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Dekadę temu tsunami zabrało im
dzieci. Cud sprawił, że je odzyskali
Kataklizm i nadzieja

FOT.BINSAR BAKKARA/AP

W 2004 r. potężne
trzęsienie ziemi
i tsunami uśmierciły
prawie 300 tys. osób
w Azji. Wiele zaginęło
i tylko garstka tych
ostatnich zdołała
wrócić do swoich
rodzin. Każdy powrót
traktowano jak
prawdziwy cud
Richard Lloyd Parry

b Wśród ofiar potężnego tsunami, które dekadę temu zaatakowało azjatyckie kraje, było bardzo wiele dzieci

redakcja@polskatimes.pl

G

dy nadeszła wielka fala,
Septi Rangkuti mógł tylko bezradnie patrzeć,
jak potężny żywioł porywa jego synka i córeczkę.
Rangkuti mieszkał w niewielkim indonezyjskim mieście Meulabo w prowincji Aceh. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2004 r. jak wszystkich innych zaskoczyło go nagłe nadejście potężnej ściany wody. Jego żona
Dżamaliah razem z ich najstarszym synem skryła się na dachu domu. W tym
samym czasie Rangkuti walczył z coraz
większą falą o uratowanie pozostałej
dwójki ich dzieci.
W pewnym momencie chwycił zwykłe
drewniane drzwi, których chciał użyć jako tratwy. Jednak woda wyrwała mu je
szybko z rąk. Ostatnie, co usłyszał, to było wołanie o pomoc siedmioletniego Arifa
i młodszej o cztery lata Raudhatul.

160735248

Joannie Parczyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Taty
składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z Grup Polskapresse i Media Regionalne

Tego ranka dokładnie dekadę temu zginęło blisko ćwierć miliona ludzi. 170 tys.
ofiar było mieszkańcami Aceh. Jednak
Rangkuti i jego żona nigdy nie przerwali poszukiwań swoich dzieci. Odwiedzali szpitale i obozy uchodźców. Znano ich we wszystkich miejscowych kostnicach.
Zrozpaczony Rangkuti popadł w końcu
w depresję i letarg. Gdy jego żona czuła, że
nie ma już dłużej siły znosić bólu, wychodziła z domu i rozdawała okolicznym dzieciom ulubione przysmaki jej dwójki – banany i ciasteczka ryżowe. Pierwsze uwielbiał
Arif, drugie – jego siostrzyczka. Latem ubiegłego roku małżonkowie zaczęli już tracić
nadzieję. Nagle doszło do serii niespodziewanych wydarzeń.
Najpierw pojawiła się 14-letnia dziewczynka, w której para rozpoznała zaginioną
córkę. Kilka tygodni później odnalazł się 17-letni dziś Arif.
W dziesiątą rocznicę tej przerażającej tragedii świat czci pamięć jej ofiar. Odnalezienie dwójki dzieci indonezyjskiego małżeństwauznanozacud–błyszczącypromyczek
pocieszenia dla tych, którzy przeżyli tę najgorsząnanaszymglobieodwiekuklęskęnaturalną. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej,
dostrzeżemy coś jeszcze bardziej tajemniczego – mroczną historię o rozpaczliwym
pragnieniu szczęśliwego zakończenia
w świecie nieodwracalnej utraty.
– Nigdy nie straciłem nadziei – mówi dziś
Rangkuti. Rozmawiamy w ich nowym
skromnym domu w Sibuhuan w prowincji
Sumatra Północna. – Bez przerwy się modliłem o to, bym mógł ich jeszcze zobaczyć.
I któregoś dnia usłyszałem głos: „Zobaczysz”.
Wkrótce potem zadzwonił do niego
mieszkający w Aceh brat. Miał niezwykłą
wiadomość. W jednej z kafejek jego rodzinnego miasteczka Blang Pidie widział dziewczynkę, która przypominała mu jego bratanicę Raudhę.
– Była bardzo zabiedzona i brudna. Miała wiele strupów na nogach. Rozpłakałam

się, gdy ją tylko zobaczyłem – wspomina
Dżamaliah. – Płakałam tak, że nie mogłam
wydobyć z siebie ani jednego słowa. Tak samo ona. Ale mój mąż zapytał: „Pamiętasz?
Pamiętasz, jak położyłem cię na tych drewnianych drzwiach?”. I ona pamiętała.
Okazało się, że Raudhatul odnalazł rybak żyjący na jednej z przybrzeżnych wysepek archipelagu Banjak. Dziewczynka zamieszkała z jego matką.
Rodzina ta była jeszcze biedniejsza niż
rodzina Dżamaliah i Septiego. Z początku
nie wnosiła ona obiekcji, gdy chodzi o pewność małżonków, że dziewczynka jest ich
zaginioną córką. Dziewczynka, na którą wołano tu Weniati, wróciła do domu z małżeństwem.
Reportaż o połączeniu się rodziny nadała indonezyjska telewizja. Z apelem o wszelkie informacje o zaginionym synu wystąpił
też sam Rangkuti. W innym mieście
na Sumatrze o nazwie Payakumbuh pewna kobieta zauważyła podobieństwo między pokazywanym w telewizji zdjęciem zaginionego chłopca a ulicznym dzieckiem

Najbardziej
poszkodowana
tsunami była
indonezyjska
prowincja Aceh.
Doliczono się tam
170 tys. ofiar

często śpiącym przed jej sklepikiem. W ciągu kilku dni u właścicielki zjawił się
Rangkuti. W chłopaku nazywanym tu Ucok
rozpoznał Arifa.
Dzieci niezbyt dobrze pamiętają zdarzenie z samego dnia tragedii. Jednak rodzina
nie posiada się ze szczęścia. Mieszkają
w małym drewnianym domku. Dziewczynka jest uderzająco podobna do Dżamaliah.
– Pamiętam, że uczepiłam się drzwi. Płynęłam na nich i tylko cały czas krzyczałam
o pomoc. Nie było jednak żadnego odzewu.
Z morza razem z bratem wyłowił mnie jakiś rybak. Jestem tak szczęśliwa, że znowu
jestem razem z rodziną – mówi Raudhatul.
W przypadku Arifa podobieństwo nie
jest tak wyraźne. Chłopak przez osiem lat
mieszkał na ulicach. Nie miał przyjaciół czy
nauczycieli. Dziś, po takich przeżyciach, nie
bardzo umie o sobie opowiadać. Przebieg
jego życia od dnia tragedii do dziś jest niejasny.
Największe problemy sprawiają blizny
na jego czole i kostce u nogi. Skąd się tam
wzięły? Chłopak mówi, że to ślady ran, które miała mu zadać jakaś tajemnicza „matka”, której imienia nie pamięta.
Bez względu na to, jaka jest prawda, gdy
chodzi o biologiczne pokrewieństwo, wszyscy cieszą się z nowej sytuacji. Dżamaliah
i Septi nareszcie są wolni od bólu, męczarni i nieustannie towarzyszącego im poczucia utraty najbliższych. Dzieci natomiast
mają kochającą i oddaną im rodzinę. Nie ma
żadnych powodów do kwestionowania dotyczących ich historii. Indonezja i reszta
świata z ulgą witają szczęśliwe zakończenie
choćby jednego dramatu, który stał się przecież udziałem tysięcy.
Pozostają jednak pewne pytania. Wysepki Baniak – tu morze miało wyrzucić dwójkę dziecięcych rozbitków – leżą aż 240 km
od miejsca, gdzie porwały ich fale. Jest tak
naprawdę nie do pomyślenia, by dwójka
małych dzieci mogła tak daleko bezpiecznie żeglować na zwykłych drewnianych
drzwiach.
Rzecz jeszcze ważniejsza. Rodzina, która zajęła się Raudhatul/Weniati z nieznanych przyczyn nagle zmieniła swoją wersję opowieści. Dziewczynka nie jest żadną
sierotą ocalałą z tragedii, ale dzieckiem pochodzącym z ich własnej wielopokoleniowej rodziny. Ponadto od odnalezienia
dwójki minęły cztery miesiące, a Dżamaliah i Septi dotąd nie podjęli kroku, który
raz na zawsze wyjaśniłby tajemnicę – nie
zrobili badań DNA.
Ten drugi twierdzi, że chodzi o koszty.
W Indonezji sięgają one 600 funtów. Takich
pieniędzy rodzina po prostu nie ma.
– Jestem gotowy poddać się testom, bo
nie mam żadnych wątpliwości. Moje przekonanie jest silniejsze od wszystkiego – mówi Septi.
Panuje opinia, że może niektóre cuda lepiej zostawić samym sobie. Bez ingerencji
nauki. W imię spokoju dzieci, rodziców
i wszystkich tych, którzy pamiętają tragedię, do jakiej doszło dokładnie dziesięć lat
temu. Bo pamięć o tym dramacie jest w tej
części świata wciąż żywa. Ludzie nadal
wspominają kataklizm, z jakim mieszkańcy
naszej planety nie mieli jeszcze do czynienia. Nie potrafią tego zapomnieć.
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH
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Laski. Niewidome dzieci uczą
Społeczeństwo

Anita Czupryn
a.czupryn@polskatimes.pl

L

aski urzekną każdego, kto
tylko zechce się zanurzyć
w tę przestrzeń. Tadeusz
Mazowiecki, wielki przyjaciel Dzieła Lasek (po śmierci spoczął na cmentarzu
w Laskach), w książce „Ludzie Lasek” pisał: „Przyzwyczajeni do myśli, że historia
składa się z wielkich wydarzeń, nie dostrzegamy tego, że ma ona swój nurt podskórny,
niewidoczny albo zgoła wyglądający na to,
że toczy się poza życiem bieżącym. Jeśli Laski, dla każdego, kto się z nimi zetknął, stają się powodem do zastanowienia, to także
dlatego, że są zaprzeczeniem powierzchownego sądu o tym, jaki sens dla kultury i historii ludzkiej mają dzieła ciche, skromne
i niewidoczne. Trudno na taką drogę wejść;
trudniej na niej wytrwać konsekwentnie,
ale może najtrudniej tak ją ukształtować,
by – nie przestając być sobą – była ona związana z życiem społeczeństwa i narodu, a nie
czymś z jego ubocza. Laski są cząstką
chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cierpienie i przez otwartość wobec ludzi; są jednym z tych miejsc na świecie, którym dane było i jest – być dla innych
znakiem na drodze”.
WOśrodku Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach przebywają dzieci i młodzież niewidome od urodzenia albo które straciły wzrok
w dzieciństwie. Są też tacy, którzy od urodzenia nie tylko nie widzą, ale też nie słyszą.
Są dzieci autystyczne i na wózkach. – Tutaj
każdy uczeń jest dla nas największą wartością – mówi dyrektor ośrodka Elżbieta
Szczepkowska.
Jestpiątek19grudnia,doświątBożegoNarodzenia jeszcze kilka dni, ale w Laskach to
ostatnidzieńszkoły.PopołudniudziecirozjeżdżająsiędodomówwcałejPolsce,stądteżwe
wszystkich placówkach ośrodka (a jest ich
natymolbrzymimterenie,około80-hektarowym,całkiemsporo,poczynającodWczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego
Dziecka, przedszkola, przez podstawówki,
gimnazjum,liceum,technikum,zawodówki,
po szkołę policealną i szkoły specjalne) trwają jak nie wigilia z opłatkiem, to jasełka albo
kolędowanie.DariaKuźniecow-Dudko,szefowa działu promocji Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi, zabiera mnie na wycieczkę poLaskach. Jeszcze nie wiem, że będzie to
prawdziwie duchowa podróż.

