Poni¿szym artyku³em PISMO PG rozpoczyna prezentacjê uczelni wiata. Bardzo prosimy pracowników oraz studentów, którzy
wyje¿d¿aj¹ na sta¿e, konferencje i studia, o dostarczanie tekstów i zdjêæ przedstawiaj¹cych odwiedzane orodki akademickie.
Jestemy przekonani, ¿e informacje, dowiadczenia i wra¿enia uzyskane podczas zagranicznych wyjazdów spotkaj¹ siê z zainteresowaniem naszych Czytelników. Przekazywane materia³y bêdziemy publikowaæ w kolejnoci ich sk³adania.
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Uniwersytet w Glasgow

istoria Uniwersytetu Glasgow (The University of Glasgow)
siêga po³owy XV w. Z inicjatywy szkockiego króla Jakuba
II w 1451 r. papie¿ Miko³aj V og³osi³ bullê upowa¿niaj¹c¹ biskupa Turnbulla z Glasgow do stworzenia uniwersytetu w tym
miecie. Zorganizowano go na wzór Uniwersytetu Boloñskiego. W ten sposób ma³a Szkocja mia³a w XV w. ju¿ dwa uniwersytety (pierwszy za³o¿ono w 1411 r. w St. Andrews). Wkrótce
mia³ dojæ trzeci, tym razem w Aberdeen (Kings College, 1495).
Po Reformacji utworzono jeszcze dwa kolejne: Town College
w Edynburgu (1582), poprzednik dzisiejszego Uniwersytetu
Edynburskiego, oraz Marischal College w Aberdeen (1593).
Ten ostatni w 1860 r. po³¹czy³ siê z Kings College i w ten sposób powsta³ Uniwersytet Aberdeen.
Glasgow jest dzi wa¿nym orodkiem akademickim Szkocji. Obok tego za³o¿onego w po³owie XV w., istniej¹ tu dzi
jeszcze Uniwersytet Strathclyde (Strathclyde University) oraz
Uniwersytet Kaledoñski (Caledonian University).
Przez pierwsze dwa wieki Uniwersytet Glasgow nie mia³ sta³ej siedziby, a wyk³ady prowadzono w Chapter House, nale¿¹cym do tutejszej, zachowanej do dzi katedry. W XVII w. uczelnia otrzyma³a nowy budynek na High Street, okrelany przez
ówczesnych mieszkañców Glasgow jako g³ówny ornament
miasta. Znacz¹cy rozwój Uniwersytetu nast¹pi³ w XVIII w.,
kiedy to miasto bogaci³o siê, pocz¹tkowo na handlu z koloniami, a potem tak¿e jako wa¿ny orodek rozwijaj¹cego siê przemys³u brytyjskiego. W 1870 r. Uniwersytet otrzyma³ now¹ siedzibê w zachodniej czêci miasta na Gilmorehill. G³ówny gmach
zaprojektowa³ w gotyckim stylu sir George Gilbert Scott. Dzi
ten szacowny gmach, czêsto spotykany na widokówkach, otacza wiele nowoczesnych budynków, w tym jedenastopiêtrowa
Biblioteka Uniwersytecka, która posiada prawie pó³tora miliona tomów, zajmuj¹cych pó³ki o ³¹cznej d³ugoci 48 km.
Uniwersytet Glasgow mo¿e poszczyciæ siê wieloma wybitnymi osobami, które tu studiowa³y i pracowa³y. Wród nich s¹
m.in.: filozof i ojciec klasycznej ekonomii politycznej Adam
Smith (1723-1790); wybitny fizyk William Thomson, lord Kelvin (1824-1907), który zosta³ tu profesorem filozofii naturalnej w wieku lat 22; profesor medycyny i pionier antyseptyki
Joseph Lister (1827-1912); jeden z wspó³twórców telewizji John
Logie Baird (1888-1946); laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
chemii (1921), odkrywca radioaktywnych izotopów Frederick
Soddy (1877-1956). S³ynny wynalazca James Watt (1736-1819)
pracowa³ tu jako wytwórca i konserwator przyrz¹dów pomiarowych.
S³ynny lekarz nadworny z XVIII w. William Hunter (171883), jeden z najwiêkszych kolekcjonerów swej epoki, przekaza³ Uniwersytetowi Glasgow liczne zbiory sztuki, monet, eksponatów naukowych i medycznych, które sta³y siê podstaw¹
znanego na ca³y wiat Hunterian Museum & Art Gallery, mieszcz¹cego siê w g³ównym gmachu Uniwersytetu.
Obecnie Uniwersytet Glasgow posiada dziewiêæ wydzia³ów:
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Humanistyczny (Arts), Teologiczny, Prawa i Finansów, Medycyny, Nauk Przyrodniczych (Science), In¿ynierii (Engineering),
Nauk Spo³ecznych (Social Sciences), Weterynarii (Veterinary
Medicine) i Pedagogiki (Education); w ich sk³ad wchodzi ponad 100 katedr (departments). Uniwersytet zatrudnia ponad 5,5
tysi¹ca pracowników (w tym 1542 nauczycieli akademickich i
742 prac. badawczych) i jest najwiêkszym pracodawc¹ w Glasgow. Kszta³ci siê tu ponad 16 tys. studentów na studiach dziennych i 3 tys. na ró¿nych kursach; 57% stanowi¹ kobiety; 12%
zaczê³o swe studia powy¿ej 21. roku ¿ycia. Oprócz Szkotów z
zachodniej Szkocji (45% ogó³u studentów) spotkaæ mo¿na studentów z ca³ego wiata; 10% pochodzi spoza Wielkiej Brytanii
i przyby³o z ok. 80 krajów. W sk³ad najwy¿szych w³adz Uniwersytetu Glasgow wchodz¹: kanclerz, rektor (tradycyjny przedstawiciel studentów), pryncypa³ (odpowiednik naszego rektora) i sekretarz uniwersyteckiego trybuna³u (Secretary of Court).
28 lutego br. studenci Uniwersytetu Glasgow wybrali kolejnego, sto osiemnastego rektora. W g³osowaniu wziê³y udzia³
2204 osoby, co stanowi 11% ogó³u studentów. Tym razem, po
czterech turach g³osowania, rektorem wybrano absolwenta Uniwersytetu Glasgow, Grega Hemphilla, znanego telewizyjnego
aktora komediowego. 4 maja rozpocz¹³ on swoj¹ trzyletni¹ kadencjê.
Brytyjskie instytuty naukowe podlegaj¹ okresowym ocenom.
W ostatnim rankingu z 1996 r. z instytutów Uniwersytetu Glasgow najwy¿sz¹, bardzo rzadko przyznawan¹ ocenê 5* otrzyma³y: Nauki Komputerowe (Computing Science) oraz Urbanistyka (Urban Studies). Ocenê 5 otrzyma³y ponadto: Biochemia,
In¿ynieria Elektroniczna i Elektryczna, Genetyka Molekularna, Polityka oraz Instytut Europy rodkowej i Wschodniej (Central & East European Studies). Wartoæ dorocznie uzyskiwanych grantów siêga 70 milionów funtów. Instytut Biomedycyny
i Nauk o ¯yciu jest najwiêkszy w Europie pod wzglêdem liczby
zatrudnionych pracowników.
Uniwersytet Glasgow jest jednym z cz³onków za³o¿ycieli
UNIVERSITAS 21, miêdzynarodowego zwi¹zku uniwersytetów stawiaj¹cego sobie za cel wprowadzanie ogólnowiatowych
standardów kszta³cenia na poziomie wy¿szym.
Oprócz dba³oci o wysoki poziom przekazywanej studentom wiedzy teoretycznej, w wielu dziedzinach du¿y akcent k³adzie siê tak¿e na wiê teorii z praktyk¹. Szczególnym przyk³adem mog¹ tu byæ zajêcia z etyki biznesu prowadzone dla studentów ostatniego roku finansów. W ramach tych zajêæ s³uchacze spotykaj¹ siê z zaproszonymi osobami, np. ofiarami fatalnych eksperymentów farmakologicznych, ogl¹daj¹ filmy pobudzaj¹ce do dyskusji na temat etyki w biznesie, a ostatnio grupa
ochotników spêdzi³a pewien czas w... wiêzieniu, by przekonaæ
siê na w³asnej skórze, jak mo¿e wygl¹daæ fina³ np. afery finansowej. Daje to te¿ okazjê do kontaktów z wiêniami skazanymi
za przestêpstwa gospodarcze, co jest swoist¹ lekcj¹ etyki biznesu. Prowadz¹cy te zajêcia Dr Ken McPhail twierdzi, ¿e noc
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spêdzona w wiêzieniu mo¿e dla przysz³ego finansisty byæ wielce pouczaj¹ca i bardziej utrwali siê w pamiêci ni¿ najciekawszy nawet wyk³ad prowadzony w uniwersyteckim audytorium.
Co 50 lat Uniwersytet Glasgow wiêci rocznicê swego powstania. Tak jest równie¿ w tym roku. Z tej okazji przyznawane
s¹ m.in. honorowe doktoraty. Otrzymuj¹ je najczêciej akademicy, ale tak¿e uznane osobistoci z innych dziedzin. Na licie
tegorocznych laureatów znajduj¹ siê m.in.: Karol ksi¹¿ê Walii;
prof. Pier Ugo Calzolari, rektor Uniwersytetu w Bolonii, na którym wzorowano siê, zak³adaj¹c w 1451 r. Uniwersytet Glasgow; pryncypa³ i wicekanclerz McGill University, za³o¿o- nego
w 1823 r. przez absolwenta Glasgow Jamesa McGilla, który
wyemigrowa³ do Kanady i zosta³ najbogatszym cz³owiekiem w
Montrealu; Christiane NusleinVollhard z Max Planck Institut
für Entwicklungsbiologie w Niemczech; golfiarz Collin Mongomerie.
Jednym z bardziej spektakularnych wydarzeñ roku jubileuszowego jest bieg na trasie Rzym  Glasgow. Prof. Neill Garrod postanowi³ przebiec tê trasê, jak¹ przeby³a w 1451 r. bulla
papieska zawieraj¹ca zgodê na za³o¿enie uniwersytetu w Glasgow. Start nast¹pi³ 23 kwietnia, a profesorbiegacz oczekiwany jest w Glasgow 20 czerwca. W tej uroczystej podró¿y
towarzyszy mu kawalkada samochodów prowadzonych przez
innych pracowników Uniwersytetu, którzy zmieniaj¹ siê co dwa
tygodnie, po czym wracaj¹ do pracy.
Innym wydarzeniem bêd¹ instalacje piêciu amerykañskich
artystów, organizowane w ró¿nych historycznych miejscach
Glasgow, pod wspólnym tytu³em Contemplation on the Spiritual (Kontemplacja Duchowoci), a nawi¹zuj¹ce do zwi¹zków
sztuki i religii na przestrzeni dziejów. Kuratorami tego przedsiêwziêcia s¹ Ken Mitchell z Glasgow School of Art i prof.
David Jasper, dziekan Wydzia³u Teologicznego.
Kulminacj¹ obchodów 550. rocznicy za³o¿enia Uniwersytetu Glasgow bêdzie Celebration Weekend 1315 lipca. Szczególnie interesuj¹co zapowiada siê zjazd by³ych absolwentów i
ich spotkanie z obecnymi pracownikami instytutów, na których
kiedy studiowali.
***
W ramach programu obchodów 550. rocznicy za³o¿enia
Uniwersytetu Glasgow odbywa siê wiele konferencji, seminariów i uroczystoci. W dniach 36 kwietnia spotkali siê tu filozofowie z ró¿nych krajów, by wzi¹æ udzia³ w konferencji The
Scottish Enlightenment in its European Context (Owiecenie
szkockie w kontekcie europejskim). Pisz¹cy te s³owa mia³ przyjemnoæ przedstawiæ referat Filozofia Adama Smitha w polskich publikacjach.
Korzystaj¹c z okazji, odwiedzi³em tak¿e Instytut Europy
rodkowej i Wschodniej, gdzie znajduje siê Zak³ad Jêzyka
Polskiego. Jeden z etatów wyk³adowcy tego jêzyka (Stepek
Chair in Polish) ufundowa³ milioner polskiego pochodzenia Jan
Stepek.
W broszurze informuj¹cej o jêzykach nauczanych na Uniwersytecie Glasgow (m.in. celtycki, francuski, w³oski, a tak¿e
jêzyki s³owiañskie) przczyta³em m.in.: Czy lubisz wyzwania?
Czy pobudza ciê perspektywa odkrycia nieznanego? Jeli tak,
to jêzyk polski jest tym, czego szukasz. Egzotyczny, ale nie ezoteryczny jêzyk polski prze³amuje stare polityczne granice i zyskuje na znaczeniu w postkomunistycznej rzeczywistoci, w
jakiej obecnie ¿yjemy.
Stefan Zabieglik
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
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SZMINKA
By³ cisk  do kolejki wskoczy³em,
¯e jadê by³em wprost rad,
Przy wyjciu  co zobaczy³em?
Na p³aszczu szminki by³ lad.
Pamiêtam ten t³ok, niewygodê,
I zapach pamiêtam tej damy,
Pamiêtam dzieñ i pogodê,
Gdy rzek³a  przepraszam  cieramy?
Innym znów razem na balu,
A po pó³nocy ju¿ by³o,
Jakie urocze koci¹tko,
Ko³nierzyk mi szmink¹ zbrudzi³o.
Pamiêtam ten bal, to spojrzenie,
Jej sukniê z³ot¹  balow¹,
A z ko³nierzykiem zdarzenie,
Zemst¹ by³o wzorow¹.
Kiedy na imieninach,
Policzki mia³em w usteczka,
Czerwone, po kilku winach,
Zrobi³a je anio³ dzieweczka.
Pamiêtam te imieniny,
I litry bia³ego wina,
To by³o z mojej przyczyny,
Gor¹ca te¿ by³a dziewczyna.
Kto powie: ja te¿ to znam!
No, w³anie o to mi chodzi,
Bo chcia³em przypomnieæ wam,
Jak szminka wspomnienia rodzi.

