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PREZENTUJEMY

ks. Mieczys³aw G³adysz

Bogdan Sêk  Urodzi³ siê w Wojciechowicach. Ukoñczy³ wydzia³ weterynarii w SGGW. Od 1952 r. pracowa³
na terenie województwa kieleckiego. Do Warszawy powróci³ w 1963 r. Wiersze zacz¹³ pisaæ w roku 1980.
sam na sam
stara³em siê przele¿eæ
z moim sekretem sam na sam
mo¿e dzieñ mo¿e d³u¿ej,
bzy panoszy³y siê obok wszêdzie
zapachem wiosny pocz¹tku
ten obrz¹dek jest w nas,
nak³oni³em siebie
¿eby nie wychodziæ
na ¿aden spacer
nim siê nie rozprawiê
ze swym le¿eniem z nieruchom¹
mow¹ wewnêtrzn¹

Kto dwiga
wiat?
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dla mnie
stworzyæ ulice rozdzielne

proza, ruchy podobne
do st¹pania lepca,
plik podartych wierszy
cierpi i czeka
w nich jest
ci¹g ¿ycia

dla jednych o twarzach smutnych
ca³e w kwiatach
inne dla oczu ciekawych
domy kolorowe
dla silnych rysów zawziêtych na ¿ycie
op³otki w ³agodn¹ zieleñ
dla mnie puste przejcia
w ciszy utopione
Miêdzy nami
Gdy przyjdzie do otwartoci w s³owie,
Przyjmiesz m¹ szczeroæ w gniewie.
Bez dociekania i rozumienia.
Niewiadoma ukrytego znaczenia.
Sw¹ twarz objawisz,
Niepotrzebn¹ nienawiæ.
Rozp³acze siê me serce i zadr¿¹ powieki
Przed snem z otwartymi oczami
Co siê we mnie kruszy.
Jak to powstrzymaæ?
ci¹g ¿ycia
przychodzi zobojêtnienie
najgorsze  nieruchome,
nie przegl¹dam siê w oczach najbli¿szych

nie jeste sam
pustelnik wie od pocz¹tku
gdy decyzja jasna siê sta³a
ciastko s³odkie ju¿ mu obce
pomrukuje mu stwórca do ucha
przyjmê ciê
nie jeste sam
masz mnie, ca³e niebo
wszechwiat bez parkanu
wiecznoæ nie liczon¹ mruganiem powiek
Ich dwoje
Przy oknie rano
naprzeciw
obraz spokojny
ró¿e czerwone
do p³otu przytulone,
olbrzymi wierk
okna chroni,
jest ich staruszków
dwoje
có¿ im w mylach
przewija siê
z dnia na dzieñ?
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Zapewne dla wielu rodzin w naszej Ojczynie uroczystoæ Ofiarowania Pañskiego, ca³¹ sw¹ liturgiczn¹ wymow¹, jest znacz¹cym elementem ewangelicznej pedagogii. I to nie tylko
w zakresie wspólnotowej, rodzinnej wiernoci Bo¿ym nakazom, by w rezultacie zas³u¿yæ na nadziejê szczêliwoci
wiecznej. Starzec ewangeliczny  Symeon  pod koniec swego d³ugiego ¿ycia, odnalaz³ wreszcie powód do radoci 
NADZIEJÊ: Oczy moje ujrza³y Twoje zbawienie, które przygotowa³e dla wszystkich... wiat³o na owiecenie narodów...
Ujrza³ i dotkn¹³ Zbawiciela  wiat³oæ wiata... Oto nadzieja spe³niaj¹ca siê na oczach... Ile razy dotykamy Boga w Jego
tajemnicach, tylekroæ zanurzamy siê w sferê pokoju, który
prowadzi do radoci nadziei. Choæby ona by³a maleñka, jak
chybotliwy p³omyk gromnicy...
Dawaæ dzisiejszemu wiatu nadziejê, mimo nawa³u beznadziejnoci, to niewiarygodnie skuteczny sposób rozjaniania oblicza tego wiata. I to siê przecie¿ sta³o na naszych
oczach. Czy¿ nie bylimy wiadkami gigantycznych wysi³ków Symeona naszych czasów  Ojca wiêtego Jana Paw³a
II  w torowaniu drogi dla kultu Bo¿ego Mi³osierdzia poprzez apostolstwo siostry Faustyny? Ilu ludzi, dziêki papieskiemu Orêdziu, ujrza³o zbawienie wiata? Dla ilu ludzi na
wiecie by³o Ono wiat³em na owiecenie? £amy naszego
pisma s¹ ¿ywym dowodem na to, ¿e Mi³osierdzie Pana dociera do ludzkich serc i rozwietla je, zapala... To w³anie
w tym pimie zanotowano wiadectwa ludzi, którzy najpierw
zupe³nie obojêtnie traktowali sprawy Bo¿e, czy nawet sam¹
religijnoæ, a po zetkniêciu siê z tajemnic¹ Mi³osierdzia
w Dzienniczku s. Faustyny  pisali w PiP takie rzeczy, ¿e
sami siebie nigdy by nie podejrzewali o co podobnego.
...wiat³o na owiecenie narodów...  naszego Narodu  przysz³o do nas! Ale trzeba i to wiedzieæ, ¿e nadzieja wyrasta na
gruncie modlitwy. O Annie, prorokini, Ewangelista mówi,
¿e ...nie rozstawa³a siê ze wi¹tyni¹, s³u¿¹c Bogu w postach
i modlitwie... Symeon i Anna  to nasze starsze rodzeñstwo
w radoci nadziei i radoci pokoju.
Nasz brat z krwi i Narodu, Papie¿, nie na darmo nazywany jest wielk¹, bia³¹ bry³¹ modlitwy... Czy to nic nie znaczy?
A mo¿e to jest tak, ¿e resztki jakiego ³adu i pokoju tego
wiata zale¿¹ od tych którzy nie rozstaj¹ siê ze wi¹tyni¹ na
postach i modlitwie? Mo¿e to losy wiata spoczywaj¹ na
owych, zdrêtwia³ych od staroci, czy udrêczenia, rêkach, przebieraj¹cych cierpliwie paciorki ró¿añca? Mo¿e o tych rêkach
trzeba nam szczególnie pamiêtaæ w lutym  miesi¹cu ze
wiatowym Dniem ¯ycia Konsekrowanego?
n
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Koció³ katakumb

SIOSTRY KLARYSKI KAPUCYNKI
Drugi Zakon w. Franciszka  popularnie nazywany Zakonem Klar ysek 
w niedzielê palmow¹ 2003 roku rozpocz¹³ obchody Jubileuszu 750-lecia
mierci w. Klary, który zakoñczy siê 11 sierpnia br.

Z kardyna³em Janem Chryzostomem Korcem, biskupem Nitr y na S³owacji,
rozmawia ks. Jaros³aw Cielecki

Modlitwa
i kontemplacja

zura natomiast daje poczucie duchowego komfortu ca³kowitego zdania siê na
Boga, ogranicza  co prawda  mo¿liwoæ
poruszania siê w przestrzeni, ale zawsze
mo¿na pójæ w g³¹b siebie...
Siostry utrzymuj¹ siê z pracy r¹k w³asnych: zajmuj¹ siê haftem artystycznym,
ogrodnictwem czy malarstwem. Jak przysta³o na zakon z rodziny franciszkañskiej,
siostry ¿yj¹ z ofiar przynoszonych przez
dobrych ludzi. Wykonuj¹ te¿ wszelkie inne
prace zwi¹zane z utrzymaniem klasztoru.
Obecnie w klasztorze w Przasnyszu
jest 20 sióstr. Aby zostaæ cz³onkini¹ naszego zakonu nie potrzeba nic  poza powo³aniem, które jest wielkim darem i tajemnic¹ Boga. Osobê wstêpuj¹c¹ czeka
okres formacji zakonnej, polegaj¹cy na
stopniowym wchodzeniu w wiat modlitwy i kontemplacji.
Kontemplacyjny Zakon Klarysek
Kapucynek tworzy rodzinê o¿ywion¹
mi³oci¹ Bo¿¹, w której siostry, wzajemnie sobie pomagaj¹c, staraj¹ siê wspólnie d¹¿yæ do doskona³ej mi³oci.

fot. P. ¯ycieñski

W Polsce, niestety, w. Klara jest
wci¹¿ jeszcze ma³o znana, mimo ¿e klaryski ¿yj¹ na naszej ziemi ju¿ od XIII
wieku. ¯ycie i dzia³alnoæ w. Klary zapocz¹tkowa³o w tamtych czasach nowe
tchnienie Ducha wiêtego: zatrzyma³ siê
pochód sekt i herezji a wielu marnotrawnych synów powraca³o do Kocio³a. Duchowe dziedzictwo w. Klary realizowane jest do dzi, mi.n. przez klasztory ¿yj¹ce w oparciu o jej Regu³ê. Wród nich
s¹ przasnyskie mniszki klaryski kapucynki, zachowuj¹ce pierwotn¹ Regu³ê
wiêtej z Asy¿u.
Siostry zachowuj¹ klauzurê papiesk¹.
Prowadz¹ ¿ycie kontemplacyjne, wype³nione modlitw¹ i pokut¹. ¯yj¹ w surowoci zasad i prostocie warunków. Charyzmatem jest kontemplacja Boga, wiernoæ
duchowi w. Franciszka i w. Klary  kroczenie ladami Chrystusa ubogiego
i ukrzy¿owanego. Jest to droga prostoty,
pokory i ubóstwa. Cisza i samotnoæ to
przestrzeñ, przez któr¹ Duch wiêty delikatnie przemawia do serc sióstr. Klau-

Kilka miesiêcy temu Eminencja
otrzyma³ doktorat Honoris Causa
na Uniwersytecie Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. 22 stycznia
br. Eminencja obchodzi³ 80. urodziny. Jakie wspomnienia najczêciej siê pojawiaj¹, kiedy patrzy
siê wstecz?

Jeli chcesz ¿yæ duchem Ewangelii,
otwartym na ca³y Koció³ wg Regu³y
w. Klary z Asy¿u, w którym  poprzez
modlitwê i ofiarê ze swego ¿ycia 
trwaæ bêdziesz przed Obliczem Pana
Wszechwiata w kontemplacji, uwielbiaj¹c Go, wynagradzaj¹c Mu, a przede
wszystkim mi³uj¹c Mi³oæ, która nie
jest kochana, zapraszamy Ciê do naszej
wspólnoty.
s. Donata Koska OSC Cap
Siostry Klaryski Kapucynki
ul. Pi³sudskiego 48
06-300 Przasnysz
tel. [0 29] 752 24 66

2 LUTEGO  WIATOWY DZIEÑ ¯YCIA KONSEKROWANEGO
Nie do ogarniêcia jest si³a modlitwy, ale nam  zagonionym, zmêczonym, zagniewanym i zniechêconym
troskami, k³opotami i codziennymi
trudnociami  niestety czêsto przychodzi o tej mocy zapominaæ. Niech¿e
w takich chwilach duchowej amnezji,
zawsze staj¹ nam przed oczyma zakony kontemplacyjne. I te ¿eñskie i te
mêskie, które za nas, a mo¿e czêsto
i wbrew nam, w ciszy i skupieniu, pacierzami i piewem, prac¹ intelektualn¹ i fizyczn¹, nieustannie g³osz¹ pochwa³ê Stworzenia. S¹ bowiem, tak jak

"

chcia³a w. Teresa od Dzieci¹tka Jezus
 sam¹ mi³oci¹ w sercu Kocio³a.
***
2 lutego  w wiêto Ofiarowania
Pañskiego, obchodzonego jako Dzieñ
¯ycia Konsekrowanego, w tym roku po
raz pierwszy, z inicjatywy Konferencji
Episkopatu Polski, przeprowadzona
zostanie ogólnokrajowa kwesta na potrzeby zgromadzeñ klauzurowych, które oddane pos³ugiwaniu w oddaleniu od
wiata, nie raz napotykaj¹, ogromne,
czysto materialne trudnoci w realizowaniu w pe³ni swego duchowego po-

s³annictwa.
***
Wszystkim, którzy chcieliby wzi¹æ
udzia³ w tej swoistej misji, wspomagaj¹cej wspólnoty bêd¹ce jednym z wyznaczników naszego, polskiego i europejskiego, duchowego i historycznego
dziedzictwa, podajemy numer konta na
które mo¿na przekazywaæ ofiary:
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BANK PKO S.A. XIII Oddzia³ Warszawa;
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Sekretariat Konferencji Episkopatu
Polski  Zakony Kontemplacyjne

Pawe³ Smogorzewski

U nas, na S³owacji, przeladowanie
Kocio³a by³o o wiele wiêksze ni¿
w Polsce. Jednym z najbardziej bolesnych momentów w moim ¿yciu by³ pocz¹tek komunizmu, a z nim przeladowanie Kocio³a. Biskupi i kap³ani zostali uwiêzieni.
Do jezuitów wst¹pi³em w 1939 roku.
Studiowa³em filozofiê i teologiê, a póniej, 1 padziernika 1950 roku w wielkiej tajemnicy, zosta³em wywiêcony na
kap³ana. W³anie wtedy zlikwidowano
klasztory i wtr¹cono do wiêzieñ wszystkich biskupów. Póniej otrzyma³em sakrê biskupi¹  równie¿ w tajemnicy
przed w³adzami. Konsekracji dokona³
bp Pawe³ Hnilica 2 stycznia 1951 roku.
Biskup Hnilica od wielu ju¿ lat mieszka w Rzymie, dok¹d musia³ uciekaæ, bo
by³ poszukiwany przez ówczesne w³adze. Ja pozosta³em i wiêci³em ksiê¿y,
diakonów, równie¿ w wielkiej tajemnicy. W ci¹gu 40 lat wywiêci³em 120
ksiê¿y. Wielu z wywiêconych przeze
mnie ksiê¿y studiowa³o wtedy na uniwersytetach w Niemczech i w Polsce,
g³ównie w Lublinie. U nas by³o to nie
do pomylenia. Przez 40 lat nie moglimy te¿ opublikowaæ ¿adnej ksi¹¿ki religijnej. Jednak i tak drukowalimy gazetki  pisalimy je na maszynach,
a póniej powielalimy. W tym czasie
pracowa³em jednoczenie w fabryce.
W roku 1960 zamkniêto mnie do wiêzienia na 12 lat. Spotka³em tam równie¿
szeciu innych uwiêzionych biskupów.
By³o to dla mnie bardzo bolesne dowiadczenie.
Jednym z najpiêkniejszych wydarzeñ

by³ mój powrót z wiêzienia. To by³y lata
siedemdziesi¹te. M³odzi ludzie ju¿ przestali siê baæ, umieli siê jednoczyæ. Rodzi³a siê miêdzy nimi wielka solidarnoæ
i chêæ poszukiwania Boga. Wspólnie zaczêli wyje¿d¿aæ, spotykaæ siê  wród
nich byli ksiê¿a, którzy celebrowali dla
nich Msze w. w domach. M³odzi mówili wtedy jasno, otwarcie, ¿e komunici
utrzymuj¹ w³adzê si³¹, wspart¹ na armii,
ale nas nie mog¹ zwyciê¿yæ, gdy¿ jestemy dzieæmi Boga. Byli tego pewni,
mówi¹c  Boga nie mo¿na zwyciê¿yæ.

i biskupi rozumiej¹ i doceniaj¹ to,
cocie wtedy czynili i prze¿ywali?

Mylê, ¿e nowa generacja nie bardzo rozumie, jakie próby musielimy
znosiæ i prze¿ywaæ przez te 50 lat  od
1948 roku. Kiedy czytaj¹ niektóre moje
ksi¹¿ki  na przyk³ad trzy tomy powiecone barbarzyñskiej nocy, jak j¹ nazwa³em, kiedy wszystkich duchownych
umieszczono w wiêzieniach  otwieraj¹ oczy, ale nie jest im ³atwo poj¹æ, jak
to by³o. Mylê, ¿e nowa generacja duchownych jest bardzo ma³o poinformowana lub nie chce znaæ ca³ej prawdy. To,
przez co przeszlimy, trzeba chyba naprawdê prze¿yæ, aby choæ trochê poj¹æ.

Co by³o póniej?

Kiedy wróci³em z wiezienia, wykorzysta³em nadarzaj¹c¹ siê okazjê i pojecha³em do Rzymu. Tam zosta³em
przyjêty przez Ojca wiêtego Paw³a VI.
Wtedy oficjalnie, podczas audiencji, pozna³ pracê minionego czasu Kocio³a na
S³owacji, który niemal by³ w katakumbach. Na koniec tej niezwyk³ej audiencji ofiarowa³ mi swój biskupi piercieñ,
pastora³ i mitrê, mówi¹c:  To by³y moje
insygnia biskupie, gdy by³em pasterzem
Mediolanu. Teraz Wam je pragnê ofiarowaæ... Wróci³em wtedy bardzo szczêliwy. By³o to przypieczêtowanie i potwierdzenie naszej dzia³alnoci, któr¹
chciano wielokrotnie
ukazywaæ jako t¹, która
jest tworzeniem jakiego
nowego kocio³a bez
wiêzi z papie¿em. Tym
gestem Pawe³ VI przypieczêtowa³ bardzo
wa¿ne sprawy i uci¹³
wszelkie próby oskar¿eñ.

Podczas wizyty Papie¿a w zesz³ym
roku na S³owacji bp Edward Kojnok w Ro¿niawie przypomnia³ postaæ Waszej Eminencji i bpa Paw³a Hnilicy. Mówi³ wtedy o wielkim
wiadectwie wiary w latach cierpienia i bólu, które prze¿ywalicie
za to, ¿e bylicie wierni Papie¿owi. Co wtedy Eminencja czu³ s³ysz¹c te s³owa?

Muszê powiedzieæ, ¿e by³em wtedy
bardzo szczêliwy, i¿ doczeka³em takich
czasów. Biskup Kojnok okaza³ wielk¹
odwagê, przypominaj¹c w takiej chwili, ¿e bp Pawe³ Hnilica mnie konsekrowa³ na biskupa, a sam musia³ uciekaæ.
Diecezja ro¿niawska jest bardzo ma³a.
Pó³ wieku temu mia³a jednak wielkiego
biskupa  Roberta Pobo¿nego. Potrafi³
on patrzeæ w przysz³oæ i dlatego konsekrowa³ Paw³a Hnilicê. Wszystko wiêc

Kr ytykowali was
równie¿ ksiê¿a...

Owszem. Przede
wszystkim Ci, którzy
wspó³pracowali z re¿imem...
Czy m³odsi ksiê¿a

POWCI¥GLIWOÆ I PRACA 2/2004

ð

Kardyna³ Jan Korec i ks. Jaros³aw Cielecki

KOCIÓ£

#

SPO£ECZEÑSTWO

Ksiê¿e Kardynale, czy ³atwiej swoj¹ misjê by³o wype³niaæ w tamtych
czasach, czy obecnie?

Pierwszy etap mojej misji, w czasie
przeladowania Kocio³a, by³ naprawdê trudny  by³y to chwile nieustannego lêku, ale i wielkiej ³aski, która rodzi³a odwagê. Teraz s¹ inne czasy, lecz
i w nich nie jest ³atwo byæ pasterzem 
odpowiedzialnoæ za lud przed Bogiem
jest tak samo wielka. Kiedy w lutym
1990 roku Ojciec wiêty mianowa³
mnie biskupem Nitry rozpocz¹³ siê dla
mnie jakby drugi etap misji pasterskiej.
Razem z biskupami pomocniczymi musielimy zaczynaæ niemal od zera. Odnowilimy seminarium duchowne, postaralimy siê o kadrê profesorsk¹, aby
kszta³ciæ wiat³ych i dobrych kap³anów.
Musielimy odnowiæ wiele budynków
sakralnych, które zosta³y zdewastowane. Przez 40 lat nie moglimy opublikowaæ ¿adnej ksi¹¿ki religijnej, a dzisiaj mamy wydawnictwo, które opublikowa³o ich ju¿ 350. Wród nich oko³o
40 jest mojego autorstwa. Mamy uniwersytet katolicki, wiele zgromadzeñ
zakonnych, szkó³ religijnych...
Co trzeba czyniæ, aby byæ dzisiaj
dobrym pasterzem?

