontaktu z jakimiś innymi wymiarami takim sposobem, że człowiek staje się
przewodnikiem, tzn. przez niego działają, jak prąd przez przewód, te zupełnie
nieznane nam się. Skąd więc możemy wiedzieć, na ile jest to dla człowieka
bezpieczne? (...)
Steinerowi nie udało się przybliżyć teozofii do chrześcijaństwa,
ponieważ w jego wizjach Chrystus był Bogiem wychodzącym ze Słońca,
słonecznym Bóstwem. To, by tak rzec, lokalne planetarne zjawisko nie może
być, oczywiście, równoznaczne z tym, co odkrywamy w Ewangelii.
Drugą próbę zbliżenia teozofii do europejskiej świadomości podjęła
inna wielka rosyjska kobieta Helena Iwanowna Roerich. Ona również
przejawiała niezwykłą skłonność do buddyzmu. Kobieta nadzwyczajnych
talentów i żywotności, odbywała z mężem wielkie podróże, kochała przyrodę,
człowieka, życie. Ją i Roericha Wschód jakoś hipnotyzował, zawsze widzieli Azję
w jakiejś romantycznej mgle. Kiedy oglądasz cudowne płótna Roericha-ojca, to
myślisz na pewno, że takich pejzaży nie ma w przyrodzie, że wszystko to wizje,
lecz czarujące wizje. Ale jak być, jak przybliżyć?
Podróżowali w latach 20. Świat w tym czasie zmierzał ku świetlanej
przyszłości - komunizmowi - i wydawało się, że i to jest "tym samym". Wówczas
Helena Iwanowna napisała niewielką książeczkę: "Podstawy buddyzmu", w
której próbowała udowodnić, że marksizm i buddyzm to niemal to samo.
Anonimowo wydrukowała książkę w Ułan-Bator, rozpowszechniła ją w Górnym
Udzińsku i Ułan-Ude. Kiedy tam byłem, opowiadano mi, że wszystko to wymyślili
lamowie, żeby, że tak powiem, znaleźć wspólny język z bolszewikami. Nikt nie
wiedział, że to idea Heleny Iwanownej. Jeździła zmężem w Himalaje i przywiozła
stamtąd pod koniec lat 20. do Moskwy pismo z posłaniem indyjskich mahatmów
czyli wielkich mędrców.
Warto dodać, że jeszcze Helena Pietrowna Bławatska powoływała się
często na liczne przesłania tajemniczych mędrców, którzy z Himalajów przesyłali
jej sygnały. Owi mahatmowie przekazali rządowi sowieckiemu tekst, w którym
pochwalali niszczenie cerkwi, kultury i starego świata w imię jakiejś świetlanej
przyszłości. Kiedy czytałem ten tekst - możecie go znaleźć w biografii Roericha,
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wydanej w serii "Życiorysy sławnych ludzi" - to przyznaję, że aż mną zatrzęsło...
Jeśli to mahatmowie, to jacyś bardzo wątpliwi. Buddyzm z komunizmem zlewały
się w jedno. Wszystko to było straszną eklektyką prawdziwy groch z kapustą,
bo z jednej strony - polityczny mit, z drugiej - ludowe legendy, a z trzeciej - jakieś
niesprawdzone słuchy o jakichś pustelnikach z Tybetu. Wszystko to, oczywiście,
karmiło wyobraźnię, chwytało, grało na uczuciach... Tajemniczość, o której wam
mówiłem, przyciągała.
W swoich książkach, które Elena Iwanowna nazywała Agnijoga,
próbowała ona złączyć aktywną chrześcijańską etykę ze wschodnim
mistycyzmem. Kiedy czytasz pisma jej, Bławatskiej, Krishnamurtiego, Annie
Besant, to niezawodnie dochodzisz do tego samego wniosku, co znany rosyjski
filozof Borys Byszesławiec (zmarły na emigracji w Paryżu), który pisał, że ze
Wschodem trzeba zaznajamiać się poprzez jego prawdziwe starożytne pamiątki,
a nie przez podróbki, które panują w teozofii. Odczuł to i sam Krishnamurti, ten
hinduski chłopiec, którego chciano zrobić nowym mesjaszem. W 1929 r. zerwał
on z towarzystwem teozoficznym, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie
został pisarzem religijnym nurtu panteistycznego, co zresztą w Ameryce było
zawsze popularne.
Tak więc, kończąc ten krótki przegląd, możemy powiedzieć, że w
chrześcijaństwie niepowtarzalność każdej poszczególnej osoby wyklucza ideę
wędrówki dusz, natomiast bardzo ważną pozostaje nauka o wcieleniu, ale
zupełnie w innym sensie. W jakim? Chrystus mówi nam: "Jeśli ktoś chce iść za
Mną, powinien wyrzec się siebie, oddać siebie i wziąć swój krzyż".
Umieć wcielać się w innego człowieka nie metafizycznie, ale moralnie,
poprzez miłość i współcierpienie, przez umiejętność wyjścia z więzienia i klatki
własnego "ja", aby umieć współodczuwać z drugim człowiekiem, zlać się z nim,
nie tracąc przy tym swojego "ja". Ponieważ ten, kto oddaje siebie, ten i zyskuje.
Reinkarnacja jakby uziemia, czyni ideę nieśmiertelności duszy urzeczowioną,
uprzedmiotowioną. Poza tym w chrześcijaństwie tajemnica wychodzi poza
granice naszego ziemskiego istnienia, to nie są powtórzenia, lecz nieprzerwany
rozwój ludzkiej osoby i, ile by nie było światów, człowiek rozwija się w każdym z
nich. Tak naprawdę traktujemy kawałek naszego ziemskiego bytu tylko jako
moment w rozwoju, gdyż człowiek jest potężnym i świętym stworzeniem.
Nasz pobyt na ziemi jawi się ważnym elementem naszego wiecznego
duchowego rozwoju. Do tego nie trzeba mieć kilku żywotów, każdy może
wypełnić to, co zamyślił, w tym życiu. Co więcej, jeśli człowiek nie urzeczywistnił
tu wiele, oznacza, że będzie miał ku temu możliwość w innych wymiarach.
Droga jest nieskończona, rozwój nieskończony, ponieważ sam Chrystus mówi o
tym, że człowiek jest wezwany, aby być doskonałym, jak doskonały jest Ojciec w
Niebiesiech, a to znaczy, że nasz rozwój nie ma granic i w tym ziemskim planie
bytu zaczyna się coś bardzo ważnego.
Nie trzeba jednak sądzić, jakoby oddzielenie duszy od ciała w
momencie śmierci było tylko wyzwoleniem człowieka. Nie. Bóg pomyślał nas
jako istoty, w których związek małżeński zawarły igrająca materia, natura i
nieśmiertelny Duch. W tym zawiera się Idea Człowieka, powszechna, kosmiczna
Idea Człowieka: "Jestem więzią światów". Więź światów - to, co trzeba
człowiekowi wiedzieć. Wiążemy ze sobą dwa światy, dlatego Kościół uczy nas
nie tylko o nieśmiertelności duszy, co znają i inne religie, lecz o
"zmartwychwstaniu i życiu przyszłego wieku".
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MACIEJ GÓRNICKI

