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CHÓR POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W HISZPANII

d dawna wiemy, ¿e Chór Politechniki Gdañskiej potrafi ment bogatego ¿ycia kulturalnego prowincji Alava.
piêknie piewaæ  publicznoæ Kraju Basków i pó³nocnej
We wrzeniu 1999 roku do Vitorii zjecha³o osiem zespo³ów
Kastylii mia³a siê o tym przekonaæ jesieni¹ tego roku.
chóralnych: z Kamerunu, Argentyny, Kolumbii, Urugwaju, LiNie by³oby naszej podró¿y bez serdecznej pomocy Rektora twy, Rosji i Polski. £atwo wyobraziæ sobie malowniczoæ tego
naszej Uczelni, pana profesora Aleksandra Ko³odziejczyka. gremium, tym bardziej, ¿e czêæ zespo³ów przywdzia³a ludowe
Dziêkujemy, panie Rektorze!
stroje  barwne szaty i fantazyjne zawoje na g³owach pañ z KaW Vitorii, stolicy Baskonii, a jednoczenie stolicy prowincji merunu zapiera³y dech. Zabawne, ¿e dopiero w Hiszpanii poAlava, od osiemnastu lat organizowany jest miêdzynarodowy zna³am stroje regionalne s³owackich górali, ubog¹ wersjê nafestiwal muzyki chóralnej - La Semana Coral Internacional de szych tatrzañskich cuch i portek. Ró¿nice jêzykowe i kulturowe
Alava (3.09-10.09). Dwa lata starannych przygotowañ dopro- nie przeszkadza³y w serdecznych kontaktach, zw³aszcza ¿e ich
wadzi³y Chór Politechniki Gdañskiej do udzia³u w tym wyda- spoiwem by³a materia tak uniwersalna, jak muzyka i piew.
rzeniu muzycznym. Nastêpnie, w dniach 11 - 13 wrzenia Chór
Organizatorzy przygotowali dla wszystkich chórów wspólda³ trzy koncerty w ramach Miêdzynarodowych Dni Muzyki ne lokum, miejsce niecodzienne, dawne seminarium duchowne
Chóralnej w Burgos, historycznej stolicy Starej Kastylii. Za- o grubych murach i szerokich korytarzach wyk³adanych kafelprezentowano przede wszystkim repertuar polski: pieni reli- kami malowanymi w misterne wzory. Te ceramiczne cacka, przygijne i ludowe, oraz kilka utworów z folkloru innych krajów. wodz¹ce na myl andaluzyjskie patia, sprawia³y, ¿e g³osy mieszW zwi¹zku z udzia³em w festiwalu Chór w³¹czy³ do swojego kañców icie klasztornych cel nios³y siê, zwielokrotnione, po
repertuaru pieni w jêzyku hiszpañskim i baskijskim. Dyrygo- ca³ym domiszczu. Na nic zdawa³y siê irracjonalne proby orgawa³ pan Mariusz Mróz.
nizatorów o zachowanie ciszy przystoj¹cej powadze miejsca,
Kraj Basków  co wie o nim Polak wybieraj¹cy siê w tamte wielojêzyczny piew by³ jak ¿ywio³: dobiega³ z sal na parterze,
strony po raz pierwszy? Domyla siê chyba, ¿e nie ujrzy tam gdzie odbywa³y siê ¿mudne próby, s¹czy³ siê spod pryszniców,
tancerek flamenco, nie us³yszy stukotu kastanietów, nie natknie szemra³ w zakamarkach, na schodach, wybucha³ z nag³a w stosiê na wynios³e wiatraki, z którymi walczy³ Don Quijote. Prasa ³ówce, towarzyszy³ nocnym brzd¹kaniom na gitarach. Fascypolska ukazuje nam ten kraj niemal wy³¹cznie przez pryzmat nuj¹ce by³y wspólne próby naszego Chóru z zespo³ami z Amebie¿¹cej polityki. Nasz Chór wyruszy³ jednak w podró¿ mu- ryki £aciñskiej. Ich dyrygenci podziwiali zdyscyplinowanie
zyczn¹, podró¿ trochê w nieznane  niespodziank¹ mia³y byæ naszych chórzystów, ich mo¿liwoci wokalne, doskona³¹ wspó³oczekuj¹ce nas pejza¿e, miejsca koncerpracê naszego dyrygenta z zespo³em.
tów, ich publicznoæ.
A ile¿ by³o westchnieñ do urody dziewKraj Basków, w jêzyku baskijskim
cz¹t z Polski...
Nie raz ¿a³owa³am, ¿e los nie
Euskadi, zajmuje fragment pó³nocnej czêPrawdziwym wiêtem piewania
obdarzy³ mnie piêknym g³osem.
ci Hiszpanii. Baskonia od zachodu graby³y wieczory, kiedy to ka¿dy chór udaNa pociechê da³ znajomoæ hiszniczy z Kantabri¹ i Kastyli¹, od po³udnia
wa³ siê na koncert do innego pueblo
pañskiego, dziêki czemu mog³am
z Rioj¹, od wschodu z Francj¹ i Nawarr¹.
(pueblo oznacza po hiszpañsku wioskê
Jej pó³nocna granica to zró¿nicowana lilub miasteczko). Tam, w niezwyk³ej
te wszystkie mi³e s³owa przekania brzegowa Morza Kantabryjskiego,
atmosferze redniowiecznych, kamienzywaæ naszym pracowitym chóz czarownym miastem San Sebastian,
nych kocio³ów i koció³ków, nierzadrzystom i ich dyrygentowi, panu
w którym wszyscy zakochalimy siê bez
ko klejnotów architektury, baskijska
Mariuszowi Mrozowi.
reszty. Mieszkañcy tej krainy to naród
publicznoæ czeka³a na spotkanie z muodmienny od innych nacji zamieszkuj¹zyk¹ nieznanych obszarów. Ta publiczcych Pó³wysep Iberyjski. Wysocy, czêsto
noæ, nie z³o¿ona z bywalców sal konjasnow³osi i niebieskoocy, s¹ Baskowie mniej ¿ywio³owi od certowych, imponowa³a otwarciem, wra¿liwoci¹ i spontaniczswoich pobratymców z po³udnia. Naturalna granica, jak¹ sta- noci¹. Polscy wykonawcy i polska muzyka, zw³aszcza ludonowi ³añcuch Gór Kantabryjskich, sprawi³a, ¿e ziemie te opar- wa, mia³y wspania³e przyjêcie. Nasz chór szczerze siê podoba³
³y siê najazdom obcych plemion, pozwalaj¹c ich mieszkañcom - si³a m³odoci, radoci wspólnego piewania, wspania³ej wspó³zachowaæ znaczn¹ odrêbnoæ kulturow¹ i w³asny jêzyk. Od nie- pracy z dyrygentem (dyrygent podoba³ siê Argentynkom, ale to
pamiêtnych czasów ¿eglarze baskijscy zapuszczali siê za wie- ju¿ inna historia...). Zebrali dobre, wnikliwe recenzje w baskijlorybami pod Grenlandiê. Baskowie tworzyli trzon pierwszej skiej prasie, dla której Semana Coral to wa¿ne wydarzenie muwyprawy Kolumba; Bask Elcano, cz³onek wyprawy Magellana zyczne. Po koncertach pytano o nagrania p³ytowe naszego Chói kapitan legendarnej Victorii, jako pierwszy cz³owiek op³y- ru, s³uchacze zostawali, by ucisn¹æ rêkê, podziêkowaæ, przen¹³ wiat dooko³a. Mieszkañcy Baskonii rozmi³owani s¹ w spor- kazaæ ciep³e s³owa dla dyrygenta, sopranów, basów... Bywa³y
tach nie znanych w innych rejonach Hiszpanii  przer¹bywanie d³ugie oklaski na stoj¹co.
siekier¹ wielkich pni, podnoszenie g³azów, wycigi w koszeniu
Nie raz ¿a³owa³am, ¿e los nie obdarzy³ mnie piêknym g³otrawy. Kult zrêcznoci i si³y ³¹czy siê tu z pracowitoci¹ i przed- sem. Na pociechê da³ znajomoæ hiszpañskiego, dziêki czemu
siêbiorczoci¹. Ten naród górali, rolników i rybaków w XIX mog³am te wszystkie mi³e s³owa przekazywaæ naszym pracowieku potrafi³ stworzyæ podwaliny nowoczesnego przemys³u, witym chórzystom i ich dyrygentowi, panu Mariuszowi Mrozodo dzi stanowi¹cego o zamo¿noci tego regionu. O Vitorii mówi wi.
siê, ¿e jest to miasto oferuj¹ce swoim mieszkañcom najwy¿szy
Po koncertach zasiadalimy z w³adzami pueblos do wspólstandard ¿ycia w ca³ej Hiszpanii. Miêdzynarodowy festiwal nej kolacji. Dziewiêtnastowieczny podró¿ny wspomina³: ...niamuzyki chóralnej, w którym wziêlimy udzia³, to niewielki fragstr. 3
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danie Hiszpana sk³ada siê z ³y¿ki czekolady, obiad z z¹bka czosn- ce  w eleganckich d³ugich sukniach rano podskakiwa³y wród
ku zakropionego szklank¹ wody, a kolacja z papierosa...
wiruj¹cych ludowych spódnic tamtejszych dziewcz¹t.
Dowiadczenia owego podró¿nego nie sta³y siê na szczêcie
Spacerowalimy po ulicach rozbawionego Santa Cruz de
naszym udzia³em, z wyj¹tkiem ostatniego momentu ceremonii, Campezo, maj¹c za przewodnika pana burmistrza, osobê w wirytua³u palenia cygar. Wróæmy jednak do pocz¹tku biesiady, na doczny sposób szanowan¹ przez mieszkañców miasteczka. Przeprzyk³ad tej z Santa Cruz de Campezo, miasteczka o rednio- chodnie przystawali by go pozdrowiæ, po¿artowaæ. Znalimy
wiecznych korzeniach, w którym w³anie owego dnia koñczy³a ju¿ ten poufa³y, a jednak pe³en szacunku sposób odnoszenia siê
siê kilkudniowa lokalna fiesta. Biesiadowalimy w towarzystwie do tamtejszych burmistrzów i so³tysów z pobytu w innych pupana burmistrza w typowej, gwarnej restauracyjce, gdzie w³a- eblos. Warto zaznaczyæ, ¿e baskijskie w³adze lokalne pe³ni¹
ciciel osobicie obs³uguje goci, dogl¹da pracy kelnerów i ku- swoje funkcje spo³ecznie, nie pobieraj¹c wynagrodzenia. Nie
charzy, doradza dobór potraw i, jak gocinny pan domu, gawê- dotyczy to wiêkszych miast, jednak w pueblos jest niemal podzi z klientami. Na pocz¹tek wszystkiego po trochu: zielone wszechne.
oliwki, sma¿one kr¹¿ki kalmarów, obowi¹zkowo tortilla (roFiesta mia³a siê skoñczyæ o drugiej w nocy pokazem sztuczdzaj omletu z ziemniakami i cebul¹) krojona w trójk¹ty, wêdzo- nych ogni. Nasi gospodarze nie mogli uwierzyæ, ¿e musimy
na szynka wo³owa, specjalnoæ ca³ej Hiszpanii, o zapachu ka- po¿egnaæ Santa Cruz nie zobaczywszy tego widowiska. Nieste¿¹cym polskiemu powonieniu pow¹tpiewaæ w jej wie¿oæ. Do ty, o drugiej w nocy zamykano nasze seminarium. Barbarzyñtego, na ma³ych talerzykach, krewetsko wczenie jak na tamt¹ szerokoæ
ki w pe³nym rynsztunku pancerza,
geograficzn¹.