Jestem przekonany, ¿e aby prawdziwie wype³niæ misjê pastersk¹, nale¿y
ukazaæ wiarê osobist¹: pe³n¹ mi³oci
i zrozumienia do ka¿dego cz³owieka.
Wtedy ludzie poznaj¹, ¿e ten ksi¹dz czy
biskup to drugi Chrystus  alter Christus.
Rozmawia³ ks. Jaros³aw Cielecki

$

ZWYCZAJNIE RZECZ BIOR¥C
Mo¿e nie ma potrzeby przypominaæ o znaczeniu rodziny, najmniejszej, ale i zarazem podstawowej wspólnocie ¿ycia i mi³oci, o której w nie wyg³oszonym Orêdziu
do Konferencji Episkopatu Polski (11 czerwca 1999) Jan Pawe³ II napisa³ tak¿e:
Bez zdrowych i silnych rodzin spo³eczeñstwo i naród upada. Tymczasem trwa³oæ
i jednoæ rodziny s¹ dzi powa¿nie zagro¿one. Trzeba przeciwdzia³aæ temu zjawisku, tworz¹c, we wspó³pracy ze wszystkimi ludmi dobrej woli, klimat przychylny
umacnianiu rodziny.

Rodzina w naszych rêkach
Mo¿e zatem jednak trzeba pisaæ
o problemach wspó³czesnych rodzin?
Nie mamy przecie¿ pewnoci, ¿e ten
niezwyk³y wynalazek naszej cywilizacji przetrwa dzisiejsze czasy swoistego
kultu jednostek, czyli czasy samo- realizacji, samo- rozwoju, samo- dzielnoci
a nawet samo- woli, zwanej wolnoci¹.
wi¹teczne prezenty sprawi³y, ¿e
przeczyta³am ostatnio dwie znane, nagradzane i, jak siê zdaje, wa¿ne dla
m³odego pokolenia powieci m³odych
pisarzy: Julitê i hutawki Hanny Kowalewskiej oraz Gnój Wojciecha Kuczoka. Szczególne to opowieci o Peerelu, o pokoleniu ludzi urodzonych
w po³owie lat 50. i o ich rodzicach. Recenzenci, np. feministka Kinga Dunin,
zachêcaj¹ do przeczytania powieci
Gnój tak: Patriarchalna polska rodzina z jej pejczem, samoodtwarzanie,
przenoszenie wzorów na nastêpne pokolenia, zara¿anie emocjonalne i wszelkie tego konsekwencje, od tych jednostkowych, psychologicznych, a¿ po spo³eczne  to wielki temat.
Gnój w powieci W. Kuczoka to zarówno g³ówny bohater, jak i jego ojciec
oraz symboliczne okrelenie ¿ycia rodzinnego. Powieæ koñczy siê zawaleniem i utoniêciem domu bohatera w realnym, cuchn¹cym szambie. Ksi¹¿ka
pora¿a nie tyle wnikliwoci¹, czy psychologiczn¹ prawd¹ o ludziach, ile pe³n¹ rozpaczy nienawici¹ syna do ojca.
Trudno oprzeæ siê emocjom autora:
w istocie operowa³em wy³¹cznie bluzgami  powiada W. Kuczok w rozmowie
z K. Mas³oniem i tak wyjania genezê
powstania powieci: Bardzo ceniê sfor-

mu³owanie M. wietlickiego: Ogród
koncentracyjny. Dla mnie to idealne
okrelenie dojrzewania w tzw. zdrowej
polskiej rodzinie... (I dalej): W rodzinie polokatolickiej czêsto, mimo pojawienia siê symptomów rozk³adu, drobnomieszczañska hipokryzja i fatalne filisterstwo nie pozwala siê ludziom rozejæ. Stwarzaj¹ wiêc piek³o sobie,
dziecku i wszystkim wokó³. Ale jest to
piek³o za zamkniêtymi drzwiami, szczelnymi na tyle, by nie ulatnia³ siê zza nich
smród gnoju... (Rzeczpospolita, 21/22
czerwca 2003).
W pierwszym odruchu budzi siê
w nas wspó³czucie, a nawet sympatia do
powieciopisarza, który nie ukrywa, ¿e
jako trzeba by³o wykrzyczeæ to, co we
mnie tkwi³o (...); pewnie bym te symboliczne prêgi nosi³ w sobie jeszcze przez
lata i kto wie, czy kiedykolwiek napisa³bym o nich. Prêgi na plecach bohatera
ksi¹¿ki pozostawi³ bowiem ojcowski
pejcz. Ale ostatnie strony ksi¹¿ki, uwa¿nie przeczytane, niepokoj¹. Oto bohater: ucieka od tego domu ca³e swoje ¿ycie, z obr¹czkami na palcach, z dzieæmi
na rêkach... w butach lubnych... z dusz¹ na ramieniu... Rozmowa z K. Mas³oniem wyjania to, co niedopowiedziane w powieci: Mam chorzowskie
korzenie, ale jestem cz³owiekiem bezdomnym, ¿yj¹cym w drodze... Zdarza³o
mi siê  po drodze  ró¿ne rodziny zak³adaæ i ... rozk³adaæ tak¿e... Autor ma
31 lat i kilka, jak wynika z rozmowy,
za³o¿onych i roz³o¿onych rodzin...
A jak ma siê rodzina w ksi¹¿ce H.
Kowalewskiej Julita i hutawki? Rodzice jednej z bohaterek poch³oniêci
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budowaniem nowego ³adu nie maj¹ czasu dla niej i dla dwóch starszych córek.
Inni oddali Anitê, swoje pi¹te dziecko,
na wychowanie niezamê¿nej kuzynce,
która zawsze siê spieszy³a, wiêc albo j¹
(tj. Anitê) popycha³a, albo szarpa³a,
albo ciska³a zbyt mocno. Jest matka,
która na swoj¹ nowonarodzona córkê
patrzy z obrzydzeniem i wo³a: zabierzcie to st¹d! I ojciec, który w ogóle nie
zbli¿a siê do ³ó¿eczka. I tak dalej, i tak
dalej...
Bohaterowie powieci H. Kowalewskiej nie zak³adaj¹ udanych rodzin, a jeli w ich ¿yciu pojawiaj¹ siê dzieci, to
nawet, gdy otoczone s¹ opiek¹, nie daj¹
ani szczêcia, ani mi³oci. Mam wiadomoæ, ¿e dla H. Kowalewskiej Czytelnik
poszukuj¹cy w jej powieci szczêcia
w ma³¿eñstwie i pociechy z dzieci nara¿a
siê na miesznoæ i opiniê imbecyla.
Czy obie powieci s¹ literackim zapisem trudnych do udwigniêcia, traumatycznych prze¿yæ niechcianych dzieci, czy jedynie ideologicznym esejem
napisanym z myl¹ o pokonaniu polokatolickiej rodziny? Mo¿e m³ode pokolenie pisarzy toczy bitwê z rodzin¹, poniewa¿ g³êboko zrani³a je rodzicielska
obojêtnoæ, uczuciowy ch³ód i hipokryzja ukrywaj¹ca formalny lub nieformalny rozpad rodziny? Byæ mo¿e tak w³anie jest. Ale...
Istnieje te¿ i inne wyjanienie.
A mo¿e autobiograficzne w¹tki Gnoja
i pokolenia Julity s³u¿¹ jedynie walce
z zacofanym, nienawistnym wiatem
polokatolickich rodzin?

fot. P. ¯ycieñski

zaczê³o siê od misji obrony Kocio³a
przez bpa Roberta Pobo¿nego, który by³
cz³owiekiem wielkiego umys³u, dobroci serca i wielkiej wiary. W diecezji ro¿niawskiej Koció³ rozpocz¹³ kontynuacjê swojej misji w warunkach wspó³czesnych katakumb. Tak, by³o ciê¿ko...
To, co bp Hnilica uczyni³ dla S³owacji, jest niezwykle wa¿ne. Tak¿e to, co
uczyni³, przebywaj¹c w Rzymie czy
podró¿uj¹c, uczestnicz¹c w wa¿nych
konferencjach i nawietlaj¹c sytuacjê
przeladowanego Kocio³a. Od niego
papie¿ Pawe³ VI dok³adnie wiedzia³, co
siê tutaj dzia³o. Odwaga bpa Kojnoka
te¿ powinna pozostaæ na trwa³e zapisana w historii naszego narodu.

SPO£ECZEÑSTWO

Przypomnijmy szczególny przypadek pseudoautobiografii stworzonej
przez Jerzego Kosiñskiego w Malowanym ptaku. Autor opowiedzia³ Czytelnikom traumatyczn¹ historiê osamotnionego, ¿ydowskiego ch³opca ukrywaj¹cego siê na okrutnej, antysemickiej,
polskiej wsi, sugeruj¹c, ¿e zawar³ w niej
elementy autobiograficzne. Jednak Joanna Siedlecka w Czarnym ptasiorze
udowodni³a, ¿e nawet je¿eli jakiemu
¿ydowskiemu ch³opcu przydarzy³a siê
podobna historia, to tym ch³opcem nie
by³ na pewno Jerzy Kosiñski. On sam
i jego rodzina przetrwali holokaust na
polskiej wsi w zupe³nie znonych, jak
na tamte, bezwzglêdne czasy, warunkach. Mo¿e tak¿e historia chorzowskiego ch³opca nie jest ani autobiografi¹, ani
antyautobiografi¹? A jeli jest fikcj¹
wykreowan¹ na potwierdzenie tezy
o nieuchronnym schy³ku rodziny?
Odpowied na to pytanie nie jest ³atwa. Kolejne dzie³o m³odego pokolenia,
film Dariusza Gajewskiego pt. Warszawa opowiada w piêkny, wzruszaj¹cy
sposób o samotnych, bezdomnych i rozpaczliwie poszukuj¹cych przystani ludziach. Re¿yser uhonorowanego kilkoma nagrodami na festiwalu w Gdyni filmu pokaza³ wêdruj¹cych po stolicy ludzi, którzy b¹d nigdy nie mieli domu,
b¹d te¿ porzucili go lub zgubili i teraz,
jak wieczni tu³acze szukaj¹ wiêzi, mi³oci, poczucia bezpieczeñstwa. Czy
odkryj¹, ¿e jedynym sposobem odnalezienia utraconych wartoci jest za³o¿enie najbardziej tradycyjnej z tradycyj-

nych wspólnot  zwyczajnej, ludzkiej
rodziny? Re¿yser Warszawy nie u³atwia
nam zadania, ale te¿ nie prowadzi ¿adnej propagandowej batalii z rodzin¹,
mi³oci¹ i przyjani¹. Mo¿e dlatego rodowisko krytyków filmowych przyjê³o
jego film i decyzjê gdyñskiego jury
z nieukrywan¹ niechêci¹.
Dzisiejszy wiat zdaje siê manipulowaæ nasz¹ wiadomoci¹, sugeruj¹c,
¿e tradycyjne ma³¿eñstwa i zwyczajne rodziny to prze¿ytek. A dzieci, jak
to dzieci, jeli ju¿ koniecznie musz¹
siê rodziæ, to lepiej im bêdzie w wolnym od hipokryzji, czyli rozwiedzionym ma³¿eñstwie lub dynamicznie
przekszta³caj¹cym siê konkubinacie.
Takie zmiany naszej wiadomoci
zdaje siê sugerowaæ literatura m³odego pokolenia.
¯e rewolucja jest mo¿liwa, pokazuj¹ wyniki sonda¿u CBOS z pierwszych
dni grudnia 2003 roku. Na pytanie:
Ostatnio w senacie z³o¿ono propozycjê,
aby zalegalizowaæ zwi¹zki partnerskie
dwu osób jednej p³ci. Partnerzy w takim zwi¹zku mieliby niektóre uprawnienia przys³uguj¹ce ma³¿onkom; np. prawo do wspólnego opodatkowania siê,
prawo do dziedziczenia po zmar³ym
partnerze, prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego dla cz³onków
rodziny, ale nie mieliby prawa do adopcji dzieci. Czy Pan(i) zdaniem dwie
osoby jednej p³ci ¿yj¹ce wspólnie powinny mieæ prawo zalegalizowaæ swój
zwi¹zek na takich zasadach? Zdecydowanie tak odpowiedzia³o  12 proc.
Polaków; raczej tak  22 proc. (³¹cznie
34 proc.), natomiast zdecydowanie nie
 44 proc. i raczej nie  12 proc. Polaków (³¹cznie 56 proc.). Odpowied trudno powiedzieæ wybra³o 10 proc. badanych. Jednak w latach 2001  2003 przychylnoæ dla legalizacji zwi¹zków osób
jednej p³ci nieco siê zwiêkszy³a, szczególnie wród ludzi m³odych i posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie.
Nie s¹dzê, by zwyczajna rodzina
by³a powa¿nie zagro¿ona. Lecz ani jej
upadek, ani przetrwanie nie stanie siê
samo. Przysz³oæ rodziny naprawdê jest
w naszych rêkach.
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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CYWILIZACJA
rys. K. Kunicki

W pierwszym tygodniu roku 2004 i pierwszym tygodniu karnawa³u, który zwyczajowo jest okresem zawierania zwi¹zków ma³¿eñskich, w Rzeczypospolitej temat na
czasie  obszerna korespondencja z Ameryki autorstwa Krzysztofa Darewicza zatytu³owana M¹¿ swojego mê¿a. Na tytu³owym zdjêciu dwaj umiechniêci mê¿czyni przy mikrofonie. Starszy, ³ysiej¹cy s³ucha z uwag¹ zadawanych pytañ. M³odszy,
ciemnoskóry, unosi rêkê w triumfalnym gecie. John Lawrence i jego m¹¿  Tyron
Garner, maj¹ powody do radoci, bo S¹d Federalny uzna³, ¿e od po³owy maja br.
pary homoseksualne bêd¹ mog³y w Massachusttes zawieraæ legalne ma³¿eñstwa.

Ma³¿eñstwo kanibali
W materiale K. Darewicza John L.
i Tyron G. to dwaj porz¹dni obywatele
Teksasu, którzy we wrzeniu 1998 r.,
oskar¿eni przez s¹siada o nocne awantury, byli nara¿eni na niespodziewan¹
wizytê szeryfa. le wychowany szeryf
wkroczy³ do sypialni panów i (nie licz¹c
siê z uczuciami Johna i Tyrona) oskar¿y³ ich o uprawianie sodomii. S¹d stanowy uzna³ to oskar¿enie, skazuj¹c ich
na 200 $ grzywny. Piêæ lat póniej,
w czerwcu 2003 r. s¹d federalny uzna³
poprzedni wyrok za bezprawny i przeprosi³ pozwanych za wtr¹canie siê w ich
prywatne ¿ycie uczuciowe. Uznaj¹c, ¿e
wed³ug prawa zwi¹zek homoseksualny
nie ró¿ni siê od zwi¹zku miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ S¹d Najwy¿szy otworzy³
drogê do kolejnych roszczeñ i uznania
legalnoci ma³¿eñstw homoseksualnych.
Promocja mniejszoci

Czytaj¹c historiê o perypetiach obyczajowych Johna L. i Tyrona G. mo¿na
by odnieæ wra¿enie, ¿e Stany Zjednoczone to kraj przeladowañ, w którym
policja dokucza mniejszociom seksualnym, nieustannie zagl¹daj¹c im pod
ko³drê.
W latach dziewiêædziesi¹tych mia³am okazjê kilkakrotnie odwiedziæ Kolorado i, mieszkaj¹c na campusie uniwersyteckim, przyjrzeæ siê tamtejszym
zwyczajom. Pierwszym moim wra¿eniem by³a nieustanna promocja mniejszoci seksualnych, szczególnie na uniwersytecie, gdzie wydzia³y historyczne
czy jêzykowe zastêpowano studiami
o ró¿norodnoci seksualnej. W czasie
jednego z pobytów uczestniczy³am w
promocji Historii mi³oci napisanej
przez dwóch pederastów. Spotkanie zor-
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ganizowa³ dziekan wydzia³u sztuki nowoczesnej przy pomocy swojego konkubenta, tak¿e pracownika naukowego
zatrudnionego na uczelni dziêki protekcji wp³ywowego dziekana.
Przez trzy godziny, za pieni¹dze
z funduszy publicznych, przekonywano
m³odzie¿, ¿e prawdziwa mi³oæ miêdzy
Jimem i Johnem powinna zakoñczyæ siê
ma³¿eñstwem. Ze smutkiem patrzy³am
na reakcje m³odocianych studentów,
zupe³nie bezbronnych wobec obróbki
ideologicznej prowadzonej przez zdemoralizowan¹ kadrê naukow¹.
Proces formowania m³odych charakterów zaczyna siê zreszt¹ du¿o wczeniej  w szkole podstawowej i redniej.
Pamiêtam wzburzenie swojego starszego syna, który po powrocie ze szko³y
opowiada³, ¿e w czasie Dni ró¿norodnoci seksualnej nauczycielka kaza³a
dzieciom z jego klasy chodziæ z transparentem Kocham mojego przyjaciela
geja. Szko³y publiczne w Ameryce
utrzymywane s¹ z pieniêdzy heteroseksualnej wiêkszoci, która p³aci podatki
i z pokor¹ znosi pomys³y edukacyjne
opracowane przez dewiantów. Pederaci, lesbijki, transseksualici zrzeszeni
m.in. we Froncie Wyzwolenia Gejów
s¹ nietykalni dla policji, która obawia
siê oskar¿eñ o przeladowanie mniejszoci. Skutki tego s¹ takie, ¿e kiedy
w Boulder w stanie Kolorado jeden
z protestanckich pastorów próbowa³ wyg³osiæ kazanie potêpiaj¹ce dewiacje, zosta³ pobity przez grupê agresywnych pederastów. Policja nie interweniowa³a.
Pederasta Geoffrey Dahmer, który
okaza³ siê równie¿ sadyst¹ i kanibalem,
przez d³ugi czas zwabia³ do swojego
mieszkania ch³opców, których wykorzy-

stywa³ seksualnie, zabija³ i zjada³. Policja mia³a wobec niego pewne podejrzenia, ale nie przeprowadza³a rewizji,
¿eby nie wkraczaæ w ¿ycie prywatne
kanibala.
Zasada  ka¿da forma kontaktu seksualnego jest dobra i dozwolona  wiêci swoje triumfy. Jeli bezkarnie mo¿na
byæ pederast¹, transseksualist¹, sadyst¹,
to dlaczego nie kanibalem?
Tak z pewnoci¹ myla³ 42-letni
mieszkaniec Niemiec  Armin Meives,
zapraszaj¹c do swojej willi Berndta-Jurgena B., z zawodu in¿yniera. Meives od
dzieciñstwa mia³ fantazje kanibalistyczne. Wyobra¿a³ sobie, ¿e zabija i zjada
swoich atrakcyjnych kolegów. Czy kto
powiedzia³ mu wtedy, ¿e takie pomys³y
s¹ niedopuszczalne? Terapeuci t³umaczyli, ¿e fantazje s¹ wyrazem têsknoty
za posiadaniem m³odszego brata. Zwyk³e fantazje dzieciêce, nic gronego. Po
osi¹gniêciu wieku doros³ego Armin
Meiwes, poszukuj¹c satysfakcji seksualnej (która jest naczeln¹ zasad¹ ¿ycia
od czasów rewolucji seksualnej!), odbywa³ stosunki z kobietami i mê¿czyznami, ale nic go nie satysfakcjonowa³o. Wtedy wpad³ na pomys³, ¿eby przy
pomocy Internetu odszukaæ osoby o podobnych upodobaniach. Ku swemu zadowoleniu przekona³ siê, ¿e jest ich ca³kiem sporo  ponad cztery setki. W marcu 2001 Meiwesowi uda³o siê zaprosiæ,
poznanego przez Internet, in¿yniera
Berndta-Jurgena B. do swojej willi. Czy
wczeniej powiadomi³ go, ¿e bêd¹ to
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bania seksualne, in¿ynier podobno siê
zgodzi³, wiêc za co tu karaæ. Je¿eli, jak
utrzymuj¹ obecnie prawodawcy w Ameryce, seks miêdzy doros³ymi jest ich prywatn¹ spraw¹, wymagaj¹c¹ poszanowania, nale¿y wypuciæ Meiwesa i pozwoliæ mu siê realizowaæ.
Po pewnym czasie, kiedy emocje trochê opadn¹, bêdzie mo¿na zacz¹æ walkê o ma³¿eñstwa kanibali. W koñcu, jak
widaæ z Internetu, jest to spora grupka,
której nale¿y siê prawo do prywatnoci
i spokoju. Kanibale s¹ obecnie dyskryminowan¹ mniejszoci¹. Cierpi¹ bez
powodu. Uczeni udowodni¹, ¿e tacy siê
urodzili i ¿e w populacji jest ich przynajmniej 10 proc. (nie takie rzeczy udowadniano). Potem rozpocznie siê kampania o prawo dziedziczenia. Meiwes
zjad³ Berndta-Jurgena B. jako najbli¿sz¹ osobê, a kto inny bêdzie dziedziczy³ po nim  czy to sprawiedliwe?