Umiechaj siê
Chcesz?  przyniosê ci ma³¹ biedronkê,
Albo motyla w ¿ó³tej pelerynce,
Tylko umiechnij siê bardzo ciê proszê,
Tak jak przysta³o to czyniæ dziewczynce.
Albo przyniosê ci jeden p³atek ró¿y,
Albo du¿y bukiet pachn¹cego bzu,
¯eby siê tylko zawsze umiecha³a
Nawet na poduszce le¿¹c podczas snu.
Bo kocham twój umiech i zêbów pere³ki,
Bo kocham ten wdziêczny grymas na twarzy,
A ty podziêkuj za to Panu Bogu,
¯e tym bogactwem ciebie obdarzy³.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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Poni¿szy artyku³ przygotowany zosta³ jako referat na zajêcia
z przedmiotu obieralnego Historia filozofii na tle cywilizacji europejskiej, prowadzonego przez dr. hab. Stefana Zabieglika w semestrze letnim 1999/2000 dla studentów IV roku
Wydzia³u ETI .
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Natura cz³owieka
w ujêciu Ericha Fromma

rich Fromm (19001980) urodzi³ siê we Frankfurcie nad
Menem, studia odbywa³ na uniwersytetach we Frankfurcie,
Monachium i Heidelbergu. Jego umys³owoæ kszta³towa³a siê
pod wp³ywem filozofii niemieckiej, a zw³aszcza teorii psychoanalizy stworzonej przez wiedeñskiego psychiatrê dr. Zygmunta Freuda (1856-1939). Po studiach podj¹³ pracê w berliñskim
Instytucie Psychoanalizy.
Po dojciu Hitlera do w³adzy Fromm wyemigrowa³ do Meksyku, gdzie zosta³ dyrektorem Instytutu Psychoanalizy. Nastêpnie przeniós³ siê do Nowego Jorku i wyk³ada³ psychologiê na
tamtejszym uniwersytecie. Fromm uwa¿any jest  obok K. Horneya i H. S. Sullivana  za jednego z twórców neopsychoanalizy, który to nurt upatruje g³ównych róde³ niewiadomych procesów emocjonalnych, maj¹cych wp³yw na zachowanie cz³owieka, nie w jego biologicznej naturze (jak s¹dzi³ Z. Freud),
lecz w kontaktach z innymi ludmi. Podstawowe za³o¿enia filozofii Fromma mo¿na sprowadziæ do dwóch nastêpuj¹cych tez:
♦ jednostka jest wytworem spo³eczeñstwa;
♦ w spo³eczeñstwie przemys³owym cz³owiek podlega procesom alienacji, czyli wyobcowania.
Liczne publikacje E. Fromma podejmuj¹ g³ównie zagadnienia z dziedziny socjopsychologii i religioznawstwa. Najbardziej
znane z nich, to: Ucieczka od wolnoci (1941, wydanie polskie
1970), Niech siê stanie cz³owiek (1947, wyd. polskie 1994),
Zapomniany jêzyk (1951, wyd. polskie 1972), Zdrowe spo³eczeñstwo (1955), Psychoanaliza i religia (1956), O sztuce mi³oci (1956, wyd. polskie 1971), Mieæ czy byæ (1976, wyd. polskie 1989).
Esej Wojna w cz³owieku - anatomia ludzkiej destruktywnoci (War within Man - the Anatomy of Human Destructiveness),
na podstawie którego dokonano niniejszego opracowania, ukaza³ siê w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych, ale  jak niektóre
inne prace Fromma  nie móg³ byæ opublikowany, z przyczyn
ideologicznych, w Polsce Ludowej. Zosta³ on jednak wydany
w drugim obiegu w podziemnej oficynie w Gdañsku. Skromne
wydanie broszurowe ukaza³o siê u nas w 1993 r. W nastêpnym
roku Wojnê w cz³owieku wyda³a Agencja Wydawnicza Jacek
Santorski & Co.
Cz³owiek  owca czy wilk?
Od niepamiêtnych czasów trwa spór filozoficzny: jaka jest
natura cz³owieka  dobra czy z³a? Czy rodz¹c siê, cz³owiek jest
istot¹ dobr¹, mi³uj¹c¹ ¿ycie i potrafi¹c¹ kochaæ, czy te¿ jest z
gruntu z³y i sk³onny do destrukcji? Czy rodzi siê on jako owa
tabula rasa, a jego dobre albo z³e sk³onnoci s¹ tylko wynikiem wp³ywu warunków, w jakich siê rozwija? Czy te¿ ka¿dy
nosi w sobie jaki gen dobra albo z³a?
Wielu uwa¿a, ¿e ludzie s¹ owcami; inni za twierdz¹, ¿e w
cz³owieku dominuje natura wilka. Ci pierwsi argumentuj¹, ¿e
³atwo na ludzi wp³yn¹æ, zmusiæ ich, by robili, co im siê ka¿e,
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nawet gdy jest to skierowane przeciwko nim samym. Wed³ug
zwolenników takiej koncepcji  jak pisze Fromm  ludzie id¹
za swoimi przywódcami na wojny, które przynios¹ im tylko
zniszczenie, uwierz¹ w ka¿dy nonsens, o ile zostanie on przedstawiony dostatecznie energicznie i poparty si³¹. Gdyby ludzie byli owcami, to historia ludzkoci nie by³aby histori¹ wojen.
Mo¿na by wiêc s¹dziæ, ¿e cz³owiek jest z natury wilkiem.
Przecie¿ ani Hitler ani Stalin sami nie wymordowali milionów
istnieñ ludzkich. Mieli do dyspozycji zastêpy lepo im pos³usznych wilków, które robi³y to za nich chêtnie, a nawet z przyjemnoci¹.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e zdecydowana wiêkszoæ ludzi
to wilki w owczej skórze, któr¹ stanowi¹ zasady moralne i konwenanse, hamuj¹ce ujawnienie prawdziwej natury. Gdy tylko
zostajemy pozbawieni tych hamulców, ukazuje siê prawdziwy
obraz cz³owieka - bestii ¿¹dnej krwi i pa³aj¹cej chêci¹ zadawania bólu.
A mo¿e, po prostu, mamy do czynienia z mniejszoci¹ wilków i wiêkszoci¹ owiec. Mo¿e jest tak  by u¿yæ s³ów Fromma  ¿e wilki chc¹ zabijaæ, owce poddawaæ siê. Od tej chwili
wilki maj¹ owce, by je zabijaæ, mordowaæ i dusiæ, a owce godz¹ siê na to nie dlatego, ¿e im to odpowiada, ale dlatego, ¿e
chc¹ siê poddawaæ.
Biofile i nekrofile
W Wojnie w cz³owieku E. Fromm wyró¿ni³ dwa typy ludzi:
1. biofile  czyli tacy, którzy kochaj¹ ¿ycie;
2. nekrofile  którzy kochaj¹ mieræ.
Za³o¿y³ te¿, ¿e  poza skrajnymi przypadkami  jednostka
mo¿e przejawiaæ obie te tendencje. Cz³owiek zas³uguje na miano nekrofila, jeli posiada wiêcej cech charakterystycznych dla
ludzi przejawiaj¹cych umi³owanie mierci, ni¿ cech wiadcz¹cych o umi³owaniu ¿ycia. I na odwrót, cz³owiek posiadaj¹cy
chêæ ¿ycia przewy¿szaj¹c¹ umi³owanie mierci, swojej lub cudzej, mo¿e byæ nazwany biofilem.
Nekrofilem jest osoba, któr¹ fascynuje wszystko, co jest
zwi¹zane ze mierci¹, czyli zw³oki, gnicie, ekskrementy, brud.
Ulubionym tematem jej rozmów s¹ choroby, pogrzeby i mieræ.
Klasycznym przyk³adem czystego, typowego nekrofila  pisze Fromm  by³ Hitler. Zniszczenie fascynowa³o go, a zapach
mierci by³ dla niego przyjemny. Nekrofile lubuj¹ siê w przesz³oci. S¹ zimni i zdyscyplinowani. Ekscytuje ich przemoc,
czyli zabijanie, upokarzanie, pozbawianie kogo w³asnoci. Stosowanie przemocy nie jest u nich aktem jednorazowym, lecz
stanowi sposób ¿ycia. Dla nekrofila nie jest istotna ró¿nica p³ci.
Dla niego istniej¹ tylko dwie kategorie  zabijaj¹cy i zabijani.
Kocha tych pierwszych i zarazem nienawidzi drugich. Osoba
nekrofilna traktuje ¿ycie w sposób mechaniczny. Chce posiadaæ nad wszystkim kontrolê, st¹d zamienia innych w zw³oki
albo w ¿ywe rzeczy, którymi mo¿e kierowaæ. Poci¹ga j¹ ciemnoæ i noc oraz wszystko, co jest skierowane przeciw ¿yciu.
Jest uporz¹dkowana, obsesyjna i punktualna.
Jednak nie wszystkie te cechy wystêpuj¹ u nekrofila jednoczenie i w tym samym stopniu. Ka¿da z nich mo¿e przejawiaæ siê
w sposób bardziej widoczny u jednych, a mniej u drugich; niektóre za mog¹ w ogóle nie wystêpowaæ.
Esencj¹ orientacji biofilnej jest mi³oæ ¿ycia przeciwstawiona mi³oci mierci. Fromm uwa¿a, ¿e stanowi ona pierwotn¹
tendencjê wszystkich ¿ywych organizmów. Ich wrodzon¹ cech¹ jest bowiem ¿yæ i ochraniaæ swoje istnienie oraz walczyæ
ze mierci¹. Powoduje to, ¿e istoty mi³uj¹ce ¿ycie maj¹ sk³on-