MISTYKA BEZ NOCY DUCHOWYCH
(rzecz o Richardzie Rolle)
Richard Rolle to postać prawie -nieznana w Polsce, choć jest on
ceniony w Anglii zarówno jako mistyk, jak i pisarz. Jest on pierwszym z grupy
średniowiecznych mistyków angielskich, do których zaliczają się przede
wszystkim Walter Hilton, Julianna z Norwich i anonimowy autor "Obłoku
niewiedzy". Stosunkowo dużo wiadomo na temat jego życia dzięki elementom
biografii zawartym w rozmaitych jego dziełach (których napisał kilkanaście, w
języku angielskim i łacińskim) oraz Legendzie, spisanej po jego śmierci przez
mniszki w Hampole. Urodził się prawdopodobnie około 1300 roku w Thomton w
diecezji York. Przez kilka lat studiował na uniwersytecie - prawdopodobnie w
Oxfordzie (niektóre opracowania podają Sorbonę), jednak prawdopodobnie
opuścił mury uczelni przed uzyskaniem stopnia Magistra Teologii - co można
wywnioskować ze wzmianek autobiograficznych. W wielu miejscach widać w
jego dziełach ślady niechęci do "uczonych głów", nadętych posiadaną wiedzą.
Także w Ogniu miłości poddaje krytyce ich rzekomą wiedzę, jako
wyspekulowaną i jałową. Odrzuciwszy karierę akademicką wybrał drogę eremity:
mnicha-samotnika. Początkowo jego specyficzny tryb życia i silny krytycyzm pod
adresem zarówno teologów, jak i lokalnego duchowieństwa przysporzyły mu
sporo trudności. Z czasem jednak zyskał opinię człowieka świątobliwego i
zaczęto korzystać z jego kierownictwa duchowego (tak uczyniły m.in. mniszki z
Hampole). Zmarł w 1349 roku. Przez następne dwa stulecia, do Reformacji, był
najczęściej czytanym i najbardziej poważanym z angielskich mistyków.
Dla tych, którzy interesują się mistyką, szczególnie ciekawą rzeczą u
Rolle'a jest to, że jego droga duchowa jest zupełnie niemal pozbawiona trudu i
bólu, pełna słodyczy duchowych i uświetniona nadzwyczajnymi przeżyciami uczuciem fizycznego ciepła towarzyszącego modlitwie (stąd tytuł jego
najbardziej znanego dzieła: Ogień miłości) oraz doświadczeniem tajemniczej
pieśni słyszanej jakby od wewnątrz. Co powiedzieliby na to mistrzowie mistyki,
tacy jak Jan od Krzyża czy też Eckhart? Odrzucają oni takie zjawiska, jako łatwo
zwodzące człowieka - często pochodzące z niepewnego źródła. Według nich
człowiek normalnie przejść musi przez noce duchowe, doświadczyć duchowego
ogołocenia, nim będzie mógł cieszyć się mistycznym doświadczeniem Boga, a
nawet i wtedy powinien z nieufnością odnosić się do takich "nadzwyczajnych
efektów". Z dzieła Rolle'a widać, iż ma on świadomość, że droga duchowa nie
jest usłana różami, w każdym razie nie na początku:
Jest oczywiste dla tych, którzy są zakochani, że nikt odrazu nie osiąga
wyżyn pobożności ani nie jest wypełniony słodyczą kontemplacji. W
rzeczywistości tylko czasami - i tylko przez chwilę - pozwala im się doznawać
rzeczy niebieskich; ich postęp ku sile duchowej jest stopniowy. Kiedy osiągną
już pewien konieczny ciężar zachowania i zdobędą pewną stałość umysłu - na
ile tylko pozwalają zmieniające się okoliczności - dochodzą do pewnej
doskonałości, po wielkich trudach. Dopiero wtedy mogą odczuć jakąś radość w
miłości Boga.
Niemniej jednak, wydaje się, że wszyscy, którzy z mocą praktykują
cnotę - natychmiast i naprawdę doświadczają ciepła niestworzonej lub
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stworzonej miłości, topią się w potężnym ogniu miłości i śpiewają w sercu pieśń
chwały Bożej (...) [Ogień miłości, Rozdział 2]
Z całości dzieła wynika, że jego autor sam otrzymał dar takiej właśnie
płomiennej miłości. Miłość ta tak wypełnia i angażuje wszystkie władze duszy,
że trudy wspinania się na szczyty duchowe są dla niego prawie niezauważalne.
Zresztą także teologia prawosławna - dawna i obecna - nie uznaje nocy
duchowych za coś normalnego, właściwego, lecz za "stan chorobowy",
"wypadek na drodze duchowej". Raczej nieprawdopodobne jest, by takie ujęcie
drogi duchowej Rolle zaczerpnął z tradycji prawosławnej - według tego, co sam
pisze - pochodzi to wyłącznie z jego własnego doświadczenia. Analogia
pomiędzy jego ujęciem a tradycją prawosławia narzuca się jednak każdemu, kto
ma przynajmniej mgliste pojęcie o jednym i o drugim. Także badacz spuścizny
Rolle'a - Clifton Wolters - czyni to spostrzeżenie. Powołuje się on również na
Evelyn Underhill, która wyróżnia dwa typy mistyków: afirmatywny i negatywny.
Większa część tradycji chrześcijańskiego Zachodu należy - prawdopodobnie
dzięki Pseudo-Dionizemu, na którym się oparła - do drugiego typu. Rolle zaś - w
mniej licznym (aczkolwiek dobrym: np. św. Teresy z Avila) towarzystwie
zaliczony może być, zdaniem Woltersa, do pierwszego typu. Przy okazji należy
odróżnić jego fizyczne doznania od zewnętrznie może podobnych opisywanych
w jodze, gdzie możliwość doświadczenia fizycznego ciepła w czasie medytacji
nie łączy się z siłą uczucia, lecz wprost przeciwnie - z odrzuceniem wszelkich
indywidualnych uczuć.
Patrząc z perspektywy Jana od Krzyża, który najpełniejrozwinął i
wyjaśnił zagadnienie nocy duchowych, można wysunąć przypuszczenie, iż Rolle
bezboleśnie przemknął przez pierwszą noc - zmysłów, nie zagłębił się natomiast
w drugą - ducha (a w każdym razie nie widać w jego pismach śladów tego, co
Jan od Krzyża określa jako bierną noc ducha). Zapewne dlatego w jego poezji
mieści się tyle tęsknoty - za pełnym zjednoczeniem z Umiłowanym. Trudno
powiedzieć, czy świadczy to o jego "ułomności" jako mistyka, na pewno jednak
czyni go bliższym "szaremu" człowiekowi.
Rolle - podobnie zresztą jak inni mistycy - nie przystaje do kultury
postmodernizmu, która cechuje się pomieszaniem treści wyjętych z rozmaitych
kultur źródłowych, polifonią idei i upodobań. Zasadniczym przesłaniem jego
dzieła jest: jeśli chcesz coś dobrze poznać, pokochać - musisz zapomnieć o
wszystkim innym. Odnosi się to przede wszystkim do poznania Boga, ale też proporcjonalnie - do innych przedmiotów poznania. W wielu miejscach bowiem
Rolle rozumuje nie jak teolog, a jak filozof lub psycholog: usiłuje ukazać, że sam
człowiek, ze swej natury, nie jest zdolny "służyć dwóm panom". Że tego, co
najważniejsze nie może poznać, doświadczyć, jeśli nie zaangażuje się w to całą
swą osobą - wraz ze zmysłami, umysłem i wolą. Rolle mówi więc: aby kogoś lub
coś poznać, trzeba go lub to pokochać - im więcej coś jest warte, tym więcej
zaangażowania wymaga (zob. Rozdział 5). Dla zdrowego rozsądku wydaje się
to oczywiste, ale chyba nie dla naszych czasów, próbujących doświadczyć
naraz wszystkiego i zaraz nudzących się wszystkim.
Maciej Górnicki
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RICHARD ROLLE

OGIEŃ MIŁOŚCI (fragmenty)
D L A C Z E G O TRZEBA ZWAŻAĆ RACZEJ N A MIłOŚĆ BOGA N I Ż
ROZUMOWANIE O N I M [Z ROZDZIAłU 5]
Spośród rozmaitych rzeczy, które przyciągają naszą uwagę, niech
pierwszym punktem naszego zainteresowania będzie miłowanie Boga bardziej
niż nabywanie wiedzy czy wdawanie się w dysputy. To miłość bowiem zachwyca
duszę i osładza sumienie, gdyż odciąga ją od mniejszych przyjemności i od
zabiegania o własną chwałę. Wiedza bez miłości nie buduje (por. 1Kor 8,1), ani
nie przyczynia się do wiecznego zbawienia; nadyma jedynie, na naszą
straszliwą zgubę. Nasz duch musi być wystarczająco mocny, by podjąć trudne
zadania dla Boga, jego mądrość musi być przyprawiona niebem, nie ziemią
Musf pragnąć być oświeconym mądrością wieczną i płonąć pełnym miłości
ciepłem, które zachęca nas, byśmy pragnęli i kochali samego Stwórcę; ciepłem,
które daje nam moc, by odepchnąć całym naszym bytem wszystko, co tylko
przejściowe.
(...) Z pewnością człowiek, który nie chce poddawać się niskim uciechom jest
tym, który kocha Boga. Odległość człowieka od miłości Chrystusa jest
proporcjonalna do jego miłości świata. Jeśli naprawdę kochasz Boga, twoje
czyny pokażą to, gdyż z samej definicji nie można kochać Go i w tym samym
czasie zabawiać się złymi pożądaniami (...)
Grzesznicy bowiem mogą jedynie smucić się, gdy ujrzą ubogich
wzniesionych ku nieskończonemu miejscu, by cieszyć się tam Bogiem, dawcą
życia, by spoglądać tam na twarz Chrystusa. Uczynieni pięknymi przez swe
cnoty, rozkwitli w szczęśliwy i duchowy zapał; choć niewiele zaznali wygód w
tym życiu, ani nie podzielali dumy tych, których zatruła ich własna mądrość! (...)
Przystoi więc nam zadbać o to, by była w nas miłość Chrystusa i by
była ona płomienna. To właśnie, zamiast wdawać się w daremne dyskusje!
Kiedy bowiem nasze umysły dają upust niepohamowanej ciekawości, tracimy
słodycz i radość nieba. Dzisiaj zbyt wielu trawionych jest pożądaniem wiedzy
zamiast miłości, tak że prawie nie znają miłości ani jej piękna. Tymczasem całe
ich studium powinno być ukierunkowane na ten cel, by także ich zaczęła trawić
miłość Boga. Wstyd im! Stara kobieta może być lepszym ekspertem w miłości
Boga - będąc też mniej światową - niż wasz teolog ze swymi bezużytecznymi
studiami. Odbywa on je dla próżności, by uzyskać reputację, stypendia czy
urzędy. Takiego człowieka należałoby tytułować nie "Doktorze", lecz "Głupcze"!
D O S K O N A Ł A I N I E D O S K O N A Ł A M I Ł O Ś Ć [Z ROZDZIAłU 17]