W Santa Cruz de Campezo pan burw¹sików i nó¿ek (to ju¿ fraszka dla
Z ka¿dym koncertem, z ka¿dym
mistrz piewa³ dla nas stare rancheras,
naszych chórzystów, nauczyli siê
pueblo ³¹cz¹ nas niezwyk³e wsporozbrajaæ je zgrabnie podczas pomnienia. Maleñka Durana, w której
w Zuaza ludowa kapela prowadzona
przednich uczt). Popijamy czerwoobdarowano ka¿dego z nas czerwoprzez miejscowego proboszcza uczy³a
nym, wytrawnym winem Rioja. Z
nymi godzikami, unikatowe, ibenas kroków joty, mieszkañcy Durany speprowincji Rioja, granicz¹cej z Alaryjskie organy w piêknym kociele
cjalnie dla goci z Polski przypomnieli
va, pochodz¹ najlepsze wina Hiszw Labastida, magnetyczna atmosfedawne baskijskie pieni w wykonaniu godpanii. Danie g³ówne to dorsz, ulura Castrojeriz, na wpó³ umar³ego
biona ryba Basków, duszony z odromiasteczka pamiêtaj¹cego czasy
nym p³ytowych nagrañ. Tak nawi¹zywa³
bin¹ papryki. Na deser lody lub flan,
pierwszych pielgrzymek do grobu
siê muzyczny dialog.
chyba najbardziej tradycyjny hiszwiêtego Jakuba... Jednak najwa¿pañski deser, podobny w smaku do
niejsze by³y spotkania z ludmi
naszego budyniu waniliowego. Przed i po ka¿dej z tych potraw wra¿liwymi na muzykê, odpowiadaj¹cymi piewem na piew.
pieni, piosenki. piewa chór, póniej, rozrzewniony, zaczyna
W Santa Cruz de Campezo pan burmistrz piewa³ dla nas
piewaæ pan burmistrz, znowu chór, kolega pana burmistrza, stare rancheras, w Zuaza ludowa kapela prowadzona przez
w koñcu gocie jedz¹cy kolacjê przy innych stolikach. Godzi- miejscowego proboszcza uczy³a nas kroków joty, mieszkañcy
na pierwsza w nocy nie przeszkadza w podaniu nam tradycyj- Durany specjalnie dla goci z Polski przypomnieli dawne banej kawy, a raczej esencji kawowej w maleñkich fili¿ankach. skijskie pieni w wykonaniu godnym p³ytowych nagrañ. Tak
Do niej szanuj¹cy wieczorny rytua³ Bask wychyli kieliszek pa- nawi¹zywa³ siê muzyczny dialog.
charanu, s³odko-cierpkiej wódki z owoców tarniny. W koñcu
Opuciwszy Kraj Basków udalimy siê do Burgos, dawnej
cygara  kelner czêstuje chêtnych z ma³ej, drewnianej skrzy- stolicy Starej Kastylii, by wzi¹æ udzia³ w tamtejszych Miêdzyneczki. Panie dyrygencie, czy pamiêta pan ich aromat?
narodowych Dniach Muzyki Chóralnej. Na spieczonej s³oñcem
W Santa Cruz de Campezo dane nam te¿ by³o poznaæ smak kastylijskiej ziemi, tak ró¿nej od szarozielonych, górzystych
hiszpañskiej fiesty. Przyjechalimy do tego miasteczka wieczo- krajobrazów Baskonii, najwa¿niejszym dla Chóru mia³ siê okarem, choæ jeszcze w blasku s³oñca, kiedy po g³ównych ulicach zaæ koncert fina³owy. W Burgos, w s³ynnej XV-wiecznej rezybiega³y ostatnie vaquillas- m³ode krówki o doæ ³agodnym tem- dencji zwanej Casa del Cordón, nasi chórzyci zapiewali w sali,
peramencie. Miejscowi m³odzieñcy uganiali siê za nimi, nie w której w roku 1497 Krzysztof Kolumb zosta³ przyjêty przez
czyni¹c sobie ani zwierzêtom wiêkszych szkód, sp³oszone królów katolickich, Ferdynanda i Izabelê, po powrocie ze swodziewczêta w ludowych strojach przygl¹da³y siê tej bez³adnej jej drugiej wyprawy do Nowego wiata. Trudno by by³o o piêkbieganinie zza rogów ulic, zabarykadowanych dla bezpieczeñ- niejsze zakoñczenie tourné. Wyrobiona, i z pozoru nie³atwa,
stwa osób postronnych traktorami okolicznych rolników. Zaba- publicznoæ z Burgos przyjê³a koncert owacyjnie.
wê wnet zakoñczono, oszo³omione nieco bydlêta mia³y rych³o
Tych czternacie hiszpañskich dni przynios³o oprócz bogacwróciæ na spokojne pastwiska, uczestnicy gonitwy zape³nili bary twa wra¿eñ liczne przyjanie muzyczne, które trwaj¹, bêd¹ siê
przy rynku, gasz¹c pragnienie szklaneczk¹ tinto (czerwonego rozwijaæ i zapewne przynios¹ ponowne spotkania, mo¿e nowe
wina) lub piwem. Wraz z nastaniem zmroku na umieszczonej podró¿e? Serdecznie tego ¿yczê naszemu Chórowi  to m¹dra
na rynku estradzie rozpoczê³y siê popisy zespo³ów ludowych. i sympatyczna m³odzie¿, któr¹ serdecznie polubi³am.
Pikantne przypiewki wywo³ywa³y salwy miechu wród publicznoci. Ca³y plac zafalowa³, gdy akordeonici zaczêli graæ
Ewa Jurkiewicz
rytmy joty  ludowego tañca popularnego w ca³ej pó³nocnoStudium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych
wschodniej Hiszpanii. Nasze chórzystki da³y siê ponieæ muzy-
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K³opoty z now¹ legitymacj¹

koñcem grudnia wygas³a wa¿noæ mojej dotychczasowej
legitymacji uprawniaj¹cej do zni¿ki na przejazdy kolejowe. Podobnie jak w latach poprzednich, zanios³em do Dzia³u
Osobowego now¹ odbitkê tego samego zdjêcia, przeznaczon¹
do legitymacji s³u¿bowej na nastêpny rok. Pani, która za³atwia³a te sprawy, popatrza³a na mnie i na przyniesion¹ odbitkê i
powiedzia³a: musi pan dostarczyæ nowe zdjêcie, bo ta klisza
jest ju¿ tak stara, ¿e kontroler mo¿e robiæ panu trudnoci.
Stwierdzenie niew¹tpliwie s³uszne, bo dotychczasowa fotografia pochodzi³a z roku 1961, a od tego czasu mój wygl¹d mocno
siê zmieni³. Sam to dostrzegam przy codziennym goleniu!
Mimo up³ywu szeregu lat moja czupryna nadal ronie w du¿ym tempie; w m³odoci musia³em chodziæ do fryzjera co dwa
tygodnie, a teraz nieco rzadziej, bo raz na trzy tygodnie. Przed
pójciem do fotografa muszê siê ostrzyc i to w jakim solidnym
zak³adzie, by nowe zdjêcie mo¿na by³o stosowaæ przez wiele
lat. Mo¿e wiêc zmieniæ fryzjera? Wybraæ jaki nowoczesny
zak³ad?
Warto na przyk³ad pomyleæ o Salonie Amerykañskim,
mieszcz¹cym siê przy D³ugiej 73, a prowadzonym przez Charlesa Habyego. Z reklamy wynika, ¿e stosuje siê tam mechaniczn¹ obrotow¹ szczotkê do w³osów, co stanowi ciekaw¹ nowinkê techniczn¹. Za takie nowinki pobiera siê zwykle znaczn¹
op³atê - a tutaj, ze wzglêdu na po³o¿enie zak³adu, bêdzie ona
zapewne doæ wysoka. Czy jednak, oprócz ciekawoci, jest jaka przyczyna, by siê tam udaæ? Chyba nie, gdy¿ przedwojenny
uporczywy ³upie¿ sam min¹³ jeszcze w latach czterdzies- tych.
Wobec tego zdecydujê siê na jaki porz¹dny zak³ad, dzia³aj¹cy
we Wrzeszczu. A jest w czym wybieraæ !
W kolejnym og³oszeniu co mi siê nie podoba: przecie¿ w budynku Grunwaldzka 19/23 mieci siê oddzia³ Banku Gdañskiego! Fryzjer, dzia³aj¹cy w podwórzu budynku po³o¿onego
przy g³ównej ulicy, nie budzi zaufania. Do wyboru pozostaj¹
dwaj fryzjerzy reklamuj¹cy siê swoim warszawskim pochodzeniem. Chyba zdecydujê siê na zak³ad Latomicza, bo mieci siê
w centrum Wrzeszcza.

A teraz nastêpny problem do rozwa¿enia: jakiego wybraæ
fotografa? Tu tak¿e istnieje sporo mo¿liwoci.
Wybór miêdzy tymi ofertami nie jest ³atwy. Zak³ad Fischera
mieci siê przy Rzenickiej 87, zatem nieco na uboczu. W centrum handlowym, do którego nale¿y ulica Szeroka, istnieje pracownia Mischewskiego, która musi utrzymywaæ wysok¹ jakoæ
zdjêæ, bo przecie¿ niedaleko znajduje siê redakcja znanego
dziennika. No dobrze, ale czy mnie bêdzie staæ na taki wydatek? Trzeba zatem poszukaæ fotografa dzia³aj¹cego w mniej
eksponowanym otoczeniu. Znalaz³em!
Tak wiêc wszystkie problemy zosta³y rozstrzygniête, pora
wiêc wyruszaæ z domu! I w tej chwili ockn¹³em siê w swoim
mieszkaniu, bo opisane rozwa¿ania odbywa³y siê we nie. W
godzinach popo³udniowych wczoraj przegl¹da³em stare ksi¹¿ki adresowe, dostêpne w Czytelni Naukowej Biblioteki Gdañskiej PAN. Zabra³o to sporo czasu, bo szuka³em informacji na
temat kupieckiego rodu nosz¹cego nazwisko Annacker. Wieczo- rem, po powrocie do domu, zagl¹dn¹³em do starego Informatora miasta Gdañska, by sprawdziæ, gdzie mieci³ siê
sklep papierniczy Franciszka Jawiñskiego: Grunwaldzka 124.
Rano, zaraz po niadaniu, poszed³em ostrzyc siê do tego samego zak³adu, z którego us³ug korzystam od wielu lat. Mam go
praktycznie pod bokiem, bo znajduje siê na parterze tej kamienicy, gdzie mieszkam na wysokim piêtrze. wie¿o ostrzy¿ony uda³em siê do pracy i po drodze wst¹pi³em do pracowni
fotograficznej, gdzie dzia³aj¹ dwie sympatyczne panie: Zosia i
Truda. Im to od szeregu lat powierzam wszelkie prace fotograficzne, jakie wi¹¿¹ siê z przygotowaniem moich publikacji. Zrobione zdjêcie legitymacyjne odebra³em nazajutrz i zaraz zanios³em do Dzia³u Osobowego. W godzinach po³udniowych odebra³em ju¿ now¹ legitymacjê s³u¿bow¹.