Przystanekpierwszy:ideaMatki

Władysław Gołąb jest w Laskach prawie
odzawsze.Wprzyszłymrokuminie40lat,jak
piastuje urząd prezesa zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi. Trudno uwierzyć,
że ten wyprostowany jak struna, elegancki
mężczyzna niedługo skończy 84 lata!
–Wzrokstraciłemw1944r.Wybuchminy.
Byłemjużniewidomy,gdyskończyłemszkołę średnią, zdałem na studia prawnicze, a po-

tem egzamin adwokacki. Z Laskami zetknąłem się w 1947 r., nie byłem wychowankiem,
przyjechałem do doktora Dolańskiego, który
tu mieszkał, działał i w końcu przekazał Laskom własny dom. Już ten pierwszy raz
utwierdziłmniewprzekonaniu,żetomiejsce
szczególne.Laskinobilitująkażdegoczłowieka.NatympolegałaideamatkiRóżyCzackiej,
któratomiejscezałożyła:abyzarównoludzie
świeccy,jakisiostryzakonnesłużyliniewidomym,abytakprzygotowaćichdożycia,bybylispołecznieużyteczni.Ideętęstaramysiępielęgnować już ponad sto lat.
Róża Czacka, hrabianka z domu, miała 22
lata, kiedy straciła wzrok. Swoją ślepotę potraktowała jak zadanie. Zakasała rękawy,
uczyła się żyć na nowo, następnie zgłębiała
świat niewidomych, jeżdżąc po europejskich
ośrodkach, by potem wprowadzać w życie
metody, które mają pomóc niewidomym.
W Polsce nic takiego wówczas nie było. Niewidome dziecko to był wstyd dla rodziny.
W 1911 r. Róża Czacka założyła Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi, a siedem lat później przywdziała franciszkański habit, przyjęła imię Elżbieta i utworzyła Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Towarzystwo, ośrodek i zgromadzenie nazwała dziełem. Mawiała: „Dzieło to z Boga
jest i dla Boga, innej racji bytu nie ma. Jeśli
zboczyłoby z tej drogi, niech przestanie istnieć”. Podczas wrześniowej kampanii II wojny światowej otworzyła szpital dla rannych.
Laski przyłączyły się też do powstania warszawskiego. –Amytęjejideęstaramysiępielęgnować – mówi prezes Władysław Gołąb.
– Choć w czasach PRL było trudniej. Ośrodek
chciano zlikwidować.
Nic dziwnego, Laski były solą w oku władzy, bo zawsze nastawione na służbę drugiemu człowiekowi. Stały się azylem dla opozycjonistów. Tu mieli oparcie, nabierali sił, czuli
się bezpiecznie, byli u siebie.
DziśLaskisięzmieniły,bozmieniaćsięmuszą,abybyćnabieżącozżyciem,aleideaMatki Czackiej zmienić się nie może.
–Stawiamytuwyzwanianaszymuczniom,
bo im człowiek ma wyższe wyzwania, tym
bardziejgotomobilizuje.Uczymy,żeczłowiek
ma przeżyć swoje życie sensownie. Jeśli szuka jedynie przyjemności, to w istocie ich nie
zazna. Dawanie daje o wiele większą radość
niż branie.
Nauczycielom w Laskach szczególnie zależynatym,abydzieci,któreurodziłysięniewidomeisłabowidzące,trafiałytujaknajszybciej.Popierwsze,tonajnowocześniejszyośrodek w kraju. Po drugie – są tu najlepsi specjaliści, którzy już od pierwszych miesięcy życia
zapewniająniewidomemudzieckunajlepszy
rozwój. Po trzecie, zdruzgotani rodzice tu
otrzymują słowa wsparcia, nadziei i otuchy.
Uczniów w Laskach obowiązuje taki sam
programnauczaniajakwinnychplacówkach
oświatowych, ale ponadto uczą się samodzielności:ubierania,codziennejhigieny,rozpoznawania kolorów, swobodnego poruszania wprzestrzeni (i po mieście). Dzieciaki jeżdżą tu konno, bawią się z psami w ramach
dogoterapii, uprawiają sporty, jeżdżą na rolkach, grają w piłkę, pływają. Rozwijają swoje muzyczne talenty, grają nainstrumentach,
korzystająznajnowszychtechnologii,zkomputera,telefonukomórkowego.Ucząsięjęzy-

IWONA BOROWIAK

Opowieść o miejscu, gdzie niewidomi, ociemniali i głusi
widzą więcej piękna i doświadczają więcej radości niż
niejeden z nas. I o ludziach, którzy są dla nich światłem

b Utalentowane dzieci w Laskach same wykonują świąteczne ozdoby
ków obcych, bo to też dla nich okno na świat.
No i tu otrzymują wsparcie przy planowaniu
dorosłego życia i kariery zawodowej. W Laskach jest specjalny Dział ds. Absolwentów,
który skutecznie wspiera absolwentów iosoby niewidome z całej Polski na rynku pracy.
– Życie w ciemności też może być kolorowe,pełneibogate.Tutworzysięradosnewnętrzeczłowieka.Pewnie,żekażdemuznasczegoś brak, ale my nie skupiamy się na tym, tylkonatym,czymmożemypodzielićsięzinnymi – uśmiecha się Władysław Gołąb.

Przystanekdrugi:jakwniebie

DominikStrzelecjestjużabsolwentemLasek,
ale jak każdy absolwent lubi odwiedzać ośrodek, w którym pozostawił tylu przyjaciół. No
i tu przecież odkrył swój talent i powołanie
– śpiewa,nagrywapłyty.Jegogłębokigłostrafia w samo serce. Na swoje wigilie zapraszają
go korporacje, aby swoim występem uświetnił uroczystość. Kiedy śpiewa utwór Mieczysława Szcześniaka, wszystkim wilgotnieją
oczy.My,ludziewidzący(aniektórymsięzdajebyćmoże,żeiwszystkowiedzący),jesteśmy
zdumieni – oto niewidomy chłopak pokazuje
nam, o czym zapomnieliśmy.
Kochaj tak, jakby Cię nigdy nikt nie zranił,
A tańcz tak, jakby nikt nie patrzył.
Śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się.
Żyj tak, jakby tu było niebo.

Przystanektrzeci:otwartygabinet
dyrektora

Szkołaśw.MaksymilianatowLaskachplacówkaspecjalnadladzieciniepełnosprawnychintelektualnie, które prócz tego, że nie widzą,
mają różne inne schorzenia. Trafiają tu dzieci
znajcięższymiprzypadkami,alekiedyopuszczają szkołę, są zupełnie odmienione. Często
rodzicebojąsiętego,żewnowymśrodowisku
dziecko sobie nie poradzi, nie chcą odrywać
gooddomu.–Błąd–mówidyrektorWojciech
Święcicki. – Zawsze pytam, ile faktycznie rodzicepoświęcajądzieckuczasu.Mymamyten
czas. A druga rzecz, to środowisko kolegów,
które przyspiesza rozwój.
Przyjechali tu raz rodzice z ociemniałym
synkiem. Przerażeni nie mniej niż on sam.
Weszli do pokoju, w którym bawiło się kilkoro niewidomych dzieci. Dzieci biegały, bawiłysięwberka,skakałypołóżkach.Rodzicenie
mogli uwierzyć, że od urodzenia są niewidome. Dyrektor poprosił, aby rodzice nie przyjeżdżalizbytczęsto.Miesiącpóźniejichsynek
skakał po łóżkach na równi z kolegami. Nauczyli go. – To prawda, że 90 procent bodźców
dociera do człowieka przez wzrok, ale kiedy
goniema,rozwijająsięinnezmysły.Dzieciniewidomenacałeżyciezapamiętajągłospoznanej osoby. Nawet po wielu latach rozpoznają
mnie po dotyku dłoni – mówi dyrektor. Tu
drzwidogabinetudyrektorasązawszeotwar-
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dorosłych patrzeć sercem
niewidomymi pracuje już 25 lat. – I ta praca,
poza zakonnym, to moje drugie powołanie
– oznajmia.

Przystanekpiąty:wypuścić
wdorosłość

b Dzieci uczą się uważności wobec innych

FOT. BARTEK SYTA, JOANNA ŚLEDZIŃSKA / TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI

b Jasełka. Każdy stara się, aby swoją rolę odegrać jak najlepiej

b Wigilijne kolędowanie. Rozśpiewana grupa zna na pamięć mnóstwo kolęd
te.–Bojasięnieczujędyrektorem–śmiejesię
Wojciech Święcicki. – Dzieci mogą tu wejść,
kiedy chcą, poleżeć na kanapie, posiedzieć
w fotelu. Zdarza się, że mam gości, a jakieś
dziecko chrapie obok.
Jedenzuczniów,dzieckoautystyczne,swój
pokójwrodzinnymdomuumeblowałnawzór
gabinetu dyrektora. Ponieważ to przyjazne
miejsce.–Lubięmiećkontaktzmoimiuczniamiiwiem,żeonilubiąmnie–zwyczajniemówi dyrektor. Pracę tu rozpoczął w 1986 r., ale
od maleńkości był z tym miejscem związany,
botujegorodzicebylilekarzami.–Lata80.Były smutnym czasem, ale tu zawsze podejście
do dzieci było niezwykłe – mówi. Zawsze był
nacisk nie tylko na naukę, na to, jak radzić sobiezwłasnymcierpieniem,chorobami,aleteż
na duchowy rozwój i potrzebę dzielenia się
z innymi. I wcale nie jest największym sukcesem to, że dzieci idą potem na studia. Dla jednychsukcesembędzie,żenauczysięzałatwiać
swoje fizjologiczne potrzeby, dla innych – że
śpiewa i gra na instrumentach, jeszcze dla innych–żemówipoangielsku.–Częściejjednak
mam wrażenie, że to my uczymy się od naszych dzieci, jak kochać drugiego człowieka,
więcej korzystamy, jesteśmy beneficjentami.
Dzieci mają bardzo rozwinięte poczucie empatii.Lubiąteżżyćnaszymżyciem.Pytają:dlaczegopanjestsmutny?Corobipanażona?Bez
nawiązaniaosobistejrelacjiwielesięnieosiąg-

nie–stwierdza.DlaWojciechaŚwięcickiegoto
„laskowskie” chrześcijaństwo jest bardzo
otwarte, tu przyjeżdżają i ci, którym niekonieczniejestpodrodzezKościołem,botuspotykają wartości uniwersalne.