W prawdziwie kochającym umyśle jest zawsze pieśń chwały i
wewnętrzny płomień miłości. Wzbierają one z czystego sumienia, z obfitej
radości duchowej, z wewnętrznej szczęśliwości. Nic więc dziwnego, że taka
miłość przebija się do doskonałej miłości. Miłość tego rodzaju jest potężna w
swym zapale, całkowicie zwrócona na Boga, zupełnie nie ograniczona w miłości
ku Niemu. Jest wierna Chrystusowi bez sprzeciwu głupich myśli; raduje się
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dzień i noc w Jezusie, nigdy nie daje się od Niego odciągnąć ani uwieść złemu,
ani też oszukać "martwym muchom", czy pozwolić, by te zepsuły woń
szlachetnego olejku. Świat, ciało i szatan zostawiają go nieporuszonym,
jakkolwiek gwałtowne byłyby ich ataki; depcze je pod stopami, biorąc ich siłę za
nic. Nie ma napięcia w jego zapale, ale jest wigor w jego miłości; w jego pieśni
jest słodycz i ciepło promieniuje od niego; nie może się oprzeć zachwytowi w
Bogu, jego kontemplacja wznosi się. bez przeszkód. (...)
W rzeczywistości bowiem jesteśmy zwracani w stronę Chrystusa, gdy
usiłujemy kochać Go całym umysłem. Jako przedmiot bowiem Bóg jest tak
cudowny i tak oczarowujący jest Jego widok, że zadziwia mnie, jak ktokolwiek
może być tak głupi i przewrotny, by całym sercem nie pragnąć Go ujrzeć.
Nie ten jest wielki, kto dokonuje rzeczy wiele i wielkich, lecz ten, kto
bardzo kocha Chrystusa: ten jest wielki i jest ukochanym Boga. Filozofowie
wiele się natrudzili, a jednak znikli całkowicie, a wielu, którzy wydawali się
chrześcijanami, dokonując wielkich rzeczy i czyniąc cuda, nie okazało się
godnymi zbawienia. Nie ci, którzy [czegoś] dokonują lecz ci, co kochają Boga,
są nagradzani koroną niebieską. (...)
Nie śmiałbym powiedzieć, że wszelka miłość jest dobra. Jest pewna
miłość, która raduje się bardziej stworzeniem niż Stwórcą i woli przyjemności
[rzeczy] widzialnych od wspaniałości duchowych. To jest złe i odrażające, jako
że odrzuca miłość, która jest wieczna - na rzecz czegoś, co jest ulotne i niestałe,
Niemniej jednak nawet to nie jest całkiem naganne, gdyż celem [stworzeń] jest
raczej kochać i być kochanym niż niszczyć i być niszczonym. Im piękniejsza
bowiem rzecz stworzona, tym bardziej godna miłości. Są tacy, którzy więcej
wysiłku podejmują dla zbawienia tych, którzy zewnętrznie są piękniejsi niż dla
tych, co są pogardzani, gdyż piękniejsi więcej mają sposobności do złego. Sama
natura uczy nas, że milsze jest kochać to, co piękne, choć zdyscyplinowana
miłość mówi, że powinniśmy woleć to, co dobre. Wszelka fizyczna piękność to
słoma i znika jak powiew wiatru. Dobro jednak trwa - i Bóg często wybiera
rzeczy, które są słabe i pogardzane, nie zwracając uwagi na mocne i ładne. (...)
Naturą miłości jest topić serce (jak, na przykład, Moja dusza stopniała,
gdy przemówił mój Ukochany - Pnp 5,6). Słodka miłość bowiem i oddane serce
tak się rozpływają w boskiej słodyczy, że wola człowieka jednoczy się z wolą
Boga w szczególnej przyjaźni. W tej unii wlewana jest w kochającą duszę taka
słodycz ciepła, zachwytu i pieśni, że ten, kto doświadcza jej, nie potrafi jej
wprost opisać.
Naturą miłości jest to, że jest ona rozlewająca się, jednocząca i
przemieniająca. Jest rozlewająca się, gdy wypływa i rzuca promienie swej
dobroci nie tylko na przyjaciół i sąsiadów, ale także na wrogów i ludzi obcych.
Jednoczy, bo czyni kochających jedno w czynie i w woli i pociąga ku jednemu
Chrystusowi i każdej świętej duszy. Ten, kto przylgnął do Boga, jest z Nim jedno
w duchu, nie przez naturę, lecz przez łaskę i identyczność woli. Miłość ma też
moc przemieniania, gdyż przekształca kochającego w jego Umiłowanego, i daje
mu mieszkać w Nim. (...)
O P R Z Y J A Ź N I [Z ROZDZIAłU 39]

Przyjaźń to zespolenie dwóch wól, wspólne uznanie dla jednej rzeczy,
niechęć dla innej. Przyjaźń może istnieć pomiędzy dobrymi ludźmi, jak też złymi,
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choć motywy są tu różne. Największa przyjaźń winna być między Bogiem a
duszą od której można się spodziewać, że będzie zawsze dostosowywać swą
wolę do Jego, tak że czego chce Bóg, tego i ona; czego On nie chce, nie chce i
ona. W ten sposób przyjaźń między nimi będzie całkowita.
W przypadku ludzkich uczuć tam, gdzie jest prawdziwa przyjaźń, byłoby
czymś okropnym, gdyby fizyczna odległość powodowała rozdzielenie dusz;
raczej pewna nieprzerwana więź bliskiej przyjaźni winna łagodzić bó! fizycznej
nieobecności, tak że człowiek czuje się, iż jest blisko przyjaciela, gdy widzi, że
ich wole są stałe i nieprzerwane. Przyjaźń bowiem jest prawdziwa, gdy jeden z
przyjaciół działa w stosunku do drugiego jak do samego siebie; gdy jego
przyjaciel jest jego alter ego, miłowanym dlaniego samego, nie zaś dlatego, że
jest użyteczny czy też jest nadzieja, że coś od niego można uzyskać.
Można zapytać, czy przyjaźń musi zostać rozwiązana, jeśli przyjaciel
zejdzie na złą drogę. Można by przyjąć, że nie może być doskonałej przyjaźni,
jeśli nie łączy ona ludzi podzielających te same wartości. Niemniej jednak, czy
przyjaźń taka była kiedykolwiek doskonała, jeśli kończy się, gdy jedna ze stron
schodzi z dobrej ścieżki? Z pewnością nie jest już doskonała teraz, jeśli może
stopniowo zanikać - to nie jest sens prawdziwej przyjaźni, która kocha człowieka
dla niego samego, nie zaś dlatego, że jest użyteczny lub miły. Z pewnością nie
jest więc konieczne, by jeden z przyjaciół zmieniał się dlatego, że drugi się
odmienia. Ponieważ przyjaźń jest cnotą, niemożliwe by wygasła, jeśli sam
człowiek nie zmieni się w jakiś sposób. Niekoniecznie musi wygasnąć dlatego,
że drugi zbłądził: jeśli jest to prawdziwa przyjaźń, to tym bardziej zrodzi
pragnienie, by przywrócić go na dobrą drogę. Tak więc przyjaźń, przez którą
człowiek szuka i zapewnia dobro dla swego przyjaciela, jak gdyby dla siebie
samego, musi być nazwana miłością i póki obydwaj żyją, żadne niewłaściwe
postępowanie nie przerwie jej.
Łatwo jednak zrywa się przyjaźń, gdy nie odnajdujemy w przyjacielu
rzeczy, dla których go kochaliśmy; na przykład pomocnych nam lub
przyjemnych, dla których to zwykle miłuje się przyjaciół. Taka przyjaźń jest
fałszywa; nie może trwać, a jeśli trwa, to tylko tak długo, jak znajduje się w niej
przyjemność i korzyść. Ale to, co powoduje prawdziwą przyjaźń, nie zanika, jak
długo przyjaciele żyją (...), bo kochają się nawzajem jak siebie samych - dla
dobra, które jest w nich. "Dobro" trzeba tu rozumieć jako "dobry z natury", nie
zaś "dobry z zachowania".
(...) Taka przyjaźń jest czysto naturalna, obojętna moralnie o ile nie służy
czemuś przeciwnemu prawom Bożym. Towarzyszy jej wielkie zadowolenie,
które też jest obojętne moralnie. Prawdziwa przyjaźń bowiem nie może istnieć
bez takiego wzajemnego zadowolenia, przyjemnego bycia razem i pomocnej
wymiany zdań. A jeśli taka przyjaźń jest oparta na łasce Boga i należy
całkowicie do Niego, odniesiona i ukierunkowana do Niego, to można nazwać ją
świętą przyjaźnią i przynosi ona wiele dobrego. Gdyba jednak przez taką
przyjaźń działo się coś przeciwnego woli Bożej, to jest ona skrzywiona, brudna i
bez jakiejkolwiek zasługi [korzyści].
Nie umiem wyjaśnić tego smutnego faktu, że prawdziwego przyjaciela
znajduje się rzadko lub prawie nigdy. Wszyscy dbają tylko o swój interes i nikt
nie ma przyjaciela, o którym mógłby rzec: "on jest moim drugim ja". Ludzie
bowiem zabiegają o własny zysk i przyjemność, nie rumienią się nawet, gdy
oszukują własnych przyjaciół. Oczywiste jest, że nie są w rzeczywistości
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przyjaciółmi, jedynie w pozorach, miłują bowiem nie tyle swych kompanów, ile
ich dobra, pochlebstwa czy łaski.
Przyjaźń zaś między mężczyznami i kobietami może być niepewnym
interesem, gdyż ładna twarz łatwo przyciąga słabą duszę, wzrokowa pokusa
wznieca cielesne pożądanie, co często prowadzi do skażenia umysłu i ciała.
Znajomości między mężczyznami i kobietami łatwo obracają się na niekorzyść
cnoty. Mimo to jednak ten rodzaj przyjaźni nie jest niewłaściwy, lecz
przynoszący dobro, jeśli praktykuje się go z dobrą intencją i gdy miłuje się ze
względu na Boga, nie zaś na powaby cielesne.
Powiedzmy, że kobiety ujrzałyby, że są pogardzane przez mężczyzn uskarżałyby się wtedy na Boga, który je takimi uczynił. Może wpadłyby nawet w
rozpacz co do swego zbawienia, czują się bowiem zagubione, gdy nie mają rady
i pomocy od mężczyzn. Niewątpliwie intelekt jest w nich mniej żywy, łatwo więc
sprowadzić je na złą drogę i przezwyciężyć ich opór. Łatwiej pociągane są do
zła przez złych mężczyzn, gdyż bardziej nastawione są na przyjemności
pożądania niż na promieniowanie świętości. Jest jednak pewna miłość, którą
mężczyzna ma dla kobiety i kobieta dla mężczyzny, której nie brak żadnemu z
nas, nawet świętemu. Jest ona zarówno naturalna, jak i "wszczepiona przez
Boga" na początku i dzięki niej istniejemy i pasujemy do siebie i instynktownie
cieszymy się nawzajem swym towarzystwem. Rzeczywiście, ta urocza rzecz ma
właściwe sobie przyjemności, jak na przykład we wzajemnej wymianie zdań,
godnym przestawaniu ze sobą czy szczęśliwym małżeństwie. Jednak człowiek
nie zyskuje przez nią żadnej zasługi [nadprzyrodzonej], chyba że jest ona
napełniona miłością, ani też nie traci żadnej zasługi, chyba że zbrukana jest
przez zło. (...)
Tak więc całkowicie w błędzie są ci, którzy twierdzą, że nasze
działania, wewnętrzne czy zewnętrzne, podlegają zawsze nagrodzie lub karze.
Usiłują oni zaprzeczyć, lub przynajmniej nie chcą przyznać, że robimy pewne
rzeczy, bo lubimy je robić, i jest to dla nas naturalne, by je robić! Nie boją się oni
wprowadzać zamętu w naszą wspaniałą naturę.
Richard Rolle
tłumaczył Maciej Górnicki
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ANUKZbJ LESZCZYC