Teraz jestem spokojny, ¿e podczas wyjazdu do Warszawy na
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki nie spotka mnie jaka przykroæ przy kontroli biletów kolejowych.
Jerzy Sawicki
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

CZASOPRZESTRZEÑ ARCHITEKTONICZNA
Gwiazda w czasoprzestrzeni architektonicznej
to
Talent i Pracowitoæ; wartoci ponadczasowe
Tytu³em wstêpu i usprawiedliwienia
hodzi mi o uwiadomienie sobie i czytelnikowi, ¿e umie
jêtnoæ to proces nabywany przez lata ¿ycia zawodowego,
a bez nauki nie powstanie umiejêtnoæ, bez umiejêtnoci i nauki za sztuka...
Otó¿ moja teoria zak³ada, ¿e multiplikacja pozytywnego
wp³ywu nie jest wcale ograniczona czasem i przestrzeni¹, rozrasta siê w postêpie geometrycznym. Jeden zauroczony doskona³ym przyk³adem dzia³a na zasadzie podawania dobrych
wzorców zaczerpniêtych ze wiat³a gwiazdy dalej i rozdawania dobrych przyk³adów.
Czy istnieje szko³a gwiazd architektonicznych? Jaka metoda na to, by staæ siê znakomitym nauczycielem, wysublimowanym estet¹, wiadomym trudnoci zawodu in¿ynierem, subtel-
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nym kreatorem przestrzeni? Otó¿ nie ma innego wyjcia, jak
tylko przyjêcie za pewnik, ¿e s¹. Wartoci ponad czasem, mod¹
i polityk¹. Tymi wartociami s¹: praca nad sob¹, pracowitoæ,
totalne autentyczne zaanga¿owanie.
Myl filozofii klasycznej zak³ada, ¿e cz³owiekowi podobaæ
mo¿e siê to jedynie, co jest dla niego uchwytne, co nie przekracza mo¿liwoci jego umys³u, zmys³ów, pamiêci. Zadowolenie,
jakiego dostarcza cz³owiekowi sztuka, zale¿ne jest od jego struktury umys³owej. Estetyka klasyczna nie wskazywa³a jednak
konkretnie, jakie formy odpowiadaj¹ cz³owiekowi i dlaczego
takie odpowiadaj¹! Estetyczna teoria psychologizujaca ma tu
luki, nie jest doæ szczegó³owa, by wyjaniæ dzia³anie, oddzia³ywanie architektury. S¹ tu niedopo- wiedzenia, luki. Te luki to
s¹ w³anie miejsca, w których zaistnieæ ma prawo geniusz,
mistrz, jednostka wybitna. Architekt-twórca, cz³owiek wszechstronny jest bardzo poszukiwany. miem twierdziæ: coraz bardziej. Optymistycznie brzmi to, ¿e przedmiotem zbiorczych
opracowañ jest poszukiwanie róde³ niezwyk³ego wp³ywu czasoprzestrzeni na architektów.
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Miejsce dobrego architekta pedagoga
w nauczaniu architektury
Otó¿ skutecznoæ i znakomitoæ metody prowadzenia zajêæ
ze studentami i wspó³pracownikami polega na za³o¿eniu Mistrza, ¿e pasjê mo¿na rozbudziæ w ka¿dym. Pracowitoci¹
mo¿na zaraziæ, pomagaæ trzeba w zrozumieniu metodologii projektowania ka¿demu, ale wyrêczaæ w pracy nie wolno nikogo.
Samorozwój nagradzany to recepta na sukces w usprawnianiu pakietu dzia³añ, takich jak komponowanie architektoniczne, pomys³owoæ i intuicja (prof. ¯urawski twierdzi, ¿e nie
ma w architekturze wartoci estetycznych bez udzia³u naszego
ja). Tak wiêc kreacja, intuicja i uczucia, w przebiegu pracy
nad sob¹ ka¿dego studenta s¹ bardzo wa¿ne, ale tylko w przypadku niezwykle wybitnych twórczych jednostek, otwartych
umys³owo. W przeciwnym wypadku dochodzi do tworzenia
jedynie grup wyznawców danego Mistrza czyli Gwiazdy.
Na tym tle rysuje siê Osobowoæ Mistrza. Relacja Mistrz Uczeñ opiera siê na relacji cz³owieka Wielkiego wspó³pracuj¹cego intelektualnie nad procesem nauczania realiów architektonicznych".
Architektura jest, jak wiadomo, sztuk¹ imitacyjn¹, ale opart¹ na w³asnej pomys³owoci i wirtuozerii doboru rodków wyrazu.
Kilka uwag o kondycji Mistrzów i Uczniów
w czasoprzestrzeni architektonicznej
Je¿eli student ma staæ siê autentycznym architektem, musi
uzyskaæ przynajmniej pocz¹tki sprawnoci w operowaniu rzemios³em projektowym, na które sk³ada siê: znajomoæ konstrukcji budowlanych i umiejêtnoæ wyboru metody budowy najefektywniejszej dla rozwi¹zywanego zadania, znajomoæ problemów
funkcjonalnych, umiejêtnoæ w³aciwego kojarzenia elementów
programowych w projektowanej budowli, umiejêtnoæ w³aciwego usytuowania budowli w stosunku do jej otoczenia naturalnego i sztucznego. Musi równie¿ posi¹æ umiejêtnoæ czytelnego i jasnego przekazania swoich zamierzeñ projektowych
poprzez rysunek, model i opis. To, co uczelnia mo¿e mu w tym
zakresie przekazaæ, stanowi jednak zaledwie podstawê dla dalszego rozbudowywania i uzupe³niania wiedzy, które trwaj¹ do
koñca dzia³alnoci zawodowej. Dalej student musi wyrobiæ w sobie wra¿liwoæ plastyczn¹ i nauczyæ siê opero- wania kszta³tem, proporcjami, skal¹, barw¹ w taki sposób, ¿eby zaproponowana budowla stanowi³a jednorodn¹, harmonijn¹ ca³oæ, zgod-
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n¹ z intencj¹ autora, ¿eby nie by³a tylko wypadkow¹ ró¿nych
czynników, ale rezultatem wiadomego twórczego dzia³ania.
Równie¿ i tu uczelnia jest w stanie daæ jedynie podstawy, pokazaæ mo¿liwoæ i wskazaæ kierunki poszukiwañ, które musz¹
rozwijaæ siê przez ca³e ¿ycie. Ale wszystko to stanowi w³aciwie tylko niezbêdn¹ podstawê rzemielniczej strony projektowania. Rzemios³o to bowiem mo¿e byæ dalej u¿ytkowane w ró¿ny sposób i w rozmaitych celach. Spraw¹ uczelni jest wskazanie tej ró¿norodnoci celów, a spraw¹ nauczaj¹cego przedstawienie tych racji, które powoduj¹, ¿e jego w³asny wybór celów
jest uzasadniony i s³uszny. S³owo postawa oznacza przede
wszystkim rezultat oceny poszczególnych czynników, wp³ywaj¹cych na kszta³towanie budowli czy ich zespo³u, przekonanie,
¿e jedne z nich s¹ wa¿niejsze od innych. Je¿eli pojmowaæ architekturê jako sztukê kszta³towania rodowiska, to podstawê
do oceny wartoci dzie³a tworzy przede wszystkim relacja miêdzy tym dzie³em a jego kontekstem przestrzennym, kulturowym
i spo³ecznym, oraz przekonanie, ¿e wszyscy twórcy wnosz¹
w gruncie rzeczy wk³ad w jedno dzie³o i ich praca musi byæ
oceniana w³anie z punktu widzenia dobra tego dzie³a zbiorowego.
Szko³y architektoniczne, które zdobywa³y jakie szersze
uznanie (takie jak na przyk³ad Bauhaus), zawdziêcza³y swoje
znaczenie temu, ¿e ich twórcy rozumieli miejsce architekta
w spo³eczeñstwie i jego rolê w sposób odmienny od powszechnie uznawanych zasad. Podobnie podstawê metod nauczania
mistrzów architektury, takich jak Frank Lloyd Wright, a u nas
Romuald Gutt czy Bohdan Pniewski, stanowi³ w³anie ich indywidualny stosunek nie do nauczania, lecz do architektury
w ogóle, do jej funkcji spo³ecznej. Stosunek niekoniecznie formu³owany w s³owach (tak jak to by³o w Bauhausie), ale przecie¿ wyra¿aj¹cy siê w ca³ej w³asnej dzia³alnoci zawodowej.
Doprowadzenie do wiadomoci studenta architektury tych
doæ prostych prawd jest - jak s¹dzê - jednym z podstawowych
zadañ w nauczaniu projektowania architektonicznego, zadañ nie
mniej istotnych ni¿ nauczanie rzemios³a, wyrobienie wra¿liwoci, umiejêtnoci dokonywania samodzielnych syntez projektowych. Mo¿e byæ równie¿ podstaw¹ do pewnej skromnoci
w eksponowaniu w³asnej osoby i do odpornoci na czêsto zmieniaj¹ce siê i u¿ywaj¹ce coraz to nowych nazw mody. Architektura bez architektów, ludowa, na ogó³ bezb³êdnie dopasowuje
odpowied projektow¹ (realizacyjn¹) do potrzeb u¿ytkownika.
Ten, kto buduje dla siebie, wie najlepiej, co jest mu potrzebne,
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i w zale¿noci od mo¿liwoci i umiejêtnoci powstaje dzie³o
(obiekt) mniej lub bardziej udane, ale adresowane do konkretnego odbiorcy. Inaczej przedstawia siê problem, kiedy jedna
osoba, a nawet zespó³, projektuje dla setek, a i tysiêcy ludzi,
których ¿yczenia s¹ tylko w zarysie do przewidzenia. Anonimowy odbiorca jest jednak mniej anonimowy ni¿by siê to wydawa³o.
W jaki sposób tego dokonaæ? Odpowiedzi na poprzednie
pytania uwiadamiaj¹ z³o¿onoæ procesu projektowania. Projektowanie nie by³oby jednak w pe³ni dzia³aniem twórczym,
gdyby zosta³o pozbawione pierwiastka osobowoci autora. Poszukiwanie nowych dróg rozwi¹zañ nie powinno byæ wy³¹cznie dzie³em fantazji. Chodzi tu o twórczoæ popart¹ szerok¹
wiedz¹ wynikaj¹c¹ z wnikliwego studiowania problemu umiejêtnoci wywa¿ania proporcji miêdzy obiektywnymi przes³ankami a subiektywnym odczuciem. Oznacza to umiejêtnoæ obserwacji, wyci¹gania wniosków i stawiania dalszych pytañ: jak
sprostaæ zmieniaj¹cym siê potrzebom i upodobaniom, gdzie tkwi
b³¹d w dotychczasowych znanych i krytykowanych dokonaniach, co nale¿a³oby zaproponowaæ, aby usun¹æ zauwa¿one
nieprawid³owoci itd. Tak pojêta nauka mylenia winna daæ
podstawy dla póniejszej dzia³alnoci praktycznej, aby ta sta³a
siê rzeczywist¹ twórczoci¹, wk³adem w rozwój myli i budowania kultury. Bez dogmatów.
Po pierwsze: rzeczywista wiedza adepta architektury zale¿y
wprost od samodyscypliny absolwenta, a pocz¹tek jej bierze
siê z æwiczeñ mylenia o budowie formy architektonicznej. Tak
wiêc teoria i praktyka musz¹ stale pozostawaæ we wzajemnych
relacjach dynamicznej równowagi.