Gdyby Berndt-Jurgen zachorowa³ (co po
zamro¿eniu jest raczej niemo¿liwe), to
Meiwes nie móg³by nawet odwiedziæ go
w szpitalu. Co innego, gdyby byli legalnym ma³¿eñstwem.
W 1996 r. konserwatyci i obroñcy
tradycyjnej rodziny wymogli na amerykañskim Kongresie wprowadzenie
tzw. Defense of Marriage Act, czyli
ustawy o obronie ma³¿eñstwa, która
stanowi, ¿e ma³¿eñstwo jest wy³¹cznie
zwi¹zkiem kobiety i mê¿czyzny. Wed³ug tej ustawy w³adze federalne mog¹
nie uznaæ cywilnych ma³¿eñstw homoseksualistów zatwierdzonych przez
w³adze stanowe.
By³a to decyzja na czasie. Dzi ustawa o obronie ma³¿eñstwa mo¿e byæ
ostatnim bastionem chroni¹cym normaln¹ wiêkszoæ przed roszczeniami
pederastów, sadystów i kanibali.
Izabela Sikora

Odwrotnoæ Orwella

wi³a mnie ksi¹¿ka stamt¹d, z Francji
 napisa³ pisarz Marek Nowakowski.
Nie tylko jego. Proszê zobaczyæ, co
wokó³ Houellebecqa dzieje siê w Internecie. Jego nazwisko ostatnio wymieniano w sieci ponad 20000 razy. Jak¿e
daleko do talentu Houellebecqa wielu
noblistom literackim ostatnich lat!
Dlaczego znaczenie historyczne? Jak
Orwell w Roku 1984 pokaza³, do czego zdolny jest skrajny kolektywizm, tak
Houellebecq chce pokazaæ, dok¹d prowadzi jego przeciwieñstwo  radykalny indywidualizm. Trudno, jak widaæ,
byæ ludzkoci¹ i odnajdywaæ w¹sk¹
cie¿kê umiarkowania miêdzy Scyll¹
kolektywizmu i zniewolenia a Charybd¹ egocentrycznego indywidualizmu
i wolnoci bez przewodnictwa obyczajów i szczypty dobra.
Na koniec zastrze¿enie. Mo¿e Houellebecq przesadza, mo¿e zbyt uogólni³ swe osobiste dowiadczenia czy dowiadczenia w¹skiej grupy. Mo¿e domiesza³ elementy chorego pesymizmu.
Tak czy inaczej da³ wizjê antynowoczesn¹, która oddzia³uje z ogromn¹, zniewalaj¹c¹, lecz te¿ przygnêbiaj¹c¹, moc¹.
Jerzy Trammer

zajêcia praktyczne z kanibalizmu, nie
wiadomo. Faktem jest, ¿e w czasie spotkania Berndt-Jurgen B. zosta³ zamordowany, a jego cia³o poæwiartowane
i czêciowo zjedzone. Resztê praktyczny Meives zamrozi³ na nastêpne uczty.
Widocznie mro¿onki nie ca³kiem go satysfakcjonowa³y, bo w podobnym celu
usi³owa³ umówiæ siê z pewnym studentem z Innsbrucku. Student jednak okaza³ siê podejrzliwy i przed udaniem siê
do willi Meiwesa zawiadomi³ policjê.
Meiwesa aresztowano i tu w³adze znalaz³y siê w k³opocie, gdy¿ niemieckie
prawo nie przewiduje kary za kanibalizm. Mo¿na oskar¿yæ go o zabójstwo
na ¿¹danie, bo jak twierdzi Meives, in¿ynier sam chcia³, ¿eby go zabiæ, kara
wtedy nie mo¿e byæ zbyt wysoka. Niemieccy prawnicy mog¹ te¿ perspektywicznie spojrzeæ w przysz³oæ. Meiwes
chcia³ przecie¿ realizowaæ swoje upodo-

RECENZJA

Michel Houellebecq napisa³ ksi¹¿kê o historycznym znaczeniu  Cz¹stki
elementarne (przet³umaczy³a Agnieszka Dani³owicz-Grudziñska, W.A.B.
Warszawa 2003). Literacko jest wspania³a, treciowo pora¿aj¹ca, miejscami
wrêcz odra¿aj¹ca. Traktuje o upadku czy
te¿ chorobie cywilizacji.
Houellebecq nie jest pierwszym, który o tym pisze. Od staro¿ytnych mylicieli chiñskich i Ibn Chalduna temat
obecny jest w literaturze piêknej i w pimiennictwie filozoficzno-historycznym. Lecz Houellebecq nie pisze o chorobie cywilizacji dawnej, ka¿dej, abstrakcyjnej czy wydumanej. Pisze o naszej cywilizacji  o Zachodzie. Wszystko siê dzieje poród codziennych, dobrze znanych, zwyczajnych realiów dobrobytu, jak supermarket czy indywidualizm. Schy³ku nie powoduje epidemia,
inwazja, epoka lodowcowa czy brak
surowców. Bierze siê on z przemian
duchowych. Po latach agresywnego po-

chodu postêpowców spod znaku pe³nej
wolnoci dla jednostki, czyli skrajnego
egoizmu (jednostka bogiem, jednostka
wszystkim), ta ksi¹¿ka pokazuje dok¹d
prowadzi taki marsz w warunkach zamo¿noci. Niehamowany ju¿ przez podupad³e, pokonane i wymiane tradycyjne instytucje, wartoci, zwyczaje i zobowi¹zania. To ju¿ siê dzieje, to teraz
nas otacza, uczestniczymy w tym: w jednych rejonach wiata  w wiêkszym
stopniu, a w innych  w znacznie mniejszym  lecz widzieæ to mo¿emy wszyscy. Pomimo tego zazwyczaj nie widzimy, przyzwyczajamy siê albo s¹dzimy,
¿e idzie o zjawiska marginalne. Dopiero wielki literacki talent, który posiada
Houellebecq, i jego osobiste dowiadczenia (ksi¹¿ka zawiera elementy autobiograficzne, czêciowo jest rozrachunkiem z rodzicami i ho³dem z³o¿onym
babce) pozwalaj¹ rzecz dostrzec ostro
i dziwiæ siê, ¿e sprawy zasz³y tak daleko.
Po raz pierwszy od wielu lat tak o¿y-
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WYZNANIA HISZPAÑSKIEGO EGZORCYSTY (1)

Ojciec Jose Antonio Fortea Cucurull jest proboszczem dwóch parafii w hiszpañskim regionie Torres de la Alameda. W sumie pod swoj¹ duszpastersk¹ opiek¹ ma
oko³o piêciu tysiêcy wiernych. Udziela sakramentów  chrzci, b³ogos³awi ma³¿eñstwa, przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii wiêtej, katechizuje. Ot, kap³añska codziennoæ, która nie ró¿ni siê w niczym od powszedniego dnia polskiego
ksiêdza, czy jego duchowego wspó³brata z Italii, albo tego pracuj¹cego gdzie na
Antypodach. Ró¿nica polega tylko na jednym: je¿eli kto w Hiszpanii czuje, ¿e jest
osob¹ opêtan¹ przez najciemniejsz¹ z si³, a w diecezji, w której mieszka, nie ma
egzorcysty, wówczas swe kroki kieruje do o. Fortei. Ten rozpoczyna proces badawczy, stawia pytania... Jeli rozpozna, ¿e ma do czynienia z autentycznym przypadkiem opêtania cz³owieka, sk³ada w³aciwemu ordynariuszowi stosowny raport.
Wówczas biskup udziela duchownemu zezwolenia na dokonanie egzorcyzmów, albo
te¿ poleca mu przygotowaæ innego kap³ana do tej pos³ugi, jednej z najtrudniejszych w Kociele. W zesz³ym roku o. Fortea opowiedzia³ reporterom Nie Do Wiary
z telewizji TVN o swojej pracy, misji oraz o kilku przypadkach opêtañ. Niniejsza
publikacja to fragmenty przeprowadzonego przez Nie Do Wiary wywiadu.

Odejd, w imiê
Chrystusa!
 Przypadki opêtañ postanowi³em
ujawniæ i opowiedzieæ o nich dlatego,
i¿ jak ka¿dy, kto zna szatañsk¹ moc, wie,
¿e chce ona pozostawaæ w ukryciu 
zwierza siê ojciec Fortea.  A Koció³
nie ma nic do ukrycia... Przypadków
opêtania, z jakimi siê spotka³em, by³o
blisko trzydzieci. Widzia³em i dowiadcza³em ich pod ró¿nymi szerokociami geograficznymi. Pisz¹c pracê licencjack¹ na temat opêtañ (zlecon¹
przez mojego biskupa), mia³em okazjê
podró¿owania po wielu krajach wiata.
Póniej, kiedy kap³ani mieli jakie w¹tpliwoci co do stanu wewnêtrznego
swych wiernych  kiedy mogli przypuszczaæ, i¿ maj¹ doczynienia z dzia³aniem demonów, mówili:  Przedstawmy ich Fortei. On siê na tym zna... Najpierw by³y to osoby z diecezji, nastêpnie z terenu archidiecezji, a teraz ju¿
z ca³ego Pó³wyspu Iberyjskiego.
***
Pierwszym krokiem do stwierdzenia,
¿e osoba powinna zostaæ poddana egzorcyzmowi, jest opinia proboszcza. To
on informuje o tym fakcie biskupa ordynariusza. Je¿eli jednak w diecezji nie
ma egzorcysty, wówczas hierarcha deleguje z jednorazow¹ misj¹ w³aciwe-



go kap³ana, jakbymy powiedzieli  specjalistê w wypêdzaniu z³ych mocy. Ten
podczas rozmowy musi rozpoznaæ, czy
nie ma do czynienia z przypadkiem choroby psychicznej, czy dana osoba rzeczywicie znajduje siê po stronie ciemnoci. Jeli dojdzie do takich wniosków,
modli siê nad tym cz³owiekiem i sporz¹dza raport dla biskupa, który wyra¿a
zgodê na dalsze dzia³ania lub tej zgody
nie wyra¿a. Po wyra¿eniu zgody kolejne dzia³ania
maj¹ miejsce
ju¿ w wi¹tyni.
Za zamkniêtymi wrotami,
w obecnoci rodziców (jeli
jest to osoba
m³oda), albo te¿
w obecnoci
ma³¿onka
i krewnych (jeli jest to osoba
doros³a), zaczyna siê rytua³ egzorcyzmowania. Najpierw
prosimy Boga
o wybaczenie
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grzechów. Potem nasze myli i s³owa kierujemy do Wszystkich wiêtych, aby nam
dopomagali. Koñczymy specjaln¹ modlitw¹  wezwaniem rozkazuj¹cym demonowi, aby, w imiê Chrystusa, odszed³.
Tak, najogólniej mówi¹c, wygl¹da
obrzêd egzorcyzmu  w pustym kociele
osoba opêtana, a na przeciwko niej kap³an z modlitewnikiem. Czasami zbli¿am
do opêtanego krucyfiks, czasem kropiê
go wod¹ wiêcon¹. Na porz¹dku dziennym jest to, ¿e kiedy duchowny rozpoczyna modlitwy, osoba egzorcyzmowana podnosi krzyk, staje siê agresywna.
Czasami zmienia siê jej g³os. Pamiêtam,
¿e pewnego razu wraz ze zmian¹ g³osu objawi³a siê te¿ ca³kiem inna psychika owego cz³owieka. Mia³em wra¿enie, ¿e mam do czynienia z zupe³nie
obc¹ osob¹. Zawsze domagam siê, aby
demon wyjawi³ swe imiê, chcê wiedzieæ, z jakim konkretnie z³ym duchem
przysz³o mi siê zmagaæ.
W czasie egzorcyzmów, co prawda
niezwykle rzadko, ale jednak, zdarzaj¹
siê tak¿e przypadki zjawisk nadnaturalnych, jak chocia¿by lewitacja. Przez
wszystkie lata, gdy s³u¿y³em moim
hiszpañskim rodakom, w mojej obecnoci te mia³y miejsce dwukrotnie.
Moc demonów objawia siê te¿
i w tym, ¿e rozumiej¹ ka¿dy jêzyk,
w którym do nich mówisz. Rozkazuj¹c
im, bêd¹cym w ciele danej osoby, bez
wzglêdu na to czy przemówisz po ³aci-
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nie, po grecku czy hebrajsku, masz pewnoæ, ¿e osoba bêd¹ca w ich mocy odpowie w tej w³anie mowie. Pamiêtam
jedenastolatkê, która rozumia³a ka¿dy
jêzyk, w jakim siê do niej zwraca³em.
***
Innym zjawiskiem jest to, ¿e demonowi mo¿na rozkazywaæ, zwracaj¹c siê
do niego tak¿e swoj¹ myl¹. Tak uczyni³em kiedy wobec pewnej m³odej
dziewczyny. Poprosi³em, aby po ³acinie powiedzia³a Psalm 22. Zrazu milcza³a, ale po kilku chwilach zaczê³a go
recytowaæ. W innym momencie rozkaza³em jej w umyle:  Powiedz ostatnie piêæ wersów Apokalipsy! Nie porusza³em wargami, mo¿na wiêc rzec,
i¿ moja dyspozycja mia³a charakter
mentalny. Min¹³ jaki czas, gdy budz¹cym grozê g³osem powiedzia³a:  Nie
podoba mi siê Apokalipsa...
Oczywicie, wszystko, co jest po-

wiêcone  krzy¿, ró¿aniec, medalik,
wiêty obrazek  rozsierdza demony,
wprawia je w gniew, niweczy lub
umniejsza ich moc. Jednak w prawie
wszystkich znanych mi przypadkach
opêtañ ludzie sami otwierali bramy,
przez które w ich ¿ycie duchowe i cielesne one wchodzi³y. Na przyk³ad bior¹c udzia³ w ró¿nego rodzaju rytua³ach
ezoterycznych czy okultystycznych, jak
chocia¿by wywo³ywanie duchów, obrzêdy spirytystyczne albo obrzêdowoæ
zwi¹zana z New Age b¹d np. santeri¹
afrokubañsk¹. Ka¿dy powinien mieæ
wiadomoæ i¿ demon, kiedy jest wo³any, mo¿e przyjæ. Nawet wbrew naszym
najlepszym intencjom, kiedy zdaje siê
nam, i¿ taki czy inny szaman umo¿liwi
rozmowê z naszymi nie¿yj¹cymi najbli¿szymi. Nigdy nie wiadomo, kto
i kiedy mo¿e zostaæ opêtany. Dlatego
lepiej nie ryzykowaæ.

***
Nie bêdê zaprzecza³, ¿e nie tylko
mia³em kontakt z diab³em, lecz tak¿e
z nim rozmawia³em. Równie¿ i demony wielokrotnie, i to w straszny sposób,
mówi³y, ¿e pozbawi¹ mnie ¿ycia. Mimo
to nie ma we mnie przed nimi cienia
strachu, przecie¿  Je¿eli Bóg jest
z nami, to kto przeciw nam! Tak mówi
Pismo w., nauczaj¹c jednoczenie, ¿e
Bóg wszystko mo¿e. A nie ma przecie¿
jednego Dobrego Boga i jednego z³ego
boga. Jest Bóg i inne stworzenia. Wiemy, ¿e niektóre z nich zbuntowa³y siê
przeciwko Dobroci. Ja robiê to, co Bóg
chce i to Bóg zajmuje siê moj¹ ochron¹.  Czegó¿ wiêc mam siê lêkaæ?
Cdn.
Dziêkujemy redakcji NIE DO WIARY
z telewizji TVN  za udostêpnienie tekstu
do niniejszej publikacji.

TELEWIZJA

Zamykanie otwartoci
Od pewnego czasu Otwarte Studio
niewiele ma ju¿ wspólnego z dawn¹
otwartoci¹. Przypomina raczej grecki
teatr z amfiteatralnie rozmieszczon¹ publicznoci¹ i chórami. Dzi jego otwartoæ sprowadza siê do tego, ¿e prawie
zawsze ci sami panowie mówi¹ wszystko, o czym w danej chwili sobie pomyl¹, jak na seansie u psychoanalityka...
Kolejny Tok Jana Pospieszalskiego, o polskim miejscu w Unii, by³ widowiskiem doæ zabawnym, a chwilami nawet mia³ w sobie co z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Jego
g³ównymi aktorami okazali siê dwaj
przedstawiciele z grupy pokutnych sygnatariuszy, otwartego acz wiernopoddañczego adresu do ojców Europy. Jak naucza historia, tradycja takich
listów siêga schy³kowych czasów
I Rzeczypospolitej, wiêc faktycznie
jest siê czego wstydziæ. I nic tu nie
pomo¿e wmawianie widzom, ¿e oni
 sygnatariusze  tradycjê tê wywodz¹ z czasów antykomunistycznej

opozycji. A przecie¿ wiadomo, ¿e
KOR niewiele mia³ wspólnego
PRON-em. Ju¿ chyba prêdzej
z WRON-em, w relacji kata i ofiary...
Szczególnie zabawnie gra³ swoj¹
rolê re¿yser Szulkin, który przyszed³
do Pulsu jak agrowczasowicz na wiejskie wesele i zosta³ posadzony na honorowym miejscu obok oblubieñców,
z którymi zreszt¹ nie chce mieæ nic
wspólnego.
Rolê nowo¿eñców w tym wypadku
zgrabnie gra³o dwóch sta³ych Semkowych ekspertów (Konrad Szymañski
i Marek Cichocki) oraz Sokrates Rzeczpospolitej  Maciej Rybiñski.
Drugim z zaproszonych sygnatariuszy listu by³, ju¿ obyty ze Studiem
Otwartym, poeta Tomasz Jastrun, który dodatkowo obola³ym wyrazem twarzy znakomicie wype³nia³ lukê w programie, wynik³¹ z absencji Cezarego
Michalskiego.
Tomasz Jastrun zaprezentowa³,
w przeciwieñstwie do niezwykle tra-

gicznego eurodeterminizmu Szulkina,
dramatyczne rozdarcie. Okaza³o siê bowiem, ¿e bêd¹c absolutnym euroentuzjast¹, by³  o wstydzie  tak¿e zwolennikiem wojny z Irakiem!
Uszanowano jednak za¿enowanie
i smutek sêdziwego poety. I nikt z ca³ego Studia Otwartego nie rozdrapywa³ tych ran. Nikt te¿ nie wytar³ ³ez,
nie pocieszy³, ¿e wszak podobn¹ postawê zajmuje znaczna czêæ Polaków
 co wcale nie oznacza, ¿e tym samym
odwracaj¹ siê oni plecami do Unii.
Przeciwnie. Choæ jest oczywicie
prawd¹, ¿e interesy Niemiec, Francji
i Luksemburga nie spêdzaj¹ im specjalnie snu z powiek jak, nie przymierzaj¹c, re¿yserowi Szulkinowi i pozosta³ym sygnatariuszom owego pos³ania,
którzy ju¿ etatowo wstydz¹ siê za Polskê i Polaków. A powinni wstydziæ siê
za siebie.
PS.: Jeli Studio mia³o przekonaæ do
Unii, to robotê tê wietnie wykonali
Szymañski z Cichockim i z Rybiñskim.
Od Jastrunowego euroentuzjazmu natomiast wia³o smuteczkiem i apati¹, a od
Szulkinowego  groz¹!
Henryk Ilfing
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W grudniowe przedpo³udnie, kilka dni przed sylwestrem, przed kocio³em pod
wezwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego w dwudziestotysiêcznym Brzesku (woj. ma³opolskie), grupa m³odych ludzi pakuje swoje plecaki do dwóch autobusów. Przed nimi
16 godzin drogi na Europejskie Spotkania M³odych zorganizowane przez wspólnotê
Taize, tym razem w Hamburgu. Od kilkunastu lat pod koniec roku w ca³ej Polsce,
takich jak ten autobusów odje¿d¿a wiele. Tysi¹ce m³odych ludzi wyrusza w drogê,
nie bacz¹c na warunki atmosferyczne, uci¹¿liwoæ podró¿y, nie myl¹c gdzie bêd¹
spaæ i co bêd¹ jeæ. Patrz¹c na ich rozradowane twarze, zadawa³am sobie pytania: dlaczego? Na czym polega ten fenomen? Postanowi³am zapytaæ o to (¿egnaj¹c¹ wyje¿d¿aj¹cego brata) Ewê Duka³ê, piêciokrotn¹ uczestniczkê Europejskich
Spotkañ M³odych.