WIDMO ANTYSEMITYZMU KRĄŻY NAD POLSKĄ
Gnębienie Żydów wysokimi cłami, zakaz rytualnego uboju zwierząt pod
pretekstem ochrony ich praw oraz eksponowanie Holocaustu Cyganów - te
objawy antysemityzmu w Polsce powinny zmuszić każdego do zadania
sobiezasadniczego pytania: dokąd zmierza Polska?
Choć nad Wisłą mieszka już niewiele więcej niż 5 tysięcy Żydów, to
wrogość do nich jest wciąż obecna - i to nie tylko wśród warstw nieoświeconych,
ale także w elicie kulturalnej narodu polskiego. Dziś mamy do czynienia w
Polsce z antysemitami, którzy twierdzą, iż nie ma antysemityzmu, co dla mnie
było zawsze ich znakiem rozpoznawczym - opowiada Artur Międzyrzecki,
prezes polskiego PEN-Clubu. Można by przypomnieć, że Polacy antysemityzm
wysysają z mlekiem matki, jak twierdził były premier lzreala Icchak Szamir, zaś
według profesora Instytutu Hebrajskiego w Jerozolimie Yehudy Bauera cechuje
ich stosunkowo duża podatność na hasła antysemickie.
Polski antysemityzm, to nie tylko kwestia haniebnych występków, ale
ideologii (...) Polacy także mordowali Żydów powielając metody hitlerowskie przypomina publicysta "Wprost" Wiesław Kot.
Polscy Żydzi odczuwają dziś antysemityzm w życiu codziennym niemal
na każdym kroku - jego niesłychanie ostrym przejawem jest to, że urzędy celne
odmawiają zwalniania koszernej żywności z cła i podatku granicznego. Za
darowaną nam na Święto Paschy żywność z zagranicy musieliśmy odprowadzić
do Skarbu Państwa 191 milionów złotych - słusznie oburza się Paweł Wildstein,
prezes Związku Gmin Żydowskich. W rezultacie dochodzi do tego, że jedynym
koszernym towarem używanym przez polskich Żydów jest produkowana na
miejscu wódka!
Kolejnym aktem antysemityzmu - ze wszystkimi jego znanymi z historii
konsekwencjami - był projekt ustawy o traktowaniu zwierząt, zawierający
skandaliczny wprost zakaz uboju rytualnego, mogący być swego rodzaju
zapowiedzią drastyczniej szych działań wymierzonych przeciw Żydom. Według
publicysty Dawida Warszawskiego jest to drastyczne naruszenie prawa
praktykowania swojej religii dla żyjących w Polsce Żydów. Trafniej zagrożenie
ujmuje jednak Tomasz Szarota przypominając, że podobny zakaz (Verordnung
ueber das Schachverbot) był trzecim rozporządzeniem podpisanym na polskich
ziemiach przez gubernatora Hansa Franka. Zakaz uboju rytualnego (...)
wyprzedzał inne przepisy mające na celu segregację rasową i dyskryminację
Żydów - przypomina Szarota i zwraca uwagę, że w okupowanej Belgii zakaz
uboju rytualnego obowiązywał od 23 października 1940, zaś rozporządzenie o
eliminacji Żydów z urzędów publicznych i wielu innych wydano 5 dni później.
Skoro jesteśmy już przy czasach okupacji hitlerowskiej, to warto
podkreślić sprzyjający holocaustowi antysemityzm Polaków. Wspomnienie o nim
jest tak silne, że nawet dziś ludzie oglądający film "Lista Schindlera" ze
zdumieniem patrzą na świadectwo potwornych zbrodni zmierzających do
zagłady Żydów bez współudziału Polaków. Wymieniane w amerykańskiej
telewizji kacety nazywa się - nie bez przyczyny przecież - polskimi nazistowskimi
obozami zagłady w Treblince i Majdanku - pisała o tym Irena Bellert z
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Montrealu. Jako dowód zbyt lekkiego traktowania tych spraw przez polską
inteligencję przywołajmy tu słowa Jerzego Turowicza, redaktora
naczelnego "Tygodnika Powszechnego": twierdzę stanowczo, że możliwość
naszego (polskiego) udziału w zbrodni nie istniała. Ale to nie znaczy, że nie
mógł istnieć problem współwiny.
Przejawem antysemityzmu jest stosunek do znienawidzonego w Polsce
nowojorskiego rabina Avi Weisa, który konsekwentnie podkreśla, iż dziś
katolicka symbolika w Auschwitz bezcześci pamięć 6 milionów zamordowanych
Żydów. - Jak dotychczas od Żydów oczekuje się zrozumienia dla kłopotów
strony katolickiej, cierpliwości i tolerancji (...) Żydzi muszą czekać - przypomina
cierpliwość strony żydowskiej, oczekującej na oddanie im pod opiekę terenu
obozu oświęcimskiego, Dawid Warszawski. - Me damy się odstraszyć, jesteśmy
tak samo ważni, jeśli nie ważniejsi niż cała elita polityczna w Polsce, która stara
się zawłaszczyć Auschwitz - także niezłomnie deklarował przed obchodami 50ej rocznicy wyzwolenia Oświęcimia baron Maurice Goldstien.
Jak inaczej, jeśli nie antysemickimi, nazwać pseudobadania
historyczne, według których w Oświęcimiu miało zginąć nie 4 min ludzi, ale
jedynie około miliona, w tym ponoć jedynie 500 tys. Żydów - tu w antysemickiej
nagonce wystąpili zarówno polski niby-badacz Franciszek Piper, jak i antysemici
z Anglii (Gerald Reitlinger), USA (Raul Hilberg) oraz Fracji (Georges Wellers). A
przecież spekulowanie liczbami jest urąganiem ofiarom, te 4 miliony
zamordowanych to liczba symboliczna - już dziś nikt jej nie może wymazać z
pamięci Żydów żyjących na całym świecie.
Innym pomysłem na pomniejszenie wymiaru oświęcimskiej tragedii
Żydów jest zbytnie eksponowanie holocaustu Cyganów.
Przy tej okazji warto zauważyć, że najbardziej gloryfikowaną w polskich
mass mediach formacja wojskową z czasów wojny są Narodowe Siły Zbrojne,
które (wedle S. Rosenkranza z Melbourne) były formacją splamiona krwią
niewinnych ludzi, w tym dzieci i starców i kobiet zamordowanych tylko dlatego,
że byli Żydami. Ale Rosenkranz niepotrzebnie stosuje wobec Polaków z NSZ
taryfę ulgową - znacznie klarowniej sytuację tłumaczy Dawid Warszawski
pisząc, iż mordowanie Żydów nie było w walce NSZ celem ubocznym, lecz
jednym z zasadniczych. Warszawski stara się zachować bezstronność i
przypomina jednak, że obok Żydów wrogami byli też Niemcy, a potem Rosjanie.
- Wiemy wszak dobrze, że ci, którzy rehabilitują dziś NSZ, nadal kultywują
wrogość nie tylko do Żydów, Niemców i Rosjan, lecz i do Litwinów i Ukraińców Dawid Warszawski przypomina, że wśród oficjeli na ceremonii 50-lecia NSZ
(zbrojnego i morderczego ramienia polskiego faszyzmu) był także były prezes
ZChN i marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski.
Nie sposób nie wymienić Kościoła katolickiego, jako głównego chyba
ośrodka inspirującego antysemityzm w Polsce. Za czasów komunistycznych siłą
napędową polskiej demokracji był alians inteligencji i Kościoła. Zawsze jednak
zdawałem sobie sprawę z tego, że wystarczy rzucić hasło antysemickie, aby ten
alians rozbić - przypomina Artur Międzyrzecki.
Po wyzwoleniu Polski z pęt komunizmu nastroje antysemickie wzrosły,
nawet w kręgach, których o takie spojrzenie na świat nie podejrzewalibyśmy.
Najlepszym dowodem może być wystawa fotograficzna Małgorzaty
Niezabitowskiej i jej męża Tomasza Tomaszewskiego pt. "Współcześni Żydzi", w
której, jak słusznie zauważył anonimowy czytelnik warszawskiego dziennika,
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z
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w
XIX-wiecznym fanatyzmie (...) Nie ma tu Żydów - ludzi wolnych zawodów,
artystów, lekarzy (jak dr Marek Edelman), adwokatów, pisarzy, dziennikarzy egzotyczny
mieszkania