Po drugie: poniewa¿ osaczenie m³odego cz³owieka, który
koñczy studia architektoniczne, jest wielkie i stwarza niebezpieczeñstwo zmanierowania u progu kariery zawodowej, to
staje siê jasne, ¿e w³aciwe proporcje pomiêdzy ³adunkiem teorii i praktyki musz¹ byæ przedmiotem nieustannych przystosowawczych dzia³añ na wydzia³ach architektury.
Po trzecie: tylko i wy³¹cznie indywidualny wysi³ek w³asny
nauczycieli i uczniów daje efekt w postaci otwartej g³owy
zawodowca, czyli architekta myl¹cego. Praktyka zawodowa
podjêta po studiach, bez obci¹¿eñ dogmatami wyniesionymi
z uczelni, prowadzi do efektywnego uprawiania zawodu z po¿ytkiem przede wszystkim dla klienta, czyli nas wszystkich. M³ody architekt radzi sobie sam z problemem wiadomego wyboru
formy, elementów konstrukcji oraz detalu architektonicznego.
Wobec ogromu przedstawionych pobo¿nych ¿yczeñ pod
adresem grona dydaktycznego, które oprócz powinnoci tworzenia konkretnego programu i skutecznego biznesplanu" ma
za zadanie czuwaæ nad strategi¹ rozwoju studenta, powstaje
pytanie: kto podo³a takim obowi¹zkom, zarazem jednak nie rezygnuj¹c z w³asnej pracy w zawodzie? Odpowied brzmi: nie
wiem. Najbardziej racjonalny wydaje siê system sta³ego szlifowania metod programu nauczania na bazie kompetencji grona
dydaktyków; w tym przypadku dowiadczenia maj¹ szansê sumowaæ siê. Odpowiedzialnoæ za poziom technicznej wiedzy
absolwenta winna byæ ponad ambicjami nauczyciela. Skromnoæ zawodowa musi byæ tak wa¿na, jak zaciêtoæ i otwartoæ
na zmiany na obu biegunach procesu dydaktycznego; przep³yw
energii oparty powinien byæ na sta³ym samokszta³ceniu ucznia
i nauczyciela. Bez tego model programowy pozostaje martwy.
Niezwykle wa¿na jest tu filozofia bycia ca³¹ dobê architektem.
Architekt wyk³adowca nie mo¿e pozwoliæ sobie na pracê w godzinach od ..... do...., w ustalonym przez pracodawcê czasie
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zajêæ, liczy siê dzie³o. Æwiczenia nie mog¹ byæ prowadzone tak
tylko, aby wykonaæ okrelony plan godzinowy, szkoda czasu!
Studenci za nie naucz¹ siê w takim wypadku niezmiernie wa¿nej dla ka¿dego architekta umiejêtnoci, któr¹ nazywam odpowiedzialnoci¹ za kreskê.
A co ze zdobyczami innowatyki w procesie nauki
projektowania?
Powsta³a odrêbna ga³¹ wiedzy, innowatyka, interdyscyplinarna dziedzina nauki, posiadaj¹ca ju¿ pewien dorobek i obszern¹ literaturê. Przedmiotem jej badañ jest innowacyjna plastycznoæ ludzkiego umys³u oraz poszukiwanie sposobów, które by szczególnie rozwija³y ow¹ plastycznoæ.
Paradoks nauczania ujawnia siê ze szczególn¹ ostroci¹
w szkolnictwie artystycznym. Oprócz ogólnych procesów, dr¹¿¹cych wspó³czesn¹ cywilizacjê, pojawiaj¹ siê tu jeszcze inne,
dodatkowe, zwi¹zane ze specyfik¹ i odrêbnoci¹ ¿ycia artystycznego. Wyrazem kryzysowej, a w ka¿dym razie prze³omowej
sytuacji, s¹ liczne reorganizacje szkolnictwa. Tak np. w Szkole
Sztuk Plastycznych w Hamburgu powsta³ nowy wydzia³ wzornictwa przemys³owego. W tym samym czasie w Szkole Sztuki
Stosowanej w Darmstad, w celu cilejszej wspó³pracy z miejscow¹ politechnik¹ reorganizuje siê wydzia³ wzornictwa przemys³owego. W szko³ach o niezmienionym statusie organizacyjnym stare programy zastêpuje siê nowymi. Jest to zjawisko
powszechne dzi na ca³ym wiecie. Zastêpowanie nauczania
kszta³ceniem jest szczególnie wa¿ne w szkolnictwie artystycznym. W sztuce wczeniej ni¿ w innych dziedzinach ¿ycia, technice i gospodarce, dokona³o siê przewartociowanie, zwi¹zane
z wysuwaniem siê na plan pierwszy takich cech, jak oryginalnoæ, inwencja itp. Nowatorstwo i odkrywczoæ ceni siê w sztuce
wy¿ej, ni¿ w jakiejkolwiek innej dziedzinie. To, co ma dopiero
zostaæ odkryte, nie mo¿e byæ zawczasu, przed dokonaniem odkrycia, skodyfikowane, sformu³owane i jasno okrelone. Zdobycze innowatyki, próbuj¹ce odpowiedzieæ na pytanie jak
kszta³ciæ odkrywców, tylko w niewielkim stopniu daj¹ siê
w sztuce wykorzystaæ, jest ona bowiem dziedzin¹ swoist¹. Dodatkow¹ trudnoci¹ jest okolicznoæ, ¿e model tradycyjnego nauczania jest szczególnie obci¹¿ony skostnieniem i konserwatyzmem.
Studia nad programami wspó³czesnych szkó³ projektowania
pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ programy te zawieraj¹ konglomerat
rozmaitych, pochodz¹cych z ró¿nych okresów w¹tków. Pokutuj¹ tu pewne elementy tradycji, pochodz¹ce jeszcze sprzed
pierwszej wojny wiatowej, okresu miêdzywojennego i wspó³czesnego. Lawinowe przeobra¿enia ostatniego æwieræwiecza nie
zdo³a³y doprowadziæ do odpowiadaj¹cych im radykalnych zmian
w zakresie programów.
Dyskusje w gronie nauczaj¹cych ograniczaj¹ siê do roztrz¹sania wci¹¿ tych samych problemów: liberalizm czy rygoryzm
w egzekwowaniu wiedzy. Poszukiwania metody kszta³cenia
wci¹¿ nie znajduj¹ nale¿ytego zainteresowania. Jako uzdrawiaj¹cy rodek postuluje siê ³¹czenie pracy dydaktycznej z praktycznym uprawianiem zawodu. Postulat ten nie jest dzi rewelacj¹, a jego realizacja jest jeszcze trudniejsza ni¿ dawniej.
Renesans roli teorii w czasoprzestrzeni architektonicznej
Termin teoria jest bardzo niejasny i wieloznaczny. Przez
teoriê rozumie siê niekiedy abstrakcyjne rozwa¿ania uprawiane w dawno minionych czasach. Nie jest to oczywicie ten typ
teorii, na który istotnie panuje zapotrzebowanie. Niektórzy nauczaj¹cy s³ysz¹c, ¿e teoria znowu jest w modzie, wskrzeszaj¹ elementy dawno przezwyciê¿onego akademizmu. Inny ro-
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dzaj teorii, to powiêcona architekturze publicystyka, która, reprezentuj¹c niski poziom metodologiczny, nie zas³uguje na miano teorii. Teoria obejmuje wreszcie manifesty i wypowiedzi
twórców. Tylko wyj¹tkowo treci¹ tych ostatnich bywa rzetelna
próba eksplikacji artystycznego programu i refleksja nad w³asn¹ twórczoci¹. Czêciej pomiêdzy g³oszonymi tezami programowymi a rzeczywicie przestrzeganymi w twórczoci postulatami zarysowuje siê znaczna rozbie¿noæ. Przyk³adem mo¿e
s³u¿yæ piêæ zasad le Corbusiera. Dla twórczej praktyki piêæ
punktów ma tylko znaczenie nieobowi¹zuj¹cych tez programowych. Nale¿y wiêc wyraziæ zdziwienie, ¿e w ka¿dej nieomal
powiêconej wspó³czesnej architekturze ksi¹¿ce mówi siê o nich
jako o zasadach.
Autorzy dobrze wiedz¹, ¿e Pawilon LEsprit Nouveau z 1925
roku, Kaplica w Ronchamp, Pawilon Philipsa w Brukseli nie
spe³niaj¹ tych zasad, i zdaj¹ siê nie dostrzegaæ, i¿ pomiêdzy
zasadami a tezami programowymi zachodzi zasadnicza ró¿nica. Merytoryczna analiza piêciu punktów i mo¿liwoci wynikaj¹cych z przestrzegania zawartych w nich postulatów jest rzadkoci¹.
Takie uprawianie teorii wyrabia jej tylko z³¹ markê i powoduje, ¿e bardziej wartociowe rozwa¿ania teoretyczne, np.
Macieja Nowickiego, ulegaj¹c zapomnieniu  pozostaj¹ nieznane.
Inny, wspó³czesny sposób uprawiania teorii, to poszukiwanie pewnych ogólnych, obowi¹zuj¹cych twórczoæ zasad. Trudno znaleæ wspóln¹ nazwê dla tego typu poszukiwañ, bo bazuj¹
na za³o¿eniach wywodz¹cych siê z ró¿nych tradycji naukowych
i w lad za tym stosuj¹ ró¿norodn¹ typologiê i terminologiê.
Wyró¿nione uprzednio typy dzia³añ: informacja, kszta³towanie
i przekazywanie, to odmienne rodzaje dzia³a, a nie kolejne fazy
powstawania projektów. Wyodrêbnienie ich jest zabiegiem czysto teoretycznym, bo w rzeczywistym procesie twórczym s¹ one
wzajemnie ze sob¹ sprzê¿one. W pocz¹tkowej fazie powstawania projektu proces tworzenia przebiega g³ównie w wyobrani
i polega na wypracowaniu umys³owego obrazu, nie istniej¹ce-

go jeszcze, a maj¹cego dopiero powstaæ przedmiotu. Czynnoci tej towarzyszy nieustannie zdobywanie i przetwarzanie danych. Natomiast w drugiej fazie tworzenia, udoskonalone i coraz janiej okrelone obrazy umys³owe porównuje siê z realnymi ich odpowiednikami szkicami, rysunkami, modelami itp.
Niektórzy projektanci posiadaj¹ wielk¹ ³atwoæ tworzenia
umys³owych wizji. Umys³owy obraz projektowania obiektu tak
mocno zarysowuje siê im w wyobrani, i¿ bez pomocy szkiców
i rysunków dokonuj¹ krytycznych analiz i przekszta³ceñ. Dlatego jedni projektanci mniej, inni wiêcej szkicuj¹, rysuj¹ i modeluj¹. S¹ te¿ i tacy, którzy rozpoczynaj¹ szkicowanie, wzglêdnie modelowanie, mimo braku koncepcji. Przypuszczaj¹ bowiem, ¿e sam proces tych czynnoci zaktywizuje wyobraniê
i doprowadzi do ujawnienia siê i skonkretyzowania wizji. Dopiero tak powsta³¹ koncepcjê przestrzenn¹ modyfikuj¹ i przekszta³caj¹ zgodnie z wymogami funkcji. Kolejnoæ czynnoci
jest tu odwrotna w stosunku do powszechnie postulowanej.
Potêpienie takiego postêpowania nale¿y ju¿ do obowi¹zuj¹cych
sloganów. Tymczasem jest wiele dobrych projektów o takiej
w³anie genezie.