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noæ do integrowania siê. D¹¿¹ one do ³¹czenia siê w pary i
rozmna¿ania. Poci¹ga je ¿ycie i proces tworzenia. Wol¹ budowaæ ni¿ trwaæ w niezmienionym stanie. Pragn¹ wp³ywaæ poprzez rozum, mi³oæ i w³asny przyk³ad. Dla biofila dobre jest
to, co s³u¿y ¿yciu, a z³e to, co prowadzi do mierci. Sumienie
biofilnej osoby nie wymusza powstrzymania siê od z³a, ani nie
zmusza do czynienia dobra.
Wspó³zale¿noæ miêdzy obiema orientacjami
Czyste formy wymienionych wy¿ej postaw wystêpuj¹ niezwykle rzadko. Jak pisze Fromm, wiêkszoæ ludzi posiada
mieszaninê orientacji nekrofilnych i biofilnych; wa¿ne jest to,
która z orientacji przewa¿a. Jeli jednak naturaln¹ dla cz³owieka ma byæ postawa biofilna, to powstaje pytanie: w jakich
warunkach mo¿e dojæ do ujawnienia siê tendencji nekrofilnych?
Wed³ug Fromma, najwa¿niejszym warunkiem rozwoju mi³oci ¿ycia u dziecka jest bycie z ludmi, którzy kochaj¹ ¿ycie. Rozwojowi biofilii sprzyja ciep³y, uczuciowy kontakt z
innymi, wolnoæ, niestosowanie grób, wolnoæ w kszta³towaniu osobowoci i po¿ytkowaniu talentów. Ca³kiem przeciwstawne warunki sprzyjaj¹ natomiast rozwojowi nekrofilii. Nale¿¹
do nich: dojrzewanie wród ludzi mi³uj¹cych mieræ, lêk, ograniczenie wolnoci czy warunki, które czyni¹ ¿ycie pe³nym rutyny.
A zatem, rozwojowi orientacji biofilnej sprzyjaj¹ warunki
umo¿liwiaj¹ce swobodny rozwój indywidualnoci, natomiast
wszelkie ograniczenia powoduj¹ rozwój tendencji nekrofilnych.
Niew¹tpliwie ma na to wp³yw tak¿e ogólna sytuacja ¿yciowa
jednostek. Niedostatek, tak¿e w sensie psychologicz- nym, powoduje, ¿e wiêkszoæ energii witalnej jest tracona na obronê
¿ycia, a szczególnie na walkê o odsuniêcie groby g³odu. Innym wa¿nym aspektem jest niesprawiedliwoæ, rozumiana jako
wyzysk jednej klasy spo³ecznej przez drug¹. Uniemo¿liwia to
rozwój jednostek nale¿¹cych do klasy wyzyskiwanej i ich dostêp do dziedzictwa ludzkoci. Jeli dana jednostka staje siê
instrumentem s³u¿¹cym do osi¹gniêcia celów innego cz³owieka, pog³êbia to jej frustracjê i powoduje wiêksz¹ intensywnoæ
rozwoju orientacji umi³owania mierci. Dlatego dla rozwoju
orientacji biofilnej niezbêdna jest wolnoæ, nie tylko w sensie
politycznym, ale przede wszystkim jako wolnoæ do tworzenia,
budowania, mylenia i podejmowania ryzyka. Wymaga to od
jednostki aktywnoci i odpowiedzialnoci, w przeciwieñstwie
do biernoci i przedmiotowoci, które wywo³uj¹ rozwój osobowoci nekrofilnej. Fromm twierdzi, ¿e mi³oæ ¿ycia rozwinie
siê w spo³eczeñstwie, w którym bezpieczeñstwo i podstawowe
warunki godnego ¿ycia nie s¹ zagro¿one, w spo³eczeñstwie sprawiedliwym, w którym nikt nie mo¿e byæ rodkiem dla osi¹gniêcia celów innych osób, i wolnym, w którym ka¿da jednostka
ma mo¿noæ bycia czynnym i odpowiedzialnym cz³onkiem spo³eczeñstwa.
Zastrze¿enia
Fromm przyznaje, ¿e kwesti¹ dyskusyjn¹ w przedstawionej
teorii natury ludzkiej jest pytanie: czy cz³owiek, który zabija,
aby ¿yæ, jest kierowany mi³oci¹ do ¿ycia, czy te¿ jest zafascynowany mierci¹?
Autor Wojny w cz³owieku uwa¿a, ¿e w takiej sytuacji mamy
do czynienia z innym rodzajem agresji. Typowy nekrofil, to
mi³onik mierci, niszczenia i tortur. Natomiast zabiæ w obronie ¿ycia zdolna jest, paradoksalnie, tylko jednostka bardzo je
szanuj¹ca. Trudno jest jednak zakwalifikowaæ ten czyn jednoznacznie, poniewa¿ jeli nawet zabijanie ma s³u¿yæ ¿yciu, nigdy nie jest dobre.
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Innym problemem, na który wskazuje Fromm, jest destrukcja, jako wyraz braku samorealizacji. Cz³owiek chce byæ bardziej aktywny, ni¿ bierny. Ale gdy stanie siê bezsilny wobec
warunków, które uniemo¿liwiaj¹ jego rozwój, próbuje zwróciæ
na siebie uwagê nie poprzez tworzenie, ale przez niszczenie.
Niszcz¹c ¿ycie  pisze Fromm  przekracza je; w akcie niszczenia udowadnia sobie, ¿e góruje nad tym, czego nie móg³
stworzyæ: nad ¿yciem. (...) Fascynacja mierci¹ i tortur¹ jest
reakcj¹ cz³owieka, któremu nie uda³o siê ¿yæ; jest to wyraz zazdroci kaleki, który wola³by raczej widzieæ zniszczenie ¿ycia,
ni¿ stan¹æ twarz¹ w twarz wobec swojego kalectwa. Wynika
st¹d, ¿e taka przemoc jest wynikiem chêci dzia³ania, ale nie
mo¿noci samorealizacji. Wobec tego, takiego rodzaju agresji
te¿ nie mo¿na jednoznacznie zakwalifikowaæ. Nie mo¿na bowiem stwierdziæ, ¿e jest przejawem nekrofilii, gdy¿ w tym wypadku wynika ona z czysto biofilnej chêci dzia³ania i wprowadzania zmian.
Jeszcze innym przejawem agresji, który  zdaniem Fromma
 trudno zakwalifikowaæ jednoznacznie, jest przemoc wobec
obcego. Sk³onnoæ ta spotykana by³a czêsto u ludów prymitywnych. Dla tubylców obcy, cz³onek innego plemienia, nierzadko oznacza³ osobnika nie w pe³ni ludzkiego, z którym siê
oni nie identyfikowali. W tym wypadku zabijanie ludzi mo¿e
byæ odczuwane tak, jak zabijanie zwierz¹t. Poza tym dochodz¹
tu jeszcze inne aspekty, takie jak radoæ ze zrêcznoci i zwyciêstwa, a nie samego zadania mierci.
Czyny sadystyczne mog¹ byæ nieraz motywowane d¹¿eniem
do poznania obiektu poprzez roz³o¿enie go na czêci. Fromm
twierdzi jednak, ¿e jakakolwiek gloryfikacja przemocy jest nie
tylko niebezpieczna, jest k³amstwem. Umieranie nigdy nie jest
przyjemne, chyba ¿e w przypadku perwersyjnego nekrofila, a
zabijanie nigdy nie prowadzi do realizacji tego, co ludzkie.
Zabijanie jest zawsze gwa³ceniem tego, co ludzkie, zarówno u
tego, który zabija, jak i u zabijanego.
Przemoc w epoce nuklearnej
Dotychczasowe wojny uzasadniano obron¹ przed atakiem,
korzyciami gospodarczymi, wyzwoleniem, s³aw¹, odnow¹ sposobu ¿ycia. Jak jednak uzasadniæ wojnê nuklearn¹? Nie ma z
niej przecie¿ ¿adnych korzyci, ¿adnej s³awy ani wyzwolenia.
Pozostaje tylko zniszczenie. Mimo to ca³y czas prowadzone s¹
zbrojenia, a ludzkoæ d¹¿y do samozag³ady. Fromm pyta: Dlaczego ludzie, którzy maj¹ tyle motywów do ¿ycia, lub co najmniej takie mo¿na mieæ wra¿enie, bior¹ trzewo pod uwagê
zniszczenie wszystkiego? I odpowiada na to: ludzie nie boj¹
siê ca³kowitego zniszczenia, poniewa¿ nie kochaj¹ ¿ycia, wielu
jest nawet zafascynowanych mierci¹.
Sk¹d bierze siê taka postawa spo³eczeñstwa? Przecie¿ powszechnie uwa¿a siê, ¿e dzisiejsza kultura preferuje daleko id¹c¹
wolnoæ jednostki. Wolnoæ myli, wolnoæ s³owa, a czasem
nawet wolnoæ orientacji seksualnej. Nigdy wczeniej nie istnia³a kultura z takim umi³owaniem przyjemnoci i z takim d¹¿eniem do podniecenia. Ale, niestety, nasza cywilizacja  jak
s¹dzi Fromm - nie jest ukierunkowana na ¿ycie. Naszym g³ównym celem jest produkcja oraz zdobywanie rzeczy. Ludzie traktowani s¹ jak liczby i zamieniaj¹ siê w ¿ywe rzeczy. Bardziej
kochamy urz¹dzenia mechaniczne, ni¿ ¿ywe istoty. Ludzie interesuj¹ siê innymi jako reprezentantami zachowañ rejestrowanych przez urzêdy statystyczne  ich wspólnymi, a nie indywidualnymi cechami. Administruje siê nimi, jakby byli rzeczami.
Ale cz³owiek nie jest stworzony po to  pisze Fromm  aby
by³ rzecz¹; gdy staje siê rzecz¹, obumiera; wtedy staje siê desperatem i pragnie zabiæ wszelkie ¿ycie.
str. 6