pisze czytelnik, który znając antysemicką atmosferę w Polsce odważył się
podpisać się tylko inicjałami.
Cóż jeszcze można dodać? Polscy antysemici zdają sobie sprawę, że
5-7 tys. Żydów w ich kraju to za mało, aby rozpętać kampanię nienawiści.
Namawiają więc Mirona Gordona, byłego ambasadora Izraela w Polsce, aby
użył swych wpływów, by skierować choćby część żydowskich emigrantów z
byłego ZSRR do Polski: - Powiedziano mi, że nie tylko mogliby rozruszać
gospodarkę, ale w razie niepowodzenia Polacy nie musieliby szukać kozła
ofiarnego - opowiada były ambasador.
Nienawiść antysemicka potęguje się w okresach przedwyborczych.
Najskuteczniejszym sposobem zniszczenia przeciwnika jest nazwanie go
Żydem. Jak słusznie zauważył dr Edelman, dla Polaka nie każdy Żyd jest
wrogiem, ale każdy wróg jest Żydem.
Niech za pointę tego krótkiego tekstu posłuży fragment tekstu
autorstwa Grzegorza Sroczyńskiego: Powróciły stare hasła, stare chwyty.
Antysemityzm znów upolityczniono (...) Ci, którzy szli do urn bez konkretnych
przesłanek za wyborem któregoś z kandydatów głosowali mając w sobie ten
podświadomy strach wywołany antysemicką nagonką Warto pamiętać o tym
przed zbliżającymi się wyborami.
• Andrzej Leszczyc
Opracowanie na podstawie lektury prasy codziennej i tygodniowej (m.in. "Gazety
Wyborczej", "Życia Warszawy", "Sztandaru Młodych", "Wprost" i in.)
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MARCIN DOMINIK ZDORT