Epilog
Wo³anie o Mistrza w czasoprzestrzeni wyczuwam jako Aktualne!
Powtarzam: S¹ dwie uznane zalety cz³owieka: Talent i Pracowitoæ; wartoci ponadczasowe, uznane i podziwiane, wci¹¿
poszukiwane przez nowe rzesze adeptów sztuk! Trudne do
przedstawienia w sposób wywa¿ony, a jednak dobitnie, w sposób na jaki w ka¿dych okolicznociach zas³uguj¹!
P.S. Nie o laurkê mi chodzi, chodzi o uwiadomienie sobie i studentom, ¿e umiejêtnoæ to proces nabywany przez lata ¿ycia zawodowego, bez nauki nie powstanie umiejêtnoæ, bez
umiejêtnoci i nauki  sztuka...
Krystyna Pokrzywnicka
Wydzia³ Architektury

Magister (cd.)
STULECIE BOMBARDOWANYCH MIAST
W kr¹g wypalone rumowisko ulic, szkielety domów, zimne
pogorzelisko centrum wielkiego miasta. W ca³ej historii gromady ludzkie dopada³y wrogich osad i niszczy³y wszystko, co
wpad³o pod rêce. Nie wystarczy³o wymordowanie mieszkañców, nale¿a³o jeszcze zniszczyæ osadê, ¿eby kamieñ na kamieniu nie zosta³. W XX wieku homo sapiens opracowa³ i wprowadzi³ w ¿ycie now¹ taktykê ziemi spalonej.
Cz³owiek  przygl¹daj¹c siê ptakom  marzy³ o lataniu. Z wysokiego, swobodnego lotu pragn¹³ ogl¹daæ Ziemiê. Mija³y tysi¹clecia, a¿ oto w 1783 roku na
balonie zbudowanym przez braci Montgolfier,
de Rozier i markiz Laurent dArlandes przelecieli nad Pary¿em, dokonuj¹c pierwszego w historii przelotu powietrznego. Od tego dnia zbudowano, Panie, wiele balonów i aerostatów, od
niewielkich po ogromne statki powietrzne.
Zwiêkszano udwig balonów, a¿ pewnego dnia
kto wpad³ na pomys³ wykorzystania balonu do
bombardowania miasta. Pierwsze bomby z balonu spad³y na oblê¿on¹ Wenecjê w 1849 roku.
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Balon w niczym nie przypomina ptaka, a cz³owiek marzy³
w³anie o locie ptaka. Up³ynê³o niewiele czasu, w 1903 roku
bracia Orville i Wilbur Wright zbudowali pierwszy udany samolot silnikowy, dokonali pierwszego lotu. Tym razem chocia¿
w przybli¿eniu maszyna przypomina³a ptaka. Narodzi³ siê samolot.
Wyobrania ponios³a konstruktorów. Rozwój techniki pozwala³ realizowaæ nawet najmielsze marzenia. Bracia Wright zbudowali swój samolot z drewna i p³ótna. W pierwszym locie przelecia³ na niewielkiej wysokoci 36 metrów. W
dwanacie lat po tym skoku zbudowano samolot o konstrukcji ca³kowicie metalowej. W
1928 roku samolot przelecia³ przez Atlantyk.
W 1939 roku wystartowa³ pierwszy samolot
odrzutowy. Cz³owiek polecia³ dalej, prêdzej i
wy¿ej od ptaka. W locie dotyka teraz Kosmosu
i przekracza wielokrotnie prêdkoæ dwiêku.
A kiedy cz³owiek rozwin¹³ ju¿ skrzyd³a
w swobodnym locie, wy³adowa³ kad³ub bombami, by raziæ cele znajduj¹ce siê na ziemi, na
wodzie i pod wod¹. Do ra¿enia owych celów
uczeni opracowali, a przemys³ masowo produ-
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kowa³ bomby. Bomby dzielimy, Panie, na: burz¹ce, od³amko- lubu trwa³o: modlitwy, piew, organy, klêkanie, powstawanie,
we, przeciwpancerne, zapalaj¹ce, owietlaj¹ce... Najl¿ejsze powiêcanie, b³ogos³awienie... wród gapiów szepty: zachwyt,
bombki wa¿¹ 2 kg, najciê¿sze 10 ton.
plotkowanie.
Startowa³y tysi¹ce samolotów, wy³adowane bombami, na
Na ceremoniê patrzy³em z odrobin¹ rozbawienia. Na aktomiasta-cele. Opracowano taktykê nalotów dywanowych. I mia- rów sceny patrzy³ równie¿ Chrystus z krzy¿a. Je¿eli czyta³ moje
sta zamienia³y siê w ogromne dymi¹ce rumowiska.
myli, dostrzeg³ mój krytycyzm. Usi³owa³em wyobraziæ sobie
Bomby spada³y na przedszkola, szpitale, wi¹tynie, muzea... scenê mojego w³asnego lubu. Scenki wyjête z teatru, przenieRozwala³y w proch o³tarze, krzy¿e, miejsca wiête i najwiêt- sione przed Twój o³tarz, Panie. Nie mówiê tego z³oliwie. Tak
sze.
to oceniam, tak pojmujê, tak odczuwam. Chrzest, przyjêcie,
Czêsto zagl¹da³em, Panie, do wypalonego kocio³a. Z ka- bierzmowanie, lub, mieræ... oprawilimy w teatralne scenki,
wa³ków rozerwanego krzy¿a patrzy³ na mnie Chrystus ukrzy- jak¿e czêsto rozbudowane daleko poza granice rozs¹dku.
¿owany, bez rêki, bez nóg, z g³ow¹ naderwan¹. Ze cian, reszKiedy para nowo¿eñców wychodzi³a ¿egnana radosnym pietek sklepienia spogl¹dali osmaleni, porozrywani anio³owie wem organów, w drzwiach wi¹tyni stanê³a nastêpna para. Ale
i wiêci. W ruinach kocio³a spotyka³em staruszkê, która klê- kocielny podbieg³ do wchodz¹cych i stanowczym gestem rêki
cz¹c modli³a siê do owych strzêpów Chrystusa na krzy¿u.
nakaza³, aby zechcieli chwileczkê poczekaæ. I oto na moich i
Ale dla uczonych, konstruktorów, strategów, taktyków... to ich oczach, Panie, dzia³o siê nastêpne misterium zalubin. Ch³opza ma³o. Wkomponowali w kad³ub samolotu tylko jedn¹ bom- cy zwinêli chodnik, wygaszono kandelabry, wiêkszoæ wiec
bê, atomow¹. Bomba atomowa, Panie, to urz¹dzenie o wiel- na o³tarzu, zamilk³y organy. W ciszy, w pó³mroku, skromniutko
kiej sile wybuchu. Owa si³a powstaje
ubrana, w towarzystwie zaledwie kilw procesie reakcji ³añcuchowej rozszku najbli¿szych osób do o³tarza zbliczepienia j¹der uranu lub plutonu. Ta¿y³a siê para biedaków
kiego rozszczepienia dokonano 6 sierpUczestniczy³em, Panie, w gorzkiej
Cz³owiek  przygl¹daj¹c siê ptania 1945 roku nad japoñskim miastem
lekcji. Ale te¿ zrozumia³em, ¿e w
kom  marzy³ o lataniu. Z wysokiego,
Hiroszima. Jedna bombka zniszczy³a
skromnoci jest mniej teatru, mniej
swobodnego lotu pragn¹³ ogl¹daæ
dwie trzecie miasta, zabi³a 80 000 lugroteski. Teatr absurdu rodzi siê w
Ziemiê. Mija³y tysi¹clecia, a¿ oto
dzi. Do dzi w wyniku wybuchu zmarprzepychu ceremonii, dekoracji, gew 1783 roku na balonie zbudowanym
³o 200 000 ludzi. Nastêpn¹ bombkê
stów.
przez braci Montgolfier, de Rozier
zrzucono w trzy dni póniej na miasto
Koció³ pogr¹¿y³ siê ponownie w
i markiz Laurent dArlandes przelecieli
Nagasaki  zabi³a 75 000 ludzi.
ciszy, w pó³mroku migota³ tylko p³onad Pary¿em, dokonuj¹c pierwszego
Oto, Panie, doko³a obraz dzia³alnomyk lampki wiecznej. Spojrza³em w
w historii przelotu powietrznego.
ci cz³owieka rozumnego, nie ustaj¹twarz Chrystusa ukrzy¿owanego.
cego w doskonaleniu bomby; w praOpowiedzia³ mi, co umar³o z jego
cowniach uczonych powstaje teraz
misji, któr¹ obdarowa³ wiat przed
bomba wodorowa. Bomba o olbrzymiej sile wybuchu, wyzwa- dwoma tysi¹cleciami. Poczu³em, ¿e dobrze siê rozumiemy.
lanej w reakcji ³¹czenia siê j¹der wodoru w j¹dra helu. Podczas
Wyobrania przywo³a³a scenê z Ewangelii w. Mateusza:
tej syntezy powstaje temperatura wielu milionów stopni.
I wszed³ Jezus do wi¹tyni, i wyrzuci³ wszystkich, którzy sprzeCzy przewidzia³e, Panie, te mo¿liwoci cz³owieka? Czy dawali i kupowali w wi¹tyni, a sto³y wekslarzy i stragany hanprzewidzia³e planetê wypalonych miast, milionów zabitych dlarzy go³êbiami powywraca³.
i okaleczonych ludzi w odwiecznym biegu dooko³a S³oñca?
DZIEÑ BEZ MODLITWY
TEATRZYK PRZED UKRZY¯OWANYM
Przesta³em siê modliæ, Panie! Nie proszê o nic. Je¿eli jeste
Z przyjemnoci¹, z potrzeby serca, wchodzê, Panie, do Two- Wszystkowidz¹cy, widzisz mnie, jak na d³oni, na przestrza³.
ich wi¹tyñ, do Twoich przybytków. Zw³aszcza wtedy, gdy wie- Czytasz w moich mylach. Widzisz, jak nieudolnie zamieniam
c¹ pustk¹. Siadam w dostojnej ciszy. Wieczna lampka przed myli w s³owa. Widzisz, jak usi³ujê ¿yæ w zgodzie z gromad¹
o³tarzem sk³ania do zadumy. Godzinka wyrwana z ha³asu ulic. i jak usi³ujê wymkn¹æ siê ze zniewalaj¹cych objêæ gromady.
Ile¿ spraw mo¿na przemyleæ, Panie, w ciszy sklepionej da- Widzisz moje grzeszki, grzechy i pod³oci. Widzisz moj¹ m¹chem wi¹tyni, pod ramionami krzy¿a.
droæ i moj¹ g³upotê.