Widaæ wyranie, jak¹ rolê w naszym ¿yciu odgrywa zabijanie. Media pe³ne s¹ opisów zniszczeñ, brutalnoci i sadyzmu.
Dlaczego? Poniewa¿ to najbardziej podnieca masy. Najbardziej
ekscytuje ludzi ogl¹danie lub czytanie o zabijaniu; bez znaczenia jest tutaj, czy jest to morderstwo czy wypadek. Ludzie ¿yj¹cy w takim systemie  twierdzi Fromm  musz¹ nieuchronnie
coraz bardziej oddalaæ siê od ¿ycia i coraz bardziej odczuwaæ
fascynacjê mierci¹. Nie s¹ tego wiadomi. Uznaj¹ dreszcze
podniecenia za radoci ¿ycia i ¿yj¹ w iluzji, ¿e ¿yj¹ w pe³ni
tylko wtedy, gdy maj¹ wiele rzeczy w posiadaniu i u¿ytkowaniu.
Autor Wojny w cz³owieku uwa¿a, ¿e za odbudowê spo³eczeñstwa powinni wzi¹æ siê ci, którzy reprezentuj¹ tradycje religii i humanizmu. Zarzuca im, ¿e nie mówi¹ g³ono, i¿ nie ma
bardziej miertelnego grzechu, ni¿ umi³owanie mierci i potêpienie ¿ycia. Nale¿a³oby sk³oniæ nasze najlepsze umys³y  naukowców, artystów i nauczycieli  by nauczali, jak wzbudzaæ i
rozwijaæ mi³oæ ¿ycia. Jak powstrzymaæ mi³oæ do gadgetów,
która przynosi zysk tylko korporacjom? Mo¿e jest ju¿ za póno. Ale mo¿e jednak istnieje jeszcze cieñ szansy. Cz³owiek musi
sobie tylko zdaæ sprawê, ¿e mi³oæ ¿ycia i mi³oæ mierci nie s¹
dualizmem zawartym w cz³owieku, lecz stanowi¹ mo¿liwoæ
jego indywidualnego wyboru. Podejmuje on ten wybór za ka¿dym razem, gdy lekcewa¿y ¿ycie i odrzuca je. Ka¿dy akt lekcewa¿enia i odrzucania ¿ycia, obojêtnoci dla ¿ycia i marnowania go  konkluduje Fromm  jest krokiem w kierunku umi³owania mierci. Tego wyboru musi cz³owiek dokonywaæ w
ka¿dej minucie. Nigdy konsekwencje b³êdnego wyboru nie by³y
tak ca³kowite i nieodwracalne jak dzisiaj. Nigdy ostrze¿enie
Biblii nie by³o tak znacz¹ce: Biorê dzi przeciwko wam na
wiadków niebo i ziemiê, k³adê przed wami ¿ycie i mieræ, b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo. Wybierajcie wiêc ¿ycie, bycie
¿yli wy i wasze potomstwo.
Uwagi koñcowe
Uwa¿am, ¿e Erich Fromm ma wiele racji. Wszyscy widzimy, jak wzbiera wokó³ nas i w nas samych agresja, jak bardzo
jestemy wyprani z uczuæ. Mylê, ¿e Fromm ma racjê twierdz¹c, i¿ cz³owiek jest stworzeniem z natury dobrym, ale ostatecznie jego charakter zale¿y od warunków, w jakich przysz³o
mu ¿yæ. Gdybymy nawet rozwa¿ali cz³owieka w kategoriach
czysto biologicznych, to przecie¿ zwierzêta nie s¹ tak okrutne,
jak cz³owiek. Tylko cz³owiek potrafi byæ besti¹ dla drugiego
cz³owieka, to tylko cz³owiekowi mo¿e sprawiæ przyjemnoæ
zadawanie bólu innej istocie. Zwierzêta, jeli zabijaj¹, czyni¹
tak, aby ¿yæ; inne istoty s¹ dla nich pokarmem, bez którego
same gin¹. Jeli nawet cz³owiek spotyka siê z jakimi nieuzasadnionymi, jego zdaniem, atakami zwierz¹t, to zapomina- my,
¿e w³anie wszêdobylski cz³owiek burzy harmoniê przyrody.
Wdziera siê w dobrze zorganizowane ¿ycie wiata przemoc¹.
Nie potrafi wtopiæ siê w ekosystem i ¿yæ w zgodzie z przyrod¹.
Kiedy podejmowana jest decyzja o upieniu psa, który bez powodu zagryz³ cz³owieka, ma³o kto zapyta, w jakich warunkach
wychowywa³ siê ten pies. Czy w rodzinie, w której wystêpuje
wiele agresji, mo¿e wychowaæ siê normalny czworonóg? Czy
taka rodzinie mo¿e wychowaæ dziecko szanuj¹ce ¿ycie i potrafi¹ce kochaæ wiat? Uwa¿am, ¿e nie. Wszystkie krzywdy, jakie
nam ktokolwiek kiedy wyrz¹dzi³, tkwi¹ w nas. Czêsto mo¿emy sobie nawet nie zdawaæ z tego sprawy, ale to siedzi gdzie
g³êboko i mo¿e ujawniæ siê w ka¿dej chwili. W¹tpiê, ¿eby z³o
by³o prawdziw¹ natur¹ cz³owieka. I wiêcej, ¿eby by³o prawdziw¹ natur¹ wiata. Mylê, ¿e nale¿y oddzieliæ tutaj koniecznoæ
zdobywania po¿ywienia od z³a wyrz¹dzanego bezpodstawnie.
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Zwierzêta zabijaj¹, ¿eby ¿yæ. Najedzony lew nie zabije antylopy tak sobie, aby popastwiæ siê nad s³abszym. Nie czarujmy siê, uk³ad pokarmowy cz³owieka nie jest przystosowany do
spo¿ywania wy³¹cznie rolin. Ludzie powinni jeæ miêso, ale
czy wszystkie zabite przez nich zwierzêta straci³y ¿ycie, aby
stanowiæ pokarm dla cz³owieka?
To cz³owiek wymyli³ polowania dla przyjemnoci, ¿eby siê
sprawdziæ, ¿eby wzbudziæ powa¿anie u innych. Cz³owiek, który  ze wzglêdu na umiejêtnoæ mylenia  postawi³ siê wy¿ej
od innych zwierz¹t. Mo¿na by wiêc dojæ do konkluzji, ¿e ród³em z³a na wiecie jest w³anie cz³owiek. Tak, ale tego cz³owieka musia³ kto wychowaæ i kto go tego z³a nauczy³. Przecie¿ ma³e dziecko, gdy pozna, co to jest ból, nie zada go drugiej
¿ywej istocie, kiedy siê dowie, ¿e ta mo¿e cierpieæ na równi z
nim. Jeli przyjmiemy, ¿e ludzkoæ wywodzi siê od Adama i
Ewy, którzy zostali stworzeni na podobieñstwo Boga, to musieli byæ oni z natury sk³onni do dobra.
Dlatego uwa¿am, ¿e nawet gdy rodzice s¹ dobrzy, to i tak
zawsze mog¹ wyst¹piæ okolicznoci, przy których wychowywane przez nich dziecko straci pierwotny instynkt dobra i zacznie rozwijaæ w sobie z³o. Mylê, ¿e Fromm dokona³ trafnego
podzia³u ludzi na tych, w których przewa¿a umi³owanie ¿ycia, i
tych, co bardziej ni¿ ¿ycie mi³uj¹ mieræ. Wystarczy siê rozejrzeæ. Najwiêkszy zachwyt w wiêkszoci ludzi wzbudza mieræ.
Szczególnie w czasach nam wspó³czesnych mieræ sta³a siê informacj¹ na sprzeda¿, czym powszechnym, z czym siê na co
dzieñ spotykamy w mediach. ¯eby byæ na czasie, na pocz¹tku pozornie, zachwycamy siê mierci¹. Szczególnie wyrane
jest to u dzieci, które  aby zaimponowaæ rówienikom  opisuj¹ z wypiekami na twarzy krwawe sceny z filmów. Z czasem
staje siê to norm¹. Film bez przemocy staje siê nudny i nieekscytuj¹cy.
A im wiêcej ludzi chce ogl¹daæ takie filmy, tym wiêcej siê
ich produkuje. Ludzi podnieca ogl¹danie mierci. I okazuje siê,
¿e tak¿e jej zadawanie. Przyk³adów nie trzeba specjalnie szukaæ. Wiele by³o wojen o wp³ywy, o ziemiê, o z³oto. Zawsze
znajdowano jakie szczytne wyjanienie dla rzezi, mordów i
przemocy. Usprawiedliwia siê przeladowania rasowe, wojny
domowe i wojny okupacyjne. Gdzie le¿y powód, dla którego
cz³owiek zaczyna niszczyæ i wyzbywaæ siê resztek dobra? Popar³ bym tutaj Fromma, twierdz¹c, ¿e najwa¿niejsz¹ rzecz¹
kszta³tuj¹c¹ umi³o- wanie ¿ycia u cz³owieka jest jego wychowanie. Ludzie planuj¹cy poczêcie dziecka czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy, jak¹ bior¹ na siebie odpowiedzialnoæ. Urodzenie
dziecka jest niczym w porównaniu z koniecznoci¹ póniejszego jego dobrego wychowania. Dziecko potrzebuje mi³oci i
zainteresowania. W dzisiejszym wiecie, gdy ka¿dy patrzy na
siebie, rodzice zajêci robieniem kariery i zdobywaniem rzeczy
s¹ z³ym przyk³adem dla dziecka, dla którego tak¿e zaczyna siê
liczyæ coraz bardziej posiadanie rzeczy. Przy czym wina nie
le¿y tylko po stronie rodziców. Najgorsze s¹ propagowane przez
media wzorce, które nie s³u¿¹ cz³owiekowi, a koncernom sprzedaj¹cym swoje wyroby. Wmawia siê ludziom, ¿e s¹ wolni, ¿e
s¹ sob¹, a z drugiej strony traktuje siê ich jak liczby, dzieli na
grupy, przypisuje do okrelonych spo³ecznoci. Narzuca siê z³e
schematy postêpowania, które niszcz¹ indywidualnoæ. Ludzie,
którzy j¹ stracili, wywo³uj¹ presjê na innych, aby siê do nich
upodobnili. By³oby dobrze, gdyby propagowane wzorce wywo³ywa³y w nas dobro, rozwija³y umiejêtnoæ kochania i s³u¿enia ¿yciu. Ale, niestety, dla wielu z nas pieni¹dze i rzeczy materialne s¹ w ¿yciu najwa¿niejsze.
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To g³ównie one stanowi¹ o podzia³ach. Powoduj¹, ¿e ludzie
s¹ zdolni zrobiæ wszystko, aby je zdobyæ. Ci, którym siê nie
uda³o, s¹ sfrustrowani i zagubieni. Ich bezsilnoæ przekszta³ca
siê w nienawiæ do tych, którym siê powiod³o. Dzieci wychowuj¹ce siê w takim domu ju¿ od ma³ego ucz¹ siê z³oci i nienawici do innych i do samych siebie. Nie oznacza to, oczywicie,
¿e w biednym domu nie mo¿na stworzyæ atmosfery umi³owania
¿ycia oraz, ¿e dostatek tak¹ atmosferê gwarantuje. Ludzie zajêci zdobywaniem coraz wiêkszych iloci rzeczy i pieniêdzy mniej
czasu powiêcaj¹ swoim dzieciom. Brak kontaktu wynagradzaj¹ rzeczami, które go, niestety, nie zast¹pi¹. Staraj¹ siê wpoiæ
dzieciom wartoci, których sami nie reprezentuj¹. Zapominaj¹,
¿e najwa¿niejszy jest przyk³ad. Dzieci doskonale widz¹ ich zak³amanie i same buntuj¹ siê przeciw przestrzeganiu regu³, których nie szanuj¹ ich rodzice. Nie bez znaczenia jest tak¿e wp³yw
rodowiska, które  niestety  ho³duje aksjologicznemu materializmowi, preferuj¹c dobra materialne nad duchowe.
Mo¿na próbowaæ usprawiedliwiaæ tak¹ postawê tym, ¿e
mamy schy³ek epoki, któremu towarzysz¹ nastroje niepewnoci i lêku przed nastêpnym stu-, lub tysi¹cleciem. Ale jeli nie