Przystanekczwarty:pogotowiedla
rodziców

SiostraJulittadziałaczasemjakkaretkapogotowia. Kiedy gdzieś w Polsce rodzi się niewidome dziecko, wsiada w samochód i odwiedza rodzinę.
– Zwykle na początku jest szok, ból, przerażenie.Niewiedzą,corobić.Przeprowadzam
wywiad.Rozmawiam.Tłumaczę.Pokazujęfilmik z ośrodka. W ich serca wstępuje nadzieja
–niesąjużsami.Wośrodkuorganizujemyturnusy dla najmłodszych, trafiają tu już kilkumiesięczne dzieci. Uczymy je i rodziców, którzy cały czas z dzieckiem są. To bardzo ważne,abyjaknajszybciejrozpocząćrehabilitację
inaukę.Arodzicewidzą,jakdzieckojestchłonne,jakszybkosięuczy.Nieraczkowało–araczkuje. Nie chodziło – a chodzi – opowiada. Cieszysię,żedziśrodzice,szukającpomocy,zawszetrafiąnastronęinternetowąośrodka,żeta
strona dobrze działa i rodzice mają kontakt
do specjalistów.
Siostra Julitta, prócz wykształcenia
tyflopedagoga,ukończyłateżstudiapodyplomowe z wczesnego wspomagania. Z dziećmi

Krystyna Konieczna jest kierowniczką Działu
ds.Absolwentów,któregogłównymzadaniem
jest pomoc absolwentom po opuszczeniu Lasekwwejściuwnoweśrodowiska.Większość
pomaturzeidziestudiować.–Uczymystudentów orientacji przestrzennej w nowym miejscu. Tym po zawodówkach pomagamy znaleźć pracę. Wspieramy też tych, którzy szkołę
w Laskach skończyli już dawno. Otrzymują
różnorakie wsparcie. Wtedy, kiedy zakładają
rodziny, kiedy rodzą im się dzieci albo kiedy
spotykają ich nieszczęścia. – Życiowe sprawy
– mówi Krystyna Konieczna.
WLaskachpracuje40lat.Nigdynieszukała innej pracy. Szczególnie dumna jest z pionierskiegoprojektu,któryzainicjowaliroktemu. To stanowisko pracy dla niewidomych
i niedowidzących Wirtualne Contact Center:
telesprzedaż, telefoniczna obsługa recepcji.
Dzięki temu projektowi pracę znalazło ponad 80 niewidomych. Kierowniczka wspiera
teżtychuczniów,którzychcązdawaćmaturę
za granicą.

Przystanekszósty:siostraAgata

Nigdy wcześniej nie myślała, że przywdzieje
kiedyś habit. Dom, mąż, pięcioro dzieci – tak
sobiewyobrażałażycie.Wszystkozmieniłosię
17kwietnia1973r.,wewtorekogodzinie20.05.
– Pamiętam to dokładnie – siostra Agata ma
okrągłą,uśmiechniętątwarz,ciepłygłosimnóstwo energii. – Siostra Agata z sercem na dłoni, w prozie życia – mówi mi o niej wcześniej
Daria Kuźniecow-Dudko. – Pracuje z dziewczętamiwinternacie.Jestipsychologiem,ipielęgniarką,uczyichisavoir-vivre’uizaplatania
warkoczy.
Wtamtenwtorek,41lattemu,siostraAgata nie była siostrą, nawet imię nosiła inne, byłazwyczajnąnastolatką,uczennicąliceumpedagogicznego.Ogodzinie20.05telewizjawyświetliłafilm„Cudotwórczyni”oniewidomej
i głuchej Helen Keller, późniejszej pisarce i jej
nauczycielce.–Obejrzałamipowiedziałamsobie: „To ja już wiem, co chcę robić w życiu.
Chcępomagaćniewidomymdzieciom”.Idziś
jestem przekonana, że to jest to, co chciałam.
Nazywamtopierwotnympowołaniem.Wszyscy mamy powołanie do czegoś – myślę tu
o powołaniu zawodowym. W pewnym momencie odkrywamy, co mamy w życiu robić.
To nawet nie jest nasze chcenie, to głębokie
przekonanie. Zdałam maturę, chciałam studiowaćnaAkademiiPedagogikiSpecjalnejtyflopedagogikę(pedagogikaosóbniewidomych
iociemniałych).Zabrakłomipunktów.Proponowano mi surdopedagogikę (pedagogika
osóbgłuchych),alewtedymyślałam,żetonie
dla mnie. Przyszłam na rok do pracy w Laskach.Był1975r.Niebyłamosobąpraktykującą.Byłwakatwprzedszkolu,nawetdokościoła nie chodziłam. Ale zostałam przyjęta. Już
wtedy Pan Bóg działał.
Kiedy przyjechała wtedy do Lasek, maluchy biegały przed przedszkolem. Dwóch jeździło natrzykołowych rowerkach, dwóch się
kłóciło o dwukołowy rowerek. Przepychały
się, jak to dzieci. W piaskownicy sypały się
piaskiem.Zupełniezwyczajnywidok.Dopiero kiedy zaczęła prowadzić zajęcia, opowiadała o zwierzątku, pokazując pluszową zabawkę, gdy wyciągnęły się do niej rączki,
uzmysłowiła sobie: Ach, no rzeczywiście,
przecież one nie widzą. Tylko nie widzą. To

żadne kalectwo. To coś naturalnego, radosnego – opowiada.
Zpowołaniazawodowegoprzyszłopowołanie duchowe. – Poczułam, że to jest tak silne, że nie mogę się temu oprzeć. I wcale nie
byłam ztego powodu szczęśliwa. Moja rodzina również. Ale gdy wstąpiłam do postulatu,
poczułamwolność.Tobyłocośpięknego.Habit ma wyrażać mnie. To, kim jestem. Nie
chciałabym, aby to był tylko dziwny strój.
Akimjestem?CzłowiekiemBoga.Dozgromadzenia wstąpiłam przez dzieci i dla dzieci. Są
moją świętością.
Siostra Agata ukończyła swoją ukochaną
tyflopedagogikę, przeszła przez prawie
wszystkie szczeble pracy w Laskach: przedszkole, dzieci w wieku szkoły podstawowej,
10 lat spędziła w Indiach – również pracując
z niewidomymi, starszymi dziećmi, z chłopcami, z dorosłymi. Z niepełnosprawnymi
umysłowo. – One są najwspanialsze – mówi
rozjaśniona i opowiada o Tomaszku.
Tomaszek trafił do ośrodka, kiedy miał trzy
miesiące. Miał tylko kawałeczek mózgu. Nie
widzi, nie siedzi, nie żuje, nie gryzie. Cierpi.
Takie dzieci żyją góra siedem lat. Dziś ma 24
lata i nie ma wytłumaczenia, że wciąż żyje.
Po prostu wie, że jeszcze nie czas.
Do siostry Agaty był wprost przyklejony.
Nie mówił, a przecież wiedziała, że ją rozpoznaje.–Tojedynymężczyznawmoimżyciu.
Jedyny, z którym spałam – żartuje ze śmiechem siostra. – Nauczył mnie szacunku
do człowieka, języka pozawerbalnego. To
wielkie bogactwo porozumiewania się międzysłowami.Nigdyniezarzuciłrączeknaszyję i nie powiedział mi, że mnie kocha, ale
wiem, że tak jest. Umie to pokazać. Tak jak
ito,colubi,czegonie,jakamuzykamusiępodoba. Albo to, że nie znosi krzyku. Wszystko
to umiałam odczytać.
Ludzieniepełnosprawniwyzwalająwnas
takiepokładymożliwości,októrychnawetnie
wiemy, że je mamy. To ich powołanie. Pokazują,żedrzemiąwnaswielkiemożliwości,którychnawetbyśmynieznali,gdybynieoni.Myślęsobie,żetoniepełnosprawniutrzymująten
świat w równowadze. My wszyscy, którzy się
uważamyzanormalnych,genialnychintelektualnie – manipulujemy, kombinujemy, a te
dzieci nie kalkulują. Myślą sercem. Dziecko
niewidomeodurodzeniamaświadomość,że
oboksąludziewidzący,chciałobywidzieć,ale
nie wie, czego nie ma. Czy to jest świat ciemności? Nie wiem. Kiedy niewidoma dziewczynka opowiada, co się jej śniło, na dobrą
sprawęniewiemco.Kiedymówi:„Widziałam
siostrę”, nie wiem, jak ona mnie widzi. „Biegałam po łące” – opowiada, ja nie wiem, jak
ona biegała po łące. Dzieci, które widziały
i straciły wzrok, bardzo cierpią, bo wiedzą, co
straciły. Choć życiowo są dużo sprawniejsze.
Ikiedymówię:„Dziśjestpiękne,błękitneniebo”, to one wiedzą, co to znaczy. Ale każde
z nich uczy mnie patrzenia sercem. One sercem patrzą naturalnie. – A siostra czego ich
uczy?–pytam,choćprzecieżtojestjasne–prowadzi swoich uczniów do światła i świata. To
też jej zadanie: odkryć, co w dziecku jest dobrego, jaki ma potencjał i jak należy w nie inwestować, żeby się jak najpiękniej rozwijało
i żeby jego przyszłość mogła się dobrze rysować.Aleonamacharęką.–Uczęodnalezienia
sięwżyciu.Zwykłychrzeczy:jaksięubrać,jak
wykąpać,jakposprzątać,zrobićkanapki,ugotować obiad, jakie są normy moralne, w których muszą umieć się zmieścić. Mówię im:
„Dzisiaj nie musisz mnie lubić, ale za 10 lat
masz przyjechać i powiedzieć: Dziękuję, że
mnie siostra tego nauczyła”. a
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Realia Ziemi Świętej w czasach Jezusa
Obyczaje

Jak żyli mieszkańcy rzymskiej
prowincji Judea w czasach, gdy
nauczał tam Jezus z Nazaretu?
Ich życie koncentrowało się wokół
synagogi, parali się rolnictwem
i handlem, ale też politykowali
Bożydar Brakoniecki
redakcja@polskatimes.pl

Z

a życia Chrystusa Ziemia
Święta,czyliGalilea,Samaria
iJudea,tereno powierzchni
ok. 20 tys. kilometrów kwadratowych, zamieszkiwało
– zdaniem różnych historyków – od 600 tys. do miliona ludzi. W czasachewangelicznychżycienatymterenietoczyło się według niemal tych samych reguł
co kilka wieków wcześniej. Uprawiano ziemię,rzemiosło,handlowano,podróżowano
i politykowano, a wszystko przenikało prawoizwyczajeżydowskie.Cociekawe,Żydzi
nie mieli silnego przemysłu, choć już Salomonnazywanybyłkrólemmiedzi(1Kr7,46),
bowiem na jego polecenie odlewano miedziane naczynia dla świątyń.
Centrum żydowskiego świata stanowiła
Jerozolima,ciasna,zwąskimiuliczkami,pozbawiona zieleni, prócz ogrodów Heroda
i „ogrodu różanego”. W ówczesnej Jerozolimieistniałcałylabiryntprzejść,uliczekipodwórek,wktórychgnieździłysięwielodzietne z reguły rodziny. Właśnie rodzina stano-

wiła podstawę ówczesnego społeczeństwa.
Zawarcie małżeństwa było podstawowym
obowiązkiem mężczyzny, a celem obojga
małżonków–pozostawienieposobiejaknajliczniejszegopotomstwa.Niepłodnośćuważano bowiem za wyraz Bożego gniewu wobec kobiety lub całej rodziny.