Nie rozumiem ludzi, którzy Twoje przybytki zamieniaj¹ w teJeli s³uchasz, Panie, do Twojego ucha wp³ywa dziennie kilatrzyki absurdu. Pewnego razu, Panie, w s³otne popo³udnie, kie- ka miliardów modlitw. Ocean modlitw. Modlitw cichych, szepdy siedzia³em w pó³mroku nawy, koció³ nagle o¿ywi³ siê. Za- tanych w pó³mroku wi¹tyñ, w ciasnych izdebkach, poddaszach,
palono wszystkie kandelabry, wszystkie wiece na o³tarzu, ko- piwnicach... Modlitw z ³ó¿ek szpitalnych, z cel wiêziennych,
cielny rozwin¹³ chodnik od drzwi wejciowych do o³tarza, za- z pustkowi spalonych s³oñcem i skutych lodem. Ale te¿ mobrzmia³y organy Nawê wype³ni³ t³umek rozszeptanych wesel- dlitw skandowanych chóralnie, powtarzanych w rytmie bicia
ników i przypadkowych gapiów.
dzwonów, modlitw podpartych maszerowaniem, klêczeniem,
Po chwili grzmotem muzyki organowej - Marszem Mendels- biciem pok³onów, le¿eniem krzy¿em na posadzce wi¹tyni. Plasohna  blaskiem wiate³, b³yskami aparatów fotograficznych neta Ziemia w swym kosmicznym biegu jak kometa ci¹gnie za
witano nowo¿eñców zbli¿aj¹cych siê do o³tarza. Z ceremonii sob¹ d³ugi, gêsty ogon modlitw. Tak od tysiêcy lat! Byæ mo¿e,
lubu emanowa³o bogactwo i przepych. Mistrzowie ig³y ubrali Panie, pierwsze myli pracz³owieka wyartyku³owane s³owem
pannê m³od¹, pana m³odego, dziewczynkê nios¹c¹ welon, wiad- by³y s³owami modlitwy.
ków, mamusie, tatusiów, babcie, dziadków, ciotki, wujków, krewOd powietrza, g³odu, ognia i wojny.. I od zarania  niemal
nych, przyjació³... Oto koció³ wype³nili ludzie, którzy op³acili w rytmie tej modlitwy b³agalnej  cz³owiek zatruwa powietrze,
bogat¹ ceremoniê. O³tarz przywita³ nowo¿eñców koszami kwia- wznieca ogieñ niszcz¹cy i wojny. Sporo czasu powiêci³em na
tów, gromadk¹ asystuj¹cych ksiêdzu ministrantów. Misterium studiowanie historii g³odów i wojen. Rozumiem, Panie, Twoje
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zadumane milczenie.
Ile¿ z tych modlitw, s³anych do Ciebie, to po prostu bezmylne klepanie s³ów omijaj¹cych serce i rozum. Ile¿ modlitw
dyktuje z³oæ, nienawiæ. W lad za bombowcami startuj¹cymi
na miasta - cele p³yn¹ modlitwy wspieraj¹ce pilotów. I kap³an
wiêci broñ. Przecie¿ istniej¹ organizacje fanatyków, ludzi, którzy dla Ciebie, w imiê Twoje morduj¹ inaczej myl¹cych. Czyni¹ to ku Twojej chwale, Panie.
Modlitwa zgubi³a swój sens. Dlatego przesta³em siê modliæ.
Nie proszê o nic. Nie ¿yczê nikomu niczego z³ego. Nie dzielê
ludzi wed³ug pogl¹dów, koloru skóry, miejsca urodzenia...
W ogóle nie dzielê ludzi na lepszych i gorszych. Je¿eli ju¿, to
na interesuj¹cych i nudnych, m¹drych i g³upich. Oto ca³y mój
podzia³. Nudnych omijam, z ciekawymi chêtnie przebywam,
m¹drych podziwiam, g³upi po prostu mnie bawi¹.
Moja babcia, moja matka, moje ciotki ca³e ¿ycie w modlitwach. Matka klêka przed obrazem Najwiêtszej Panienki.
Wzruszona s³owami modlitwy ze ³zami w oczach prosi o opiekê nade mn¹:  Wstaw siê Najwiêtsza i spraw, aby syn mój
ukoñczy³ pomylnie tê uczelniê. Chocia¿ nie bardzo wierzy
w sens podejmowanych przeze mnie studiów, o pomoc szczerze prosi. I jeszcze prosi Antoniego o osobist¹ opiekê nade mn¹,
¿eby mnie nic z³ego nie spotka³o.
Ojciec widzi moj¹ przysz³oæ inaczej:  Jeli nie bêdzie siê

W

uczy³, to przez modlitwê oleju w g³owie nie przybêdzie! Tak
powie ojciec oficjalnie. Ale przed snem, gdy przyklêknie przy
³ó¿ku na krótki Ojcze nasz...  na wszelki wypadek  dorzuci
kilka s³ów proby na moj¹ intencjê. Zwróci siê pewnie do Najwy¿szego s³owami:  Czego ja nie mog³em osi¹gn¹æ, pozwól
³askawie zdobyæ mojemu synowi. Przecie¿ ka¿dy cz³owiek musi
byæ z czego dumny! Mnie siê marzy syn m¹dry, z otwart¹ g³ow¹. Dla Ciebie Bo¿e to drobnostka, dla mnie najwy¿szy cel
¿ycia.
S¹dzê, ¿e modlitewne rozmowy mojego ojca z Najwy¿szym
stanowi¹ co w rodzaju pertraktacji. Ojciec opowiada Bogu
swoje marzenia, potem zarys ich realizacji, a nastêpnie, w krótkim komentarzu, wy³uszcza, w jakim zakresie jest niezbêdna
pomoc. Nigdy jednak w tych rozmowach z Najwy¿szym nie
mówi o swoich bezporednich potrzebach. Po mêsku, nie zawraca Bogu g³owy swoimi sprawami. Bóg, który zajmuje siê
ca³ym Kosmosem, nie mo¿e traciæ czasu na szukanie zgubionego klucza albo na pomaganie leniom.
W d³ugim warkoczu-ogonie modlitw, który ci¹gnie za sob¹
pêdz¹c¹ w przestrzeni kosmicznej Ziemia, jest mikroskopijnie
ma³e puste miejsce. To moje miejsce, Panie. Mo¿e spojrzysz
w³anie, zaintrygowany, w ten punkcik ciszy, na to moje sceptyczne zamylenie.
Edward Kaczmarek
Absolwent Politechniki Gdañskiej

OPOWIECI KRELARNIANE (10)

krelarni, gdy brak³o nam bie¿¹cych tematów, wspomi
Sejbakpol przechodzi³ ró¿ne losu koleje, by³ te¿ w³asnoci¹
nalimy dziwnych i ciekawych ludzi, z którymi uda³o nam mo¿nych rodów Aleksandrowiczów i Platerów. Po powstaniach
siê zetkn¹æ. By³y to opowieci z wojska, z Owiêcimia, z wiê- zosta³ skonfiskowany i przeszed³ w moskiewskie rêce. W koñzieñ. Niestety, niewiele pozosta³o w mojej pamiêci. Obecne dys- cu ubieg³ego wieku by³ we w³adaniu kozackiego pu³kownika
kusje nad przynale¿noci¹ do Unii Europejskiej i zwi¹zane z tym Kondratienki. Ten siê o¿eni³ z miejscow¹ szlachciank¹, Polk¹.
odczucie przynale¿noci narodowociowej przypomnia³y mi Po urodzeniu siê ich córki Marii, pu³kownik zmar³, a matka
moje opowiadanie, które nazwa³em:
wychowywa³a córkê w polskim duchu. Z ni¹ to o¿eni³ siê mój
JEWROPIEJEC (Europejczyk)
stryj Mieczys³aw Reichel, i w tym maj¹tku, wraz ze swoj¹ ¿on¹
Treæ tej opowieci mo¿na by uj¹æ w trzech zdaniach. By³a- Maniul¹, gospodarzy³.
by to krótka relacja z rozmowy z panem Raubo, któr¹ prowaMaj¹tek mia³ ponad 500 ha, samo podwórze by³o hektarodzi³em w czasie okupacji niemieckiej. Jednak, gdy zanurkowa- wej powierzchni. By³y tam stodo³y, stajnie, obory, dom miesz³em we wspomnienia, wy³oni³ siê tak barwny obraz z mej m³o- kalny, du¿y wiren (tak w tych stronach nazywano spichlerz)
doci, ¿e pozwalam sobie go tutaj przedstawiæ, jako bogat¹ i ruiny pa³acu. Ze wspania³ego pa³acu zosta³o tylko kilka naoprawê w³aciwej treci.
ro¿nych fragmentów cian ze ladami polichromii, i wiele gruMiejscem wydarzeñ by³ maj¹tek Szejbakpol po³o¿ony trzy zu ceglanego. Na szczytach ruin by³y liczne gniazda bocianie.
kilometry na zachód od Lebiodki. Dziwn¹ sw¹ nazwê zawdziê- Wszyscy wiedzieli, ¿e w tych ruinach straszy³y duchy. Mia³o
cza³ wodzowi tatarskiemu Szejbakowi, którego na tych polach siê tam pokazywaæ 7 panien w bia³ych koszulach i ze wiecami
w roku 1242 pobi³ Erdwi³, ksi¹¿ê ¿mudzki, brat Mendoga, i zwy- w rêkach. Ponoæ mia³y one po¿egnaæ ¿ycie w tragicznych okociêstwem tym powstrzyma³ dalszy pochód dziczy mongolskiej. licznociach, podczas jakiego najazdu, i nie zazna³y wiêtych
Szebakpol po³o¿ony by³ na 50-metrowym wzniesieniu góruj¹- olejów, ani wiat³a gromnicy. Mia³ te¿ tam pojawiaæ siê rycerz
cym nad du¿ym bagnem o dwiêcznej
na bia³ym rumaku w srebrzystym pannazwie Kieturki. Z naszego domu wicerzu i srebrzystym he³mie. Mo¿e on
daæ by³o na widnokrêgu, na tle nieba,
spowodowa³ mieræ tych dziewic?
Miejscem wydarzeñ by³ maj¹tek
star¹ alejê lipow¹ prowadz¹c¹ do tego
Wraz z moimi kuzynami, m³odymi
Szejbakpol po³o¿ony trzy kilometry na
maj¹tku. To tam mia³o dojæ do wspoReichlami, chcielimy te duchy zobazachód od Lebiodki. Dziwn¹ sw¹ namnianej bitwy i  jak podawa³ zachoczyæ. Przesiedzielimy w ruinach ca³¹
zwê zawdziêcza³ wodzowi tatarskiewany ustny przekaz  wylano tam monoc, ale poza pohukiwaniem sowy, lomu Szejbakowi, którego na tych porze krwi. By³o jej tyle, ¿e nie tylko zietem nietoperzy, piskiem szczurów i tulach w roku 1242 pobi³ Erdwi³, ksi¹¿ê
mia sta³a siê czerwona, ale jeszcze za
potem je¿a - niczego godnego uwagi
¿mudzki, brat Mendoga, i zwyciêmoich czasów, nad tymi lipami, o zanie zaobserwowalimy. Mo¿e tego dnia
stwem tym powstrzyma³ dalszy pochodzie s³oñca ca³e niebo bywa³o skaduchy mia³y wolny dzieñ? Wszak duch
chód dziczy mongolskiej.
pane we krwi.
te¿ cz³owiek (?) i ma prawo do wypoczynku.
PISMO PG
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Razu jednego legenda sta³a siê faktem! Aby to opowiedzieæ,
muszê powêdrowaæ do, s¹siaduj¹cej z Szejbakpolem - Szlachtowszczyzny. By³ to niewielki folwark, w którym gospodarzyli
Wo³kowie-£aniewscy - szlachta zaciankowa. Gospodarzy³y
raczej ich ¿ony i m³ode Wo³czêta, starsi na ogó³ mieli powa¿niejsze zajêcia. Za moich czasów Wo³kowie siedzieli na skrawku ziemi. Reszta jej posz³a do chamów, jak mawiali, gdy¿ na
wódkê potrzebowali pieniêdzy. Tradycja podawa³a, ¿e ojciec
wspó³czesnego mi w³aciciela zaprosi³ kiedy okolicznych kompanów na uroczystoæ nastawiania beczu³ki nalewki na winiach.