Droga do Taizé
O Europejskich Spotkaniach M³odych dowiedzielimy siê od kolegi mojego brata  Tomasza. Po przyjedzie
z jednego ze spotkañ namawia³ nas gor¹co do wyjazdu. Przez ca³y rok wspomina³ ten wyjazd, a my zastanawialimy
siê, co w tym jest?
Pierwszy raz pojechalimy do Mediolanu. Spotkanie odbywa³o siê w olbrzymiej hali. Zaskoczy³a nas cisza modl¹cego siê t³umu, któr¹ nagle przecina³y,
piewane w ró¿nych jêzykach, kanony.
Zafascynowa³y nas wypowiedzi  wiadectwa ludzi, piew, znów cisza i t³umy,
t³umy modl¹cych siê pielgrzymów. To
Spotkanie by³o dla nas obojga lekcj¹
modlitwy. Po powrocie do domu dosz³am
do wniosku, ¿e moja wiara nie mo¿e byæ
tylko rutyn¹. Zrozumia³am, ¿e Mszê
wiêt¹ muszê prze¿ywaæ sercem. Od
razu postanowilimy pojechaæ na kolejne Spotkanie M³odych.
Po roku oczekiwania znalelimy siê
w Warszawie. Podczas Spotkania panowa³a atmosfera niesamowitej euforii.
Wszyscy tryskali optymizmem. Warszawiacy bardzo chêtnie nam pomagali, pomimo t³umów, które zape³nia³y autobusy, tramwaje i metro. Po jednym ze spotkañ nie zd¹¿y³ymy na posi³ek, wiêc
z kole¿ankami ruszy³ymy do miasta,
¿eby co zjeæ. T³um pielgrzymów opanowa³ miasto i nigdzie nie by³o ju¿ wolnych miejsc. G³odne, zapyta³ymy przechodz¹cego mê¿czyznê, gdzie mo¿na
co zjeæ, a on w³aciwie zagarn¹³ nas
z ulicy i zaprosi³ do siebie do domu na
kolacjê. Pozna³ymy jego rodzinê, zjad³ymy wietny posi³ek i spêdzi³ymy
uroczy wieczór, który zawsze bêdê mi³o



wspominaæ.
Przez nastêpne dwa lata wyruszalimy na kolejne Spotkania i zawsze by³
to dla nas czas ³adowania akumulatorów. Widzielimy wród m³odych ludzi
ogromn¹ chêæ rozmowy o Bogu i pragnienie zbli¿enia siê do Niego. Podczas
spotkañ modlimy siê charakterystycznymi piewami z Taize  sk³adaj¹ siê one
z prostych zdañ, czêsto biblijnych cytatów, powtarzanych wielokrotnie w ró¿nych jêzykach. W trakcie takiej modlitwy czujê, jak jej rzeczywistoæ przenika mnie stopniowo, porusza do g³êbi.
Modl¹c siê tak, odpoczywam i zbieram
si³y do dalszej pracy. W trakcie Spotkañ
zawsze modlimy siê o pokój na ziemi
 tam dopiero zda³am sobie sprawê, jak
ta intencja jest wa¿na.

KOCIÓ£

Nasi przyjaciele z Europejskich
Spotkañ M³odych namawiali nas na
pielgrzymkê do Taize. Czêsto powtarzali, ¿e to miejsce jest jak ród³o, z którego czerpi¹ si³y do ¿ycia. Po czwartym
pobycie na Europejskim Spotkaniu
M³odych zdecydowalimy siê pojechaæ
do Taize. Chcielimy poznaæ to miejsce,
zobaczyæ, jak funkcjonuje wspólnota,
jak ¿yj¹ bracia. Dzi wiem, ¿e Spotkania, na których wczeniej bylimy, by³y
nasz¹ drog¹ do Taize.
Wybralimy siê we czwórkê: z bratem i dwoma kuzynami. Po Spotkaniach,
na których panowa³ duch wspólnoty
i modlitwy, wyobra¿a³am sobie, ¿e musi
to byæ piêkne miejsce. Gdy przyjechalimy, okaza³o siê ono jeszcze piêkniejsze.
W³aciwie wszystko przesz³o nasze oczekiwania. Ale najbardziej zaskoczy³ nas
t³um ludzi z ca³ego wiata, ró¿nych wyznañ i koloru skóry. W Taize jednak najwiêcej jest pielgrzymów z Polski (oczywicie poza sierpniem  tutaj wszyscy ju¿
wiedz¹, ¿e wtedy Polacy pielgrzymuj¹ na
Jasn¹ Górê).
Pobyt rozpoczêlimy od zostawienia
dokumentów w La Moradzie. Prawie
natychmiast zapomnielimy o gazetach,
radiu i telewizji. W Taize ¿yje siê rytmem
Taize, dzielonym pomiêdzy modlitwê i
pracê. Ka¿dy z nas decydowa³, do jakiej
grupy chce nale¿eæ. Spotkania
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w grupce tworz¹ atmosferê, czujesz siê
jak w rodzinie. Godzinami mo¿esz rozmawiaæ o religii, o Bogu. Wszyscy s¹ w
tê dyskusjê bardzo zaanga¿owani. Centralnym tematem rozwa¿añ jest ¿ycie wewnêtrzne i solidarnoæ miêdzyludzka.
Praca w Taize sprawia du¿o przyjemnoci. Wiesz, ¿e pracujesz dla wspólnoty, dla siebie i ¿e twoja praca jest potrzebna  otwierasz siê przez to na drugiego cz³owieka. Przy pracy, przy tych
wszystkich, prostych, codziennych
czynnociach opowiadalimy o swoich
krajach  w ten sposób poznalimy siê
lepiej. Okazuje siê, ¿e mimo wszystkich
ró¿nic kulturowych czy wyznaniowych
w³aciwie jestemy tacy sami i ¿yjemy
podobnie. Nauczylimy siê te¿ dzielenia siê wszystkim z innymi ludmi. Dzi
wiemy, ¿e we wspó³czesnym wiecie
mo¿na pokonaæ wszelkie bariery miêdzyludzkie, ¿e jest mo¿liwa solidarnoæ
miêdzyludzka  tego nauczylimy siê
w Taize. Do dzi otrzymujê du¿o e-maili od przyjació³ poznanych w Taize,
zw³aszcza, gdy zbli¿a siê pora Europejskich Spotkañ M³odzie¿owych  wszyscy chc¹ znów siê zobaczyæ.
W Taize by³am te¿ animatorem grupy. Moja grupa sk³ada³a siê z Niemców,
S³owaków, W³ochów, Polaków i mieszkañców Konga. By³o to dla mnie wa¿-

ne prze¿ycie, czu³am siê odpowiedzialna za moja grupê, ale tak¿e cieszy³am
siê z naszych gor¹cych, religijnych dyskusji. Wspólnotê braci Taize tworzy
grupa zakonników pochodz¹cych z 30
krajów. Wród nich jest jeden z Polski
 brat Marek. Na terenie Taize mieszkaj¹ polskie Urszulanki Szare oraz jedna osoba wiecka. Pracuj¹ dla dobra
wspólnoty i s¹ dla nas zawsze du¿ym
duchowym oparciem. Ja szczególnie
zaprzyjani³am siê z siostr¹ Iren¹.
Najwa¿niejsza jednak w Taize jest
modlitwa. Koció³ jest miejscem, gdzie
wspólnota spotyka siê trzy razy dziennie na modlitwê. Zosta³ on zaprojektowany przez jednego z braci, a w swej
formie zawiera elementy wielu religii.
G³ówn¹ intencj¹ jest tutaj modlitwa
o pokój. Modlimy siê kanonami, jak
podczas Spotkañ. Dla mnie taka modlitwa jest ogromnym wyciszeniem, oddechem. Natomiast codzienna cicha, wieczorna medytacja jest moj¹ ulubion¹
form¹ modlitwy. W pi¹tkowy wieczór
mo¿na z³o¿yæ g³owê na drzewie krzy¿a
u³o¿onego porodku kocio³a, by powierzyæ Bogu swe sprawy. Ka¿da sobota to
wiêto wiate³. W trakcie tej uroczystoci dzieci zaadoptowane przez brata
Rogera roznosz¹ wiat³o i kwiaty
wszystkim przedstawicielom narodów

modl¹cych siê w wi¹tyni. Gest ten ma
symbolizowaæ jednoæ wszystkich narodów. Tak zaczynamy wiêtowaæ
Zmartwychwstanie Pañskie. W trakcie
tej uroczystoci s³uchamy tak¿e nauki
brata Rogera.
Po wieczornym spotkaniu mo¿na
równie¿ prosiæ go o modlitwê wstawiennicz¹. Pamiêtam chwilê i wzruszenie jakie ogarnê³o mnie, gdy uklêk³am
przed nim, prosz¹c o modlitwê. Brat
Roger po³o¿y³ na mojej g³owie rêce,
umiechn¹³ siê do mnie i odmówi³ cicho modlitwê. To prze¿ycie zmieni³o
moje ¿ycie. Podczas kolejnych wieczorów obserwowa³am reakcje ludzi, nad
którymi modli³ siê brat Roger. Czêsto
ci najbardziej zbuntowani  manifestuj¹cy swoj¹ obojêtnoæ religijn¹  odchodzili, p³acz¹c. Po przyjedzie do Polski
opowiada³am moim znajomym, ¿e chodzi³am do kocio³a trzy razy dziennie
 byli bardzo zdziwieni. Mówili, ¿e to
przecie¿ takie nudne. Ja chodzê do kocio³a z przyjemnoci¹.
Po pobycie w Taize patrzymy na
wiat inaczej. Wiemy te¿, ¿e nie by³oby
tego miejsca bez brata Rogera, bez
wszystkich tych ludzi, tak pracowicie
tworz¹cych je ponad wszystkimi podzia³ami dziel¹cymi wiat.
Marta Damasiewicz

WERNISA¯ W PA£ACU PREZYDENTA S£OWACJI
13 stycznia br. w pa³acu s³owackiego prezydenta otwar to wystawê
fotografii Grzegorza Ga³¹zki, dedykowan¹ jubileuszowi 25-lecia pon(Fotorepor ta¿ na str. 28)
tyfikatu Jana Paw³a II.

Papieska galeria w Bratys³awie
Wystawê mo¿na by³o obejrzeæ wczeniej w kru¿gankach Bazyliki wiêtego
Jana na Lateranie w Rzymie, gdzie
otworzy³ j¹ kardyna³ Camillo Ruini. Pokazano j¹ te¿ w Moskwie oraz w Polsce. Zdjêcia do wystawy wybrane zosta³y z albumu Wierny Bogu, wydanego przez Wydawnictwo Michalineum.
Z Polski wystawa trafi³a do Hamburga w Niemczech, a stamt¹d na S³owacjê, gdzie zosta³a wzbogacona o trzy
nowe fotografie z ubieg³orocznej piel-

grzymki do tego kraju.
Rudolf Schuster wspomina³ ubieg³oroczn¹ wizytê Ojca wiêtego na S³owacji, podkreli³, ¿e otwarcie tej wystawy
w pa³acu prezydenckim jest pocz¹tkiem
wdziêcznoci, któr¹, u progu nowego
roku, S³owacy chc¹ wyraziæ Ojcu wiêtemu za wielki rok  bogaty w obecnoæ
Namiestnika Chrystusowego na ziemi
s³owackiej... Zaznaczy³, ¿e otwarta wystawa jest równie¿ pocz¹tkiem przygotowañ do pielgrzymki, jak¹ S³owacy

chc¹ ofiarowaæ Ojcu wiêtemu 14 lutego w Rzymie, aby tam raz jeszcze wyraziæ wdziêcznoæ za wielki siew Bo¿ego S³owa rzuconego na ziemiê ludowi
i Kocio³owi S³owacji, tak bardzo dowiadczonemu w okresie przeladowania komunistycznego.
W wernisa¿u uczestniczy³ nuncjusz
apostolski S³owacji abp Józef Nowacki
oraz przedstawiciele ró¿nych Kocio³ów, naukowcy, ludzie sztuki, a tak¿e
przedstawiciele Wydawnictwa wiêtego Wojciecha z Trnawy oraz z Wydawnictwa Michalineum. Oba wydawnictwa, po ubieg³orocznej pielgrzymce
Ojca wiêtego, wspólnie wyda³y album
w jêzyku polskim i s³owackim: Wierni
Chrystusowi. Wierni Kocio³owi.
ks. Sylwester £¹cki CSMA
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KULTURA

KULTURA
Jacek Kowalski  Sarmata, poeta i t³umacz literatury starofrancuskiej. piewa swoje
piosenki i w³asne przek³ady starofrancuskich pieni i ballad. Od 1988 roku, gdy
wygra³ Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, wystêpuje z zespo³em Monogramista JK. Z zawodu historyk sztuki, mediewista, pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z zainteresowania kultur¹ staropolsk¹
wynik³y cykle jego piosenek autorskich, fascynacje redniowieczem owocuj¹, m.in.
t³umaczeniami wierszy Franciszka Villona i Karola Orleañskiego, ludowych ballad
oraz pieni trubadurów i truwerów. Swoje przek³ady piewa z zespo³em Klub wiêtego Ludwika, przy wtórze instrumentów redniowiecznych, rekonstruowanych przez
Tomasza Dobrzañskiego. Jest te¿ autorem historycznych widowisk teatralnych,
odgrywanych w plenerze. W ka¿dy wtorek w poznañskiej Piwnicy Farnej KIK gawêdzi, czyta i piewa wraz z publicznoci¹ staropolskie pieni i powieci.

fot. R. Brzeziñska

Rycerskie
granie
Rozmowa z Jackiem Kowalskim

Co zmieni³o siê w Pana ¿yciu od
1988 roku, kiedy wspólnie z przyjació³mi, z którymi za³o¿y³ Pan
zespó³ Monogramista JK? Uda³o
siê Panu wygraæ Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie...

Co siê Zmieni³o? Wszystko  i nic.
Wszystko, bo za³o¿y³em rodzinê, mam
dzieci, zrobi³em doktorat, no i wyda³em
szereg rzeczy  p³yt, kaset, ksi¹¿eczek.
Natomiast nie zmieni³em wiary, pogl¹dów, stanu maj¹tku, miejsca zamieszkania, zainteresowañ i pasji... wci¹¿ niespe³nionych.

Znajduje Pan niekonwencjonalny
sposób na popularyzacjê twórczoci naszych przodków. A ma Pan
ku temu kwalifikacje, bo ³¹czy pan
znakomicie kompetencje historyczne i literackie z poczuciem
humoru. Dlaczego ta popularyzacja jest jednak taka trudna?

Gdyby by³a ³atwa, nie trzeba by by³o
jej popularyzowaæ. Trudnoæ polega na
tym, ¿e nasi przodkowie  chodzi mi
w tym przypadku oczywicie o Sarmatów  s¹ powszechnie uwa¿ani za warcho³ów i pijaków. Ten stereotyp przyæmiewa ich prawdziwe oblicze. Nieliczne wietne zjawiska medialne (jak filmy Hoffmana, powieci Sienkiewicza)
nie potrafi¹ zmieniæ tego stanu rzeczy,
albo go jeszcze utrwalaj¹, zamiast przywracaæ prawdziwe oblicze Sarmacji.

"

Jak sprawiæ, by nast¹pi³ renesans
Sarmacji?

wiatu Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, prêdzej czy póniej, pisana
jest kariera gatunku p³aszcza i szpady,
westernu czy fantasy. Tolkiena te¿ kiedy ma³o kto zna³. Ale renesans prawdziwej Sarmacji w wiadomoci naszej
i europejskiej to co wiêcej ni¿ moda.
To powrót do róde³, do samowiadomoci. Bo Sarmacja to po prostu idiom
polski  co, co jest europejskie, ale
przede wszystkim swojskie, nasze i tylko nasze.

Myli Pan, ¿e to mo¿na sprzedaæ?

Proszê spojrzeæ na Celtów. Byli do
niedawna ubodzy, nadzy... a oto zaw³adnêli mediami, zrobili modê. To jest sprawa tego: jak siê to robi, a nie do koñca
tego: co siê robi.

Jednak ostatnia p³yta to Rycerze
dobrej opieki, czyli pieni wypraw
krzy¿owych po polsku. Czy¿by
wiêc rozstanie z Sarmacj¹?

Broñ Bo¿e! Od zawsze pasjonowa³a
mnie i Francja, i Sarmaci. Równolegle
powstawa³y i powstaj¹ programy piosenek albo teksty i o tym, i o tym. Sarmaci to idiom polski  a Francja (choæ
j¹ ostatnio tak znielubilimy w zwi¹zku z Nice¹) to idiom europejski  trubadurzy, truwerzy, gotyk  z którego te¿
wszyscy wyrolimy.

Darzy Pan szczególn¹ estym¹ w.
Ludwika?

Wybra³em go na patrona zespo³u,
z którym piewam moje przek³ady, bo
w. Ludwik by³ m¹drym królem, trochê
szalonym, ale sprawiedliwym, z poczuciem humoru i z poczuciem misji, któr¹
umia³ sensownie realizowaæ. Mia³ te¿
ponoæ zwyczaj wys³uchiwania grajków
do koñca, nawet jeli repertuar mu nie
odpowiada³. Ot tak, z grzecznoci. Wiêc
nadaje siê na patrona grajków i piewaków tematów trudnych lub uwa¿anych
za nudne...
A co Pana zafascynowa³o w pieniach z wypraw krzy¿owych?

To w³anie kapitalna zabawa: przerobiæ pieni, które, zdawa³oby siê, s¹
przeznaczone dla znawców lub mi³oników muzyki dawnej, tak aby mo¿na by³o
zapiewaæ je prawie jak wspó³czesn¹
balladê, tak ¿eby zainteresowa³a ludzi
zgromadzonych np. przy ognisku, którzy przewa¿nie nie znaj¹ ³aciny czy starofrancuskiego.
Sk¹d siê wziê³y te pieni?

W 1095 roku papie¿ Urban II wezwa³ chrzecijan do walki z Turkami,
którzy opanowali Ziemiê wiêt¹ i zagra¿ali Konstantynopolowi. W odpowiedzi tysi¹ce mieszkañców Europy
porzuci³o swoje domy i ruszy³o na
Wschód, wznosz¹c has³o: Bóg tak chce!
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Zdobyta Jerozolima sta³a siê stolic¹ nowego Królestwa Jerozolimskiego, które dziêki wyprawom krzy¿owym przetrwa³o prawie dwiecie lat...
Spór o sens, winy i zas³ugi krucjat
i krzy¿owców trwa do dzi...

Wbrew pozorom wród wspó³czesnych historyków nie ma jednomylnoci w potêpianiu krucjat. Ale jako has³o
w mediach  krucjaty sta³y siê argumentem negatywnym, przyk³adem na ciemnogród. To kolejny stereotyp.
Papie¿ przeprosi³ przecie¿ w imieniu Kocio³a za zbrodnie krucjat...

Tak jest. Wojna nie by³a i nie jest sielank¹. I zbrodnie by³y  wiêc jest za co
przepraszaæ. Papie¿ nie przeprasza³ jednak za wyprawy jako takie. Bo motywacje wiêkszoci krzy¿owców nie by³y
zbrodnicze, by³y wrêcz cile religijne.

w Europie bardzo d³ugo  a to dlatego,
¿e od XIV wieku a¿ do bitwy pod Wiedniem Turcy zagarniali kolejne kraje naszego kontynentu. Ale odeszlimy od
p³yty. A na p³ycie nie wyg³aszam w³asnych pogl¹dów...
Uwa¿a Pan, ¿e najlepiej oddaæ
g³os samym krzy¿owcom?

W³anie. Antologia pieni jest w jakim sensie dokumentem. Ogl¹damy
przez ni¹ wiat redniowieczny oczyma
ludzi tamtych czasów. W ten sposób
powstaje fresk ówczesnych opinii, emocji. Czasami zabawny, czêsto wzruszaj¹cy, czasem, jak s¹dzê, porywaj¹cy.
Nade wszystko  autentyczny.

Czy pieni krucjatowe to odrêbny
gatunek?

Broñ Bo¿e! Nikt tu nie mówi o naladowaniu! To by³by oczywisty paradoks. Chodzi³o o obronê miejsc wiêtych. A obrony koniecznej nikt dzi
przecie¿ nie neguje. Proszê mi wierzyæ,
¿e wyprawy traktowano wówczas tak,
jak dzi traktuje siê np. dzia³ania si³
ONZ czy Amerykanów w Kuwejcie
albo Afganistanie. Chodzi³o o ratowanie Królestwa Jerozolimskiego zagro¿onego przez islam. I krzy¿owcy naprawdê nie szli po zdobycze. Porzucali
domy i rodziny, ruszaj¹c w nieznane,
w imiê wyznawanych idea³ów.