Złotedachyświątyni

W Jerozolimie znajdowała się najświętsza
budowla Żydów – świątynia. Ta z czasów
Chrystusa była już trzecią z kolei. Miała 450
m długości i 300 szerokości. Wedle zapisów
zbudowano ją niemal w całości z białego
marmuru, a dach był pokryty złotymi blachami. Samo sanktuarium i otaczające je
dziedzińceskładałysięzkilkuczęści.Byłzatem dziedziniec pogan (tylko w nim mogli
przebywać nie-Żydzi), kobiet (tutaj musiały
sięzatrzymać)iIzraelitówmężczyzn.Całość
– jak pisze Jan Gać w „Ziemi Świętej. Kulturowym przewodniku śladami Jezusa” – wywierała imponujące wrażenie na wiernych.
W świątyni za czasów ewangelicznych
miałozajęcieok.7tys.kapłanóworazponad
10 tys. lewitów. Szczegółowe przepisy regulowałyichubiór,wieksprawowaniaposzczególnychfunkcjiwświątyni,zawieraniemałżeństwa. Samych rodzajów kalectwa, które
wykluczało ze służby kapłańskiej, było ponadsto.Kapłanipodzielenibylina24grupy,
a każda z nich odpowiadała za tygodniową
służbę w świątyni. Każdy Żyd po ukończeniu 20. roku życia musiał na utrzymanie
świątyni łożyć co sześć miesięcy pół szekla
– dowodzi Miriam Feinberg Vamosh w „Życiu codziennym w czasach Jezusa”.
Modlitwa była obecna w życiu Żydów
na każdym kroku. Obowiązywała każdego
mężczyznę od 13. roku życia i – co ciekawe
– niemusiałyjejspełniaćkobiety,dzieciiniewolnicy. Przed jej rozpoczęciem pobożny
Żydnakładałtałes,czylichustęmodlitewną,
na głowę i ramiona, a do czoła i ramienia
przywiązywał tefilin, małe, skórzane pudełeczka, w których znajdowały się pergaminowe kartki z fragmentami Księgi Wyjścia
iKsięgiPowtórzonegoPrawa.Twarząstawał
w kierunku Jerozolimy, a jeśli był w mieście
–totwarzzwracałkuświątyni.Wsamejświątyni – ku miejscu najświętszemu, które było
pustą przestrzenią. Nie brak naukowców,
którzy śladu tefilinu doszukują się nawet
na Całunie Turyńskim, czyli płótnie, w które zawinięte było ciało Jezusa.
DniemnależącymcałkowiciedoBogabył
siódmydzieńtygodnia,sobota,czyliszabat.
WedługStaregoTestamentuzwyczajobchodzeniacotygodniowegoszabatuzostałwprowadzony u Izraelitów tuż po wyjściu z Egiptu do ziemi obiecanej (Wj 16,22-30), a nakaz
świętowania szabatu Jahwe przykazał Mojżeszowi w Dekalogu otrzymanym na górze
Synaj (Wj 20,8-11).

Chleb,oliwaiwino

b „Święty Józef jako cieśla”: obraz francuskiego malarza
Georges’a de La Toura z poł. XVII w.

Biblia nadaje rolnictwu rolę szczególną. Już
wKsiędze Wyjścia znajdują się liczne odniesienia do tego zajęcia. Nic dziwnego, ziarna
zbóż były dla Żydów podstawowym produktem żywnościowym i handlowym.
Z mąki pszennej pieczono m.in. chleby „pokładne”, które mogli spożywać jedynie kapłani podczas szabatu, a z pośledniejszej,
kukurydzianej, zwykłe pieczywo – podstawowy pokarm ludzi Biblii.
JakpiszeBarbaraSzczepanowiczwksiążce„ZiemiaŚwięta.Geografiabiblijna”,rolnictwostałonaniskimpoziomietechnologicznym – skalista gleba nie nadawała się
do uprawy przed oczyszczeniem z kamieni.

b „Uczta u Heroda”: fresk Domenica Ghirlandaio namalowany w latach
1486–1490 w kościele Santa Maria Novella we Florencji
Ponadtowieśniacyborykalisięzwszelakimi
rodzajamiplag(częsteklęskiszarańczy),wiatrem (zwłaszcza wschodnim sirocco) i zarazami roślin. Towarami handlowymi, prócz
ziarna zbóż, były głównie oliwa i wino.
Biblijne rolnictwo, także to z czasów Nowego Testamentu, opierało się przede
wszystkim na niewielkich gospodarstwach
rodzinnych.Ichtradycjasięgałaczasów,kiedy Hebrajczycy wkroczyli do ziemi obiecanej. Wtedy to każda rodzina otrzymała kawałek ziemi, którego nie mogła sprzedać.
Miałbyćtzw.rodzinnymdziedzictwem(Pwt
19,14)iniemożnagobyłosprzedaćjakobezpośredniego daru od Boga.
Z rolnictwem związane było pasterstwo,
azlekturyEwangeliimożnawyciągnąćwniosek, że było to najpopularniejsze ówczesne
zajęcie. Podobnie jak rybactwo czy rzemiosło. Sam Jezus był cieślą, który to zawód
odziedziczył po swoim prawnym ojcu Józefie. Do kategorii bogaczy zaliczano winogrodnikówilatyfundystów,oczymnapomyka m.in. Ewangelia św. Mateusza (12, 1).

NienawiśćdoRzymu

Przypomnimy: Judea jako prowincja dostała się pod panowanie państwa rzymskiego
w 63 r. przed Chrystusem. Od 6 roku rządził
nią prokurator podległy legatowi Syrii. Rzy-

Pobożny Żyd,
ojciec rodziny,
nie miał czasu
na rozrywki. Chwile
wolne od pracy
wypełniała mu
modlitwa

mianie nie ingerowali szczególnie w wewnętrznesprawyŻydów–najistotniejszebyły dla nich spokój, płacenie podatków i rekruci.AleŻydziposiadaliszczególneprzywileje. Już Cezar za pomoc w wojnie domowej
zwolniłichzpewnychdaninorazzobowiązku dostarczania rekruta, Oktawian August
zaś potwierdził te przywileje. Żydzi jako jedyni mieszkańcy imperium byli zwolnieni
z oficjalnego religijnego kultu państwowego.
Namiastką politycznej swobody był dla
Żydów Sanhedryn, który mógł na przykład
skazać na śmierć każdego cudzoziemca, nawet Rzymianina, który przekroczył próg
świątyni przeznaczony tylko dla Żydów.
W czasach Chrystusa większość w Sanhedrynie mieli saduceusze, stronnictwo żydowskie w konflikcie z faryzeuszami, interpretujące prawo na własny, czasem dość
oryginalny sposób. Żydzi mieli też swoich
rewolucjonistów. Historycy wspominają, że
cesarskie przywileje nie robiły na Żydach
najmniejszego wrażenia – nienawidzili Rzymian ze wszystkich sił. Ruch radykalnych
zelotów, mający na celu wypędzenie Rzymian,sparaliżowałw6rokuniemalcałaprowincję. Spokój zaprowadziły dopiero ekspedycje karne okupanta.
Kwestia politycznych ambicji Żydów
ujawniłasięprzyokazjiprocesuJezusa.Gdy
namiestnikPoncjuszPiłatdowiedziałsię,że
Jezus jest Galilejczykiem, odesłał go do tetrarchy Galilei i Perei Heroda Antypasa. TetrarchaprzebywającywJerozolimiebyłosobąprywatną.TetrarchaodziałJezusawdrogie szaty i odesłał do Piłata. Obie strony były
„uparte”–PiłatiŻydzi.Ewangeliepodają,że
prokuratorużyłfortelu–pozwoliłŻydomwybrać więźnia, którego chcieliby uwolnić, ale
Żydzi nie dali się podejść.
Ale nie zawsze było tak ugodowo. W piątym rozdziale Dziejów Apostolskich (5,36)
czytamy, jak prokurator Kupidas Fadus (następca Piłata) zareagował na pielgrzymkę
zorganizowaną przez niejakiego Teudasa.
GdyTeudasprowadziłswoichzwolenników
nad Jordan, rzymska jazda zmasakrowała
uczestników pochodu. Można więc powiedzieć,żeJudeabyłabeczkąprochu,którawybuchła dokładnie w 66 roku powstaniem
przeciw Rzymianom. a
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b Jerozolima, kolebka trzech największych religii świata, była wiele razy niszczona. Trudno znaleźć w niej obiekty i miejsca pamiętające wydarzenia sprzed 2 tys. lat. Ale miasto i tak robi niewiarygodne wrażenie

Mity i prawdy
o Jerozolimie
z czasów Jezusa
Miejsca w Jerozolimie, które w przewodnikach opisuje się
jako związane z Jezusem Chrystusem, mają jedynie
charakter symboliczny. Ale nawet świadomość przeinaczeń
historycznych nie niszczy ich duchowego wymiaru
Jerozolima