Wsypa³ ze dwa wiadra dojrza³ych, a¿ czarnych wisien, zala³ to
wiadrem okowity, a co pozosta³o, to rozpijali, ciesz¹c siê myl¹
o przysz³ym smaku wspania³ego napoju i chwal¹c dalekowzroczn¹ gospodarnoæ. Czas im szybko uchodzi³ w mi³ym gronie, ale
wkrótce poczê³o im brakowaæ gorza³ki. Który z nich mia³ umys³
bardziej badawczy i zainteresowa³ siê, jak prêdko przechodzi
kolor z owoców do p³ynu. Nikt nie zna³ odpowiedzi, wiêc nalali trochê do szklanki, popatrzyli pod wiat³o, p³yn by³ ró¿owy.
A co ze smakiem? zapyta³ inny.
Posz³y badania organoleptyczne. Ju¿ by³o czuæ smak wini i
z ka¿dym kieliszkiem by³ on coraz silniejszy. Na drugi dzieñ
zosta³y ju¿ tylko wyssane pesteczki.
Rówienik mojego ojca, pan Stanis³aw Wo³k, mia³ klasê, by³
to szlachciura o wielkiej fantazji. Niski, szczup³y, z w¹sami, ze
srebrn¹ ostrzy¿on¹ na je¿a czupryn¹, ubrany by³ zawsze w siw¹
samodzia³ow¹, zapiêt¹ pod szyjê kurtkê, le¿¹c¹ na nim jak dobrze skrojony mundur. Ubiór jego uzupe³nia³y dobrze wyczyszczone, juchtowe d³ugie buty. Chyba siê w kulbace urodzi³, tak
wspaniale trzyma³ siê w siodle, do którego mia³ zazwyczaj przytroczon¹ szablê. Gdy wraca³ z miasteczka, to przyuczona stara
koby³a zatrzymywa³a siê przed ka¿d¹ przydro¿n¹ karczm¹ i
melin¹, budz¹c swego pana g³onym r¿eniem, by móg³ siê on
tam pokrzepiæ.
Kiedy, letni¹ noc¹, gdy wraca³ tak z jarmarku, dla och³ody
zdj¹³ czapkê i wsadzi³ j¹ do juków, a ¿e by³ wielce strudzony,
wiêc siê zdrzemn¹³. Dodaæ trzeba, ¿e droga do domu wiod³a
przez szejbakowskie podwórze. Psy go oszczeka³y i zaniepokojona tym ciocia Maniula, w stroju niedba³ym, wziê³a zapalon¹ wiecê, zas³oni³a ja rêk¹ od wiatru, i wysz³a z domu zobaczyæ, czy kto siê nie dobiera do spichrza. Us³ysza³a blisko jaki odg³os, podnios³a wiêc szybko wiecê. Ta, gasn¹c w podmuchu wiatru, jeszcze jasno rozb³ys³a, owietlaj¹c rycerza w
srebrzystym he³mie i srebrzystym pancerzu, na bia³ym rumaku.
Koby³a stanê³a, Wo³k obudzony zobaczy³ przed sob¹, w ostatnim b³ysku wiat³a, pannê w bieli ze wiec¹ trzymana nad g³ow¹. Maniula krzyknê³a strasznie, przera¿ona rzuci³a siê do
ucieczki, cigana têtentem galopuj¹cego upiora. To pêdzi³ na
z³amanie karku, ok³adaj¹c nahajem konia, przera¿ony Wo³k,
cigany potêpieñczym wrzaskiem upiora.
By³bym niesprawiedliwym wzglêdem Wo³ków, gdybym ograniczy³ siê tylko do tych ironicznych informacji. Dom ich dysza³
polskoci¹, bibli¹, by³a tam te¿ Trylogia. piewano pieni
Syrokomli i Moniuszki, wszyscy grali w szachy. W czasie okupacji dom Wo³ków by³ sta³¹ baz¹ akowskiej partyzantki. Czêsto by³ tam szpital, dwie córki by³y ³¹czniczkami i sanitariuszkami, a czterech ch³opaków walczy³o w oddzia³ach partyzanc-
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kich. Jeden z nich poleg³. Tak to kolejne ich pokolenie p³aci³o
daninê krwi swej ziemi, której nie pozwolono byæ Ziemi¹ Polsk¹. Losy tej rodziny zas³uguj¹ na oddzielne opracowanie, ale,
jak mawia³ Kipling - jest to zupe³nie inna historia.
Pora wróciæ do meritum opowieci. W gospodarstwie stryja
wa¿n¹ postaci¹ by³ pan Raubo. W mojej pamiêci by³ on tam
od zawsze. Pochodzi³ ze szlacheckiego zacianka Rauby,
po³o¿onego nad rzek¹ Lebiod¹. Pan Raubo - nie zna³em jego
imienia - by³ dla mnie zawsze bardzo stary. Mo¿e mia³ 60 lat,
mo¿e 80. By³ niski, drobny, o du¿ych w¹sach po¿ó³k³ych od
machorki, krótko ostrzy¿ony, o pomarszczonej twarzy, z bystrymi oczami ukrytymi za krzaczastymi brwiami. Nosi³ bur¹
samodzia³ow¹ kurtkê, d³ugie buty i zazwyczaj, niezale¿nie od
pory roku, mia³ na sobie stary ko¿uch. Wyznawa³ zasadê: do
wiêtego Ducha nie zdejmuj ko¿ucha, a po wiêtym Duchu
chod tylko w ko¿uchu.
Pan Raubo by³ bezgranicznie oddany ca³ej rodzinie stryja i
te¿ by³ obdarzany pe³nym zaufaniem. W jego pieczy by³y klucze do wszystkich pomieszczeñ gospodarczych, on wydawa³
owies na obrok dla koni, wa¿y³ i ekspediowa³ zbo¿e na sprzeda¿. W lokalnej hierarchii zajmowa³ osobn¹ pozycjê. Mieszka³
w ma³ej klitce dobudowanej do domu mieszkalnego, który by³
starym lamusem o metrowej gruboci cianach. Jada³ zawsze u
siebie, nie przy pañskim stole, ale te¿ nie ze s³u¿b¹ w kuchni.
Wyposa¿enie jego klitki by³o icie spartañskie: ma³e wyrko zas³ane baranic¹, ma³y stolik, jeden zydel, drewniana skrzynka
zamkniêta na k³ódkê. Pan Raubo by³ bezcennym ród³em informacji o ca³ej okolicy: o koligacjach rodzinnych s¹siadów, o
stanie ekonomicznym okolicznych gospodarstw, o z³odziejstwie
okolicznych wiosek, o rzetelnoci i nierzetelnoci miasteczkowych kupców ¿ydowskich.
W czasie okupacji niemieckiej gospodarzy³a w Szejbakpolu
moja kuzynka Ewa Reichel, jedyna, która przypadkowo ocala³a z bolszewickiego pogromu ca³ej rodziny. Mieczys³aw, jej
ojciec, ju¿ we wrzeniu 1939 r. zosta³, jako sêdzia, uwiêziony
przez NKWD, i lad po nim zagin¹³. Jeden z braci trafi³ do
niewoli niemieckiej, a pozostali dwaj bracia wraz z matk¹ zostali wywiezieni do Kazachstanu.
Po wejciu Niemców pojawi³ siê zaraz w Szejbakpolu niezawodny pan Raubo i dzielnie dogl¹da³ gospodarstwa. Spotka³em siê z nim wówczas i pewnego razu opowiedzia³ mi swoje
perypetie. Otó¿ w 1939 r. Sowieci uznali ca³¹ ludnoæ tych terenów za obywateli radzieckich i zaczêli wydawaæ dowody osobiste zwane paszportami. Wype³niaj¹c formularz, trzeba by³o
podaæ sw¹ narodowoæ. I tu zaczyna³ siê powa¿ny problem.
Je¿eli kto poda³ narodowoæ bia³orusk¹, to go brano natychmiast do wojska, narodowoæ polska za skazywa³a na wywózkê. Pan Raubo duma³ d³ugo i napisa³ jewropiejec. Taka narodowoæ nie figurowa³a jednak w spisie bodaj¿e 120 narodowoci zamieszkuj¹cych Zwi¹zek Radziecki. Kazano mu wybraæ
inn¹, na co on siê nie godzi³, i tak przetrwa³ a¿ do wkroczenia
Niemców. Wys³ucha³em tej opowieci jak dobrej anegdoty, teraz wspominam j¹ z podziwem dla m¹droci pana Rauby. Jak
ten stary, prosty cz³owiek potrafi³ przewidzieæ geo-polityczn¹
sytuacjê, która mia³a nastapiæ po 60 latach?
Kazimierz Iwanowski
Wydzia³ Mechaniczny
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CZY JESTEMY LEPSI OD ZWIERZ¥T?
Iustitia et pietas duo sunt regnorum omnium fundamenta (w wolnym t³umaczeniu: sprawiedliwoæ i prawowiernoæ s¹ dwoma filarami ka¿dej w³adzy). Napis
na Bramie Wy¿ynnej w Gdañsku.

g³ówne ogniwo w rozprzestrzenianiu siê wcieklizny.
Niedawno, na skwerze w Brzenie obserwowa³em trzech
lumpów popijaj¹cych tanie wino. Towarzyszy³y im dwa kundle, które poci¹ga³y piwko z jednorazowego plastikowego
kubka. Zanim psy uraczono ma³ym jasnym, wygl¹da³y na barapewne wiêkszoæ z Pañstwa bez g³êbszego zastanowienia dzo zdenerwowane i ci¹gle skomla³y  by³y to niew¹tpliwie
odpowie twierdz¹co na zadane w tytule pytanie: ludzie s¹ symptomy psiej choroby alkoholowej, odziedziczonej po cz³oznacznie lepsi, gdy¿ dziêki du¿emu mózgowi stoj¹ du¿o wy¿ej wieku. Na identyczn¹ chorobê zapad³a te¿ pewna winia domood swoich braci mniejszych na szczeblu tzw. drabiny ewolu- wa, bêd¹ca obiektem ludzkich eksperymentów. Wczeniej zocyjnej  a¿ na samym jej szczycie. Ale potêga ludzkiego inte- sta³a ona wybrana przez swoje stado na przywódczyniê. Objalektu, np. zdolnoæ pisania i czytania, uk³adania programów wia³o siê to m.in. i tym, ¿e mog³a bezkarnie gryæ osobniki stokomputerowych itd., wcale nie musi iæ w parze z innymi wa¿- j¹ce ni¿ej w utworzonej przez te zwierzêta stadnej hierarchii.