uwiadomimy sobie, ile w nas z³a i mierci, to XXI wiek nie
bêdzie wcale lepszy.
Nie zgodzi³bym siê natomiast z w¹tpliwociami Fromma, co
do jego w³asnej teorii. Uwa¿am, ¿e wszelka bezsensowna przemoc jest przejawem nekrofilii. Samo traktowanie innego cz³owieka jako istoty ni¿szej z powodu ró¿nicy rasy lub wyznania
nie mo¿e byæ nigdy traktowane jako wyraz umi³owania ¿ycia.
Dotyczy to równie¿ znêcania siê nad wszelkimi ¿ywymi istotami, bez wzglêdu na to, czy jest to spowodowane poznawcz¹
ciekawoci¹, czy uczuciem wrogoci do obcych.
Zdajê sobie sprawê, ¿e moje pogl¹dy mog¹ wydaæ siê komu kontrowersyjne, ale takie w³anie myli wywo³a³a we mnie
lektura Wojny w cz³owieku E. Fromma. I chyba taka te¿ powinna byæ rola filozofii  zachêcaæ do mylenia i do wyci¹gania
w³asnych wniosków.
Bogus³aw Sobotka
Student Wydzia³u Elektorniki,
Telekomunikacji i Informatyki

Studia wy¿sze drugiego stopnia (kurs magisterski A.D. 1952)
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rzed zakoñczeniem kursu in¿ynierskiego zostalimy poin
formowani przez dziekanat o zakwalifikowaniu nas na kurs
magisterski. Na pierwszym miejscu by³ wymieniony Zbyszek,
a ja, jak do tej pory s¹dzê, niezas³u¿enie, na drugim. Niezas³u¿enie dlatego, ¿e przede mn¹, a w³aciwie to przed nami, powinien by³ znajdowaæ siê Czes³aw, ale jego pozycjê obni¿ono,
mimo bardzo dobrych wyników w nauce, bo nie nale¿a³ do ZMP
ani do ¿adnej innej organizacji spo³ecznej. A to tak¿e brano
pod uwagê.
Nie od razu by³em zdecydowany co do dalszych studiów. W
stoczni i w innych okrêtowych instytucjach istnia³o olbrzymie
zapotrzebowanie na in¿ynierów budowy okrêtów. Po dyskusji
z kolegami i w porozumieniu z rodzicami postanowi³em siê jednak dalej uczyæ. Tak¹ sam¹ decyzjê podj¹³ mój brat.
W pierwszym kwartale 1952 roku wraz ze mn¹ rozpoczê³o
naukê dwunastu studentów. Wszyscy z w³anie ukoñczonego
wspólnie kursu in¿ynierskiego. Póniej dosz³o jeszcze kilku
innych ze starszych roczników, tak ¿e w 1954 roku dyplom otrzyma³o siedemnacie osób.
Studia magisterskie ró¿ni³y siê od in¿ynierskich przede
wszystkim podzia³em na bardzo w¹skie specjalnoci. Tak na
przyk³ad na kierunku budowy maszyn okrêtowych wydzielono
si³ownie, urz¹dzenia pomocnicze, turbiny, kot³y i ch³odnictwo.
Odpowiednio podzielono równie¿ kierunek budowy kad³ubów.
Na sekcjach, odpowiadaj¹cych poszczególnym specjalnociom, studiowa³o od jednego do trzech studentów. Takie rozdrobnienie zmienia³o istotnie organizacjê studiów w stosunku
do tej, jaka by³a na kursie in¿ynierskim. Du¿a czêæ wyk³adów
odbywa³a siê po prostu w gabinetach profesorów, a inne zajêcia
by³y w ma³ych salach lub krelarniach. Tylko wyk³ady z dyscyplin bardziej ogólnych, takich jak: matematyka, mechanika czy
filozofia marksistowska, prowadzono dla ca³ego roku lub nawet dla kilku ró¿nych lat studiów. Wspólne wyk³ady ³¹czy³y
nas i przypomina³y, ¿e tworzymy jeden wydzia³. Natomiast specjalistyczne zajêcia w sekcjach sprzyja³y lepszemu poznaniu
siê, zacienieniu stosunków towarzyskich i przyjani.
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Ma³e liczebnie grupy na wyk³adach pozwala³y tak¿e profesorom lepiej nas poznaæ i nawi¹zaæ bardziej bezporedni kontakt. W czasie wyk³adu mo¿na by³o zadawaæ pytania, a nawet
wdaæ siê w dyskusjê.
Powstawa³y tak¿e doæ nietypowe sytuacje. Tak na przyk³ad
do jedynego w sekcji studenta wyk³adowca przyje¿d¿a³ co dwa
tygodnie a¿ ze Szczecina. Odbywa³ w ci¹gu dnia zajêcia dwutygodniowe i odje¿d¿a³. Kiedy ten jego student zachorowa³ i
nie móg³ przyjæ na wyk³ad. Wyk³adowca wystosowa³ wiêc pismo do dziekanatu, ¿e zajêcia nie mog³y siê odbyæ, bo nie przyszed³ ani jeden student.
Podobnie jak na kursie in¿ynierskim chodzilimy na wyk³ady i æwiczenia, zaliczalimy kolokwia i zdawali egzaminy. W
ostatnim roku studiów du¿o czasu zajmowa³o nam wykonanie
projektu przejciowego i dyplomowego. Na projekt przejciowy przeznaczono w programie 15 godzin tygodniowo na ogóln¹ liczbê 44 godzin. Na projekt dyplomowy a¿ 26 na 39 godzin
tygodniowo. Projekty te wymaga³y wykonania wielu obliczeñ,
rysunków i kreleñ. Liczy³o siê rêcznie lub na suwaku logarytmicznym, naszym podstawowym narzêdziu pracy, bêd¹cym
wówczas wrêcz symbolem studenta i in¿yniera. Czêæ opisow¹
projektu oddawa³o siê w formie czystego rêkopisu (w o³ówku).
Wspomnê tu przyk³adowo kolokwium z matematyki, którego wynik uwa¿am za jeden z najwiêkszych moich sukcesów
odniesionych na studiach wy¿szych.
Kolokwium odby³o siê w doæ du¿ej sali, gdzie przy stolikach rozmieszczeni byli delikwenci. By³o nas, jak pamiêtam,
56. Pan adiunkt podyktowa³ trzy zadania i zajêlimy siê ich rozwi¹zywaniem. Przeczyta³em jeszcze raz podyktowan¹ treæ zadañ i ogarnê³a mnie panika. Przecie¿ niemo¿liwe jest ich rozwi¹zanie w ci¹gu 90 minut. Wprawdzie wiedzia³em, przynajmniej tak mi siê wydawa³o, jak je rozwi¹zaæ, ale oceni³em, ¿e
potrzebujê na to oko³o szeciu godzin. Zacz¹³em podejrzewaæ
jaki kruczek, ale jaki, tego nie uda³o mi siê wykryæ. A tu czas
mija³. Rozpaczliwie rozpocz¹³em pierwsze zadanie, ale do jego
rozwi¹zania by³o jeszcze daleko. Rzuci³em okiem na drugie:
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sprawa wyda³a mi siê jeszcze gorsza. Zacz¹³em robiæ trzecie,
ale po chwili je przerwa³em i wróci³em do pierwszego. Nawet
uda³o mi siê jako podci¹gn¹æ je do przodu. A tu nieub³aganie
zbli¿a³ siê czas oddania prac. Szybko wiêc napisa³em, co trzeba dalej zrobiæ z zadaniem pierwszym, a nastêpnie wzi¹³em siê
do zadania drugiego. Zd¹¿y³em jednak tylko napisaæ wzór wyjciowy i kilka wzorów pomocniczych. Przy trzecim zadaniu
dopisa³em sposób, w jaki je nale¿y dalej rozwi¹zywaæ. Czas
kolokwium up³yn¹³. Oddalimy prace. Wszyscy mielimy kiepskie nastroje, nikt nie by³ zadowolony ze swojej pracy. Ja w
ogóle siê nie odzywa³em. Te¿ by³em w pod³ym nastroju. Nie
zakoñczy³em przecie¿ ¿adnego zadania.
Po kilku dniach na korytarzu wywieszono wyniki: 43 oceny
niedostateczne, 13 dostatecznych, ani jednej oceny dobrej i tylko jedna bardzo dobra, któr¹ otrzyma³em ja. By³o to tak nieoczekiwane, ¿e zrobi³o mi siê s³abo  a¿ musia³em siê oprzeæ o
cianê.
Wspominam tak¿e do dzi wyk³ady z wytrzyma³oci wa³ów
okrêtowych. By³y prowadzone przez jeden semestr, tylko dla
naszej trzyosobowej sekcji, oparte na treci jakiego rosyjskiego opracowania. W koñcu semestru prowadz¹cy wyk³ady adiunkt zwróci³ siê do nas w ten sposób:
 Panowie! Znamy siê ju¿ tak dobrze, ¿e chyba nie potrzeba
przeprowadzaæ formalnego egzaminu. Umówmy siê tak, ¿e pan
Zbyszek przygotuje i zreferuje na nastêpnym wyk³adzie pierwsz¹ czêæ podrêcznika, pan W³adys³aw drug¹..., a mnie wyznaczy³ trzeci¹, koñcow¹ czêæ. I mówi³ dalej:
 ... a kto nie bêdzie móg³, to przyjdzie na formalny egzamin
w terminie, jaki mu bêdzie odpowiada³. No co? Zgadzacie siê?
Oczywicie zgodzilimy siê. Propozycja by³a przecie¿ dla
nas bardzo korzystna.
Zbli¿a³ siê wyznaczony dzieñ. Znów we trzech bylimy w
katedrze. Ju¿ siedz¹c na krzele zastanawia³em siê, czy przyznaæ siê od razu, ¿e nie zd¹¿y³em siê przygotowaæ, czy dopiero
póniej, kiedy przyjdzie na mnie kolej. Nie zd¹¿y³em podj¹æ
decyzji, gdy wyk³adowca powiedzia³ do Zbyszka: No to proszê referowaæ! Zbyszek by³ jak zwykle dobrze przygotowany
i p³ynnie omówi³ swoj¹ czêæ. Widaæ by³o, ¿e adiunkt jest z
jego wypowiedzi zadowolony. Gdy Zbyszek skoñczy³, odezwa³