Agaton Koziński
Twitter: @AgatonKozinski

B

oże Narodzenie w Betlejem
– spędzenie go w tym miejscu to marzenie wielu chrześcijan. Możliwość przeżycia
święta narodzin Jezusa Chrystusa u źródła to niezapomniane przeżycie duchowe, ale także kulturowe, gdyż spędzanie tych dni wśród muzułmanów (bo Betlejem to miasteczko zamieszkane przez Palestyńczyków) zapada
w pamięć na długo.
Samo miejsce narodzin Pana też jest bardzo godnie oprawione. Bazylika Narodzenia Pańskiego została w tym miejscu zbudowana na początku IV w. – dziś to jeden
z najdłużej działających kościołów chrześcijańskich. W jego podziemiach znajduje
się Grota Narodzenia, a w niej gwiazda
oznaczająca miejsce, w którym stał żłóbek,
gdzie Maryja „we żłobie Mu położyła siana
pod główeczki” – by przytoczyć słowa popularnej kolędy. Dziś do tej gwiazdy stoi gi-

gantyczna kolejka pielgrzymów (głównie
z Rosji), chcących choć przez chwilę być
sam na sam z tym świętym miejscem.
Problem polega na tym, że bardzo niewielkie są szanse na to, by klękali we właściwym miejscu. Już nawet nie chodzi o tę
gwiazdę, która z precyzją równą GPS-om
wyznacza miejsce, w którym pierwszą noc
na ziemi spędził Chrystus. W ogóle dowody na to, że cała bazylika została zbudowana w miejscu, w którym znajdowała się
biblijna stajenka także nie są zbyt przekonujące.
Pierwszym, który zaczął się interesować
miejscem narodzin Chrystusa, był św. Justyn Męczennik – tyle że zaczął to robić grubo ponad 100 lat po jego śmierci, dopiero
w II w. Znalazł on w Betlejem miejsce, które – według twierdzeń lokalnych mieszkańców – było ową legendarną stajenką (czy
może raczej jaskinią). Później jego odkrycie
zainspirowało budowę w tym miejscu kościoła, który następnie stał się Bazyliką Narodzenia Pańskiego. Ale czy zbudowano go
we właściwym miejscu? Duży znak zapytania.
Ale podobnie jest właściwie ze wszystkimi miejscami kultu związanymi z życiem
i śmiercią na krzyżu Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. Z prostej przyczyny – to miasto

zostało doszczętnie zniszczone przez Rzymian w 70 r. po narodzeniu Pańskim, nie
został po nim dosłownie kamień na kamieniu. A późniejsze przebudowy do reszty zabiły tkankę miejską, łącznie nawet z układem ulic. Dzisiejszy wygląd Jerozolima
zawdzięcza Sulejmanowi Wspaniałemu, tureckiemu sułtanowi, który zlecił jej gruntowną przebudowę w połowie XVI w.
Na przykład Via Dolorosa, ulica, którą – jak
dziś słyszą turyści – wiodła droga krzyżowa, tylko na kilku odcinkach rzeczywiście
pokrywa się z trasą, jaką Jezus pokonywał
z krzyżem na plecach. Ma ona natomiast
wiele wspólnego z nową osią miasta, zbudowaną przez Rzymian przy odbudowie
w 132 r.
Podobnych pułapek w Jerozolimie jest
więcej. Sporo historycznych nieścisłości
można wychwycić w samej Bazylice Grobu
Świętego (punktuje je Simon Sebag
Montefiore w swojej książce „Jerozolima.
Biografia”).SamaGolgota,któraznajdujesię
podjejdachem,wydajesiębyćprawdziwym
miejsce ukrzyżowania Chrystusa – wprawdzie nie ma na to dowodów, ale na tej skale
regularniekrzyżowanoskazańcówwczasach
jezusowych. Ale by dotknąć Golgoty, trzeba
wejśćnaspecjalnytaras,tymczasempodnim
znajduje się (znów według słów legendy
iprzewodników)gróbAdama–tak,tegoAdama, pierwszego mężczyzny na Ziemi. W taki zbieg okoliczności historycy wierzyć nie

Gdzie dokładnie
w Betlejem urodził
się Jezus?
Chrześcijanie
zaczęli się tym
interesować
dopiero w II w.

chcą. Tak samo jak nie dają wiary w to, że
Grób Pański na terenie bazyliki jest rzeczywiścietymgrobem–nieznalezionożadnych
dowodów potwierdzających, że rzeczywiście w tym miejscu złożono ciało Jezusa
pozdjęciuzkrzyża.Bardziejsugerujetowygodną organizację bazyliki, która dzięki temu mogła jednym dachem przykryć kilka
z najświętszych miejsc dla chrześcijan.
Inne ciekawe zgrupowanie ważnych
obiektów można znaleźć na wzgórzu Syjon.
To właśnie tam miał się znajdować
Wieczernik, a więc miejsce, w którym Jezus spożył ostatnią wieczerzę ze swymi uczniami. Tak się składa, że sala jest na pierwszym piętrze – a pod nią, na parterze znajduje się grób Dawida. Jakby tego było mało,
tuż obok stoi jeszcze klasztor Zaśnięcia Marii Panny, w którego podziemiu jest pięknie
zaaranżowana sala sugerująca, że w nim
właśnie znajdowało się ciało matki Boga tuż
przed jej wniebowzięciem. Jest to zgodne
z duchem jednego z apokryfów, mówiącym, że ten akt dokonał się właśnie na Syjonie. Na ile zgodny z prawdą? Dowodów
historycznych brak.
Jednym z symboli jerozolimskiego Starego Miasta jest osiem bram, które do nich
prowadzą. Bramy są także na kartach Biblii
– w końcu przez jedną z nich wjechał Chrystus do miasta (na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy Niedzielę Palmową). Przewodniki podają, że była to Brama Złota, jednak jest to właściwie nieprawdopodobne
– została ona zbudowana dopiero przez
Sulejmana, a wcześniejsza mapa wjazdów
do miasta miała inną siatkę. Prawdopodobnie Mesjasz skorzystał z nieistniejącej dziś
Bramy Pięknej – choć też podawanie tej informacji obarczone jest sporym ryzykiem
błędu.
Warto wiedzieć, że współczesna Jerozolima to miasto uproszczeń i zakłamań historycznych. Znając jego historię, trudno
zresztą spodziewać się czegoś innego. I nawet świadomość tych nieścisłości nie psuje wielkiej mistycznej siły tej duchowej stolicy trzech największych religii na świecie.
A jeśli komuś rzeczywiście bardzo zależy
na tym, by zobaczyć miejsce autentyczne,
które ciągle pamięta Jezusa, musi się wybrać go Getsemani na Górze Oliwnej. Wiele z tamtejszych drzew oliwnych ma ponad
2 tys. lat – i one były świadkami, jak Judasz
wydawał Jezusa arcykapłanom. A
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Cud w Betlejem:
kim byli świadkowie
narodzin Zbawiciela
Jezus, Maria, Józef – to najważniejsi bohaterowie zdarzeń sprzed dwóch tysięcy lat.
Ale Ewangelie dostarczają też wiedzy na temat bohaterów drugoplanowych.
Są wśród nich postaci heroiczne i szwarccharaktery. Przyjrzyjmy się im
Religia

Lucjan Strzyga
redakcja@polskatimes.pl

C

zytając ewangeliczne i historyczne opisy narodzin
Jezusa, można odnieść
wrażenie, że większość
uczestników tamtego wydarzenia pozostaje w cieniu. A przecież betlejemski cud nie zdarzył
się w próżni. Na ulicach miasteczka kłębił
się tłum podróżnych, w oberży biesiadowali urzędnicy wyznaczeni do przeprowadzenia spisu, a nieopodal przy ogniskach
ogrzewali się pasterze.
Ale to nie wszystko. Ewangelista Łukasz
dodaje, że ów kawałek Judei zwany Betlejem zapełnił się nagle istotami pozaziemskimi: „I nagle przyłączyło się do anioła
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: »Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania«. Jak widać, sporo się owej nocy działo.
Podobnie potem: przybycie Trzech Króli, obrzezanie Jezusa w Świątyni, ucieczka
Świętej Rodziny do Egiptu i powrót.
Na każdym kroku pojawiali się kolejni
świadkowie historii, która tak bardzo zmieniła losy świata.

Święta Anna

Matka Marii z Nazaretu, żona Joachima
i tym samym babka Jezusa Chrystusa. Poza tym żona św. Joachima. Nosi w hagiografii miano Sprawiedliwej i jest czczona
w Kościele katolickim i prawosławnym.
W Ewangeliach św. Anna nie występuje,
pojawia się za to w apokryfach.
W Ewangelii Jakuba czytamy: „W siódmym zaś miesiącu porodziła Anna i rzekła do położnej: »Co porodziłam?«. I rzekła położna: »Dziewczynkę«. I rzekła Anna: »W tym dniu dusza moja została wywyższona«. I ułożyła ją dziewczynkę. Gdy
zaś wypełniły się dni, została oczyszczona Anna ze swej nieczystości i poczęła
piersią karmić dziecko, i nazwała je imieniem Maryja”. Z innego zaś fragmentu dowiadujemy się że św. Anna urodziła się
w Judei, w Betlejem, i że jej rodzice –
Stolanus i Emerentiana – byli według legendy potomkami królewskiego rodu Dawida. „Nie posiadali ziemskich dostatków,
lecz byli cnotliwi i sprawiedliwi, i żyli
w bojaźni Bożej”.

Anna Prorokini

Wymieniona z imienia w Ewangelii św. Łukasza (2,36-38) jako ta, która była obecna
przy ofiarowaniu Jezusa w Świątyni i „mówiła o Nim wszystkim , którzy oczekiwali
wyzwolenia Jerozolimy”. Była już wtedy
osobą starszą – miała 84 lata. Wiemy o niej
także, że siedem lat żyła z mężem,
a po tym, jak została wdową, zaczęła służyć Bogu w Świątyni dzień i noc modlitwami i postem, sławiąc Go.
Posiadała ponoć dar proroctwa, choć
do końca nie wiadomo, co prorokowała.
Była córką Fanuela z rodu Asera.

Archanioł Gabriel

Duch, archanioł, obecny przy wszystkich
wydarzeniach związanych z narodzeniem
Jezusa. W Nowym Testamencie pojawia
się dwukrotnie w Ewangelii Łukasza:
pierwszy raz, gdy zwiastował Zachariaszowi w świątyni żydowskiej narodzenie św. Jana Chrzciciela (1,19), oraz kiedy
Najświętszej Maryi Pannie zwiastował narodzenie Jezusa (1,26).
Wyrzekł wtedy znamienne słowa: „Oto
poczniesz w łonie, i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki,
a będzie zwany Synem Najwyższego”. Nie
bez powodu Ojcowie Kościoła nazwali go
„aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia”.

Archelaus

Właściwie powinno się nań mówić Herod
Archelaos, był bowiem synem Heroda
Wielkiego. Przyjęło się jednak używać zlatynizowanej wersji jego imienia. Pojawił się
w Ewangelii św. Mateusza, w chwili kiedy
Święta Rodzina przybywała na wygnaniu
w Egipcie. Wieść o jego wstąpieniu na tron
skłoniła św. Józefa do powrotu do Ziemi
Świętej, do Nazaretu.
Bibliści są przekonani, że dość enigmatycznie wspomina o nim także św. Łukasz:
„Pewien człowiek szlachetnego rodu udał
się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie
godność królewską i wrócić (...) Ale jego
współobywatele nienawidzili go i wysłali
za nim poselstwo z oświadczeniem: »Nie
chcemy, żeby ten królował nad nami«. Gdy
po otrzymaniu godności królewskiej wrócił i rzekł: »Tych zaś przeciwników moich,
którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach«”.

Święta Elżbieta

Matka Jana Chrzciciela, żona kapłana
Zachariasza i krewna Marii z Nazaretu.