nymi zaletami. Mam na myli sprawiedliwoæ, prawdomównoæ, Najgorzej mia³y winie zamykaj¹ce wspomniany uk³ad persoodpowiedzialnoæ i osobist¹ kulturê, szacunek dla bliniego, nalny, bo wszystkie wa¿niejsze osobniki mog³y wy¿ywaæ siê
poczucie humoru oraz godnoci, wyrozumia³oæ i gotowoæ do na nich bez ograniczeñ. Mo¿na powiedzieæ w tym miejscu: jawybaczania oraz zawierania m¹drego konsensusu z innymi lud- kie to ludzkie. Jednak¿e przebieg dalszych wydarzeñ móg³by
mi etc., etc. Tych zalet, niestety coraz rzadszych, móg³bym zachwiaæ dobrym mniemaniem o ludzkiej dominacji umys³owymieniæ jeszcze przynajmniej kilkanacie  cechuj¹ one nie- wej. Otó¿ stado wybra³o now¹ szefow¹, a dawna przywódczygdysiejszych ludzi z klas¹. Doæ powszechnie uwa¿a siê, ¿e ni-pijaczka zosta³a zdegradowana, podzielaj¹c los tych ostatwymienione przeze mnie cechy s¹ reliktem, swoist¹ archeolo- nich w stadzie. Naukowcy, którzy wpêdzili nasz¹ bohaterkê w algi¹ - i wszystkie one rekompensowakoholizm, tym razem wyleczyli j¹
ne s¹ przez inn¹ wartoæ  pokane
z tej wstydliwej przypad³oci. Po jaosobiste konto w banku. To, ¿e jego
kim czasie stado ponownie zaakcepKot nie atakuje miejskich go³êbi
w³aciciel zwykle prowadzi nieuczcitowa³o nawrócon¹ winiê jako przy czy¿by zatraci³ myliwsk¹ ¿y³kê?
we transakcje, oszukuje Urz¹d Skarwódczyniê, dziêki ró¿nym osobniA mo¿e czuje siê ju¿ stary i tym sabowy, korzysta z ró¿nego rodzaju znaczym, mo¿na by rzec  osobistym jej
mym nieskory do polowania? Jedjomoci i koneksji politycznych itd.,
walorom, niezwykle korzystnym dla
no jest pewne  zachowuje siê godprzez znaczn¹ czêæ spo³eczeñstwa
stada. Có¿  chylê czo³o przed m¹nie, jak przysta³o na dostojnego
nie jest traktowane nagannie  wrêcz
droci¹ wymienionych zwierz¹t, któPana Kota. Pisz¹c o moim bohateprzeciwnie: przecie¿ owe przekrêty
r¹ obdarowa³a je Matka Natura. Jak
rze nie mam pojêcia, czy nie jest on
sprzyjaj¹ powstawaniu klasy redniej,
widaæ, liczy siê u nich dobro ogó³u,
czasem stateczn¹ kotk¹, choæ osobktóra jest niezbêdnym elementem
a ster w³adzy dzier¿y osobnik o najnikom p³ci ¿eñskiej przypisuje siê raw realizowanym modelu pañstwa, zalepszych predyspozycjach do rz¹czej inne cechy: przymilnoæ i chêæ
po¿yczonym od Zachodu. Wed³ug niedzenia. Niestety, we wspó³czesnym
do figli (znalaz³o to odbicie w nazyktórych gospodarczych proroków
spo³eczeñstwie ludzkim najczêciej
waniu niektórych pañ kotkami).
koniec narodzin owej klasy bêdzie
nie mogê odnaleæ stosownej analooznaczaæ wejcie na drogê cnoty
gii. Obserwujê za to postêpuj¹c¹ dei uczciwoci. W moim odczuciu, pregradacjê, objawiaj¹c¹ siê przede
zentowanie takiego pogl¹du jest przejawem lepej wiary i po- wszystkim poprzez rosn¹cy osobisty i grupowy egoizm oraz
litycznego fanatyzmu. W wietle powy¿szych faktów, czêsto przez tzw. negatywn¹ selekcjê  kto ma pieni¹dze ten ma w³azadajê sobie te¿ pytanie: czy aby nie kupilimy za du¿e pie- dzê, i odwrotnie. Rzadko kogo, dysponuj¹cego fizyczn¹ i sponi¹dze od wspomnianego Zachodu przys³owiowego kota w wor- ³eczn¹ przewag¹, staæ na wstrzemiêliwoæ. Bez przerwy s³yku, i to na dodatek zdech³ego?
szy siê przecie¿ o pobiciach i wymuszeniach oraz o nadu¿ywaA zatem, czy tylko my  ludzie  potrafimy k³amaæ, oszuki- niu w³adzy z racji zajmowanego stanowiska. Jednak pewien kot,
waæ, czy te¿ zabijaæ z ¿¹dzy zysku lub z zemsty? Otó¿ i tak, mieszkaj¹cy na moim osiedlu w sklepie warzywnym, zachowui nie. Wprawdzie w odniesieniu do dzikich zwierz¹t nie znam je siê ca³kiem roztropnie. Swojej si³y u¿ywa jedynie w stoprzypadku, aby te gromadzi³y jakie dobra dla samego ich po- sunku do agresywnych psów, atakuj¹cych go z ludzkiego nakasiadania, lecz przyk³ad ze srok¹, kradn¹c¹ ró¿ne wiecide³ka, zu (znamy przecie¿ wiele przyk³adów koegzystencji obu zwieraczej przeczy mojemu stwierdzeniu. Jednak ptak ów nie robi rz¹t). Ów mi³y zwierzak, który chodzi w³asnymi cie¿kami,
tego w nieskoñczonoæ, lecz zadawala siê kilkoma trofeami. potrafi³ przystosowaæ siê do nowego rodowiska miejskiego,
Wiêksz¹ uwagê powiêca natomiast innym zajêciom: zdoby- gdzie dominuj¹cym elementem krajobrazu s¹ samochody i, jak
waniu po¿ywienia, wychowywaniu piskl¹t i obronie w³asnego dot¹d, ominê³a go okrutna mieræ pod ko³ami którego z nich.
terytorium. Znanym oszustem jest lis, który potrafi udawaæ Dziêki przyjani z okolicznymi kupcami, otrzyma³ prawo wstêpu
martwego. Czyni to wy³¹cznie w celu upolowania zdobyczy i do- do sklepów rybnego i miêsnego, gdzie otrzymuje po¿ywienie.
ranego zaspokojenia g³odu lub ocalenia ¿ycia, nie za dla po- Kot nie atakuje miejskich go³êbi  czy¿by zatraci³ myliwsk¹
ni¿enia innej istoty. Jego g³ównym po¿ywieniem s¹ gryzonie, ¿y³kê? A mo¿e czuje siê ju¿ stary i tym samym nieskory do
m.in. myszy i nornice, a opinia bezwzglêdnego z³odzieja kur polowania? Jedno jest pewne  zachowuje siê godnie, jak przyjest wielce krzywdz¹ca. Natomiast prawd¹ jest, ¿e lis stanowi sta³o na dostojnego Pana Kota. Pisz¹c o moim bohaterze nie
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mam pojêcia, czy nie jest on czasem stateczn¹ kotk¹, choæ osobnikom p³ci ¿eñskiej przypisuje siê raczej inne cechy: przymilnoæ i chêæ do figli (znalaz³o to odbicie w nazywaniu niektórych pañ kotkami).
Czy zatem nas, ludzi ogarniêtych megalomani¹ w stosunku
do innych ¿ywych istot, staæ na dzia³ania, które winny wynikaæ
ze wspomnianej wczeniej wysokiej pozycji homo sapiens? Czy
mo¿emy byæ chocia¿ wierni jak pies i czy potrafimy trwaæ przy
swoich pogl¹dach, jak czyni to przys³owiowa krowa? Podobnych pytañ mo¿na zadaæ wiêcej. Najczêciej jestemy li na
blinich, jak wciek³y pies, tudzie¿ g³odni wszelakich dóbr
materialnych  jak wilk. Pozwolê sobie na ma³e uzupe³nienie.
Otó¿ naukowcy, badaj¹c zwierzêta, g³ównie te ¿yj¹ce w grupach spo³ecznych, stwierdzili u nich wyrane odrêbnoci osobnicze. Uda³o im siê wyledziæ zwierzêcych lizusów, z³odziei,
tchórzy, kunktatorów, oszustów etc.; mieli do czynienia z niewiernymi psami i wyj¹tkowo m¹drymi os³ami. Sta³e, typowe
dla danego rodzaju b¹d gatunku cechy charakteru wykryli jedynie u zwierz¹t reprezentuj¹cych formy mniej z³o¿one (nie chcê
tu u¿yæ s³owa prymitywne), np. u mrówek i pszczó³, które s¹
zawsze niezwykle pracowite... i takimi pozostan¹. Czy wobec
tego lenistwo, tak¿e umys³owe, jest oznak¹ wysokiej pozycji
na drabinie ewolucyjnej, czy tylko skutkiem ubocznym, swoistym wypadkiem przy pracy? Przecie¿ nawet Naturze nie
wszystko wychodzi idealnie.
I jeszcze ma³a dygresja. Jakiej p³ci jest orze³ bielik, widniej¹cy na naszym narodowym godle: jest to samiec, czy samica?
Pytanie pozornie postawione jest bez sensu. Jednak orlica prócz
swojej si³y, odwagi i zdolnoci pokonywania przestworzy (wielu osobom kojarzy siê to z poczuciem prawdziwej wolnoci)
posiada instynkt macierzyñski i wspaniale opiekuje siê swoim
potomstwem. Mam du¿e w¹tpliwoci, czy w naszym godle
umieszczono opiekuñcz¹ samicê, kiedy widzê bezradnych staruszków, którzy z racji wrêcz symbolicznych emerytur nie mog¹
wykupiæ w aptece potrzebnych im leków.
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A jak nas mog³yby oceniæ zwierzêta? Podobno
w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia potrafi¹ mówiæ ludzkim
g³osem. Ale czy ktokolwiek powa¿nie potraktuje ten
os¹d, nawet gdyby z tym ich mówieniem by³a prawda? W¹tpiê. Mylê te¿, ¿e po prezentacji niniejszego
artyku³u pytanie postawione w tytule pozostanie bez
odpowiedzi (mo¿na je zaliczyæ do typu: co jest lepsze
 stó³ czy krzes³o?). W naszej kulturze termin zwierzê czêsto ma znaczenie pejoratywne, jego przeciwieñstwem za jest okrelenie  cz³owiek. S¹dzê,
¿e w wietle wnikliwych obserwacji wiata naszych
braci mniejszych, mamy tu do czynienia z powa¿nym nadu¿yciem. To ostatnie stwierdzenie nie wi¹¿e
siê z chêci¹ poni¿enia rodu ludzkiego.
Wracaj¹c za do umieszczonego na Bramie Wy¿ynnej napisu, bêd¹cego dla nas wa¿nym przes³aniem dawnych gdañszczan. Jest ono ci¹gle aktualne i dotyczy wszystkich szczebli
w³adzy. Warto je wzi¹æ sobie do serca. Ostatecznie od zwierz¹t
musimy siê wyranie ró¿niæ, mamy przecie¿ zarówno zdolnoæ
abstrakcyjnego mylenia, jak i swoj¹ etykê chrzecijañsk¹.
Wród ¿ywych istot jestemy ponoæ rodzajem wyj¹tkowym 
LUDMI, b¹dmy wiêc nimi!
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
PS. Ostatnio przechodzi³em obok tablicy informuj¹cej o niemieckich eksperymentach z czasów II wojny wiatowej, polegaj¹cych na wykorzystywaniu cia³ pomordowanych wiêniów obozu koncentracyjnego do produkcji myd³a. Mam
w zwi¹zku z tym mieszane uczucia co do wy¿szoci rodu
ludzkiego, a przynajmniej do znacznej jego czêci, w stosunku do zwierz¹t.
Badania naukowe wykaza³y, ¿e niektóre zwierzêta równie¿
myl¹ abstrakcyjnie. Potrafi¹ wykonywaæ proste operacje
matematyczne i u¿ywaj¹ nieskomplikowanych narzêdzi.
Mo¿na im przypisaæ tak¿e zachowania mieszcz¹ce siê w
obrêbie etyki.
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