Niezupe³nie. Krucjatowymi nazwali
je dzisiejsi badacze. To po prostu te sporód redniowiecznych pieni i piosenek, które mówi¹ o krucjatach. Tak wiêc
s¹ wród nich wezwania do wyruszenia
na wyprawê i pieni po¿egnalne skierowane do kochanek i dam serca, i polityczne polemiki... Ale Pieñ o Rolandzie te¿ mo¿na by
uznaæ, w jakim sensie,
za krucjatow¹, choæ nie
opiewa wyprawy do
Palestyny  zagrzewa³a jednak do walki
z niewiernymi i zapewne towarzyszy³a krzy¿owcom w drodze na
Wschód.

A by³a to forma obrony chrzecijañskiego status quo. Co do stereotypu,
najsilniejszy jest on chyba w krajach
arabskich, które uwa¿aj¹ Izrael za spadkobiercê Królestwa Jerozolimskiego,
a interwencje USA za przed³u¿enie wypraw krzy¿owych. Saddam Hussajn lubi³ zestawiaæ siê z Saladynem, który
w XII wieku odbi³ Jerozolimê z r¹k
krzy¿owców. Co do nawracania mieczem, zdarza³o siê to podczas innych
wypraw  na Pomorzan, Jadwingów
i Prusów. Inaczej by³o w Palestynie. Proszê te¿ pamiêtaæ, ¿e idea krucjat ¿y³a

Oczywicie by³y, bo
krucjaty uwa¿ano
przede wszystkim za
pielgrzymki, a dopiero
potem za zbrojne wyprawy. Teraz zapomina
siê o tym, bo w takich
pieniach nie ma mowy
o walce. Tymczasem
jestem przekonany, ¿e
w³anie te niewojenne
pienia rozbrzmiewa³y
w obozach krzy¿owców
najczêciej.

Naladowaæ Chrystusa z broni¹
w rêku...?

Po latach utworzy³ siê jednak stereotyp i myli siê o krucjatach jako
o nawracaniu mieczem...

Co Pan uwa¿a za swoj¹ misjê?

Misjê? Tego bym tak nie uj¹³. Bawiê siê histori¹, cieszê siê ni¹, a przy
okazji uwa¿am, ¿e jest to zabawa po¿yteczna, bo historia uczy wielu rzeczy,
miêdzy innymi wiary i pokory. Jest wiêc
wa¿na. I w zasadzie tylko dlatego siê
w ni¹ bawiê. Ale jednak siê bawiê... Wierzê te¿, ¿e znajdzie siê kto, kto pozwoli
bawiæ siê i uczyæ jeszcze szerszej publicznoci. Mo¿e przyczyniê siê do tego i ja?
A jak przydaje siê Panu wiedza
historyka sztuki?

No có¿, po prostu ca³y czas ³¹czê
zainteresowania literatur¹ redniowieczn¹ z histori¹ sztuki. Pracê doktorsk¹ pisa³em o fantastycznej architekturze w redniowiecznych powieciach
francuskich z XII wieku. A poza tym
dziêki moim studiom wiem, ¿e materia³u do po¿ytecznej zabawy jest nieskoñczenie wiele. Tak wiêc amunicja jest
zgromadzona, chodzi tylko o to, by dobrze z niej korzystaæ.
Rozmawia³a
Romana Brzeziñska

A czy wród pieni
krucjatowych s¹
te¿ pobo¿ne?
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DZIEJE NAJNOWSZE

Czes³aw
znad Niemna

Czes³aw Wydrzycki urodzi³ siê 16
lutego 1939 r. w miejscowoci Stare
Wasyliszki, po³o¿onej w powiecie
szczuczyñskim na terenie województwa
nowogródzkiego. A wiec bezspornie
w Polsce za czasów II Rzeczypospolitej... Jest to parafia prowadzona przez
Zgromadzenie w. Micha³a Archanio³a.
Stare (nazywane równie¿ Górne)
Wasyliszki oddalone s¹ o ok. 1,5 km od
Wasyliszek (nazywanych te¿ Nowymi
lub Dolnymi) le¿¹cych nad rzek¹ Lebiod¹  dop³ywem Niemna, g³ównej rzeki
na tych ziemiach. St¹d wywodzi siê
pseudonim Czes³awa, który wskazuje na
jego g³êboki sentyment do stron ojczystych.
Wasyliszki po³o¿one s¹ mniej wiêcej w po³owie drogi pomiêdzy Szczuczynem Nowogródzkim i Lid¹. Po raz
pierwszy wspominaj¹ o nich ród³a
krzy¿ackie na prze³omie XIII i XIV wieku. By³y po³o¿one przy trakcie zwanym
Drog¹ Królewsk¹, ³¹cz¹cym w czasach
jagielloñskich Wilno z Krakowem.
W XVI  XVIII wieku Wasyliszki by³y
starostwem. Barokowy koció³ ufundowa³ tu Marcin Dominik Lemont w 1658
r, za klasztor dominikanów  rodzina
Fr¹ckiewiczów. Od 1659 r. w kociele
obradowa³ sejmik powiatu lidzkiego,
przeniesiony tam z Lidy na skutek zagro¿eñ wojennych. Tu w 1702 r. podczas wojny szwedzkiej, król Stanis³aw
Leszczyñski przyjmowa³ owiadczenia
wiernoci od szlachty litewskiej. Po
powstaniu styczniowym 1863 r., jako
kara dla miejscowej ludnoci, koció³

$

wasyliski zosta³ zamieniony na cerkiew
prawos³awn¹, za miejscowy proboszcz
ks. Onufry Syrwid zes³any na Syberiê
za popieranie buntu...
Stare Wasyliszki by³y wsi¹ kocieln¹, starsz¹ od pobliskiego miasteczka.
By³ tam pierwszy gród obronny, tam te¿
erygowana zosta³a przed 1473 r. pierwsza parafia rzymsko-katolicka. Drewniany koció³ powsta³ w 1489 r. Nowy koció³, murowany, w stylu neogotyckim,
z czerwonej ceg³y, zosta³ wybudowany
staraniem ks. Soko³owskiego i powiecony pod wezwaniem w.w. Piotra
i Paw³a w 1903 r. Wokó³ niego na polerowanych, granitowych blokach fundamentów by³y wykute po polsku nazwiska licznych donatorów. Nazwiska te
z rozkazu w³adz carskich zosta³y starannie zacementowane po wydarzeniach
1905 r. Miejscowa parafia liczy³a wtedy 10 tys. ludzi.
Zacytowane fakty wskazuj¹ w jasny
sposób, jak starym i jak patriotycznie
nastawionym by³ ten polski orodek.
W latach okupacji istnia³a tu oczywicie placówka ZWZ, potem Armii
Krajowej, która przekszta³cona zosta³a w 5 kompaniê 77 pp AK.
Pocz¹wszy od wiosny 1944 r. dokonano mobilizacji i oddzia³y AK wychodzi³y w pole, formowane w jednostki
o numeracji przedwojennych pu³ków
i dywizji Wojska Polskiego. W miarê
posuwania siê frontu, pocz¹wszy od
wschodnich okrêgów AK ( Wasyliszki
nale¿a³y do I Obwodu o kryptonimie
£¹ka w Okrêgu Nowogródzkiego AK)

atakowane by³y linie zaopatrzeniowe,
obiekty wojskowe i ty³owe oddzia³y
wojska niemieckiego. Ta operacja pod
kryptonimem Burza mia³a byæ aktem
walki zbrojnej z cofaj¹cymi siê Niemcami i jednoczenie pokojow¹ demonstracj¹ wobec wkraczaj¹cych na nasze
ziemie sojuszników naszych sojuszników  wojsk sowieckich.
Równoczenie ze zbli¿aniem siê
Armii Czerwonej przyst¹piono te¿ do
zdobywania wiêkszych orodków miejskich. Na terenie Okrêgów Wileñskiego i Nowogródzkiego by³a to akcja pod
kryptonimem Ostra Brama, maj¹ca za
cel wyzwolenie Wilna. (Skutków tej
akcji, uwieñczonej zdobyciem Wilna
wspólnie z sowietami i póniejszym
wyaresztowaniem najpierw polskiego
dowództwa, póniej rozbrajanych ¿o³nierzy  jako faktów powszechnie znanych  nie ma tu sensu omawiaæ).Te za
oddzia³y, które uniknê³y rozbrojenia,
wraca³y w swoje strony. ¯o³nierze albo
schodzili do podziemia, albo jako partyzanci, z broni¹ w rêku, tak d³ugo jak
siê tylko da³o, rozpaczliwie walczyli
z NKWD  zbrojnym ramieniem sowieckiego okupanta.
Gdy w 50. rocznicê Operacji Burza
wraz z pielgrzymk¹ zamieszka³ych na
obecnym terytorium Polski, dawnych
¿o³nierzy Okrêgu Nowogródzkiego, odwiedza³em wszystkie znacz¹ce miejsca
zwi¹zane z ich walk¹ , to w Wasyliszkach, na czelne miejscowej ludnoci,
powita³a nas siostra Czes³awa Wydrzyckiego. Potem przeszlimy na cmentarz,
gdzie nad rozleg³¹ kwater¹ poleg³ych
¿o³nierzy Armii Krajowej wznosi siê
wysoki, dêbowy krzy¿, a za nim sporz¹dzony wielkimi literami napis: Gdyby
ktokolwiek z nas o nich zapomnia³, to
niech Bóg o nim zapomni.
A moi wspó³towarzysze tej pielgrzymki wspominali, jak podczas koncentracji oddzia³ów w 1944 r. w³anie
w Wasyliszkach, gdy ju¿ zabrak³o pocieli, kobiety wyci¹ga³y ze skrzyñ i rozk³ada³y na rozsypanej w izbach s³omie
wi¹teczne obrusy, ¿eby polscy ¿o³nierze  jak powiada³y  nie musieli spaæ
na pod³odze, jak zwierzêta.
Cezary Bunikiewicz
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Czekoladki z serduszkami, ró¿owe misie z napisem I love you, specjalne seanse
kinowe dla zakochanych, zni¿ki na zakup wielu produktów podwójnie pakowanych, zmiana wystroju na bardziej romantyczny w wielu kawiarniach i restauracjach na ten jedyny wieczór, czy prezentacje telewizyjnych klipów kiczowatych
mi³osnych piosenek  to tylko nieliczne przyk³ady wielu promocji, które pojawiaj¹ siê na rynku ju¿ na pocz¹tku lutego. Do tego dochodz¹ tysi¹ce kartek rozsy³anych 14 lutego ka¿dego roku i podpisanych: From your Valentine. Rusza w ten
sposób wielka machina marketingowa, zwana wiêtem zakochanych.

Walentynkomania
Przygotowania do akcji lutowego napadu podarkomanii dla zakochanych rozpoczynaj¹ siê tu¿ po wiêtach Bo¿ego
Narodzenia. Poniewa¿ w biznesie kolejna okazja zarobienia pieniêdzy pojawia
siê dopiero przed Wielkanoc¹, wielu producentom zale¿y na stworzeniu kolejnej
sposobnoci, by zwiêkszyæ przychody
firmy. Zaszczepienie walentynek jest tym
³atwiejsze, ¿e wiêto to odwo³uje siê do
jednej z najwa¿niejszych wy¿szych potrzeb cz³owieka: potrzeby kochania i bycia kochanym.
Zwyczaj

W USA rocznie wysy³a siê oko³o
miliarda samych kartek z okazji dnia
zakochanych, bowiem zwyczaj nakazuje
powiadomiæ w tym dniu wszystkich,
których darzymy pozytywnymi uczuciami. Co do pochodzenia zwyczaju przesy³ania sobie kartek oraz wymiany ma³ych podarunków istnieje kilka legend,
jednak na pewno by³ on rozpowszechniony co najmniej od 1476 roku. Za
tego, który zapocz¹tkowa³ pisemne walentynki uznaje siê uwiêzionego ksiêcia
Orleanu  Karola. Wyrazi³ on swoje
uczucia ¿onie, przesy³aj¹c romantycz-

fot. P. ¯ycieñski

17 stycznia br. w godzinach popo³udniowych przysz³a smutna wiadomoæ o mierci
Czes³awa Niemena, piosenkarza i muzyka, podziwianego przez kilka pokoleñ rodaków, rozs³awiaj¹cego te¿ poprzez swoj¹ oryginaln¹ interpretacjê poetyckich
tekstów Polskê na terenie Europy i innych krajów; przy tym wielkiego patrioty
i niepokornego wobec w³adz komunistycznych (nie tylko zreszt¹ w naszym kraju) artysty. Dopiero po kilku godzinach, w kolejnym dzienniku radiowym, przypomniano sobie jego rodowe nazwisko: Wydrzycki, pod którym zreszt¹ publikowa³
p³yty ze swoimi pierwszymi nagraniami. Ju¿ noc¹ dodano, ¿e urodzi³ siê na...
Bia³orusi, sk¹d przyby³ do Polski w 1958 r. Ta rewelacja wskazuje, ¿e ludzie
odpowiedzialni za informacjê nie wiedz¹ (lub wol¹ nie pamiêtaæ), ¿e Polska to
nie tylko tzw. Ziemie Odzyskane, lecz równie¿ nasze Ziemie Utracone.

SPO£ECZEÑSTWO

ny wiersz (by³ wtedy osadzony w Tower w Londynie). Inni mówi¹ o Margery Brews jako pomys³odawczyni wiêta. Mo¿liwe jest tak¿e, ¿e zwyczaj ma
zwi¹zek z wierzeniem ludowym, i¿ 14
lutego na Wyspach Brytyjskich ptaki
piewaj¹ce zaczynaj¹ siê ³¹czyæ w pary.
Ach, ten Walenty...

W Polsce walentynki pojawi³y siê
stosunkowo niedawno i zosta³y wypromowane przez mass-media. Nowe wiêto znalaz³o niezmiernie szybko swe
miejsce w kalendarzu. Poniewa¿ nie
by³o w nim dotychczas patrona odpowiedzialnego za sektor mi³osny, powitano go z otwartymi rêkami i w³¹czono
do kanonów dni szczególnie uroczystych. Importowana wersja wiêtego,
skomercjonalizowana i ekspansywna,
dostosowana zosta³a do kultury pop.
Z chrzecijañskiego mêczennika massmedia, w przeci¹gu kilku lat, uczyni³y
kogo na wzór greckiego amorka  bo¿ka mi³oci. Wykreowanie wiêta zakochanych kompletnie od zera dowodzi nie
tylko wielkiej si³y oddzia³ywania reklamy, lecz tak¿e staje siê kolejnym argumentem wskazuj¹cym na konformizm

szczególnie m³odych ludzi. W³asn¹ postaw¹ mo¿na jednak pokazaæ m³odemu
pokoleniu trochê inny sposób uczczenia
14 lutego.
O ¿yciu wiêtego Walentego wiemy
niewiele. Zosta³ ciêty w III wieku po
Chrystusie podczas przeladowañ za
panowania cesarza Klaudiusza II Gota.
Ikonografia chrzecijañska przedstawia
go w szatach kap³añskich, a niekiedy
nawet biskupich, z mieczem w rêku jako
symbolem mêczeñstwa. Od IV wieku
wierni otaczali jego grób w Rzymie
szczególnym kultem. Papie¿ Juliusz I
(337  352) wzniós³ w tym miejscu
wspania³¹ bazylikê. Poniewa¿ sam wiêty mia³ za ¿ycia uzdrowiæ ch³opca chorego na epilepsjê, dlatego te¿ jest uznawany za patrona szczególnie pomagaj¹cego w tych dolegliwociach oraz
w chorobach nerwowych.
Pielêgnacja mi³oci

wiêtowanie samo w sobie jest rzecz¹ dobr¹. Czy tak jest równie¿ w przypadku wiêta zakochanych? Wydaje siê,
¿e przez nieustanne nak³anianie nas do
okazywania uczuæ za pomoc¹ upominku, jestemy przez wiat promocji nak³aniani do powi¹zania uczuæ z tym, co
ziemskie i materialne. Reklamodawcy
umiejêtnie przekonuj¹ nas, i¿ mi³oæ domaga siê potwierdzenia jej przez ofiarowanie bliskim ró¿nych gad¿etów. Nie
ma oczywicie nic z³ego w tym, ¿e
w ten sposób okazujemy g³êbiê naszych
uczuæ. Jednak zawsze upominki te maj¹
byæ wyrazem trwa³ej postawy mi³oci,
czego trwa³ego, niezmiennego, zwi¹zanego z wiernoci¹. Mo¿na wiêc zadaæ
sobie pytanie, czy tak szczególne wyró¿nianie sztucznie wypromowanego dnia
14 lutego jest konieczne? Mi³oæ potrzebuje troski i dbania o jej rozwój ka¿dego
dnia roku, wymaga nieustannej pielêgnacji, aby nie zgas³a. Starania o to nie sprowadzaj¹ siê tylko do spektakularnych
dzia³añ. W tym miejscu mo¿na równie¿
postawiæ jeszcze jedno prowokacyjne
pytanie: Czy chc¹c innych obdarowywaæ
mi³oci¹ ziemsk¹, siêgnêlimy do ród³a
Mi³oci, którym jest Bóg? Czy kiedykolwiek ofiarowalimy Jemu trochê wiêcej
czasu w³anie 14 lutego?
Monika Przybysz
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IN FLAGRANTI

Prawie trzy lata temu, zaraz po uformowaniu siê obecnego parlamentu i rz¹du,
prezydent RP wstrzyma³ lustracjê. Wniós³ do Sejmu, jak pamiêtamy, projekt wy³¹czenia z procesów lustracyjnych by³ych wspó³pracowników wywiadu i kontrwywiadu PRL, których  czytamy w uzasadnieniu  s³u¿ba przysparza³a korzyci pañstwu polskiemu. A owo pañstwo, uzale¿nione od obcego mocarstwa, odsuwa³o
nas przecie¿ od osi¹gniêæ cywilizacyjnych i dorobku gospodarczego Zachodu, utrudnia³o wiêc czy wrêcz uniemo¿liwia³o naszemu narodowi rozwój zgodny z ogólnowiatowym postêpem i naszymi aspiracjami historycznymi oraz politycznymi.

Kto zapyta
prezydenta?