Wedle legendy wraz z mężem mieszkała
niedaleko Jerozolimy, w miejscowości Ain
Karim. Urodziła dziecko mimo podeszłego wieku, po tym jak Zachariaszowi objawił się anioł w Świątyni Jerozolimskiej.
U św. Łukasza czytamy: „Maryja wybrała
się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch
Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: »Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest
owoc Twojego łona«” (1,39 i nast.).
Sprawiedliwa Elżbieta zmarła czterdzieści dni po swym mężu, a prorok św. Jan
Chrzciciel, „ochraniany przez Boga”, przebywał na pustyni aż do dnia swojego objawienia się narodowi izraelskiemu.

Herod Antypas

W Nowym Testamencie przedstawiony jako wyjątkowy szwarccharakter. Historycy
jednak mają o nim lepsze zdanie niż ewangeliści. Był tetrarchą Galilei i Perei, synem
Heroda Wielkiego i bratem Heroda
Archelaosa. Poślubił swoją bratową
Herodiadę, czym wywołał oburzenie
wśród Żydów. Skazał na śmierć krytykującego ten związek św. Jana Chrzciciela.
W 39 roku został skazany na wygnanie
przez cesarza Kaligulę.
Z Jezusem zetknął się w życiu dwukrotnie – por raz pierwszy, gdy nakazał jego odszukanie i zamordowanie. Po raz drugi, gdy
Jezusa skazano na śmierć. Święty Łukasz
(23,8 i nast.) pisze: „Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem
chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim
i spodziewał się, że zobaczy jaki znak,
zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją
strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go
w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata”.

Święty Jan Chrzciciel

Według Nowego Testamentu Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem
z Nazaretu w wiosce Ain Karim. Był synem żydowskiego kapłana Zachariasza
i Elżbiety, krewnej Maryi z Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane były jako dowód prawdziwości zapowiedzi złożonych
przez archanioła Gabriela Maryi w czasie
zwiastowania, a także przepowiedziane
były jego ojcu przez anioła w Świątyni Jerozolimskiej.

b Tradycja chrześcijańska z czasem zapełniła szopkę
Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusa w rzece Jordan Jan został wtrącony
do więzienia za jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei,
Heroda Antypasa. Na skutek spisku żony
Heroda, Herodiady, Jan został ścięty
ok. 32 roku.

Święty Joachim

Ojciec Maryi, mąż św. Anny. Najwcześniejsze chrześcijańskie podania uczą, że pochodził z zamożnej rodziny galilejskiej. Wraz
z małżonką „Sprawiedliwą” Anną, mieszkał w żydowskim mieście Nazaret. Małżeństwo prowadzące bogobojne życie nie miało dzieci. Nie mogąc doczekać się potomstwa, Joachim udał się na pustynię, gdzie
pościł przez 40 dni i nocy i modlitwami błagał Boga o łaskę.
Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował,
że modły zostały wysłuchane, gdyż jego
małżonka Anna da mu dziecię, które będzie
radością ziemi. Zmarł, mając 80 lat, gdy
Maryja była jeszcze dzieckiem.

Kwiryniusz

Rzymski dowódca wojskowy i senator
z czasów początku pryncypatu. Trafił
do Ewangelii św. Łukasza niejako z przypadku. Tekst powiada: „W owym czasie
wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, że-
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no w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma”.
Ilu Młodzianków zginęło wówczas?
W starożytności wierzono, że tysiące. Ale
według badań francuskiego biblisty Marie-Josepha Lagrange’a – ok. 20, według
Giuseppe Ricciottiego – 25, zaś wedle ks. Eugeniusza Dąbrowskiego – 80.

Mohel z Jerozolimy

W judaizmie mohelem zwie się mężczyznę
dokonującego rytualnego obrzezania
chłopców. Nie zachowało się imię mohela,
który w Świątyni Jerozolimskiej dokonał
obrzezania nowo narodzonego Jezusa, ale
przecież musiał istnieć, a nawet zetknął się
z przyszłym Zbawicielem. Święty Łukasz
zanotował jedynie: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim
się poczęło w łonie Matki”. Można powiedzieć, że Maria wypełniła w ten sposób
przepisy Halachy (prawa żydowskiego), która mówi, że w osiem dni po urodzeniu syn
ma zostać obrzezany oraz nadaje się mu
wówczas imię.
Przy okazji św. Łukasz wspomina o ofierze, jaką złożyli Maria i Józef w świątyni: parę synogarlic albo dwa gołębie.

Oberżysta z Betlejem

FOT. 123RF

Nie wiadomo, że oberżysta, który odmówił
miejsca w swojej oberży, pofatygował się
obejrzeć nowo narodzonego Jezusa.
W chrześcijańskiej tradycji nie ma dobrej
opinii, choć – jak element Bożego Planu
– zachował się tak, jak powinien. Dzięki niemu mamy też co roku wizerunek bożonarodzeniowej stajenki.
Święty Łukasz (2,4 i nast.) jest tu lapidarny: „Udał się także Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego,
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla
nich miejsca w gospodzie”.

w Betlejem, miejsce narodzin Jezusa, aniołami, pasterzami i wszelakim zwierzyńcem
by przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna”.
Większość historyków uważa, że św. Łukasz odnosi się do spisu z 6 n.e., błędnie
umieszczając je za życia Heroda. Część zaś
uważa, że nie pomylił się, lecz wspomniał
o wcześniejszym spisie, nie zanotowanym
u Józefa Flawiusza.

Magowie

Mędrcy, którzy mieli podążać za Gwiazdą
Betlejemską ze Wschodu, przybyć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazać
mu dary. Popisali się przy okazji sprytem
wobec Heroda.
W drugim rozdziale Ewangelii św. Mateusz pisze bowiem: „Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: »Udajcie się tam
i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je
znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł
pójść i oddać Mu pokłon«. Oni zaś wysłu-

//11

www.polskatimes.pl
Magazyn

chawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali
do Heroda, inną drogą udali się do swojej
ojczyzny”.

Święci Młodziankowie

Dwuletnim chłopcom z Betlejem, którzy
zginęli na rozkaz Heroda, tytuł świętych nadali już Ojcowie Kościoła – św. Cyprian i św.
Augustyn, a ich kult datuje się na I wiek
po Chrystusie. Uważani są dziś za patronów
chórów kościelnych.
To św. Mateusz napisał, że gdy Mędrcy
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, zapytali Heroda Wielkiego, gdzie jest nowo narodzony król żydowski: „Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł
w straszny gniew. Posłał [oprawców]
do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać
wszystkich chłopców w wieku do lat
dwóch, stosownie do czasu, o którym się
dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się
słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłysza-

Oktawian August

Znalazł się na kartach Ewangelii z racji tego, że w chwili narodzin Jezusa był cesarzem. „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności w całym państwie” – napisał
św. Łukasz i unieśmiertelnił Augusta wśród
chrześcijan.
Jakim cesarzem był August? Historycy
określają okres jego panowania jako Pax
Romana, stabilizację i dobrobyt, choć
na krańcach imperium nieustannie toczono wojny. Pod względem religijnym August rozwinął kult siebie samego, bijąc
monety ze swoją podobizną i tytułem Syn
Boskiego Juliusza. Jako divi filius (boski
syn) przystąpił do budowy świątyni dedykowanej divio Julio, czyli boskiemu ojcu. Swój związek z ojcem podkreślił również, zmieniając nazwę miesiąca sextilis
na „augustus” (wcześniejszej zmiany nazwy miesiąca dokonał Cezar).

Symeon

Starzec Symeon występuje w Ewangelii św.
Łukasza jako człowiek, któremu Bóg obiecał, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. W Świątyni Jerozolimskiej wziął
Dzieciątko Jezus w ramiona i chwalił Boga.
Jego modlitwa znana jest w tradycji
chrześcijańskiej jako Nunc Dimittis: „Teraz
o Panie, pozwól odejść Twemu słudze
w pokoju według Twego Słowa. Bo moje
oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów.

W historii Bożego
Narodzenia każdy
odegrał swoją rolę.
Nawet oberżysta
z Betlejem, który
odmówił pomocy
brzemiennej Marii

Światło na oświecenie pogan i chwałę Ludu Twego, Izraela”.
Ewangelista odnotowuje też zdziwienie
i dumę Maryi i Józefa na te słowa: „Symeon
zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki
Jego: »Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu,
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby
na jaw wyszły zamysły serc wielu«” (Łk
2,33 i nast.).

Pasterze

Przeszli do historii bezimiennie, choć w pozytywnym kontekście tych, którzy pierwsi
ujrzeli Zbawiciela. Święty Łukasz: „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze
i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł
do nich: »Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz,
Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie«.
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły
Boga słowami: »Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania«. Gdy aniołowie odeszli od nich
do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: »Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co
się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił«. Udali się też z pośpiechem i znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im
pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli
i widzieli, jak im to było powiedziane”.

Święty Zachariasz

Kapłan świątynny, ojciec św. Jana Chrzciciela, mąż św. Elżbiety, krewny Marii matki
Jezusa, Przydarzyła mu się zadziwiająca historia. Ponieważ Zachariasz zwątpił w przepowiednię Archanioła Gabriela, że jego wiekowa żona będzie miała syna, do czasu jej
spełnienia pozostał niemy.
Ale zrehabilitował się i to bohatersko. Został bowiem zabity przez siepaczy Heroda,
który kazał zgładzić wszystkie dzieci w Betlejem. Elżbieta ukryła się wraz z synem
w górach, a ojciec nie zdradził żołnierzom
miejsca ich pobytu. Według tradycji zabito
go pomiędzy świątynią a ołtarzem
i Zachariasz jest dziś świętym Kościołów katolickiego, prawosławnego, koptyjskiego,
ormiańskiego i syryjskiego. a
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Skarby Watykanu w technice 3D
W 250 kinach w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii rozpoczęto wyświetlanie filmu „Muzea Watykańskie 3D”. Obraz
wzbudza emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły dwie dekady temu renowacji Kaplicy Sykstyńskiej
Technologia i sztuka