siê do nas: Ja ju¿ panów dobrze pozna³em. Postawiê wiêc panu
Zbyszkowi ocenê bardzo dobr¹, a obu pozosta³ym panom ocenê dobr¹. Zgadzacie siê? Oczywicie zgodzilimy siê. Ja
wprawdzie z nieczystym sumieniem, ale za to solennie sobie
przyrzekaj¹c, ¿e opanujê materia³ na cztery, tyle ¿e póniej. Nie
dotrzyma³em s³owa i to mnie gnêbi do dzi. Nawet na emeryturze.
Na pami¹tkê zosta³a mi broszurka wydana drukiem z dedykacj¹ pana adiunkta: Sz. Koledze...ofiarowane przez autora.
(), Gdañsk, dn. 19 I 53.
Wiele innych przedmiotów zaliczy³em lub zda³em w pe³ni,
jak mniemam, zas³u¿enie z wynikiem dobry lub bardzo dobry. Na ogó³ lepiej, w stosunku do kolegów, wypada³em w
przedmiotach teoretycznych. Wierzy³em w siebie, ¿e nawet je¿eli czego nie bêdê umia³, to co tam wykombinujê lub wymylê. Nie ba³em siê egzaminów i kolokwiów. Traktowa³em je jak
rebusy do rozwi¹zania. Z pewnoci¹ u³atwia³o mi to naukê.
Studia skoñczy³em w terminie. Wszystkie rejestracje z semestru na semestr, jako jeden z trzech czy czterech kolegów,
otrzyma³em bezwarunkowo.
A po zdaniu egzaminu koñcowego w indeksie znalaz³ siê
wpis: Egzamin dyplomowy w zakresie studium drugiego stopnia z³o¿ony z wynikiem ogólnym dobrym (23 lutego 1954
roku). W dyplomie ukoñczenia studiów wy¿szych stopnia drugiego napisano: ... uzyska³ tytu³ in¿yniera magistra budownictwa okrêtowego () Rektor () Dziekan. Gdañsk dnia 5 kwietnia 1954 roku.
W ten sposób skoñczy³y siê studia, a wkrótce zaczê³a siê
praca zawodowa. Mia³em wówczas dwadziecia szeæ lat.
Studia by³y trudne i ukoñczenie ich wymaga³o niew¹tpliwie
olbrzymiego wysi³ku, którego skutki odczuwa³em w postaci
rozwiniêtej nerwicy serca. Z drugiej jednak strony da³y mi one
wiele satysfakcji, a przynios³y j¹ mniejsze i wiêksze sukcesy w
czasie studiów i sam fakt ich ukoñczenia z wynikiem dobrym,
no i w terminie.
Tadeusz Witalewski
Absolwent Politechniki Gdañskiej

Magister (cd.)
WYK£ADY ADIUNKTÓW
Nie liczy³em lekcji, pogadanek, odczytów, prelekcji, wyk³adów, których  do dnia dzisiejszego  wys³ucha³em. S³ucha³em
wyk³adów jasnych, zrozumia³ych i mêtnych, obszernych i w¹ziutko ciniêtych, logicznych i rozmazanych, wa¿nych, niewa¿nych... Owe wyk³ady mia³y wymazaæ z mojej wyobrani zdroworozs¹dkowy obraz otaczaj¹cej mnie rzeczywistoci.
Wyk³adowca kreli zwykle fragment obrazu w
granicach swojej specjalnoci. Wype³nia przydzielone mu poletko detalami, detalikami, detaliczkami... Mnie fascynuje ca³y obraz. Niemal bezwstydnie podgl¹dam mistrzów s³owa w akcji.
Na przyk³ad: Za oknami sali wyk³adowej s³oneczne popo³udnie. Adiunkt prowadzi w³anie
zawi³y wywód na temat wykresu Gantta. Wykreli³ na tablicy kilka linii poziomych, nastêpnie pionowych. Cofn¹³ siê o krok, po czym star³ dwie
linie poziome, poniewa¿ zjecha³y w prawym naro¿u zbyt ukonie w dó³. cieraj¹c pochylone listr. 9