Na szczêcie Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ propozycjê g³owy pañstwa. Wszelako lustracja spowolnia³a, jej skutecznoæ znacznie siê
zmniejszy³a, a sama idea tego dzia³ania sta³a siê niewyrazista i dla wielu
Polaków ju¿ obojêtna.
Póniej kilkudziesiêciu intelektualistów wystosowa³o do prezydenta apel,
prosz¹c, a¿eby przedstawi³ Sejmowi
przes³anie o koniecznoci zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatow¹,
gdy¿ obecna uniemo¿liwia wybór do parlamentu osobistoci spoza partii politycznych. Od zarania Trzeciej Rzeczypospolitej rz¹dz¹ nami jedynie politycy uwik³ani w interesy swych ugrupowañ partyjnych; kieruj¹ siê oni tedy nie dobrem
ca³ego pañstwa, a nade wszystko w³asnym i klientów swych koterii  podobnie jak w czasach upadku Pierwszej Rzeczypospolitej pos³owie szlacheccy powodowali siê wol¹ nie ca³ego spo³eczeñstwa
szlacheckiego, a tylko swych wyborców
z sejmików ziemskich, którzy sprawy
publiczne widzieli jedynie na d³ugoæ
swego nosa i pojemnoci sakiewek...
Prezydent na apel nie odpowiedzia³,
natomiast politycy z SLD, owszem, podejmowali w mediach tematy systemów
wyborczych, lecz bronili, rzecz jasna,
ordynacji dotychczasowej. W najbli¿szych wiêc wyborach parlamentarnych
znów dostaniemy do r¹k listy aktywistów partyjnych, a nie kandydatów obdarzonych autorytetem moralnym i wybranych suwerennie, niezale¿nie od interesów takiej czy innej partii, przez lo-
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kalne spo³ecznoci.
Jeszcze póniej, pod koniec minionego roku, ukaza³ siê nowy apel do prezydenta, sygnowany przez najwybitniejszych obywateli, z prob¹ o sk³onienie
parlamentu i rz¹du do jak najrychlejszej likwidacji Narodowego Funduszu
Zdrowia i powrócenia do idei (bo nie
do organizacji, która by³a z³a) regionalnych kas chorych. Prezydent i na to wezwanie nie odpowiedzia³. Za to w po³owie grudnia odby³a siê narada przedstawicieli rz¹du i parlamentarzystów, na
której deliberowano o sytuacji w lecznictwie. Jakemy siê zaraz dramatycznie przekonali, gremium to nic konkretnego nie postanowi³o i nic te¿ nie zmieni³o. W styczniu trwa³y nieustanne i ja³owe dysputy rodowisk lekarskich z reprezentantami pos³ów eseldowskich
i administracji pañstwowej, równie¿ rodowodu eseldowskiego, bez udzia³u
prezydenta. Prezydent RP raczy³ ostatnio co tam jednak napomkn¹æ o koniecznoci naprawienia systemu ochrony zdrowia. Lecz o postulowanej w licie otwartym wybitnych osobistoci
pilnej potrzebie likwidacji NFZ jak milcza³, tak milczy. A wiêc zapaæ w lecznictwie publicznym trwa  wiele setek,
jeli nie tysiêcy, obywateli nie ma gdzie
siê skutecznie leczyæ, a sk³adki p³aciæ
musi. Czy, ile i jakie bêd¹ ofiary, niebawem powinnimy siê dowiedzieæ.
Nieodparcie nasuwa siê tu bowiem
pewna analogia historyczna. Oto przed
prawie czterema wiekami, w pierwszych latach XVII w., Stanis³aw ¯ó³-
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kiewski, hetman wielki koronny, znakomity ¿o³nierz, nieposzlakowany patriota i szlachetny cz³owiek, zrozpaczony
postêpowaniem króla Zygmunta III,
który niefrasobliwie zaprzepaci³ korzyci polityczne z opanowania Moskwy
przez wojska polsko-litewskie, zapyta³
monarchê na Zamku w Warszawie,
w obecnoci wielu senatorów, a wiêc
publicznie: zali wasza królewska moæ
ma na wzglêdzie dobro Rzeczypospolitej czy swoje w³asne?
Dzisiaj wiêc trzeba siê równie¿ zastanowiæ, dlaczego g³owa pañstwa bezporednio nie reaguje na apele podpisane przecie¿ przez osoby o wielkim
autorytecie moralnym?
Milczenie pana prezydenta mo¿e
sugerowaæ nawet nieprawdopodobne
zgo³a odpowiedzi. ¯e na przyk³ad wcale nie chce ordynacji jednomandatowej,
gdy¿ mog³aby ona przynieæ klêskê lub
tylko niewielkie zwyciêstwo ugrupowania politycznego, z którego siê wywiód³;
i wtedy nale¿¹cy doñ politycy nie mogliby dzieliæ siê w³adz¹ oraz stanowiskami, jak to uczynili po ostatnich wyborach. Albo na przyk³ad dlatego prezydent nie podziela przekonania o koniecznoci likwidacji Narodowego
Funduszu Zdrowia i powrotu do zdecentralizowanych, a wiêc trudniejszych
do zaw³adniêcia przez jedn¹ grupê kas
chorych, ¿eby politycy zajmuj¹cy siê
lecznictwem, oczywicie wszyscy bez
wyj¹tku z partii, do której on ongi nale¿a³, nie stracili swych synekur.
S¹ to naturalnie supozycje tak straszne, ¿e a¿ nie do przyjêcia, chocia¿, niestety, logiczne. No bo jeli kto, o co proszony, milczy, to sk³ania prosz¹cych do
snucia najprzeró¿niejszych przypuszczeñ.
Trzeba wiêc odwa¿nie, podobnie jak
przed stuleciami hetman ¯ó³kiewski
wobec króla, sformu³owaæ pod adresem
Aleksandra Kwaniewskiego jasne pytanie: czy ma na wzglêdzie dobro
wszystkich obywateli Trzeciej Rzeczypospolitej czy raczej przede wszystkim
polityków z tej formacji, która i jego
ukszta³towa³a?
Ale kto publicznie zapyta o to pana
prezydenta?
Jacek Wegner
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Stefan Niesio³owski

Dzi o jutrze
We wszystkich prawie komentarzach
i opiniach dotycz¹cych sytuacji ekonomicznej, spo³ecznej, a zw³aszcza politycznej przewa¿aj¹ oceny negatywne
i zdecydowanie negatywne. Trudno siê
jednak dziwiæ zniechêceniu do polityki
i polityków, skoro poziom debaty parlamentarnej osi¹ga dno  okazuje siê,
¿e ustawy kupuje siê za pieni¹dze, a pod
wzglêdem demagogii, demoralizacji
i hipokryzji partie og³aszaj¹ce, ¿e s¹ gotowe przej¹æ w³adzê po przewidywanym rozk³adzie i upadku rz¹dów SLD,
nie ró¿ni¹ siê w zasadzie od postkomunistów. Wysokie sonda¿e liberalnej PO
s¹ w moim przekonaniu efektem kompletnej pustki po niekomunistycznej
stronie sceny politycznej, klasyczn¹
nadreprezentacj¹ libera³ów, albowiem
tego typu partia nigdzie w Europie nie
uzyskuje wiêkszego poparcia ni¿ 7  8
proc. Miar¹ kryzysu jest u¿ywanie w publicystyce terminu klasa polityczna, co
oznacza, ¿e politycy stali siê klas¹ dla
siebie  nikogo nie reprezentuj¹, dbaj¹
o w³asny interes rozumiany przede
wszystkim w kategoriach dostêpu do
w³adzy i przywilejów. Zamiast byæ reprezentantami ró¿nych klas, rodowisk,
grup spo³ecznych, zabiegaæ o rozwi¹zanie jaki problemów, realizowaæ oparty
o idee program, ludzie nazywani politykami sami stali siê klas¹.
Wyjciem wydaje siê budowanie formacji w oparciu o aktywnoæ obywatelsk¹, przede wszystkim lokaln¹, ludzi wierz¹cych, ¿e mo¿na co zrobiæ u siebie na
osiedlu, w spó³dzielni mieszkaniowej,
szkole, rodowisku, parafii, w gminie,
gdziekolwiek widzi siê realne problemy.
Tych wszystkich, którzy nie uwa¿aj¹, ¿e
od nich nic nie zale¿y, ¿e wszystko decyduje siê w atmosferze korupcji, przekupstwa. Mafijnych powi¹zañ. Ludzi
skrzywdzonych miêdzy innymi przez:
bezduszn¹ biurokracjê, nieudolny i powolny a¿ do miesznoci wymiar spra-

wiedliwoci, policjê, która umie jedynie
przysy³aæ zawiadomienia o umorzeniu
ledztwa z powodu niewykrycia sprawców i bezkarne w niszczeniu aktywnej
przedsiêbiorczoci urzêdy skarbowe, kliki nazywane zarz¹dami spó³dzielni
mieszkaniowych, których prezesi pobieraj¹ gigantyczne uposa¿enia i wypracowali ca³y system uwieczniaj¹cy ich w³adzê. Na drodze do budowania takiej formacji stan¹ oczywicie liderzy partii, dla
których idealnym stanem jest utrzymanie status quo, przy mo¿liwie niskiej frekwencji wyborczej maj¹ wówczas szanse na kolejne elekcje i co za tym idzie
pró¿niacze luksusowe ¿ycie na koszt podatników oraz wyg³aszanie frazesów
o koniecznoci moralnej odnowy i jawnoci ¿ycia publicznego.
Pozostaje pytanie, na które w znacznym stopniu rok 2004 najprawdopodobniej przyniesie odpowied: wybory prezydenckie. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
pani Jolanta Kwaniewska w nich wystartuje. Tu prognozowanie jest naj³atwiejsze, chocia¿ wszystkie znane i wielokrotnie przedstawiane zastrze¿enia
wobec tej kandydatury s¹ w pe³ni zasadne. Mogê jeszcze dodaæ, ¿e mamy
w tym przypadku do czynienia z wyj¹tkowo cynicznym nadu¿ywaniem dzia³añ i zachowañ o charakterze humanitarnym, wykorzystywaniem ró¿nego
rodzaju akcji, jak np. pomocy dzieciom,
ludziom chorym, starym, potrzebuj¹cym, jak siê teraz okaza³o, po to
w pierwszym rzêdzie, by siêgn¹æ teraz
po najwy¿sz¹ w³adzê w pañstwie. W dodatku jest to osoba, która swoj¹ igno-

rancj¹, nieznajomoci¹ historii w³asnego kraju, literatury, kultury, powierzchownoci¹, sztucznoci¹ mo¿e irytowaæ w stopniu najwy¿szym. Jak widaæ
z sonda¿y, jednak nie wszystkich, i có¿
za pocieszenie z konstatacji, ¿e jakie
spo³eczeñstwo taki prezydent. Rzecz¹
odpowiedzialnoci polityków jest
uchronienie Polski przed pani¹ Jolant¹
Kwaniewsk¹, skoro ju¿ musielimy
znosiæ dwie kadencje pana Aleksandra.
Polska wersja Hilary Clinton ró¿ni siê
znacznie od amerykañskiego pierwowzoru, first lady jest przynajmniej dobrym prawnikiem. Maj¹c za przeciwników dotychczasowych pretendentów,
z których jeden zapêdzi³ siê tak daleko,
¿e nie wiadomo po co zosta³ prezydentem Warszawy, a pozostali zajêci s¹
wzajemn¹ rywalizacj¹ i walk¹ o to, by
nie wyros³a partyjna konkurencja, mo¿na z gorycz¹ uznaæ, ¿e Jolanta Kwaniewska wygra z ³atwoci¹. Z pewnoci¹ potrafi unikaæ konkretnych odpowiedzi, nikomu specjalnie siê nie narazi, bêdzie demonstrowaæ dotychczasow¹ mi³oæ bliniego i umiarkowan¹ pobo¿noæ, co powinno w zupe³noci wystarczyæ. Nie ma wiêkszego znaczenia,
¿e nie wie, kto to by³ Witold Pilecki,
albo kiedy np. wybuch³o powstanie
styczniowe. Jedyne co mo¿e zapobiec
tej katastrofie to wy³onienie wspólnego kandydata, z poza obozu polityków,
przynajmniej tych dotychczasowych
pretendentów, i zgodna praca na rzecz
takiego uzgodnionego kandydata. Si³¹
Jolanty Kwaniewskiej jest to, ¿e nie jest
ona politykiem i ¿aden polityk z ni¹,
w moim przekonaniu, nie wygra. To fatalne, ale prawdziwe, zbyt wielu ludzi zbyt
d³ugo pracowa³o i nadal pracuje nad takim w³anie stanem spraw publicznych.
I dlatego trzeba bardzo powa¿nie
ju¿ dzi myleæ o tym, co siê mo¿e wydarzyæ jutro.
n

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
LUTY 2004:
O nowe powo³ania zakonne i kap³añskie
w Kociele polskim.
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Danuta Waberska  malarka, ks. Jan Twardowski  poeta i ks. Waldemar Sondka z teatrem Logos z £odzi  to laureaci II edycji ogólnopolskiej nagrody Piercieñ Mêdrców Betlejemskich 2003, przyznawanej przez
Poznañskie Duszpasterstwo rodowisk Twórczych.

Piercienie Mêdrców
W ubieg³ym roku piercieniem zostali uhonorowani: Przemys³aw Basiñski  twórca cyklu Verba Sacra i kompozytor Wojciech Kilar. Tegoroczna
kapitu³a nagrody sporód nades³anych
i przedstawionych propozycji wy³oni³a
6 nominowanych twórców. Byli nimi:
Robert Friedrich z zespo³em Arka Noego, Aleksander Grygorowicz (architekt), Henryk Marcinkowski (architekt),
ks. Jan Twardowski (poeta), ks. Waldemar Sondka z teatrem Logos z £odzi
i Danuta Waberska (malarka).
W sk³ad kapitu³y nagrody wchodz¹,
m.in.: duszpasterz rodowisk twórczych
Archidiecezji Poznañskiej  ks. Antoni
Klupczyñski  (przewodnicz¹cy), aktor
Aleksander Machalica, poeta Andrzej
Sikorski, krytyk literacki Sergiusz Sterna-Wachowiak, dyrektor Polskiego Teatru Tañca Ewa Wycichowska.
Geneza

Jak siê zrodzi³a nagroda? Dlaczego
Piercieñ Mêdrców Betlejemskich?
Ksi¹dz Antoni Klupczyñski mówi, ¿e
Gwiazda ze Wschodu, za któr¹ szli ówczeni magowie (uczeni astronomowie),
by³a przedmiotem ich badañ i dociekañ.
To wiat³o doprowadzi³o ich do Betlejem, do Jezusa-Prawdy.  To biblijne
wydarzenie (por. Mt 2, 1-12) jest brzemienne w swej symbolice: gwiazda
 wiat profanum i Jezus  wiat sacrum. Dwa wiaty, które siê ze sob¹ spotykaj¹ i wspó³istniej¹. Symbiozê tych
wiatów dostrzegamy w nauce, w sztuce i w ¿yciu cz³owieka. Ukazywanie
przymierza pomiêdzy profanum i sacrum to od zawsze i ci¹gle aktualne zadanie cz³owieka, zadanie nauki i sztuki, i to nie tylko konfesyjnej. S¹ wród
nas ludzie, którzy to rozumiej¹ i odkrywaj¹ w swej twórczoci. To ich szczególne wiadectwo o przymierzu profa-



num i sacrum honoruje Piercieñ Mêdrców Betlejemskich!
Autorem projektu symbolu nagrody
 piercienia  jest artysta plastyk Jerzy
B¹k:  Krzy¿  symbol Chrystusa, wyrastaj¹cy z kwiatów lilii, zosta³ namalowany przez nieznanego miniaturzystê
krêgu Kocio³a koptyjskiego w IV  VI
wieku, towarzyszy mu omioramienna
gwiazda  symbolizuj¹ca Mêdrców. Inspiracji poszukiwa³em w pierwszym
Kociele, za³o¿onym przez w. Marka
Ewangelistê na terenie Egiptu oraz
w Armenii, pierwszym Królestwie, które przyjê³o chrzecijañstwo jako religiê
panuj¹c¹ w roku 301, sk¹d zaczerpn¹³em uk³ad krzy¿a tworz¹cy z liæmi swoist¹ kompozycjê, okrelan¹ jako drzewo ¿ycia.
Wrêczenie

Impreza ukazuj¹ca sztukê i kulturê
w dialogu z wiar¹ chrzecijañsk¹, która
odby³a siê w Poznaniu 4 stycznia, mia³a szczególnie ciekaw¹ oprawê. Najpierw spod katedry wyruszy³a przez
miasto karawana z trzema mêdrcami. Na
schodach do kocio³a karmelitów na
Wzgórzu w. Wojciecha kolêdy piewali
(wraz z dzieæmi) aktorzy Teatru Animacji, którzy, trzymaj¹c w rêkach lalki, zaimprowizowali radosn¹ szopkê. Mszê
w. celebrowali gospodarze wi¹tyni,
duszpasterz rodowisk twórczych ks.
Antoni Klupczyñski oraz metropolita
poznañski abp Stanis³aw G¹decki, który w homilii powiedzia³, ¿e: ka¿dy twórca jest szczególnym wyzwaniem dla
reszty wiata. Dwiga swój talent, by
ludzie poród ciemnoci dostrzegli wyrane znaki , za którymi mo¿na, warto
i trzeba iæ.
Po Mszy w. nominowani do nagrody zasiedli pod choink¹. Aktor Teatru
Nowego Witold Dêbicki odczyta³ na-
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zwiska laureatów, którym piercienie
wrêczy³ abp Stanis³aw G¹decki. Wszyscy otrzymali kwiaty lilii i dyplomy.
Nast¹pi³y laudacje. Danuta Waberska
w swoich dzie³ach malarskich, jak to
okreli³a Agata £awniczak  ³¹czy piêkno z drog¹ w g³¹b  ku Centrum. Ksi¹dz
Waldemar Sondka przez 16 lat przygotowa³ 32 premiery  za monetê watykañsk¹  czyli za Bóg zap³aæ  mówi³
Andrzej Sikorski. Ksi¹dz Jan Twardowski pisze swe pe³ne natchnionej pokory
utwory w sposób bezporedni i dzieciêco szczery  zauwa¿y³ Sergiusz SternaWachowiak. Ksi¹dz Twardowski na
uroczystoæ, niestety, nie przyby³. Danuta Waberska podziêkowa³a za wyró¿nienie jednym zdaniem:  Nie nam, Panie nie nam, tylko Twojemu imieniu daj
chwa³ê. Ksi¹dz Sondka stwierdzi³, i¿ ta
nagroda to dla niego motywacja, by nie
ustawaæ w drodze i szukaæ nowych epifanii piêkna.
Spotkanie zakoñczy³ op³atek w Samotni w. Rafa³a Kalinowskiego.
Poznañska laureatka nagrody powiedzia³a po zakoñczeniu uroczystoci:
 Wydaje mi siê, ¿e jest to zobowi¹zanie trochê ponad moje si³y, bo jest zwi¹zane z oczekiwaniem konkretnych wizerunków, które ju¿ malowa³am w wielu
wersjach i które mnie ju¿ mocno wyczerpa³y. Skoro stworzy³am tyle obrazów
religijnych, to ludzie bêd¹ nalegali, bym
je nadal malowa³a, a ja bym chcia³a
robiæ co innego. Co bardziej skierowanego w stronê obrazów poetyckometaforycznych. Nie chcê oczywicie
zrezygnowaæ z sacrum, z tajemnicy, oddawania pêdzlem tego, co siê miêdzy
nami zdarza. Bo przecie¿ miêdzy nami
jest Bóg.
***
Tegoroczna edycja nagrody mia³a
formu³ê trzydniow¹. 5 stycznia w Pa³acu Dzia³yñskich wyk³ady na temat: Profanum i sacrum. Ró¿nice i wspó³istnienie wyg³osili: Ewa Wycichowska i prof.
W³adys³aw Stró¿ewski z UJ. 6 stycznia
w kociele oo. Karmelitów odby³ siê
koncert kolêd w wykonaniu Poznañskich S³owików pod dyr. prof. Stefana
Stuligrosza.
Romana Brzeziñska
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o roz³amie, który mia³ miejsce w nastêpstwie Soboru Chalcedoñskiego
(451 r.) powsta³y, obok wspólnot monofizyckich, wspólnoty uznaj¹ce wiarê
tego¿ Soboru, któr¹ popierali cesarze w
Bizancjum: nazwano wiêc ich pogardliwie melkitami (od semickiego rdzenia
mlk  król). Taka stosunkowo niewielka wspólnota powsta³a w Aleksandrii,
w Syrii, gdzie ich wp³ywy by³y doæ
znaczne, oraz w Palestynie, gdzie melkici stanowili wiêkszoæ. Je¿eli pod panowaniem bizantyñskim te wspólnoty
melkickie by³y popierane przez pañstwo
i niejednokrotnie nawet przeladowa³y
monofizytów, o tyle sytuacja zmieni³a siê
diametralnie z chwil¹ wkroczenia muzu³manów. Wtedy to sta³y siê przedmiotem przeladowañ zarówno ze strony monofizytów, jak i ze strony muzu³manów,
którzy widzieli w nich agentury Bizancjum. Je¿eli w Aleksandrii niewielka
wspólnota melkicka nie odgrywa³a wiêkszej roli, o tyle rozwinê³a siê ona wokó³
patriarchatu w Antiochii.
Patriarchat w Antiochii, po wkroczeniu Arabów, d³ugo pozostawa³ nie obsadzony. Wtedy to zwierzchnicy maronitów przyjêli tytu³ Patriarchy Antiochii. Kiedy za w X wieku Antiochia
zosta³a odzyskana przez Bizantyñczyków, patriarchat zosta³ podporz¹dkowany Konstantynopolowi  choæ sami patriarchowie w sporze ³aciñsko-bizantyñskim starali siê zachowaæ neutralnoæ.
Krzy¿owcy potraktowali le melkitów,
bo jako zwolenników Bizancjum i utworzyli ³aciñskie patriarchaty w Antiochii
i w Jerozolimie, gdzie melkici zostali
poddani hierarchii ³aciñskiej. Wygnani
z Antiochii schronili siê do Konstantynopola i tam nast¹pi³a bizantynizacja
Kocio³a melkickiego, który dot¹d u¿ywa³ jêzyków lokalnych (aramejskiego,
greckiego i arabskiego) oraz rytów lokalnych (aleksandryjskiego, jerozolimskiego i antiocheñskiego). Obecnie Koció³ melkicki przyj¹³ w liturgii jêzyk
grecki i ryt bizantyñski.
Po odejciu krzy¿owców nastêpuj¹
przeladowania melkitów. Patriarchat
przenosi siê z Antiochii do Damaszku,

gdzie do dzi rezyduj¹ obydwaj patriarchowie melkiccy.
Tymczasem w Kociele melkickim
pojawia³y siê tendencje prorzymskie i
raz po raz patriarchowie wysy³ali do