Richard Morrison
redakcja@polskatimes.pl
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o kin wszedł właśnie
film „Muzea Watykańskie 3D”. Już rozgorzała
dyskusja, czy to obraz
prostacki, a może cudowny?
Dwadzieścia lat temu miało miejsce larum, gdy Kaplicę Sykstyńską poddano renowacji z użyciem odcieni kolorów z katalogu Dulux. Watykan bronił tego trwającego 10 lat projektu renowacyjnego, oświadczając, że tego właśnie dotyczył: rozpuszczenia pięćsetletniej warstwy brudu w celu ukazania, jak żywe były kolory w czasach, gdy Michał Anioł namalował te freski. Dla wielu krytyków sztuki kojarzyło się
to bardziej z disneifikacją najsławniejszego rzymskiego wnętrza.
Antonio Paolucci, dyrektor Muzeów
Watykańskich, wciąż broni efektu konserwacji, twierdząc, że Michał Anioł „żył nie
tylko udręką i ekstazą, ale także czystym
kolorem”. Watykan rozpoczął obecnie nowe przedsięwzięcie, które może wzbudzić
podobne kontrowersje. Jego najnowszy 70-minutowy film „Muzea Watykanu 3D” nie
ingeruje fizycznie w dzieła sztuki zgromadzone w 54 galeriach i kaplicach. Jednak
zastosowano w nim technikę kinematografii trójwymiarowej, która determinuje sposób, w jaki zwiedzający je postrzegają.
Jest to bardziej szokujące niż renowacja z 1994 r. Można się spierać, jak żywych
kolorów używał Michał Anioł, lecz trudno
twierdzić, że on czy Rafael pomyśleli, że
widzowie będą kiedyś mogli doświadczać
złudzenia przepływania przez obiekty
i postaci na obrazach, co ma miejsce, gdy
włożysz specjalne okulary podczas oglądania tego filmu.
To, co producenci filmu nazywają pochłaniającym realizmem 3D, nie jest jedynym zdumiewającym aspektem tego dokumentu, który został wyreżyserowany
przez Marca Pianigianiego dla Sky 3D i Sky
Arte HD. Dla uwypuklenia zastosowanej
technologii surround sound, w filmie „Muzea Watykańskie 3D” użyto tego rodzaju
podrasowanych podkładów muzycznych,
jakie słyszy się w filmach kung-fu.
Gdy aktor przedstawiający Michała
Anioła odłupuje kawałki marmuru z nowo
powstającej rzeźby, powietrze przeszywa
apokaliptyczny efekt perkusyjny. Praca artysty wyłania się z mgły suchego lodu. Komentarz składający się z banałów jest wypowiadany głosem ściszonym i pełnym
czci, w sposób, w jaki prezenterzy relacjonują państwowe pogrzeby. I jest w filmie
dużo za dużo niekwestionowanego lizusostwa ze strony Paolucciego, gdy mowa
o dalekowzroczności, hojności i znawstwie
kultury papieży na przestrzeni wieków.
Wszystko to w niewielkim stopniu odnosi się do filmu, gdyż film dostarcza jednej rzeczy, która się liczy: wspaniałych zbliżeń największych dzieł sztuki cywilizacji
Zachodu, zarejestrowanych w wysokiej

b Dzięki nowoczesnej technologii można będzie podziwiać watykańskie skarby, nie wybierając się do stolicy Włoch
rozdzielczości. Oto „Tryptyk” Giotta,
„Święty Hieronim na pustyni” Leonarda,
„Transfiguracja” i „Szkoła ateńska” Rafaela,
„Złożenie do grobu” Caravaggia i Michała
Anioła „Sąd Ostateczny” z Kaplicy Sykstyńskiej pokazane są w taki sposób, w jaki nigdy nie zostały przedstawione w filmie czy
w telewizji.
I choć w filmie dokonano brutalnych selekcji – i pokazano zaledwie dwadzieścia
kilka obrazów i rzeźb spośród tysięcy, jakie
zgromadzili papieże przez pięćset lat – jest
to jednak pewien przekrój bogactwa, jakie
znajduje się na terenie Watykanu.
Ranga obiektów sztuki rozciąga się od
grecko-rzymskich rzeźb, które zapoczątkowały całe muzeum (to odkrycie w 1506 roku rzeźby rzymskiej z I wieku, „Laokoon
i synowie”, skłoniło Juliusza II do zapoczątkowania kolekcji antycznych dzieł sztuki),
do obrazów van Gogha, Chagalla, Picassa,
Klee, a nawet dzieł Franciszka Bacona,
przechowywanych w Zbiorach Współczesnej Sztuki Religijnej, zapoczątkowanych
w 1973 roku przez Pawła VI.
Film wszedł na ekrany w trudnym okresie dla Muzeów Watykańskich. W pewnym

Reżyserem
dokumentu, który
wykorzystał
technologię
surround sound,
jest Marco
Pianigiani

sensie są one ofiarą ich własnego sukcesu.
W ostatnim roku odwiedziło je 5,5 mln ludzi, co czyni je piątym na świecie najbardziej odwiedzanym obiektem muzealnym.
Jednak odmiennie niż w Luwrze czy
National Gallery Kaplica Sykstyńska nie została zbudowana z przeznaczeniem na galerię i dzieła sztuki tam się znajdujące podlegają erozji na skutek działania kurzu
i dwutlenku węgla wydychanego przez
zwiedzających. Aby temu przeciwdziałać,
Watykan instaluje warte 2,4 mln funtów systemy oświetlenia i klimatyzacji kaplicy.
Niemiecka firma Osram rozmieściła
na ścianach siatkę 7 tys. lamp typu LED, jak
w filmie 3D, powodują one rozświetlenie
fresków Michała Anioła w taki sposób, jaki nigdy nie był jego zamiarem.
Amerykańska firma Carrier zainstalowała system regulacji temperatury i klimatyzacyjny, który będzie monitorował liczbę osób znajdujących się w kaplicy i regulował według tego parametru ilość powietrza przepuszczanego przez filtr.
Watykan proponuje też, by wprowadzić
limit osób zwiedzających Kaplicę
Sykstyńską do 20 tys. dziennie, a także limit czasu, jaki każdy zwiedzający może
spędzić, patrząc na freski. Zwiedzający będą mieli do dyspozycji inteligentne okulary podobne do okularów Google Glass.
Według Paolucciego „pozwolą one obejrzeć Kaplicę Sykstyńską w 3D i wniknąć głębiej w jej historię przed odbyciem prawdziwej wizyty”.
Każda dyskusja na temat instytucji tak
silnie i nierozerwalnie związanej z Kościołem rzymskokatolickim, jak Muzea Watykańskie, wyzwala momentalnie bardzo silne emocje za i przeciw. Dla milionów
chrześcijan na całym świecie wizyta w Rzymie jest pielgrzymką, a nie zwykłą wycieczką turystyczną. Poruszanie się w gęstym
ludzkim tłumie od jednej przeraźliwie zatłoczonej galerii do drugiej – gdzie można
tylko rzucić okiem na skarby sztuki tam
zgromadzone, zanim zostanie się ponaglonym do przodu – jest być może akceptowane jako pokuta związana z pielgrzymką.

Jednak dla milionów niewyznawców
obraz jest rysunkiem, a nie obiektem budującym duchowe poczucie bliskości z Ojcem Świętym. Watykan potrzebuje także
ich pieniędzy, więc musi zaproponować taki przebieg zwiedzania, aby nie było ono
wyczerpujące i powierzchowne.
W pewnym jednak stopniu problemy,
z jakimi boryka się dzisiaj Watykan, są tylko szczególnie jaskrawym przykładem sytuacji, z jaką mają do czynienia wszystkie
największe galerie świata. Ponieważ rośnie globalny ruch turystyczny – zwłaszcza
w wyniku tego, że obywatele krajów o wysokiej populacji, takich jak Chiny, po raz
pierwszy uzyskali możliwość doświadczenia na własne oczy przedmiotów dumy zachodniej cywilizacji – tłumy zdesperowanych ludzi chcących koniecznie rzucić
okiem na „Mona Lizę”, „Lilie wodne” Moneta lub wyobrażenie Chrystusa posyłającego grzeszników do piekła Michała Anioła będą rosły niestety do niewyobrażalnych rozmiarów.
Każde znane muzeum na świecie musi
znaleźć twórcze rozwiązanie tego problemu. Radykalne myślenie jest niezbędne zarówno przy przestawianiu muzeum na 24-godzinny tryb zwiedzania, jak i przy równoczesnym wyświetlaniu kinowych hitów
czy dzieleniu zbiorów na części wystawiane w różnych miejscach.
Film „Muzea Watykańskie 3D” może się
wielu osobom związanym ze sztuką wydać prostacki i powierzchowny, lecz przynajmniej jest próbą – prowadzoną w duchu
obecnego papieża patrzącego na zewnątrz
– aby udostępnić przedmioty chwały Rzymu milionom ludzi, którzy nigdy nie zobaczą ich na własne oczy.
A kiedy apetyt się wyostrzy, siedmiogodzinny pakiet DVD pod nazwą „Muzea Watykańskie” (The Vatican Museums) wciąż
jest do dostania w Amazonie i eBayu. Był
on kręcony w mrocznej epoce lat 90. i nie
zawiera egzotyki w rodzaju 3D, lecz można na nim obejrzeć setki dzieł sztuki, których nie ma w najnowszym filmie.
TŁUMACZENIE: KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
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Komety
wieszczą nam
życie, nie śmierć
Tajemnice kosmosu

Ben Macintyre
redakcja@polskatimes.pl

S

ą mknącymi przez kosmiczną przestrzeń zamarzniętymi kulami skalno-lodowymi, ale sieją strach
i przerażenie. Ich obecność
bywała przyczyną oszustw
i fałszywych przepowiedni. Misja lądownika Philae zakończy ten trwający od tysięcy lat proces.
O kometach wciąż wiemy niewiele. Ale
jest pewne – w ciągu tysiącleci obecność
tych pylastych kul przyczyniła się do powstania większej liczby fałszywych proroctw i zwykłych bzdur niż jakiekolwiek
inne znane nauce zjawisko. Mało które wywoływało też taki lęk i zamieszanie.
Wylądowanie na komecie 67P/Czuriumow-Gierasimienko lądownika Philae Europejskiej Agencji Kosmicznej może pomóc
rozwikłać ważne zagadki kosmosu. Z pewnością jednak położy też kres szaleństwu,
które zwykle dopada ludzkość, gdy tylko
pokażą się te obdarzone długim ogonem
kosmiczne bryły. Już samo to będzie stanowić olbrzymi krok naprzód.
„Gdy żebrak kona, nie świecą komety,/Lecz na śmierć książąt i niebo się pali”
– pisał Szekspir w „Juliuszu Cezarze”.
Nieprawda.
Od zarania czasów ludzie wiązali pojawianie się komet z ziemskimi dramatami:
pomorem, kataklizmem, klęską na polu bitwy, upadkiem władcy, bezpłodnością i zagładą. Ludowe porzekadło głosi: Komety są
jak koty – mają ogon i robią właśnie to, co
chcą. Otaczająca je aura tajemnicy i nieprzewidywalności pozwalała wróżbitom wszelkiej maści wiązać z ich obecnością wszystko, co tylko wpadło im do głowy. Stawały
się znakiem i zapowiedzią najbardziej fatalnych wydarzeń. W chińskiej książeczce z IV
wieku czytamy, że kometa to miotła, którą
bogowie wymiatają całe zło z powierzchni
Ziemi. Autor wymienia przy tym 27 rodzajów klęsk, których zapowiedzią jest pojawienie się komety na nieboskłonie.
Słowo „kometa” pochodzi od greckiego „kometes” (długie włosy) i nawiązuje
do ogona tego małego ciała niebieskiego.
Dla pierwszych społeczeństw nagłe pojawienie się w sąsiedztwie tego kosmicznego cudzoziemca mogło oznaczać tylko złą
wieść. W dzisiejszych czasach to na przykład coś bardzo przypominającego pojawienie się Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP).