nie g¹bk¹ nasycon¹ zbyt obficie wod¹, spowodowa³ zamazanie
dwóch dalszych linii poziomych i jednej pionowej. Gdy usi³owa³ szmatk¹ wysuszyæ plamkê po mokrej g¹bce, rozmaza³ rysunek zupe³nie. Wreszcie po kilku podejciach upora³ siê z kaprynymi liniami.
Po wykonaniu odpowiedniej siatki adiunkt przyst¹pi³ do zamazywania kolorowymi kredkami niewielkich kwadracików
powsta³ych z przeciêcia linii poziomych i pionowych. Budowa³ w ten sposób ró¿nobarwne
s³upki i schodki. Z kolorami ³¹czy³ przyjête
dowolnie cyfry. Cyfry sumowa³, mno¿y³, dzieli³, oblicza³ procenty wykonanych planów produkcyjnych. G³ono akcentowa³ s³owa: zak³adamy, przyjmujemy, prowadzimy, wnioskujemy...
Moja wyobranie odrywa³a siê do rysuj¹cego na tablicy adiunkta, od jego s³ów, od treci
wywodu. Powêdrowa³a swoimi cie¿kami. Usi³owa³em omawiany przez adiunkta temat uj¹æ
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inaczej. Przyj¹³em inne za³o¿enia wyjciowe. Przecie¿ te przyjête przez adiunkta nie musz¹ byæ wcale najdoskonalszymi z
mo¿liwych, ba, nawet doskona³ymi.
W wyobrani podj¹³em z wyk³adowc¹ dyskusjê. Oto jej
meandry:  Rozwijany problem stanowi kwesti¹ godn¹ uwagi,
jednak tylko w pewnym obszarze dzia³añ. Domylam siê innych obszarów. W tych innych, mniej sk³óconych z natur¹ cz³owieka, mo¿na by pos³ugiwaæ siê innymi rozwi¹zaniami. Mylê
o rozwi¹zaniach najbardziej uniwersalnych i niezbêdnych na
obecnym etapie rozwoju.
Prawdopodobna riposta wyk³adowcy:
 Przypominam panu, ¿e w tej chwili uczestniczy pan w
wyk³adzie na temat Organizacja i planowanie w przemyle.
Mam prawo s¹dziæ, s³uchaj¹c pana wywodu, ¿e pomyli³ pan
planowanie w przemyle z filozofi¹. Poza tym pragnê zauwa¿yæ, ¿e pana w¹tpliwoci wyp³ywaj¹ z braku podstawowego
rozeznania w omawianym przedmiocie. To co panom przekazujê  tu adiunkt podnosi g³os  stanowi najnowsze osi¹gniêcie
wynik³e z wieloletnich badañ problemów zwi¹zanych z organizacj¹ i planowaniem w przemyle socjalistycznym.
Wyobrani¹ przywo³ujê na miejsce adiunkta profesora Einsteina:  Panie profesorze, mam w¹tpliwoci.
 Dobrze, ¿e kto jeszcze w¹tpi. S³ucham pana.
 Czy jest pan pewny, ¿e to, co w tej chwili wyk³ada, stanowi
jedyn¹ s³uszn¹...?
 Przez chwilê tak nie s¹dzê  przerywa profesor Einstein. 
To co w tej chwili panom wy³uszczam, jest tylko niedoskona³¹
propozycj¹ na dorany u¿ytek. Nie jestemy w stanie  na tym
etapie rozwoju  przejæ od problemu do problemu bez zamiecania wyobrani ma³o przydatnymi drobiazgami. Jeli pan 
zwraca siê bezporednio do mnie  prócz w¹tpliwoci ma chocia¿ zarys jakiej ciekawszej koncepcji, chêtnie tego wys³ucham.
Problem adiunkta. Co przyj¹æ, je¿eli wszystko jest w¹tpliwe? Adiunkt pragnie widzieæ problemy wiata odpowiednio
pouk³adane. Pouk³adany, poznaczony odpowiednimi kolorami
wiat jest ³atwiejszy do zrozumienia, mo¿na siê z niego ³atwiej
rozliczyæ. Obszary wyranie oddzielone od siebie kolorami
orientuj¹ szybko i bezb³êdnie o miejscu, w którym siê tkwi.
Tymczasem adiunkt cyrklem wykreli³ kó³ko. Kó³ko podzieli³
na kilka wycinków ró¿nej wielkoci. Nastêpnie w wycinki kó³-
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ka wpisa³ cyfry ilustruj¹ce obliczone poprzednio procenty, aby
myl lepiej utrwaliæ i wyraniej zaakcentowaæ, co do czego
nale¿y, zamalowa³ wycinki ró¿nymi kolorami.
Do sali wyk³adowej, przez uchylone okno, s³oñce wlewa³o
strumienie wiat³a. Zanotowa³em w notesiku: P³yn¹ z kosmosu strugi energii. Jeszcze ma³o wykorzystane. Trafiaj¹ ³agodnie
w ciany budynków, opalaj¹ twarze, dotykaj¹ pieszczotliwie
skóry. Stanê w olepiaj¹cej strudze wiat³a, rozwinê s³oneczne
¿agle, rozpocznê dalekie szybowanie. Bêdê móg³ lecieæ w przestrzeni jak babie lato i jak pocisk. Do kierowania lotem wystarczy myl. Mój statek  dywan lataj¹cy  osi¹dzie na zielonej
³¹ce, gdzie mlecze, maki, ³any zbo¿a zaniebieszczone modrakami. I wtedy zapytam  nie wiem jeszcze kogo  ale zapytam:
Dlaczego trawa jest zielona? Mak czerwony? Zapytam ptaka,
dok¹d leci? Napotkany samotny grób pod lasem, z he³mem zardzewia³ym na drewnianym krzy¿u, potwierdzi moje serdeczne
w¹tpliwoci. Pozwolê p³yn¹æ strumieniowi myli. Z zawi³ych
zdañ wyk³adów powybieram s³owa najprostsze, cegie³ki budowli
mojej rzeczywistoci: s³oñce, czas, ¿ycie, szczêcie, mi³oæ,
myl, pocisk, grób, rdza... I jeszcze setki s³ów, ca³y gmach zbudowany ze s³ów-cegie³ek. Na koñcu wykrzyknê w pustkê pola
s³owo: W¹tpiê! W¹tpiê... ¹tpiê... piê...  odpowie echem daleki
las.
Adiunkt narysowa³ nastêpny wykres: du¿e prostok¹ty dzieli³
na mniejsze, w mniejsze wpisywa³ cyfry symbolizuj¹ce efekty
produkcyjne gospodarki uspo³ecznionej.
TOWARZYSZ STUDENT MUZIAK
W gromadzie studentów, Panie, w licznym zbiorze ró¿norodnych mentalnoci, najdokuczliwszym rodzajem studenta
jest towarzysz student. Dopust Bo¿y.
Towarzysz student Muziak by³ niemal klinicznym przyk³adem owego ideologicznego idiotyzmu, schorzenia, jakim nasi¹ka³y  na szczêcie marginesowo  wy¿sze uczelnie. Towarzysze studenci s¹ nietykalni, poniewa¿ prezentuj¹ jedynie
s³uszn¹ liniê rz¹dz¹cej partii. To narybek przysz³ej awangardy. Nikt rozs¹dny nie podejmie dyskusji z towarzyszem studentem. Nie wyobra¿am sobie polemiki, w której usi³owa³bym
wypunktowaæ b³êdy w rozumowaniu towarzysza. Cdn.
Edward Kaczmarek
Absolwent Politechniki Gdañskiej

Zima w Sienie trwa 11 miesiêcy

o³owa czerwca 1996 roku. Upa³. ¯ar bez opamiêtania leje
siê z nieba. Opuszczam dworzec autobusowy w Sienie 
przed chwil¹ przyjecha³am z Florencji. Baga¿ mam ciê¿ki, jestem pierwszy raz we W³oszech, nie znam w³oskiego, nie znam
drogi do akademika, gdzie mam nocowaæ, informacja na dworcu nie dzia³a po angielsku  jednym s³owem: pe³nia szczêcia!
Jedynym plusem jest to, ¿e z dworca widaæ panoramê Sieny i
jej s³ynne czerwone dachy. Po dok³adnej analizie planu i próbach dopasowania go do rzeczywistoci, dochodzê do wniosku, ¿e muszê siê dostaæ na drug¹ stronê miasta. Oczywicie,
jak pech, to pech: dworzec na jednym wzgórzu, a mój akademik za drugim. Siena le¿y w Rudawach Toskañskich  nie s¹ to
wysokie góry, ale gdy w pe³nym s³oñcu i z ciê¿kim baga¿em
usi³uje siê pokonaæ ponad sto kamiennych stopni w dó³, a zaraz
potem w górê, to wydaje siê, ¿e to niebosiê¿ne szczyty. Po 10
minutach jestem kompletnie mokra, ale jako dziwnie humor
mi dopisuje. Przede wszystkim idê po absolutnie autentycznych
redniowiecznych kamieniach, a nie po prozaicznym chodniku

z betonowych p³yt. Podziwiam zabudowê centrum: kilkukondygnacyjne ceglane budynki, zbudowane najwyraniej bez ¿adnego planu, nachylaj¹ i tul¹ siê do siebie, pozostawiaj¹c w¹skie
i krête szpary, które tutaj uchodz¹ za ulice. Nieliczne poszerzenia zajmuj¹ stoiska z najró¿niejszymi ró¿nociami, maleñkie
kawiarniane ogródki i parkuj¹ce samochody! Jak one tu wjecha³y? I oczywicie, ulice s¹ pe³ne ludzi i przepychaj¹cych siê
miêdzy nimi skuterów. I jeszcze wszyscy mówi¹ jednoczenie!
Po lekturze przewodnika wiedzia³am, ¿e Siena to wyj¹tkowe
miasto, ale nie spodziewa³am siê, ¿e jest a¿ tak bardzo wyj¹tkowe!
Siena le¿y w rodkowych W³oszech, w regionie Toskanii,
48 km na po³udnie od Florencji. Po³o¿enie geograficzne zawa¿y³o na historii miasta. Pocz¹tkowo by³a to osada etruska, w I
w. p.n.e. kolonia rzymska Sena Julia. W 678 r. Siena zosta³a
podbita przez Longobardów, w 774 r.  przez Franków. W XII
w. miasto by³o samodzieln¹ republik¹ (rz¹dy sprawowa³a Rada
Dziewiêciu), rywalizuj¹c¹ o wp³ywy z Florencj¹ (w 1260 r. sie-

neñczycy odnieli druzgocz¹ce zwyciêstwo nad armi¹ Florencji w bitwie pod Montaperti). A jednak wojnê o dominacjê w
Toskanii przegrali. Ekspansjê Sieny przerwa³a szalej¹ca w 1348
roku we W³oszech epidemia d¿umy  miasto straci³o ponad
po³owê swoich obywateli. Na prze³omie XV i XVI w. Pandolfo
Petrucci usi³owa³ przywróciæ miastu dawn¹ wietnoæ. Siena
wiele mu zawdziêcza  wprawdzie sprawowa³ rz¹dy absolutne
(signoria) i raczej krwawe, ale zreformowa³ system monetarny,
ukróci³ korupcjê w administracji i by³ mecenasem artystów. W
1569 r. Siena zosta³a w³¹czona do Wielkiego Ksiêstwa Toskanii zarz¹dzanego przez Medyceuszy, a w 1861 r., po wyganiêciu tej dynastii, wch³oniêta przez Królestwo W³oskie.
W XIII wieku Siena by³a u szczytu swej potêgi. Wtedy powsta³ uniwersytet (1240), ratusz (Palazzo Pubblico) i s³ynna
sieneñska Katedra (Duomo) pod wezwaniem Panny Marii (pocz¹tek budowy  1229). Twórc¹ fasady z wielk¹ rozet¹ i smuk³ymi wie¿ami po bokach by³ Giovanni Pisano. W bardzo charakterystyczny sposób wykorzysta³ ró¿nobarwne marmury toskañskie: ciany wi¹tyni wyk³adane s¹ na przemian pasami
czarnego i bia³ego kamienia, wewn¹trz znajduje siê wspania³a
wzorzysta posadzka. W pocz¹tkach XIV w. zamierzano rozbudowaæ Duomo, by przecign¹æ ogromem katedrê we Florencji.
Ze wzglêdu na epidemiê d¿umy, b³êdy konstrukcyjne oraz klêski w kolejnych wojnach z Florencj¹ poniechano tego zamiaru.
Ubocznym skutkiem epidemii by³o zachowanie redniowiecznego charakteru centrum miasta, które dzi wpisane jest
na listê wiatowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Zachowane w ca³oci mury obronne z potê¿nymi bramami ota-

Chrzest w contradzie

czaj¹ pl¹taninê w¹skich uliczek i zau³ków, które wij¹c siê niemal we wszystkich kierunkach, rozwidlaj¹c i ³¹cz¹c niespodziewanie, prowadz¹ na Piazza del Campo  wielki plac w kszta³cie
muszli, na którym skupia³o siê ¿ycie sieneñczyków. I w³anie
na tym placu dwa razy w roku ma miejsce wydarzenie, którego
nie mo¿na zobaczyæ w ¿adnym innym miecie na wiecie 
PALIO.
Palio to konny wycig. Palio to sposób ¿ycia. Dla rodowitego sieneñczyka jedynie Palio ma w ¿yciu sens. To nie jest impreza organizowana dla turystów, to nie jest widowisko re¿yserowane dla potrzeb telewizji. Dla mieszkañców Sieny jedynie
dwie daty w roku s¹ wa¿ne: 2 lipca i 16 sierpnia. W Sienie
zima zaczyna siê 17 sierpnia i trwa 11 miesiêcy.
Korzenie Palio siêgaj¹ XI wieku, kiedy w Sienie wyodrêbni³y siê dzielnice (contrady). Ich liczba z biegiem lat zmienia³a
siê  w XIII wieku by³o ich 80, po epidemii pozosta³y 42. Pocz¹tkowo tworzyli je towarzysze broni, którzy w licznych wojnach s³u¿yli w tym samym oddziale, a w czasach pokoju trzymali siê razem i, prawdopodobnie, wspominali w³asne wyczy-