O PODATEK DEGRESYWNY
Pracując
bogactwo państwa

dla

siebie

pracujesz

dla

państwa

i

dobrobyt

obywateli

tworzy

- takie hasła padają podczas każdych kolejnych wyborów.
Nawet ci, którzy akceptują progresywny system podatkowy (czyli taki, jaki
obowiązuje obecnie - w którym wraz z wzrostem dochodów podatnika wzrasta
procentowe obciążenie należnościami wobec państwa) - m.in. Sojusz Lewicy
Demokratycznej' obiecywał, że obowiązujące przed rokiem obciążenia w
•wysokości 21, 33 i 45 proc. zostaną zredukowane do dawniejszej wysokości czyli 20, 30 i 40 proc. Liderzy LSD zresztą nie spełnili nawet tych niewielkich
obietnic obniżenia podatków od dochodów osobistych - najważniejsze jednak,
że nie podważali samej idei podatku progresywnego.
Filozofia podatku progresywnego należy do kanonu ekonomii
lewicowej. Jego założenie jest następujące: obywatel powinien swoimi
dochodami dzielić się z państwem, które w zamian za to przejmuje część jego
obowiązków, a podatnicy, którzy mają wyższe dochody, powinni z państwem
dzielić się w większym stopniu - czym więcej zarabiają, tym większy odsetek
swoich zarobków powinni oddawać na potrzeby państwa - np, przy zarobkach
do 91 min starych złotych rocznie - 21 proc, powyżej tego progu, ale do 182
min. rocznie - 33 proc, zaś jeśli osiągnięty przez obywatela dochód będzie
wyższy od sumy 182 min, to powinien on płacić niemal połowę - czyli 45 proc.
Wiele ugrupowań prawicowych, a nawet centrowych dostrzegło w
progresywnym systemie podatkowym bardzo poważne zagrożenie - otóż
zniechęca on do coraz większej wydajności, do zwiększania swoich dochodów a w najlepszym wypadku zachęca do ukrywania rzeczywistych zarobków. Stąd
pojawiająca się w środowiskach dawnego KLD i obecnej Unii Wolności
propozycja podatku liniowego. Taka koncepcja miałaby oznaczać, że stawka
procentowa podatku płaconego przez wszystkich obywateli jest taka sama - np.
25 proc. Każdy obywatel płaci proporcjonalnie do swoich zarobków - jeśli ktoś
zarabia 6 min złotych miesięcznie, to jego obciążenia wobec państwa
wynosiłyby przez cały rok, bez względu na to ile już zarobił - co miesiąc półtora
miliona złotych. Ten, kto zarabia 10 min - płaci co miesiąc dwa i pół miliona. Taki
system upraszcza rozliczenia, ułatwia życie zarówno urzędom podatkowym jak i
samym obywatelom.
Jednak w dalszym ciągu - przy zastosowaniu podatku liniowego mamy wzrost obciążeń obywateli wobec państwa wraz ze wzrostem dochodów,
choć znacznie mniej drastyczny, niż przy podatku progresywnym. Najbogatsi
płacą najwięcej, najbiedniejsi najmniej, mimo że państwo odwdzięcza im się w
najlepszym wypadku tak samo - a najczęściej wręcz odwrotnie - tym najmniej
zarabiającym pomaga w nieporównanie większym stopniu niż tym, którzy
osiągają wyższe dochody. Stąd przywołany przez Unię Polityki Realnej pomysł
podatku pogłównego (ryczałtowego), który jakiś czas temu usiłowała - bez
powodzenia - wprowadzić pod nazwą poił tax Margaret Thatcher w Wielkiej
Brytanii. Liderzy UPR uważają że spełnia on w najwyższym stopniu zasadę
sprawiedliwości - państwo bowiem powinno traktować każdego obywatela w ten
sam sposób, bez stosowania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na dochody
- a taki charakter mają systemy podatkowe progresywny i linowy.
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Warto zauważyć jednak, że zasada sprawiedliwości to nie wszystko.
Projekt Unii Polityki Realnej nie zniechęca w takim stopniu do ukrywania
zarobków czy niezarabiania więcej, jak projekty SLD czy UW, ale też - jak się
wydaje - nie motywuje do osiągania coraz wyższych dochodów.
W państwie nie(do)rozwiniętym, jakim jest wciąż Polska, po 50 latach
panowania lewicy, niezbędne jest zachęcanie obywateli do zarabiania pieniędzy,
a co za tym idzie, do wydawania ich. Każda wydana złotówka na inwestycje
procentuje dla samego inwestującego, zaś każda złotówka wydana na
konsumpcję (żywność, mieszkania, samochody) procentuje dla producenta
kupowanych dóbr. A wiadomo, że im więcej obywatel zarobi, tym więcej wyda, a
im, więcej wyda, tym szybciej będzie się kręcić koło gospodarki. Stąd jasna
konkluzja - system podatkowy powinien zachęcać do osiągania jak największych
dochodów.
Sposób na to jest bardzo prosty: PODATEK DEGRESYWNY, czyli
odwrotność podatku progresywnego. Osoby najmniej zarabiające - czyli na ogół
rozpoczynające pracę, niewykwalifikowane, najbardziej leniwe i najmniej obrotne
- a więc najmniej produktywne - powinny płacić podatek najwyższy - np. 30procentowy (czyli przy zarobkach 6 min starych złotych - 2 min złotych
miesięcznie). Obywatele, których dochód w ciągu roku przekroczy pewien próg
(np. 90 min, ale mniej niż 180 min) od dalszej części zarobków powinny płacić
podatek 15-procentowy (czyli od 10 min. - 1,5 min zł miesięcznie), zaś
najbogatsi, których dochód roczny przekroczy np. 180 min złotych, od zarobków
powyżej tej sumy płaciłyby podatek 5-procentowy (a więc od 20 min zł
miesięcznie - 500 tys. zł). Kolejnym progiem mogłoby być 360 min starych
złotych rocznie - osoby osiągające dochody wyższe od tej sumy, płaciłyby od
pozostałej części zarobków 1 proc. - a więc przy 40 min zł zarobku płaciłyby w
ostatnich miesiącach 400 tysięcy.
Oczywiście liczbę i wysokość progów, oraz procentowe obciążenia
podatkowe należałoby określić po szczegółowych analizach i obliczeniach.
Jednak bez względu na wynik tych obliczeń podstawowym skutkiem byłoby
zwiększenie dochodów państwa. Ponad 90 proc. podatników stanowią bowiem
osoby należące do pierwszej grupy - a więc najmniej zarabiające i najmniej
produktywne - wyższe wprowadzone dla nich obciążenia podatkowe
przyniosłyby bardzo wyraźny wzrost dochodu budżetu, z ogromną nadwyżką
rekompensujący stratę powstałą przy obniżeniu podatku wobec zarabiających
więcej. Można przypuszczać, że wzrosłaby motywacja do podnoszenia
kwalifikacji, doszkalania się, do aktywności w pracy, do poszukiwania
dodatkowych źródeł dochodu. Ludzie chcieliby więcej zarabiać świadomi, że od
każdej zarobionej przez nich złotówki płacą coraz mniej, że coraz więcej zostaje
im na własne potrzeby. Zlikwidowana zostałaby też największa plaga poborców
podatkowych na całym świecie - ukrywanie dochodów. Każdy rozsądny
obywatel chciałby bowiem wykazać, że zarabia jak najwięcej - aby płacić jak
najniższe podatki.
Oczywiście trudno przypuszczać, że drogą demokratyczną taki pomysł
doczeka się szybkiej realizacji - w końcu - jak napisano powyżej - przeważająca
większość wyborców zarabia najmniej, więc należałaby do grupy najbardziej
obciążonej podatkiem degresywnym. Ludzie leniwi i mało aktywni zrobią
wszystko, aby nie być zmuszani do pracy. Ale zawsze można pomarzyć...
Marcin Dominik Zdort
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E¥OLA N I E BYŁ FASZYSTĄ
Szanowna Redakcjo!
Gratuluję ostatniego numeru "Frondy", który przeczytałem z prawdziwą
przyjemnością Jedyne, co mi ową intelektualną przyjemność zmąciło to krótka
prezentacja sylwetki Juliusa Evoli pomieszczona przed jego artykułem o duchu
arystokratycznym. Nota ta jest niestety pełna poważnych merytorycznych
błędów i pomyłek. Evola nie jest prekursorem New Age. Teoretycy tego ruchu
na niego się nie powołują. W książce "Maski i oblicza współczesnego
spirytualizmu" (1932) dokonał Evola zasadniczej krytyki teozofii, spirytyzmu,
antropozofii, psychoanalizy itd.
Twierdzenie, że Evola był głównym ideologiem włoskiego faszyzmu i
jednym z bliższych współpracowników Benito Mussoliniego w żadnej mierze nie
odpowiada prawdzie. Prawdą jest, że jeszcze na początku lat 30-tych chwalił on
faszyzm jako wcielenie heroicznego ducha widząc w nim fazę przejściową do
"sakralnego imperium" co od biedy można by uznać za przejaw "gorącej
sympatii do faszyzmu". Nigdy jednak nie był członkiem partii faszystowskiej i
publicznie głosił, że nie jest faszystą. Był w opozycji do Giovanni Gentilego głównego teoretyka reżimu. Jego pismo "La Torre" było kilkakrotnie zakazywane
przez władze, a sam Evola nieustannie atakowany przez liderów reżimu,
aczkolwiek inni starali się go ochraniać. Nie mógł być jednym z bliskich
współpracowników duce, gdyż ten bał się go podejrzewając, że Evola posiada
jakieś magiczne zdolności. Wygłosił kilka odczytów dla fundacji SS "Ahnenerbe"
(Dziedzictwo) ale kontakty z narodowymi socjalistami prędko się urwały, kiedy
dostrzegli oni, że jego światopogląd, a w szczególności nauka o rasie,
sprzeczna jest z ideologią narodowego socjalizmu. Przecież Evola odrzucał
konsekwentnie wszelkie formy biologicznego rasizmu. Krytykował też, np. w
"Rewolcie przeciw współczesnemu światu", nacjonalizm. Po wojnie w pracy
"Faszyzm widziany z prawicy" dokonał niezwykle krytycznej analizy faszyzmu i
narodowego socjalizmu, w których widział formy tyranii będące logicznym
następstwem amorficznego liberalizmu i niezdolnej do życia demokracji. Evola
nie mógł też sławić Corteza, lecz jedynie Donoso Cortesa - wybitnego
hiszpańskiego teoretyka kontrrewolucji.
Alistair Crowley nie był "głównym wyznawcą satanizmu na
kontynencie", gdyż, o ile mi wiadomo, mieszkał w Anglii, warto może dodać, że
Crowley uważał, iż to wymieniona w nocie Madame Bławatsky była Kubą
Rozpruwaczem.
Z poważaniem i nadzieją na równie udane, a zapewne i lepsze
wydania "Frondy"
Tomasz Gabiś
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EZOTERYCZNE ŹHÓOŁA MARKSIZMU
Szanowna Redakcjo,
Niemal równocześnie wpadła mi w ręce książka Marka Tabora pt.
"Ezoteryczne źródła nazizmu" oraz pierwszy numer FRONDY z "Poezjami
satanistycznymi" Karola Marksa. Zacząłem zastanawiać się wówczas, czy któryś
ze znanych mi krytyków marksizmu zwrócił uwagę na podobne wątki, co Tabor.
Uważam, że do światowej wiedzy o komunizmie Polacy wnieśli coś
oryginalnego i rzeczywiście ważnego w trzech zaledwie książkach; Leszek
Kołakowski w "Głównych nurtach marksizmu", Czesław Miłosz w "Zniewolonym
umyśle" i Aleksander Wat w "Moim wieku". Tak się dziwnie składa, że nie było u
nas chyba po II wojnie światowej pisarzy, którzy by tak poważnie potraktowali
problem szatana jak oni (Leszek Kołakowski napisał książkę "Czy diabeł może
być zbawiony"; Czesław Miłosz poświęcił Złu osobowemu niejeden wiersz;
natomiast Aleksander Wat swój akces do komunizmu niejednokrotnie nazywał
podpisaniem cyrografu z diabłem - zarzucano mu potem, że to chwyt retoryczny,
który miał go zwolnić z odpowiedzialności za czyny, jakie popełnił; myślę jednak,
że to zarzut chybiony: Wat myślał o wiele głębiej).
Nie chcę, broń Boże, sugerować, że pisząc o komunizmie ci trzej
pisarze dopatrywali się w nim szatańskich inspiracji. Myślę natomiast, że ich
wyczulenie na obecność sił demonicznych w naszym świecie pomogło im, nawet
nieświadomie, w trafnym opisie zjawiska.
Uważam, że powinna zostać napisana książka "Ezoteryczne źródła
marksizmu", w której by rzetelnie opisano tak mato znane fakty, jak
satanistyczne fascynacje młodego Karola Marksa, czy przebieg okrytych
tajemnicą spotkań Stalina z Gurdżijewem. Być może któryś z redaktorów albo
czytelników FRONDY pokusi się o to.
N.T.
(imię i nazwisko znane redakcji)
Droga Redakcjo,
Dziękuję za egzemplarz autorski drugiego numeru FRONDY z moją
"Przypowieścią o mniejszym Źle" oraz za przysłany przy okazji numer pierwszy,
w którym odnalazłem "Poezje satanistyczne" Karola Marksa. Na ich marginesie
chciałbym się podzielić z Wami kilkoma uwagami.
Najsłabszym punktem Hitlera była jego płciowość (przypomnijcie sobie
jego kłopoty z kobietami). Dlatego zawsze - jak pamiętacie: gdy stał na trybunie
podczas defilad - trzymał obydwie dłonie na wysokości genitaliów. Tam właśnie
znajduje się czakra witalności. To stamtąd czerpał energię, którą następnie - gdy
odrywał dłoń od tego miejsca i wystrzeliwał nią w tłumy - udzielał zebranym.
Zachowanie tłumów było jak na seansie okultystycznym, wszyscy byli jakby
zaczarowani, wszystkim udzielała się właśnie witalność Hitlera.
Zupełnie inaczej tłumy reagowały na Stalina. On nie wywoływał
naturalnych wybuchów entuzjazmu, on zmuszał do posłuszeństwa. Jak sobie
przypominacie, Stalin bardzo często trzymał dłoń, podobnie jak Napoleon
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Ljmmpmm, w unuiicacn m o s i K a , a o K t a a n i e w miejscu, gdzie znajduje się czakra
woli. To był jego słaby-punkt, w który można go było ugodzić: można mu było
narzucić swoją wolę. Churchill wspomina, że podczas spotkań Wielkiej Trójki
dłoń Stalina zawsze spoczywała w tym jednym miejscu. Jednocześnie drugą
dłoń trzymał on dokładnie na tej samej wysokości, tyle że na plecach. W ten
sposób jeszcze bardziej wzmacniał swoją wolę. Dlatego mógł narzucać ją
innym. Jego marszałkowie wspominali, że kiedy coś im rozkazywał, to niemal
wpisywał im ten rozkaz w mózg.
Lenin z kolei był bardzo kochliwy (Inessa Armand, Nadieżda Krupska,
syfilis itd.), dlatego jego słabym punktem było serce. Pamięcie zapewne, że
bardzo często trzymał lewą dłoń w kieszonce marynarki, dokładnie tam, gdzie
znajduje się czakra serca. Wiedział o tym i dlatego starał się nie dopuszczać do
siebie miłości. Kiedy prawą ręką podpisywał wyroki śmierci, jego lewa dłoń
zawsze tkwiła w kieszeni marynarki.
Nie wiem, czy są wam to rzeczy znane, nawet początkujący okultysta
nie będzie miał problemu z ich określeniem, ale sygnalizuję wam je na wszelki
wypadek.
Pozdrowienia dla całej Redakcji.
Armen Sarkisjan (Erewan)