Melkici
ks. Marek Starowieyski

Rzymu swoje wyznania wiary, co jednak nie poci¹ga³o za sob¹ jaki dalszych
skutków. Podobnie jak zawarte unie na
Soborze Lyoñskim (1274) i Florenckim
(1439) pozostaj¹ one raczej inicjatywami prywatnymi ni¿ faktami o dalszych
skutkach dla ca³ej wspólnoty. Równoczenie pojawi³y siê w Syrii misje kapucynów, karmelitów i jezuitów, które
przyci¹ga³y melkitów. Powstawa³y wiêc
coraz wiêksze grupy melkitów katolików, szczególnie w Aleppo i w Libanie. Do unii dosz³o w 1724 roku, skutkiem czego w Damaszku zaczê³o rezydowaæ dwóch patriarchów. Patriarcha
unicki musia³ jednak uchodziæ i dopiero w kilka lat potem otrzyma³ paliusz,
chocia¿ w³adze ottomañskie zwleka³y z
jego uznaniem. Uznanie katolików melkitów nast¹pi³o dopiero w XIX wieku.
Wiek XIX zaznacza³ siê wielkim i
dynamicznym rozwojem katolików
melkitów. Koció³ melkicki jest uwa¿any za centrum oporu przeciw Turkom.
Podczas gdy niekatolikom zarzucano
zbytni¹ ugodowoæ z Turkami. Niestety nast¹pi³a du¿a latynizacja Kocio³a
melkickiego. Komplikacje nast¹pi³y

równie¿ w zwi¹zku ze zniesieniem kalendarza juliañskiego. Melkici bronili
indentycznoci orientalnej Kocio³ów
wschodnich, a na Soborze Watykañskim II patriarcha Maksym Saigh protestowa³ przeciw latynizacji Kocio³ów
wschodnich, podkrelaj¹c równoczenie
ich autonomiê i znaczenie.
Dzi Koció³ melkicki katolicki jest
jednym z najwiêkszych Kocio³ów
wschodnich: liczy oko³o dwóch milionów wiernych, w tym  oko³o 500 tys.
na Zachodzie (w Europie i Ameryce),
w 21 diecezjach ma oko³o 500 kap³anów (diecezjalnych i zakonnych).
Koció³ niekatolicki posiada oko³o
750 tys. wiernych i diecezje zarówno na
Bliskim Wschodzie (w Syrii, Aleksandrii i Jerozolimie oraz w Iraku i Kuweicie), jak i na Zachodzie: zarówno w Europie, jak i w Ameryce Pó³nocnej (USA
i Kanada) oraz w Ameryce Po³udniowej
(np. Brazylia). Obecnym patriarch¹ melkitów katolików jest Grégoire III Laham, który rezyduje w Damaszku i nosi
tytu³ patriarchy Antiochii, Jerozolimy
i Aleksandrii.
Obydwa Kocio³y odznaczaj¹ siê
wielk¹ dynamik¹ w pracy duszpasterskiej, podejmuj¹c czasami bardzo kontrowersyjne inicjatywy, np. szko³y dla
Arabów w Palestynie, które utrzymuj¹
bliskie kontakty z szko³ami ¿ydowskimi (wzajemne odwiedziny, nawet kilkutygodniowe wizyty).
Nale¿y tu podkreliæ wspó³pracê
ekumeniczn¹ wszystkich Kocio³ów
w Syrii (katolickich i niekatolickich),
które wspólnie siê spotykaj¹ i cile
wspó³pracuj¹ (by³a nawet mowa o wzajemnej interkomunii). Wizyta Papie¿a
Jana Paw³a II w Syrii pokaza³a tê wzajemn¹ ¿yczliwoæ i wspó³pracê  wzór
dla innych chrzecijan Wschodu. n
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Stanis³aw Michalkiewicz

Chusty,
krzy¿e i jarmu³ki
Kiedy 22 lata temu w obozie dla internowanych w Bia³o³êce zaprzyjani³em siê z Januszem Korwinem-Mikkem,
by³em trochê zaskoczony jego nieustêpliwoci¹ wobec tzw. socjalu. Na przyk³ad w takiej drobnej sprawie jak zapewnienie przez pañstwo szklanki ciep³ego
mleka uczniom w szko³ach. Korwin uzasadnia³ to tak:  To prawda, szklanka
mleka dla ucznia to nic wielkiego, wiêc
na takie ustêpstwo od zasady, ¿e pañstwo
nie powinno zabieraæ jednym obywatelom po to, by daæ drugim, ³atwo siê godzimy, tym bardziej ¿e chodzi o dzieci.
Skoro jednak raz zgodzimy siê na z³amanie s³usznej zasady, to nie bardzo wiadomo, w imiê czego odmawiaæ zgody na
³amanie jej w przysz³oci. W koñcu
szklanka mleka z bu³k¹ jest lepsza od
samego mleka, wiêc w imiê czego odmówiæ dziecku pañstwowej bu³ki?
A przecie¿ bu³ka z mas³em i szynk¹ jest
niew¹tpliwie lepsza od bu³ki suchej, wiêc
ewentualny opór wobec mas³a i szynki
by³by rzeczywicie jakim dziwactwem.
Skoro tak, to dlaczego w³aciwie mielibymy ograniczyæ siê do mleka i bu³ki,
niechby nawet z szynk¹? Czy¿ nie lepszy
jest pe³nowartociowy, gor¹cy obiad?
A ca³odzienne utrzymanie i pó³ litra do
obiadu? No, mo¿e niekoniecznie dla
dzieci, ale dlaczego mielibymy ograniczaæ nasz¹, tzn. pañstwow¹ hojnoæ tylko do dzieci? Doroli to przecie¿ te¿ dzieci, tylko trochê wiêksze. I tak dalej. Skoro raz zburzylimy tamê, jak¹ pañstwowej rozrzutnoci stawia³a s³uszna zasada, nie bêdziemy mieli ju¿ czym jej powstrzymaæ...
W ostatnich miesi¹cach ubieg³ego
roku tzw. komisja Stasi zarekomendowa³a wprowadzenie we Francji prawa zabraniaj¹cego uczniom szkó³ publicznych
noszenia symboli religijnych. Chodzi
o chusty, jakimi muzu³mañskie dziewczêta nakrywaj¹ sobie g³owy, o krzy¿e,

które nosz¹ chrzecijanie, a nawet o jarmu³ki, noszone na g³owach przez ¯ydów.
Komisja uwa¿a, ¿e w przeciwnym razie
zosta³aby naruszona zasada neutralnoci wiatopogl¹dowej pañstwa.
Ta zasada jest ba³amutna, poniewa¿
jest niemo¿liwa do zrealizowania jako
fundamentalnie sprzeczna wewnêtrznie.
Do podstawowych funkcji pañstwa nale¿y bowiem ustanawianie praw. Zabraniaj¹c w kodeksie karnym kradzie¿y pod
grob¹ kary, pañstwo tym samym decyduje arbitralnie, jaka etyka obowi¹zuje
na terenie publicznym. A poniewa¿ ka¿da etyka czerpie uzasadnienie dla swych
norm i dla hierarchii tych norm z konkretnego wiatopogl¹du, to znaczy, ¿e
wiatopogl¹d uzasadniaj¹cy obowi¹zuj¹c¹ na terenie publicznym etykê, jest
przez pañstwo uprzywilejowany. Pañstwo nie mo¿e zatem pozostawaæ neutralne wiatopogl¹dowo, quod erat demonstrandum. Tak naprawdê zatem nie
chodzi o ¿adn¹ neutralnoæ, tylko o eliminowanie z terenu publicznego wszelkich ladów religijnoci i religii, któr¹
fanatyczni marksici francuscy ca³y czas
uwa¿aj¹ za opium dla ludu i nie porzucili myli o koñskiej kuracji odwykowej.
Jeszcze Francja nie zd¹¿y³a przyj¹æ
rekomendowanego prawa, a ju¿ prezydent Republiki Federalnej
Niemiec, pan Rau, rówrys. K. Kunicki
nie¿ wypowiedzia³ siê
przeciwko obecnoci symboli religijnych w pañstwowych szko³ach. Chodzi oczywicie o chusty,
krzy¿e, habity i jarmu³ki.
We Francji (która nawet
w swojej konstytucji okrela siê jako republika laicka  cokolwiek by to znaczy³o) Episkopat przyj¹³
rzecz ca³¹ bez protestów.
A w Niemczech, które a¿
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tak bardzo laickie nie s¹, protesty siê pojawi³y. Na przyk³ad kard. Karol Lehmann zauwa¿y³, ¿e w przeciwieñstwie do
chusty, ani krzy¿, ani zakonny habit czy
sutanna nie nosz¹ najmniejszego ladu
religijnej propagandy, wiêc nie mo¿na
traktowaæ ich w taki sam sposób... Jego
Eminencja uwa¿a za rzecz absolutnie
normaln¹, ¿e w³adza publiczna ma prawo decydowaæ, w co ludzie mog¹ siê
ubieraæ, a w co nie mog¹, wiêc tylko prosi: ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek, tylko puszczajcie nas zdrowo...
Habit, sutanna, a ju¿ zw³aszcza krzy¿
nie nosz¹ najmniejszego ladu religijnej
propagandy... Czym zatem s¹? Czy¿by
ju¿ tylko kostiumami i talizmanami osobliwej, folklorystycznej mniejszoci?
Tymczasem chusty  proszê, proszê...
Nic dziwnego, ¿e muzu³manów oskar¿aj¹ o fundamentalizm. To niby zarzut.
Ale, jak powiadaj¹ Francuzi, przeciwieñstwa siê stykaj¹, w zwi¹zku z czym
niektóre zarzuty brzmi¹ jak komplementy, a komplementy  jak zniewagi. W zarzucie fundamentalizmu mo¿na dos³uchaæ siê nutki podziwu i respektu.
Ale mniejsza z tym, bo istotna jest ta
skwapliwa gotowoæ do zgody na uzurpowanie sobie przez w³adzê prawa decydowania o tym, co wolno ludziom jeæ,
w co wolno im siê ubieraæ, a w co nie
wolno, jak wolno im myleæ, a jak nie
wolno, czego maj¹ uczyæ siê dzieci,
a czego nie i tak dalej. Ale jak¿e ma byæ
inaczej, skoro vox populi uzna³ pañstwowy monopol edukacyjny za swoj¹ dziejow¹ zdobycz? Zaczê³o siê, jak zwykle,
od szklanki mleka, ale powoli dochodzimy ju¿ do pó³ litra na g³owê...
n
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ilnym uczniem Rousseau by³ niew¹t
pliwie Karol Marks. Jego dzia³alnoæ jest zbyt dobrze znana, by j¹ tu
przypominaæ. Jego rewolucyjno-romantyczna retoryka zastosowana nawet do
analiz ekonomicznych i wszechteorii
dziejów, og³aszaj¹ca komunistyczn¹
apokalipsê dla kapitalistycznego wiata, panowa³a jednak dostatecznie d³ugo
nad ludzkimi umys³ami, by o niej zapomnieæ. Odczytywana dzi, w czasach
tolerancji i politycznej poprawnoci,
dowodzi tylko, ¿e jej autor nie móg³by
w ¿adnym stopniu nale¿eæ do kategorii
wiat³ych, postêpowych ludzi, okazuje
siê bowiem zwyk³ym nienawistnikiem,
pieniaczem, cz³owiekiem kieruj¹cym
siê g³ównie ambicjami przywódczymi,
a nawet antysemit¹.
Potomek rabinackiego rodu, zanim
w Manifecie komunistycznym odkry³
prosty mechanizm z³a we wstecznej
roli bur¿uazji i kapita³u, a zbawienny
w nowej klasie proletariatu, mia³ pogl¹dy wygl¹daj¹ce na spiskow¹ teoriê
w³adzy ¯ydów. Jaka jest wiecka postawa ¿ydostwa?  pyta³ m³ody Marks
i odpowiada³ w jêzyku ur¹gaj¹cym
wszelkiej, propagowanej dzi poprawnoci: Praktyczna potrzeba, w³asna
korzyæ. Jaki jest wiecki kult ¯yda?
Handel. Jaki jest wiecki bóg? Pieni¹dz. (...) Bóg ¿ydowski sta³ siê wieckim bogiem, sta³ siê bogiem wiata.
¯yd wiêc zepsu³ chrzecijanina i przekona³ go, ¿e nie ma innego przeznaczenia tu, na tym padole, jak staæ siê
bogatszym od swego s¹siada, a wiat
jest gie³d¹... W polemikach politycznych Marks nie przebiera³ w rodkach
ani w s³owach. O swym przeciwniku
Lassalleu wyra¿a³ siê: Icek, ¿ydowski
Negr, t³usty ¯yd wysmarowany brylantyn¹, nosz¹cy tani¹ bi¿uteriê...

Marks by³ doktrynerem, tworzy³ teorie, wizje, projekty, ale s³abo zna³ rzeczywistoæ, o której siê wypowiada³.
Tworzy³ teorie ca³ego kapitalizmu, ale
nie zna³ wcale dzia³ania przedsiêbiorstwa przemys³owego. Pozna³ tylko jednego, za to s³ynnego póniej kapitalistê
Philipsa, który by³ jego dalekim krewnym, ale nie zainteresowa³ siê bli¿ej
jego dowiadczeniami, podobnie jak nie
skorzysta³ w tym wzglêdzie z kontaktów z Engelsem. Opiera³ siê w swych
pismach g³ównie na materia³ach z drugiej rêki, przewa¿nie prasowych, które
wykorzystywa³ czêsto w sposób nieuczciwy, tendencyjny, naci¹gaj¹c do tez
w³asnej ideologii. Trudno bowiem nazwaæ to, co uprawia³, filozofi¹, by³ bowiem typem doktrynerskiego przywódcy, który dostarcza ideologii do obalenia dotychczasowego wiata w drodze
gruntownej rewolucji w imiê wiata rzekomo nowego, prawdziwie sprawiedliwego i dostatniego.
By³ czêsto bezwzglêdny zarówno dla
przeciwników, dla przyjació³ takich jak
Engels, który go w³aciwie utrzymywa³
finansowo, jak i w³asnej rodziny. Marks
mia³ nielubnego syna ze s³u¿¹c¹, którego wyrzek³ siê. Spotka³ go prawdopodobnie tylko raz, minêli siê na kuchennych schodach.
Czy Marks, gdyby doszed³ do w³adzy, zachowywa³by siê podobnie jak
Lenin czy Stalin? Kwestia ju¿ nieistotna; wiadomo, jak te eksperymenty dziejowe z filozofami, a zw³aszcza ideologami na tronie, okaza³y siê niebezpieczne. Paul Johnson opisuje póniejszych,
ju¿ mniej gronych mylicieli, jak Sartre czy Russell  w ich szeregu powinien siê znaleæ tak¿e Heidegger  choæ
i oni mieli swoje w¹tpliwe wp³ywy.
Zw³aszcza gdy porzucali filozofiê dla

ogólniejszych, humanitarnych misji
i ratowania ludzkoci. Nigdy jednak nie
zaniedbywali starañ o w³asn¹ pozycjê,
s³awê, uznanie, bogactwo. Pouczaj¹cy
zw³aszcza jest tu przyk³ad Sartrea, który sta³ siê chyba pierwszym filozofem
g³onym dziêki kulturze masowej, a tak¿e jego ewolucja od egzystencjalizmu
poczêtego z ducha Heideggera, poprzez
lewicowy indyferentyzm a¿ do maoistowskiego anarchizmu. Efekt tej ideowej ewolucji da³ o sobie znaæ w³anie
na Wschodzie, w dzia³alnoci ludobójczych przywódców Kambod¿y, którzy
byli wychowankami paryskich uczelni.
sobn¹ grupê, sportretowan¹ przez
Johnsona, stanowi¹ pisarze, poeci,
artyci, wystêpuj¹cy najczêciej w rolach moralistów, jak To³stoj czy Ibsen;
rewolucjonistów, jak Brecht; lub propagatorów w³asnego, indywidualnego, odrêbnego i ekscytuj¹cego stylu ¿ycia,
godnego jednak, jak siê im wydawa³o,
naladowania, co pokazuje autor
w przypadku Hemingwaya.
To³stoj, jeden z najwybitniejszych
pisarzy XIX wieku, porzuca swe powo³anie, by staæ siê reformatorem spo³ecznym i religijnym. Poprawia chrzecijañstwo w duchu naiwnie moralistycznym i, powiedzielibymy dzi, populistycznym. Podobnie reformuje etykê, g³osz¹c prze³omow¹, jak mu siê
wydawa³o, doktrynê niesprzeciwiania
siê z³u. Staje siê bardziej znany jako
mistrz duchowy, do którego pielgrzymuj¹ wyznawcy, ni¿ jako pisarz. Arystokrata wyrzekaj¹cy siê swego pochodzenia, przebrany w prosty ch³opski
strój, trudni¹cy siê prac¹ fizyczn¹, wyobra¿a sobie, ¿e uto¿samia siê losem
pokrzywdzonych i odkupuje grzech rosyjskiego systemu. Nie potrafi jednak
zaradziæ z³u we w³asnej rodzinie, nie
umie powstrzymaæ jej rozpadu, nie
mo¿e u³o¿yæ dobrych stosunków z w³asn¹ ¿on¹. Koñczy tragicznie, ucieka
z domu i umiera na przypadkowej stacji kolejowej.
Cdn.
Marek Klecel

O
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CZEGO TRZEBA POLAKOM?

Empatia
Sto lat temu pewien Anglosas przet³umaczy³ trochê niezdarnie na grecki
s³owo wczucie i wysz³a mu empatia.
Empatia stanowi pierwszy etap komunikacji miêdzyludzkiej  powiada encyklopedia. No w³anie. Nic z drugim
cz³owiekiem nie za³atwimy, dopóki nie
damy mu poznaæ, ¿e obchodzi nas to,
co jego obchodzi. Empatia jest zainteresowaniem, s³uchaniem, potakiwaniem. Dobry kupiec zna tajniki empatii. Dlatego umie wcisn¹æ klientowi
ka¿dy towar. Chyba, ¿e klient te¿ zna
tajniki empatii. Wtedy obie strony s¹
uzbrojone w tê najwa¿niejsz¹ broñ
miêdzyludzkich relacji i negocjuj¹, jak
równy z równym.
Naturalnie skuteczna jest empatia
wysokiej jakoci. Im wiêcej mia³em w
¿yciu dowiadczeñ, tym wy¿sza jakoæ
mojej empatii. By³em dzieckiem  rozumiem dziecko (to wcale nie jest dla
wszystkich oczywiste). By³em wyrzucany z pracy  rozumiem wyrzucanego z pracy. By³em biedny  rozumiem
biednego. By³em bogaty  rozumiem
bogatego. By³em przeladowany...
i by³em przeladowc¹... itd. Rozumiej¹c od rodka motywy i uczucia ludzi
wokó³ mnie, mogê ich zaprz¹c do w³asnego rydwanu, wykorzystaæ ich do
swojej kariery, zarobiæ na nich. I to
znacznie skuteczniej ni¿ przemoc¹, dominacj¹, a nawet podstêpem.
Jest biznes i jest biznes cudowny
 admirabile commercium. W cudownym biznesie empatia te¿ siê liczy. Jest
Kto, kto wszed³ we wszystkie ludzkie dowiadczenia, a nawet da³ siê
uczyniæ grzechem dla zniszczenia grzechu. Przeszed³ przez mieræ dla zniszczenia mierci. Nie ma dla niego nic
zakrytego w zakamarkach naszego ¿ycia. Jemu wszak¿e nie zale¿y na wykorzystaniu i zdominowaniu ludzi. On
i tak ju¿ jest Panem.
MM

"
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Film, którego tematyka powinna ³¹czyæ ludzi, wzbudza zaniepokojenie czêci
rodowisk ¿ydowskich uznaj¹cych go za antysemicki. Tymczasem im bli¿ej premiery, tym wiêcej osób podkrela znaczenie tego obrazu i jego wartoæ (nie
tylko artystyczn¹). Co ciekawe, takie g³osy s³ychaæ zarówno ze strony Watykanu jak i ortodoksyjnych ¯ydów.