Contrada G¹sienicy w czasie parady otwieraj¹cej Palio

ny. Dzi przynale¿noæ do contrady to znacznie wiêcej ni¿ zamieszkiwanie w okrelonej dzielnicy, to przynale¿noæ do wspólnoty maj¹cej w³asne korzenie, w³asne terytorium, w³asne symbole i w³asne prawa. Palio to zewnêtrzny przejaw rywalizacji
miêdzy contradami, rodzaj gier wojennych, pokaz si³y, wielkoci i dumy. Udzia³ w Palio wymaga zaanga¿owania mnóstwa
pracy, rodków finansowych i talentów dyplomatycznych. By
zyskaæ przewagê nad przeciwnikami, contrady tworz¹ sojusze,
zrywaj¹ uk³ady, odwracaj¹ przymierza, stosuj¹ wyrafinowane
podstêpy, intryguj¹, oszukuj¹ i k³ami¹, a jednak nigdy nie postrzegaj¹ przeciwników jako wrogów. Celem nigdy nie jest pognêbienie przeciwnika. Celem jest wygranie z najlepszymi. Jedyn¹ nagrod¹ dla contrady, poza satysfakcj¹, podziwem innych
i zapisem w kronikach, jest rêcznie malowany - przez znanych
artystów - proporzec (Palio), który zostanie zawieszony we w³asnym kociele, tak jak poprzednie trofea. Bo wszystko odbywa
siê na chwa³ê Najwiêtszej Marii Panny, patronki miasta.
Obecnie w Sienie jest 17 contrad: Or³a, limaka, Fali, Pantery, Lasu, ¯ó³wia, Sowy, Jednoro¿ca, Muszli, Wie¿y, Byka,
G¹sienicy, Smoka, ¯yrafy, Je¿ozwierza, Wilczycy i Gêsi. Ka¿da z nich ma swoje barwy i sztandary (w czasie parad wystêpu-

Wycig

j¹ we w³asnorêcznie przygotowywanych strojach z epoki). W
ka¿dej dzielnicy znajduje siê fontanna z symbolicznym wyobra¿eniem patrona contrady. I tam te¿ dokonuje siê przyjêcia do
wspólnoty nowych cz³onków: obrzêd nieco przypomina chrzest.
Trudno zdecydowaæ, kiedy rozpoczyna siê sezon Palio. Dla
turystów  w dzieñ wycigu, dla najbardziej fanatycznych zwolenników tradycji  17 sierpnia, kiedy tegoroczne Palio jest
zakoñczone i trzeba natychmiast zacz¹æ przygotowania do jutra. Od maja mo¿na w Sienie podziwiaæ sesje treningowe poszczególnych contrad, jedynie konie i d¿okeje trenuj¹ poza
miastem. Wszyscy æwicz¹, tak by w czasie Palio wypaæ jak
najlepiej. Najwiêkszy zachwyt turystów budz¹ mê¿czyni nios¹cy sztandary: powiewaj¹ nimi w skomplikowanym tañcu,
wyrzucaj¹ je wysoko w powietrze i ³api¹ tu¿ nad ziemi¹, w
ostatniej chwili. Podobno turyci zak³adaj¹ siê o to, kto w czasie parady upuci sztandar, ale s¹ bez szans, bo to siê po prostu
nie zdarza.
W wycigu koñ jest najwa¿niejszy  wierzchowce s¹ losowane na cztery dni przed dniem wycigu (tzw. tratta). Wiêkszoæ jedców pochodzi spoza Sieny  wielu znanych d¿okejów przyje¿d¿a w nadziei, ¿e zostan¹ wynajêci przez contrady
do udzia³u w gonitwie. Mo¿liwoci zakulisowych rozgrywek s¹
ogromne. Poniewa¿ najró¿niejsze dzia³ania nie fair s¹ na porz¹dku dziennym, wielokrotnie zdarza³o siê, ¿e wybrany jedziec nie by³ w stanie wzi¹æ udzia³u w wycigu, np. z powodu
ostrej biegunki, oczywicie spowodowanej przez przeciwn¹
contradê. Ale i tak koñ jest najwa¿niejszy! Jeli w czasie gonitwy jedziec spadnie, to  zgodnie z regu³ami  samotnie biegn¹cy koñ mo¿e wygraæ wycig.
Ze zg³oszonych do Palio koñskich kandydatów wybiera siê po serii testów i prób  10 koni. Poniewa¿ contrad jest 17,
zrozumia³e napiêcie towarzyszy publicznemu losowaniu uczestników. Na Piazza del Campo, specjalnie przygotowanym do
wycigu, gromadz¹ siê mieszkañcy i turyci. Przed ratuszem
kapitanowie contrad w strojach galowych i wyselekcjonowane
konie oczekuj¹ na wynik losowania. Napiêcie ronie. Oczy
wszystkich skierowane s¹ na dwie urny  w jednej s¹ numery
koni, w drugiej  symbole contrad. Burmistrz miasta osobicie
czuwa nad poprawnoci¹ procedury. I wreszcie wszystko jest
jasne. Wylosowane contrady natychmiast przejmuj¹ opiekê nad
koñmi, a sztaby strategów rozpoczynaj¹ tajemne narady. Wygraæ czy skoncentrowaæ siê jedynie na przeszkadzaniu rywalom? Wszystko zale¿y od klasy konia i zawartych sojuszy.
Wylosowanie dobrego konia prowokuje wrêcz do wyboru strategii zwyciêstwa. S³aby koñ, a tym bardziej pech w losowaniu,
wykluczaj¹cy z tegorocznego wycigu, nie stwarza takich perspektyw  tym contradom pozostaj¹ dotychczas zawarte sojusze oraz tworzenie nowych, doranych przymierzy, których jedynym celem jest powstrzymanie rywali od wygranej. Wszelkimi dostêpnymi sposobami! Niestety, ta czêæ Palio jest kompletnie niedostêpna dla turystów. I tylko wieczorami maj¹ oni

okazjê obserwowaæ na miejskich placach oficjalne obiady contrad.
W dzieñ wycigu, o 10 rano contrady dokonuj¹ oficjalnego
wyboru d¿okejów. O 3 po po³udniu ma miejsce zadziwiaj¹ca
ceremonia: konie wprowadzane s¹ do kocio³ów contrad i
otrzymuj¹ tam b³ogos³awieñstwo. wiadkami s¹ wszyscy mieszkañcy, asystuj¹cy tym kolegom i s¹siadom, którzy dost¹pili zaszczytu oficjalnego reprezentowania wspólnoty. I jeszcze ostatnia tajemna narada i ju¿ wszyscy wiedz¹, co do nich nale¿y. I
rytualne: Id i wracaj zwyciêzc¹.
A na Campo ju¿ od rana gromadz¹ siê widzowie. Miejsca
stoj¹ce wewn¹trz toru s¹ darmowe, za miejsca w oknach i na
balkonach pa³aców trzeba s³ono p³aciæ i rezerwowaæ je z du¿ym, czasem nawet rocznym, wyprzedzeniem. Nadzieje widzów
s¹ ogromne, a atmosfera wyczekiwania niemal namacalna. O 4
po po³udniu s³ychaæ werble  to spod Duomo wyrusza parada.
Widowisko jest niezwykle malownicze  orszak otwiera szeciu Wonych nios¹cych insygnia w³adzy Gminy oraz Chor¹¿y
ze sztandarem Sieny. Za trêbaczami i orkiestr¹ Pa³acu chor¹¿owie Miast, Podestatów, Ziem i Zamków, które ongi wchodzi³y
w sk³ad Republiki. Za nimi id¹ Trzej Zwierzchnicy Urzêdu
Kupiectwa oraz przedstawiciele architektów, rzebiarzy i malarzy. Dalej Starosta Ludu i Centurioni trzech okrêgów administracyjnych miasta. Po nich wity 10 contrad bior¹cych udzia³
w wycigu, ka¿da z³o¿ona z dobosza, 2 giermków, komendanta, 4 paziów, chor¹¿ego, jedca na koniu paradnym i barbarzyñcy, który prowadzi konia wycigowego. Za witami contrad nie bior¹cych udzia³u w wycigu i Starost¹ S¹dowym toczy siê Wóz Triumfalny z Palio  nagrod¹ dla zwyciêskiej contrady. W s³oñcu migocz¹ proporce isztandary, lni¹ historyczne
stroje. Parada okr¹¿a Campo. B³yskaj¹ flesze aparatów fotograficznych, warcz¹ kamery. A oni id¹ w takt werbli, ale nie
umiechaj¹ siê zalotnie do kamer  sprawiaj¹ wra¿enie, jakby
wcale ich nie widzieli. Na wielu twarzach maluje siê duma. To
jest ich dzieñ. To dlatego tygodniami æwiczyli. Przechodz¹ powoli, bez popiechu. Krocz¹ dostojnie  tak jak ich przodkowie
w czasach wietnoci republiki.
A jednak czas p³ynie nieub³aganie. Wóz Triumfalny opuszcza Campo. Jeszcze tylko ostatnia kosmetyka toru i... Gonitwa
(trzykrotne okr¹¿enie placu) rozpoczyna siê o 7 wieczorem. To
moment kulminacyjny Palio. Na tê chwilê oczekiwali wszyscy.
W miejscu startu nie ma ¿adnej maszyny startowej  konie wychodz¹ miêdzy dwie liny rozpiête w poprzek toru, nerwowo
przebieraj¹ nogami, d¿okeje siê niecierpliwi¹. Nie ma strza³u
startera  w momencie, gdy ostatni koñ znajdzie siê w strefie
startowej, liny opadaj¹ i wycig siê zaczyna.
Gonitwa trwa 75 sekund. Tylko 75 sekund nadziei. A¿ 75
sekund nieustannego dopingu i entuzjazmu widzów. I nagle jest
po wszystkim. Zwyciêzcy wiêtuj¹ sukces, przy dwiêkach bij¹cych dzwonów obnosz¹ Palio ulicami miasta, przegrani snuj¹
plany na przysz³oæ. Zwyciêska contrada po odpiewaniu Te
Deum zasiada do Wieczerzy Zwyciêstwa na placu przed Duomo. Och, jest jeszcze mnóstwo innych uroczystoci, ale tak
naprawdê 17 sierpnia w Sienie zaczyna siê zima.
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