ZASTRZEŻENIA DO ZASTRZEŻEŃ
Szanowna redakcjo,
Nie posiadam żadnych dzieci. Opatrywanie kontrowersyjnych tekstów
odredakcyjnymi notami , zastrzeżeniami, wyjaśnieniami uważam za działalność
dziwaczną lub przejaw hipokryzji redaktorów.
Serdeczne pozdrowienia
Mirosław Spychalski

FRONDA WIOSNA / LATO 1995

341

KSIĄŻKI NADESŁANE :
* "Am Rande des Himmels. Jungę Autoren aus Deutschland und Polen" (Na
skraju nieba. Młodzi autorzy z Niemiec i z Polski), antologia pod redakcją
Petera Grosza, Verlag Jens Neumann Meinz 1995;
* Joan Wester Anderson "Anielskie drogi. Prawdziwe historie o gościach z
niebios", EXTER Gdańsk 1994;
* Gene Antonio "AIDS. Zmowa milczenia", EXTER Gdańsk 1993;
* Andrzej Babaryko "Życia daremne", Łódź 1994;
* Ann Bali "Współcześni święci" (II tomy), EXTER Gdańsk 1994;
* Jacek Bartyze! "Zawracanie kijem Wisły", EXTER Gdańsk 1993;
* Martin Buber "Zaćmienie Boga", Wydawnictwo KR Warszawa 1994;
* Bożena Budzińska "Matowe okno", Biblioteka Metafory Bydgoszcz 1994;
* Jagoda Cieszyńska "Przez ciebie jestem", Kraków 1993;
* Martin von Cochem OSFC "Cztery sprawy ostateczne. Śmierć - Sąd - Piekło Niebo", EXTER Gdańsk 1995;
* Joan Carroll Cruz "Cuda eucharystyczne", EXTER Gdańsk 1993;
* Joan Carroll Cruz "Niezniszczalni", EXTER Gdańsk 1994;
* Córki od świętego Piotra "Niebo", EXTER Gdańsk 1993;
* Bartłomiej Gottemoller OCSO "Posłania miłości. Mistyczne Objawienia
Chrystusa", EXTER Gdańsk 1994;
* Jean Ladame "Uprzywilejowani świadkowie Eucharystii", EXTER Gdańsk
1994;
* Rene Laurentin "Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny", EXTER
Gdańsk 1994;
* Ryszard Legutko "Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte", ARCANA
Kraków 1994;
* Paweł Lisicki "Nie-ludzki Bóg", ARARAT Warszawa 1995;
* Malachi Martin "Jezuici. Towarzystwo Jezusowe i zdrada ideałów Kościoła
rzymskokatolickiego", EXTER Gdańsk 1994;
* Malachi Martin "Zakładnicy diabła", EXTER Gdańsk 1993;
* Anselm Moynihan OP "Obecność Boga", EXTER Gdańsk 1994;
* Rawley Myers "Nawróceni na katolicyzm", EXTER Gdańsk 1995;
* Desmond 0'Grady "Zwycięstwo krzyża", EXTER Gdańsk 1994;
* Dariusz Sośnicki "Marlewo", PRACOWNIA Ostrołęka 1994;
* Paul 0'Sullivan "Wszystko o aniołach", EXTER Gdańsk 1993;
* Sławomir Różyc "Goya i inne żelazne kawałki", TIKKUN Warszawa 1993;
* C. Bernard Ruffin "Apostołowie po Kalwarii", EXTER Gdańsk 1994;
* James D.Shaw, Tom C.McKenney "Śmiertelna pułapka", EXTER Gdańsk
1993;
* Wojciech Turek, Jarosław Zalesiński "Złote rogi, czapki z piór. Z publicystyki
politycznej 1986-1993.", EXTER Gdańsk 1993;
* Wojciech Wasiutyński "Patrząc z Ameryki", Wydawnictwo Gdańskie i Societas
Amicorum Catholicae Juventutis Poloniae, Gdańsk 1991;
* George Weigel "Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek
komunizmu", W DRODZE Poznań 1995.
* Jarosław Zalesiński "Wiersze i zdania", Gdańsk 1994.
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W NASTĘPNYM NUMERZE
* "Jaka Polska?" - o szansach i zagrożeniach kruchej polskiej demokracji
dyskutują: Aleksander Smolar, Jan Kofman, Leopold Unger i Krzysztof Wolicki;
* "Etos jako ojczyzna" - porywający esej Jana Józefa Szczepańskiego; •
* O ciągłości myśli społecznej Ludwika Krzywickiego i Jana Strzeleckiego pisze
błyskotliwie Andrzej Mencwel;
* "Nie będę tym, który pierwszy rzuci kamieniem" - specjalnie dla FRONDY
Żeliu Żelew kreśli skomplikowany psychologicznie portret Todora Źiwkowa;
* W rubryce "Człowiek sukcesu" Andrzej Celiński wyznaje: "Jak ruszyłem z
posad województwo płockie";
* "Trudności transformacji ustrojowej w aspekcie gospodarczego niedowładu
systemowego przy niedrożności fiskalnej państwa" - pierwsza część wspomnień
Waldemara
Kuczyńskiego
byłego
szefa
doradców
pierwszego
niekomunistycznego premiera powojennej Polski.
* "Dlaczego oddam głos na Jacka Kuronia" - wyjaśnia Jan Lityński;
* "Czy Kościół rzymskokatolicki przetrwa do roku 2000?" zastanawia się
Zbigniew Mikołejko;
* "Niebo gwiaździste, nade mną a światło rozumu we mnie" - Roman Graczyk o
dziełach zebranych Eugena Drewermanna;
* "Czy tomizm stanowi zagrożenie dla współczesnej demokracji" - wystąpienie
ks. prof. Józefa Tischnera na spotkaniu Wszechnicy Wolnej Myśli w Krakowie;
* "Kto napisze polskiego Ulissesa?" - na pytania Heleny Zaworskiej odpowiada
Adam Michnik;
* "Zawsze zwalczałem głupotę" - referat Andrzeja Szczypiorskiego wygłoszony
w Bundestagu z okazji Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej;
* "Wajda, Holoubek i inni..." we wspomnieniach Tadeusza Konwickiego z
kawiarni S.W. "Czytelnik";
* "Dlaczego klasycy?" Marek Beylin zagląda w zakamarki duszy Jarosława
Marka Rymkiewicza i Zbigniewa Herberta w porywającym eseju pt. "Platon też
był totalitarystą";
* "Gdyby Mickiewicz żył w XX w." - o kluczowej roli "Zeszytów Literackich" w
formowaniu świadomości współczesnego polskiego inteligenta pisze Barbara
Toruńczyk;
* "Okrągły Stół a długie trwanie: Od rycerzy króla Artura do doradców ze
Stoczni Gdańskiej" - szkic historiozoficzny profesora Bronisława Geremka
napisany w oparciu o osiągnięcia francuskiej szkoły Annales;
* "Zanim nadszedł Marzec" - wspomnienia Seweryna Blumsztajna;
* Nieznane karty z historii "Tygodnika Powszechnego" odkrywa Jacek Żakowski
w reportażu pt. "Dom przy Wiślnej";
* Z archiwum: niepublikowany list Leszka Kołakowskiego do Bronisława Baczki
z 25.07.1955. z przedmową Krystyny Kersten;
* Recenzje książek: Zygmunta Baumana, Michała Komara, Jana Kotta, Stefana
Mellera;
* Nowe wiersze: Bułata Okudżawy, Josifa Brodskiego, Wiktora Woroszylskiego;
* Felietony: "Kołysanka na bęben" - Aleksander J. Wieczorkowski; "Portret
Oscara Wilde'a" - Andrzej Osęka;
* W cyklu "Marka Przymierza" Jan Turnau rozważa: "Czy człowiek współczesny
może jeszcze wierzyć w piekło?";
H
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5 W . PIUSA