Pasja
wed³ug Gibsona
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II tu¿ przed
wiêtami Narodzenia Pañskiego obejrza³ najnowszy film Mela Gibsona Pasja Chrystusa (Passion of the Christ).
W opinii Papie¿a obraz historycznie
przekazuje ostatnie godziny ¿ycia Zbawiciela. Tymczasem film ju¿ od pewnego czasu wzbudza zaniepokojenie
czêci rodowisk ¿ydowskich uznaj¹cych go za antysemicki...
To jest tak, jak by³o  powiedzia³
Jan Pawe³ II. S³owa te odczytano jako
uznanie dla autentycznoci zobrazowania mêki Jezusa Chrystusa. Papie¿
obejrza³ Pasjê w towarzystwie swego
osobistego sekretarza arcybiskupa Stanis³awa Dziwisza. Wed³ug róde³ watykañskich, Ojciec wiêty obejrza³ film
na wideo w swoich prywatnych apartamentach.
Tymczasem zastrze¿enia wobec obrazu wystosowa³a amerykañska organizacja przeciw znies³awianiu ¯ydów.
Swoje opinie na jego temat wyrobi³a
sobie po przeczytaniu roboczej wersji
scenariusza oraz zobaczeniu migawek
z planu zdjêciowego. Na zamkniête pokazy roboczych wersji filmu przedstawiciele tej organizacji nie zostali bowiem zaproszeni. Mimo to jej cz³onkowie zarzucaj¹ re¿yserowi, ¿e jego
film utrwala antysemityzm. Kardyna³
Dario Castrillon Hoyos nie zgadza
z sugestiami.  Antysemityzm, podobnie jak inne formy rasizmu, wypacza
prawdê, stawiaj¹c ca³y naród w z³ym
wietle. Ten film nie ma takiej wymowy. Natomiast wed³ug Michaela Medveda, znanego amerykañskiego krytyka,

który jest jednoczenie ortodoksyjnym
¯ydem, film Gibsona jest najlepsz¹
adaptacj¹ Biblii w historii Hollywood.
rodowiska niechêtne Pasji zaniepokoi³a równie¿ deklaracja re¿ysera, który stwierdzi³, ¿e podczas krêcenia obrazu kierowa³ nim Duch wiêty, a niektórzy cz³onkowie ekipy  agnostycy, ateici, mahometanie i ¯ydzi  przeszli
w tym czasie na chrzecijañstwo.
Pasja Chrystusa to film, który Gibson zrobi³ za w³asne pieni¹dze.  Byæ
mo¿e niektórzy uznaj¹, ¿e jestem wariatem, ale nie chodzi³o mi o to, ¿eby
na tym zarobiæ. Zrobi³em go z potrzeby serca  podkrela re¿yser. Jego zdaniem, poprzednie filmy o Chrystusie
nie by³y wystarczaj¹co wierne historii.
Jednym z elementów dba³oci o prawdziwoæ obrazu jest prowadzenie dialogu w jêzykach aramejskim, hebrajskim i w ³acinie.
Zdjêcia rozpoczê³y siê w listopadzie
2002 roku we W³oszech. Jezusa Chrystusa gra James Caviezel (znany z filmu Cienka czerwona linia). W postaæ
Marii wcieli³a siê rumuñska aktorka
Maia Morgensten. Natomiast znana
(choæ kontrowersyjna) Monika Bellucci zagra³a Mariê Magdalenê.
Pasja Chrystusa sw¹ premierê
w USA bêdzie mia³a 25 lutego. Tego
dnia przypada roda Popielcowa. Do
naszego kraju obraz ma trafiæ miesi¹c
póniej. Po pewnych perturbacjach oficjalnym dystrybutorem Pasji zosta³ Monolith Films. Polska premiera obrazu
planowana jest na 6 marca.
Grzegorz Guttman
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W malarstwie pejza¿owym szczególn¹ role odgrywa³y przedstawienia miejskiej
architektury, zwane wedutami. Obrazowa³y one b¹d ogólny widok miasta, b¹d
poszczególne place, ulice lub budowle. W prze¿ywaj¹cych swój rozkwit w XVIII
w. wedutach, niebagateln¹ rolê spe³nia³a architektura sakralna, która, z racji
wynios³oci i charakterystycznych kszta³tów kocio³ów, widoczna jest na wszystkich prawie miejskich panoramach i w perspektywach ulic.

Weduty z kocio³em w tle
Malarskie weduty przypomnia³a
ostatnio bardzo interesuj¹ca ekspozycja
w Zamku Królewskim w Warszawie prezentuj¹ca sekrety malarskie Bernarda
Bellotta zwanego Canalettem (1721
 1780 r.), odkryte podczas najnowszych
prac konserwatorskich, prowadzonych
przy dzie³ach tego artysty. W czasach
panowania króla Stanis³awa Augusta,
w g³ównym przedpokoju Apartamentów
Królewskiego Zamku Warszawskiego
rozmieszczona zosta³a seria widoków
Warszawy pêdzla w³anie Canaletta.
Szczêliwie obrazy te uratowane zosta³y
z po¿ogi wojennej. Po zakoñczeniu za

dzia³añ wojennych pos³u¿y³y architektom
odbudowuj¹cym stolicê jako wa¿ne
wiadectwo wygl¹du zniszczonych pa³aców, kocio³ów i kamienic.
Na zgromadzonych w komnacie,
zwanej dzi Sal¹ Canaletta, 23 obrazach
widzimy ca³y szereg przedstawieñ s³awnych warszawskich wi¹tyñ. Na przyk³ad
na p³ótnie pt. Widok Warszawy z tarasów Zamku Królewskiego ukazana zosta³a rozleg³a panorama Warszawy
z Wis³¹ po stronie lewej. Najbli¿ej Zamku widaæ chór barokowego kocio³a bernardynów pw. w. Anny, dalej za kamienicami koció³ karmelitów, w g³êbi ko-

ció³ w. Krzy¿a i koció³ sióstr wizytek
z przylegaj¹cym doñ klasztorem.
Wedutowe kompozycje Canaletta,
szarozielonkawe lub ¿ó³tawobrunatne,
opieraj¹ siê przede wszystkim na rytmach wertykalnych, uporz¹dkowanych
wed³ug perspektywicznej kadencji elementów architektonicznych, wykrelonych doæ cile, ale sucho. Mêcz¹ca
wrêcz sumiennoæ w przedstawianiu
szczegó³ów: pilastrów, kapiteli, gzymsów, balustrad itp. okaza³a siê jednak
dla odbudowuj¹cych po II wojnie stolicê architektów wrêcz nie do przecenienia. Po zabiegach konserwatorskich, których szczegó³y ciekawie prezentuje wystawa, oliwkowo-¿ó³tawe
barwy p³ócien Canaletta wyranie siê
o¿ywi³y, za b³êkit nieba nabra³ mia³ej intensywnoci. Odnowione obrazy
Canaletta wraz ze szkicami demonstruj¹cymi ró¿ne konserwatorskie techniki opracowane specjalnie dla sposobów prowadzenia pêdzla mistrza, ogl¹daæ bêdzie mo¿na na Zamku Królewskim do koñca lutego br.
Jaros³aw Kossakowski

CHWILA MUZYKI

B³ogos³awieñstwo piewu
W jednej z niewielkich miejscowoci jest szko³a spo³eczna. Rodzice
uczêszczaj¹cych do niej dzieci tradycyjnie co roku przygotowuj¹ dla swoich pociech artystyczn¹ niespodziankê. Odby³y siê ju¿ ró¿norodne spektakle teatralne, a ostatnio by³o to zbiorowe  w czterog³osie, z towarzyszeniem takich instrumentów, jakie by³y dostêpne  wykonanie siedemnastowiecznej kolêdy.
Efekt przeszed³ najmielsze oczekiwania, przy czym by³ to efekt wielowymiarowy, daleko wykraczaj¹cy poza wydarzenie wy³¹cznie artystyczne.
Prób odby³o siê kilkanacie, a bra³o
w nich udzia³ oko³o dwudziestu osób 
rodziców, innych zaprzyjanionych
cz³onków rodzin i nauczycieli. Pierwsze
spotkanie by³o trochê sztywne  nie
wszyscy cz³onkowie zespo³u znali siê

miêdzy sob¹, a ponadto, jak powszechnie wiadomo, w naszej narodowej tradycji piewanie o suchym pysku (wyj¹wszy Msze w.) uchodzi za co niestosownego. Ale zdumiewaj¹ce, jak po dwóch,
trzech próbach chórzyci  w wiêkszoci ciê¿ko pracuj¹cy d¿entelmeni i damy
biznesu  zachowywali siê coraz swobodniej, umiechali siê do siebie, a absencja, mimo du¿ej aktywnoci zawodowej, by³a minimalna! Istniej¹ ju¿ propozycje kontynuowania dzia³alnoci zespo³u i dalszego wspólnego muzykowania.
Potrzeba wspólnego piewania
w harmonii z innymi jest jednak jak¹
fundamentaln¹ potrzeb¹ cz³owieka, skoro, pomimo faktu i¿ nauczanie piewu
w szko³ach zajmuje niewiele miejsca,
ci¹gle znajduj¹ siê chêtni, aby wspólnie pomuzykowaæ.

Warunkiem, aby takie przedsiêwziêcie siê uda³o, jest, przede wszystkim,
absolutna dobrowolnoæ uczestniczenia
oraz  osoba lidera. Ilu dyrygentów chóralnych rocznie wypuszczaj¹ nasze
uczelnie muzyczne? Kilku! A ilu z nich
podejmuje pracê z zespo³ami amatorskimi? Bardzo niewielu. Jest to praca
o niewysokim presti¿u spo³ecznym, a do
tego przewa¿nie wykonywana honorowo lub za minimalne wynagrodzenie.
Nie posunê³abym siê jeszcze tak daleko, aby postulowaæ, by Polacy zarzucili wykonywanie naszej sztandarowej
narodowej pieni pt. Hej, soko³y na rzecz
piewania motetów w czterog³osie. Mylê tylko, ¿e warto rozszerzaæ nasz narodowy repertuar; korzyci bêdzie widaæ
nie tylko na p³aszczynie artystycznej.
Maria Szreder
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PRZEGL¥D PRASY
W numerze wydanym na ubieg³oroczne Zaduszki Gazeta Wyborcza namawia³a
nas, abymy uczcili pamiêæ gangstera Baraniny i paru innych zbrodniarzy. Tym
razem (w numerze 53. magazynu GW) jej czo³owy publicysta Jaros³aw Kurski
chce nas przekonaæ do kolejnego idiotyzmu, mianowicie do tego, ¿e: Polska,
Litwa, £otwa, Estonia oraz Rumunia i Bu³garia to jedynie dzicz, g³usz, nie¿ne
pustkowia, druty kolczaste i ruiny... To, ¿e tak nas i naszych s¹siadów postrzega
dwóch szwajcarskich fotoreporterów, bynajmniej mnie nie dziwi. Zdumienie
i niesmak budzi jednak fakt, ¿e dziennikarz GW zamiast wymiaæ i stanowczo
odrzuciæ ten absurdalny i fa³szywy punkt widzenia, z radocia mu przyklaskuje.

Nie lubi¹ Polski
W czym rzecz? Oto dwóch fotografów ze Szwajcarii postanowi³o uwieczniæ na zdjêciach wschodnie rubie¿e krajów, które 1 maja tego roku stan¹ siê
cz³onkami Unii Europejskiej. Przyjechali do nas i naszych s¹siadów z ide¹,
¿e tutaj koñczy siê Europa, wiat i zachodnia cywilizacja. I sfotografowali to,
co wed³ug nich jest reprezentatywnym
obrazem Polski, Litwy, £otwy i Estonii. Najwiêksza fotografia zreprodukowana w GW i otwieraj¹ca ten fotoreporta¿ (a wiêc uznana przez redakcjê Gazety za wiod¹c¹) przedstawia pl¹taninê
drutu kolczego. Pozosta³e maj¹ byæ nie
mniej reprezentatywnymi obrazami Europy wschodniej: ruiny mostu, nieczynne fabryki, tory kolejowe donik¹d, zabiedzony kundel na tle drewnianego
chlewika oraz surowe lene krajobrazy
zimow¹ por¹... Nie mam nic przeciwko
tego rodzaju fotografiom z Polski, gdy¿
taka w³asnie Polska tak¿e istnieje.
A nawet jeszcze gorsza. Nie mam równie¿ nic porzeciwko temu, ¿e jacy cudzoziemcy tylko tak¹ Polskê (i kraje
s¹siednie) dostrzegaj¹.
Zdumiewa mnie co innego: ¿e Kurski uzna³, i¿ dopiero ci dwaj Szwajcarzy pokazali prawdziwy obraz wschodu Europy, gdy¿ sfotografowali to, czego nie zauwa¿amy, poniewa¿ od takiej
szmat³awej rzeczywistoci chêtnie odwracamy siê plecami. Pytaj¹c za, czy
ogl¹d autorów tych zdjêæ jest prawdziwy, odpowiada: Mo¿e w³anie prawda
jest taka jak na zdjêciach, surowa i niepokoj¹ca  a tylko my nie chcemy jej
dostrzec, albowiem spogl¹damy z cie-
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kawoci¹ na miejsca, jakie ods³ania
przed nami stara Europa. Marzymy o
winach po³udniowej Francji, wakacjach
w s³oñcu greckich wybrze¿y, nartach na
alpejskich stokach. A na koniec konkluzja: Mo¿e potrzeba oka z zewn¹trz, by
pokaza³o, jacy naprawdê jestemy.
Byæ mo¿e J. Kurski nie wyje¿d¿a³
nigdy na Zachód i dlatego uwa¿a, ¿e
rozsypuj¹cy siê most, nieczynn¹ fabrykê, zabiedzonego kundla, chlewik i len¹ g³usz mo¿e zobaczyæ tylko w Polsce i u naszych wschodnich s¹siadów.
Gdyby jednak zada³ sobie trochê trudu,
móg³y to samo zobaczyæ w Niemczech,
Francji, Hiszpanii czy we W³oszech. Ba,
identycznie, jak sfotografowana przez
Szwajcarów granica £otwy z Rosj¹,
wygl¹da w wielu miejscach granica
amerykañsko-kanadyjska, za torów
kolejowych donik¹d jest wiêcej w Stanach Zjednoczonych ni¿ w Polsce i republikach ba³tyckich razem wziêtych.
I to w³asnie jest w tej publikacji GW
najbardziej g³upie. Do kilkunastu czy
kilkudziesiêciu zdjêæ, zrobionych z tez¹,
która a¿ k³uje w oczy, dziennikarz GW
dorabia ideologiê, ¿e oto niby nasze kraje s¹ takie, jakimi widz¹ je ci dwaj
Szwajcarzy.
Coraz czêciej zastanawiam siê, czy
Gazeta Wyborcza tak bardzo nie lubi
Polski, ¿e bardzo sprytnie usi³uje nam
j¹ zohydzic, czy te¿ wiedza Jaros³awa
Kurskiego (oraz innych dziennikarzy
GW) jest wyj¹tkowo uboga.
Na koniec przegl¹du prasy akcent
optymistyczny i jak najbardziej pozytywny, chocia¿ pocz¹tek tej g³onej
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sprawy nie by³ przyjemny. Oto chyba
jeszcze w padzierniku ubieg³ego roku
w I programie telewizyjnych Wiadomosci poinformowano, ¿e w ksiêgarni, usytuowanej w podziemiach kocio³a
Wszystkich wiêtych w Warszawie,
sprzedaje siê ksi¹¿ki antysemickie.
Rzecz przedstawiono w taki sposób, aby
s³uchacze nie mieli cienia w¹tpliwoci,
¿e jest to ksiêgarnia parafialna, za
ksi¹dz proboszcz, jako antysemita,
sprzeniewierza siê w ten sposób nauce
Kocio³a i Jana Paw³a II. Kropkê nad
i postawi³ nieco póniej Tygodnik Powszechny, publikuj¹c, adresowany do
Prymasa, list kilku znanych intelektualistów, w którym napiêtnowano proboszcza parafii Wszystkich wiêtych 
ksiêdza infu³ata Zdzis³awa Króla. I dopiero w styczniu dowiedzielimy siê
z Tygodnika Katolickiego Niedziela
(numer 2/2004, s.11), jaka jest prawda.
Oddajmy najlepiej g³os ksiêdzu Królowi, który w rozmowie z Janem Oko
stwierdza m.in.: Przeciwko Antykowi
(fundacja, która pod t¹ sam¹ nazw¹ prowadzi ksiêgarniê w podziemiach kocio³a  przyp. red.) toczy³o siê postêpowanie prokuratorskie. By³em za tym,
aby przestêpstwo, gdy zostanie stwierdzone, zosta³o ukarane. Owiadczy³em
to w korespondencji, któr¹ prowadzi³em. Zakoñczono ledztwo, stwierdzaj¹c, ¿e nie ma przestêpstwa. Wiêcej 
zaznaczono, ¿e ksiêgarnia prowadzi
dzia³alnoæ patriotyczn¹. Mam tak¹
opiniê prokuratury. I nagle widzê, ¿e jest
list do Ksiêdza Prymasa. (...) Jest to list
sfa³szowany. (...) Ksi¹dz Twardowski nie
wiedzia³, ¿e taki list podpisa³. (...) Manipulacji dopuci³o siê wiele mediów,
tak¿e KAI (Katolicka Agencja Informacyjna  przyp. red.)...
Ale có¿, sprawa, chocia¿ ostatecznie wyjaniona, pozostawia niesmak
i domaga siê dalszego ci¹gu. Je¿eli bowiem podpis ksiêdza Twardowskiego
uzyskany zosta³ w niegodny sposób
(albo te¿ zosta³ sfa³szowany  nie
umiem tego rozs¹dziæ), to redaktor
naczelny Tygodnika Powszechnego
powinien w tej kwestii zaj¹æ jednoznaczne stanowisko.
Andrzej W. Pawluczuk
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Od przesytu g³owa boli 
mawia³ kiedy znany rekolekcjonista, maj¹c na uwadze
pewn¹ roztropnoæ w realizowaniu osobistej ascezy. Gdzie
jak gdzie, ale w pracy nad
sob¹ le siê dzieje, gdy zamiary znacznie przewy¿szaj¹ si³y
adepta. Dlatego mylê, i¿ dobrze siê przys³u¿y  chêtnym
do pracy duchowej  maleñki zbiorek (a raczej wybór)
myli S³ugi Bo¿ego ks. B.
Markiewicza. Tytu³ tomiku
Dzieñ za dniem od pocz¹tku
wyjania zamys³ autorski. Na
ka¿dy dzieñ roku wybrana
jest myl S³ugi Bo¿ego. Maleñkie fragmenciki, wyjête
z Jego Æwiczeñ duchowych, z Jego Listów i Kazañ, z Powci¹gliwoci i Pracy, Przewodnika dla wychowawców oraz Zapisków ¯ycia Wewnêtrznego skrzêtnie zebra³a, opracowa³a i poda³a do druku
s. Remigiusza Zofia Dziewit CSSMA. W rezultacie mamy tu jakby
ca³y przekrój duchowoci ks. Markiewicza, zamkniêty w formie
wrêcz ascetycznej. Dla ³atwiejszej orientacji w materiale ca³oæ zosta³a podzielona na dwanacie grup tematycznych. Ka¿da grupa, przypisana do konkretnego miesi¹ca roku, zosta³a zaopatrzona w odpowiedni tytu³. I tak np. materia³ na refleksje styczniowe zatytu³owano: Któ¿ jak Bóg!, lektur¹ na luty rz¹dzi Modlitwa, na marzec 
Praca... i tak przez ca³y rok. Ten piêkny pochód tematów zamykaj¹:
Pokora, Ubóstwo i Pos³uszeñstwo. Ka¿dy z tych jakby rozdzia³ów
rozpisany jest na poszczególne dni miesi¹ca. Ka¿dy wiêc dzieñ ma
swoje has³o refleksji. Np. 26 dzieñ rozdzia³u Pokora mówi: Bóg
pysznemu nie daje ³aski, bo by jej nadu¿y³  zamiast na chwa³ê Bo¿¹,
obróci³by j¹ na swoj¹, albo w czêci zatytu³owanej Ubóstwo (listopad) czytamy: Obojêtny jestem. Maj¹tek mnie mierzi, honory mnie
zawstydzaj¹... Czêæ grudniowa zatytu³owana Pos³uszeñstwo mówi:
Zgadzanie siê z wol¹ Bo¿¹ jest najpewniejszym znakiem, ¿e kochamy Boga...
Do czêstego korzystania z omawianej pozycji zachêca równie¿
format. Ksi¹¿eczkê mo¿na z sob¹ ³atwo przenosiæ. A poza tym, przecie¿ mogê sobie zacz¹æ lekturê z dowolnego miejsca i w dowolnym
wymiarze.
Wybór markiewiczowskich myli Dzieñ za dniem mo¿na zamówiæ pod
adresem:
Wydawnictwo Michalineum
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel. (22) 781 14 20, fax 771 36 15 lub e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
Cena jednego egzemplarza wynosi 3 z³ plus koszt wysy³ki.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.michalineum.pl
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