PRZYSIĘGA ANTYMODERNISTYCZNA
Ja [imię i nazwisko] mocno uznaję i przyjmuję ogółem i po szczególe to
wszystko, co przez niebłądzące Nauczycielstwo' kościelne zostało określone,
orzeczone i wyjaśnione, zwłaszcza te punkty nauki (katolickiej), które wprost
sprzeciwiają się błędom czasów dzisiejszych
Otóż, po pierwsze wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy,
przyrodzonym światłem rozumu możemy z pewnością poznać, a zatem
(istnienia Jego) też dowieść, jako przyczyny ze skutków, z tych rzeczy, które są
uczynione, to jest z widzialnych dzieł stworzenia.
Po wtóre: przyjmuję i uznaję zewnętrzne dowody Objawienia, to jest
sprawy Boskie, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa, jako najpewniejsze
znaki Boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej; utrzymuję też, iż te znaki
są jak najzupełniej odpowiednie do rozumienia wszystkich czasów i ludzi, jako
też ludzi współczesnych.
Po trzecie: mocno też wierzę, że Kościół, stróż i nauczyciel słowa
objawionego, został bezpośrednio i wprost założony przez Samego
prawdziwego i historycznego Chrystusa, gdy pośród nas przebywał, a zbudował
( go Zbawiciel) na Piotrze, księciu hierarchii apostolskiej i jego na wieki
następcach.
Po czwarte: szczerze przyjmuję naukę wiary, którą Apostołowie
przekazali nam przez Ojców prawowiernych w tym samym sensie i w tern
samym zawsze rozumieniu; przeto jako herezję całkowicie odrzucam zmyśloną
teorię o ewołucyi dogmatów, według której dogmaty zmieniają jedno znaczenie
na drugie i do tego odmienne od rozumienia uprzednio istniejącego w Kościele;
zarówno też potępiam wszelki błąd, który depozyt Boży, poruczony wiernej
pieczy Oblubienicy Chrystusowej, uważa za wymysł filozoficzny, czy też wytwór
ludzkiej świadomości, wysiłkiem naturalnym ludzi stopniowo się kształcącej i
mającej ulegać w następstwie udoskonalaniu aż do nieskończoności.
Po piąte: z największą pewnością utrzymuję i otwarcie wyznaję, że
wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającem się z tajemnych głębin
podświadomości, pod naciskiem serca i pod wpływem dobrze usposobionej
woli, lecz (jest ona) prawdziwem rozumowem uznaniem prawdy, z zewnątrz ze
słuchania przyjętej; aktem tym, mianowicie, uznajemy za prawdę, dla powagi
najprawdomówniejszego Boga, to wszystko, co Bóg osobowy, Stwórca i Pan
nasz powiedział, zaświadczył i objawił.
Z należytym szacunkiem poddaję się i ulegam całą duszą
potępieniom, wyjaśnieniom i wszelkim przepisom, które zawierają się w
encyklice Pascendi i w dekrecie Lamentabili, zwłaszcza w tern, co dotyczy tzw.
prawdy historyi dogmatów.
Również, potępiam błąd tych, którzy twierdzą, że Wiara, przez Kościół
podana, może stać w sprzeczności z historyą, dogmaty zaś katolickie, tak jak je
obecnie rozumiemy, nie dadzą się pogodzić z istotnymi początkami religii
chrześcijańskiej.
Potępiam też i odrzucam zdanie tych, którzy mówią, iż wykształcony
chrześcijanin powinien przybrać postać podwójną: człowieka wierzącego i
historyka, jakoby wolno było historykowi to utrzymywać, co sprzeciwia się jego
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przekonaniu, jako człowieka wierzącego; albo też stawiać przesłanki, z których
wynikałoby, że dogmaty są albo błędne, albo wątpliwe, byleby tylko wprost im
nie przeczył.
Zarazem potępiam ten sposób rozumienia i wykładania Pisma św.,'
który pomijając tradycję Kościoła, analogię Wiary i wskazówki Stolicy
Apostolskiej, poiega na pomysłach racyonalistowskich i niemniej samowolnie,
jak zuchwale uznaje krytykę tekstu, jako jedyne i najwyższe prawidło.
Nadto odrzucam zdanie tych, którzy utrzymują że uczony, traktujący
zagadnienia historyczno-teologiczne, albo też o tych rzeczach piszący, powinien
najprzód zrzec się zdania, uprzednio przyjętego, czy to o nadprzyrodzonym
początku tradycyi katolickiej, czy to o pomocy od Boga obiecanej, ku
przechowaniu na zawsze, wszelkiej prawdy objawionej; dalej, że pisma każdego
z Ojców należy wykładać z pominięciem wszelkiej powagi nadprzyrodzonej, i
tylko podług zasad naukowych, z tą swobodą sądu, z jaką zwykło się badać
wszelkie zabytki świeckie.
Wreszcie na ogół oświadczam, że zupełnie obcy jestem błędowi, którzy
głoszą moderniści, że w św. Tradycyi nic nie ma Bożego; albo, co jeszcze
gorsze, pierwiastek Boży przyjmują w znaczeniu panteistycznym; tak, iż ze św.
Tradycyi zostaje tylko goły i prosty fakt, podobny do zwykłych wydarzeń
historycznych, i tylko ludzie własną pracą, u s i l n o ś c i ą i sprytem rozwijają przez
wieki następną szkołę, założoną przez Chrystusa i Apostołów. .
A przeto jak najsilniej trzymam się i do ostatniego tchu życia trzymać
się będę Wiary Ojców w niezawodny charyzmat (sprawdzian) prawdy, który jest,
był i zawsze pozostanie w episkopacie przekazanym od Apostołów drogą
następstwa i to nie dla tej przyczyny, aby trzymać się tego, co zdaje się być
lepszem i odpowiedniejszem dla kultury danego wieku, lecz dlatego, aby
absolutna i niezmienna prawda, opowiadana od początku przez Apostołów,
nigdy inaczej nie była wierzona, ani też nigdy inaczej rozumiana.
Ślubuję, że to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zachowam i
nienaruszenie strzec będę i że nigdy od tego nie odstąpię ani w nauczaniu, ani
w jakikolwiek inny sposób bądź słowem, bądź pismem. Przyrzekam to,
przysięgam, tak niech mnie Bóg wspomaga i ta święta Boża Ewangelia.
św. Pius X
1. Św. Ireneusz, Advers. Haeres., IV. c. 26.
2. Praescr., c. 28.
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NOTY O AUTORACH:
N I K O D E M B O Ń C Z A - T O M A S Z E W S K I (1974) student prawa na UMK w

Toruniu. Mieszka w Warszawie.
GILBERT KEITH CHESTERTON (1874-1936) pisarz angielski, autor m.in.
powieści ("Człowiek, który był czwartkiem"), biografii ("Św. Tomasz z Akwinu"),
esejów ("Ortodoksja")
JACEK CICHOCKI (1972) student socjologii UW, pracownik Ośrodka
Studiów Wschodnich. Mieszka w Warszawie.
ARKADIUSZ DRUKIER (1972) taternik, filozof, współzałożyciel XLIV
Międzynarodówki Filozofii Postomnistycznej. Mieszka we Wrocławiu.
HAFAŁ GEREMEK (1971) reporter "Życia Warszawy". Mieszka w Piekarach
Śh i Warszawie.
MACIEJ GÓRNICKI (1969) doktorant teologii na KUL-u. Mieszka w Lublinie.
OTZEGGRZ G Ó R N Y (1969) redaktor "Frondy". Mieszka w Warszawie.
M I C H A Ł G R O M K I (1969) absolwent filozofii ATK. Mieszka w Warszawie.
J U R I J HERMAN rosyjski pisarz, piewca komunizmu.
M I C H A Ł §Ci£¥LieZ (1970) dziennikarz. Mieszka w Warszawie.
Hf CHAŁ K L 1 Z M A (1969) polonista. Mieszka we Wrocławiu.
TOMASZ KMITA (1971) dziennikarz radiowy. Mieszka w Świeciu nad Wisłą,
ICRZYSZTOF K0EHLER (1963) poeta, krytyk literacki, publicysta "Arcanów",
doktorant filologii polskiej na UJ. Mieszka w Krakowie.
JACEK KRŻYSZTOF0WICZ OP (1970) student filozofii i teologii w
Kolegium oo. Dominikanów. Publikuje m.in. w "Znaku". Mieszka w Krakowie.
ANPUZEJ L E S Z C Z Y C (1966) publicysta "Nowego Państwa", Mieszka w
Łodzi.
PAWEŁ LISICKI (1966) publicysta "Rzeczpospolitej", eseista "Znaku" i
"Debaty", stypendysta Herdera (1994), autor książki "Nie-ludzki Bóg" (1995).
Mieszka w Warszawie.
ESTERA L O B K O W I C Z (1968) absolwentka fizyki. Mieszka w Krakowie.
T O M A S Z MAJERAN (1971) poeta, krytyk literacki, publicysta "Odry",
stypendysta Herdera (1995). Mieszka we Wrocławiu.
PIOTR MAUR poeta. Mieszka we Wrocławiu.
ROBERTAS MAZURKAS (1971) litewski naukowiec robiący doktorat w
Polsce. Mieszka w Wilnie.
KRZYSZTOF MĄDEL SJ (1966) bakałarz filozofii, student teologii na PWT
Bobolanum w Warszawie, publikuje w "Horyzontach wiary" i "Przeglądzie
Powszechnym". Wydał "Duchowość ignacjańską w zarysie". Mieszka w
Warszawie.
IWONA M E R K L E J N (1971) studentka japonistyki UW, obecnie na
stypendium na Uniwersytecie w Hiroszimie. Mieszka w Nowym Sączu.
CEZARY MICHALSKI (1963) redaktor zamawiający działu kultury TVP 1,
publicysta "bruLionu", "Arcanów" i "Debaty". Mieszka w Warszawie.
ALEKSANDER M I E Ń (1935-1990) protojerej, doktor teologii i biolog, autor
kilkunastu książek (m.in. "Syn człowieczy") i komentarza do brukselskiego
wydania Biblii, zamordowany przez nieznanych sprawców.
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MAREK MILLER (1951) reporter, autor książek: "Reporterów sposób na
życie", "Arystokracja", szef łódzkiej Pracowni Reportażu, gdzie powstały książki:
"Kto tu wpuścił dziennikarzy" i "Filmówka".
Y U K I O MISHIMA (1925-1970) japoński pisarz, autor powieści ("Złoty
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