Plutarch wspomina, że w czasie zasztyletowania Juliusza Cezara niebo
nad Rzymem rozświetliła kometa.
Florencki kronikarz Giovanni Villani przepowiedział w 1347 r. pojawienie się czarnej komety, które miało oznaczać „zło
i śmierć książąt oraz wielkich ludzi”. Istotnie. Rok później nadciągnęła czarna
śmierć. Pomór – dżuma – pociągnął za sobą 75 mln ofiar. Znalazł się wśród nich także nieszczęsny kronikarz.
Na słynnej tkaninie z Bayeux widać kometę Halleya, która pojawiła się w roku bitwy pod Hastings (1066). Zginął wówczas
król Harold. W 1456 r. papież Kalikst III dokonał nawet ekskomuniki owego niewinnego ciała niebieskiego: „Niech Bóg wyzwoli nas od diabła, Turków i komety”.
Komety jednak – mówiąc w sposób
właściwy wróżbitom – są kapryśne jak ludzie. Gdy w 814 r. umierał Karol Wielki,
żadna z nich nie zjawiła się na nieboskłonie. Kronikarze tamtych czasów, aby nadać jego śmierci rangę godną króla,
po prostu zmyślili pojawienie się „czegoś
świecącego”.
Apokaliptyczne porównania przetrwały aż do naszych czasów. W 1997 r. do naszego Układu Słonecznego – pierwszy raz
od 4 tys. lat – powróciła kometa Hale’a-Boppa. Trzydziestu dziewięciu wyznawców kalifornijskiej sekty Wrota Niebios
uznało ten powrót za znak z niebios, że czas
zabrać się na statek kosmiczny, który miał
za nią lecieć. W tym celu wszyscy popełnili samobójstwo.
Komety zawsze stanowiły prawdziwy
raj dla oszustów wszelkiej maści. W 1857 r.
pewien paryski astrolog prognozował, że
lada chwila jedna z nich zderzy się z naszą
planetą. Natychmiast niebotycznie wzrosła liczba wykupionych polis na życie.
Oczywiście w żywej gotówce. Ponadto
wzbogacił się sprytny wynalazca „kometoodpornego” surduta.
Zanim w 1910 r. pojawiła się kometa
Halleya, oszuści zdążyli sprzedać naiwnym
tysiące masek gazowych i specjalnych pigułek chroniących przed jej wpływem.
Na dzień przed samym zjawieniem się komety w Towaca w stanie New Jersey pojawił się elegancko ubrany mężczyzna i ogłosił, że Uniwersytet Princeton ustanowił nagrodę pieniężną dla autora najlepszego opisu zjawiska dokonanego z punktu widzenia pobliskiego szczytu górskiego. Mieszkańcy miasteczka natychmiast przenieśli
się do obozu rozbitego pod górą, a sprytny
złodziej zrabował cały ich żywy inwentarz.
Moment, w którym lądownik Philae
dotknął powierzchni znajdującej się ponad
400 mln km od nas komety, raz na zawsze
rozwiewa ostatnie pozostałości fantazji
związanych z pojawianiem się tych fascy-

FOT. ESA/AP

Wylądowanie na powierzchni komety
67P/Czuriumow-Gierasimienko lądownika Philae
Europejskiej Agencji Kosmicznej może pomóc
rozwikłać bardzo ważne zagadki kosmosu

b Od wieków komety wzbudzały w ludziach strach, bano się zderzenia przybysza z kosmosu z naszą planetą
nujących ciał poruszających się w układzie
planetarnym.
Komety są groźne, ale nie przerażające.
Meteor, który 65 mln lat temu z siłą 100 mln
bomb wodorowych uderzył w Ziemię u wybrzeży półwyspu Jukatan, wydrążył krater
o szerokości 160 i głębokości 40 km. W 1994
r. kometa Shoemaker-Levy 9 zderzyła się
z Jupiterem. Gdyby zamiast niego wybrała
naszą Ziemię, powstałby krater o głębokości ponad 1,5 km i wysoka na 15 m fala
tsunami. Temperatura wzrosłaby do poziomu nie do zniesienia dla form życiowych,
a całą planetę otoczyłby obłok dymu.

Meteor, który
65 mln lat temu
z siłą 100 mln bomb
wodorowych
uderzył u wybrzeży
Jukatanu, wydrążył
potężny krater

Kometa zatem może zmieść nas z powierzchni Ziemi, ale nie zapowiada nadejścia plag. Nie objawia woli bogów ani nie
wskazuje, kiedy umrze brytyjska królowa.
A ponieważ nawet gdy naukowcy ostrzegą nas przed jej nadejściem, i tak nie będziemy mogli nic zrobić, to nie ma się
czym zamartwiać.
Philae prześle nam informację między
innym na temat tego, jakie materiały „musowały” w kosmosie, gdy 4,6 mld lat temu
formowały się planety. Komety to kopalne
pozostałości narodzin Układu Słonecznego. Odnajdziemy w nich może kluczowe
elementy składowe – węgiel, tlen czy azot.
W komecie Halleya obecny jest amoniak
i inne cząsteczki prototypy aminokwasów
– podstawowych składników białek.
Odchylenie osi ziemskiej od pionu
– dzięki niemu mamy pory roku – jest zapewne skutkiem jakiegoś zderzenia tuż
po narodzinach świata. Być może inne tego typu doprowadziło do uformowania
się Księżyca. Może to właśnie spadające
komety zasiały potencjał do powstania
na nowo narodzonej Ziemi tego, co nazywamy naturą.
Philae – poza tym, że jego lądowanie
na komecie 67P/Czuriumow-Gierasimienko stanowi przełom w nauce – spełnił też istotne zadanie kulturowe. Obrócił w pył tysiąclecia naszej niewiedzy
i przesądów. I zbliżył nas do zrozumienia,
że komety nie wieszczą śmierci, lecz
zwiastują życie.
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH
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Ale czemu
Polska ma być
silna? Przecież
nie jest słaba
Nie ma czegoś takiego jak cechy narodowe. To fikcja.
Poszczególne narody łączą wspólne przeżycia,
ale ich ocena bardzo często jest źródłem sporów
– przekonuje prof. Norman Davies, historyk
Rozmowa

Agaton Koziński
Twitter: @AgatonKozinski

WXIXw.przezEuropęprzetoczyłasiędyskusja
otym,którynaródzasługujenaokreślenie„historyczny”,aktórynie–przypominaoniejPana
książka„SerceEuropy”.Czemupodobnerozważania nie powróciły teraz, przy okazji dyskusji
oniepodległościSzkocjiczyKatalonii?
Tamta dyskusja została jednak mocno
skompromitowana. Była ona mocno związana z koncepcją ewolucji opracowaną
wtamtymokresieprzezKarolaDarwina,która mówiła otym, dlaczego niektóre gatunki
potrafiąprzetrwać,ainnenie.Tyleżeprzełożenie tej teorii nastosunki międzypaństwowebardzoszybkozamieniłosięwrasizm,co
skompromitowało tego typu dywagacje.
Alewcześniejwzbudzałyonemnóstwoemocji.
To były typowe dla XIX w. dyskusje. Narody imperialne uważały, że przyszłość należy do nich – i że inne narody są skazane
nawymarcie.
WśródnichwymienianowtedyPolskę.
Nie tylko. Matthew Arnold, znany XIX-wiecznypoetaiznawcaliteraturywalijskiej,
dla rządu brytyjskiego napisał raport oedukacji i kategorycznie odrzucił w nim możliwość uczenia Walijczyków ich własnego języka.PóźniejnajegotezypowoływałsięBerlin, twierdząc, że także Polacy nie powinni
uczyćsiępolskiegowszkołach.Prusacywtedyjasnomówili:Polacytomililudzie,alenie
mająprzyszłości,zastolatwszyscystanąsię
Niemcami.
Toczemuimsięnieudało?Czemunieudałosię
Rosjanom? Przecież mieli ponad sto lat na wyrugowaniepolskościzPolaków?
Po pierwsze, Polaków było zadużo, żeby
tak poprostu odciąć ich odkorzeni. Tak liczny i uparty naród trudno zniszczyć w tak
krótkim czasie. Przecież Walia została zdobyta przez Anglików 800 lat temu – ale dopiero sto kilkadziesiąt lat temu uznali, że nie
ma sensu wprowadzać nauki tego języka do

szkół, dopiero potakim czasie Londyn mógł
przyjąć zanormę, że język ikultura Walii nie
istnieją.
SzkocjapodlegaLondynowiodXVIw.–czyliteż
odbardzodawna.
Dokładnie od1603 r., kiedy Szkocja iAnglia zostały połączone unią personalną, ale
pełne połączenie dokonało się dopiero sto
latpóźniej.JednakSzkocitaknaprawdęnigdy tego nie zaakceptowali. Polakom trudno
zrozumieć te niepodległościowe aspiracje
Szkotów,gdyżichniewidzą–przedewszystkim z powodu języka. Szkoci, podobnie jak
Irlandczycy, przestali się posługiwać własnym językiem dawno temu. Podejrzewam,
że to samo stałoby się zresztą z Polakami,
gdyby rozbiory trwały sto lat dłużej. To by
wystarczyło. Ale jednocześnie sam fakt, że
jakiś naród przestaje mówić własnym językiem, nie oznacza utraty własnej tożsamości. Szkoci są tego najlepszym dowodem.
W „Sercu Europy” przytacza Pan sytuację, jak
Urszula Karpińska w lach 80. starała się w drugimobiegutłumaczyćinnąPanaksiążkę„Orzeł
biały, czerwona gwiazda”. Dwa razy jej się nie
udało z powodu interwencji milicji, ale za trzecimrazemdokończyłapracę.PodkreślaPanjej
niezwykłądeterminację.Nailejesttoważnapolskacecha?

Polska ma świetną
historię, ale jej
najlepsze lata były
tak dawno temu, że
dziś nikt tego nie
pamięta. Trzeba się
cieszyć tym, co jest

Bez wątpienia Polacy mają mocną tożsamośćnarodową.Choćwartoteżwspomnieć
o osiągnięciach króla Stanisława Augusta,
któryświadomyzagrożeńpaństwawprowadził środki zaradcze: stworzył pierwsze ministerstwo, zlecił napisanie pierwszej historiikraju.Onpowiedziałważnezdanie.Otóż,
zaznaczył, że jeśli za 200 lat dalej będą żyć
osobymówiącepopolsku,będzietoznaczyć,
że jego praca nie poszła namarne.
Teraz opowiada Pan o działaniach zaplanowanych,przewidującychrozwójsytuacjiwprzyszłości. Ale w swojej książce nacisk Pan kładzie
naserce,czylinaemocje.Jaktorozumieć?
Serce to dla mnie symbol życia. Choć nawet się nie spodziewałem, że to serce wzbudzi tyle dyskusji. Tuż powydaniu tej książki
dostałem list zBelgii, wktórym nadawczyni
tłumaczyłami,żeserceEuropyniebijewPolsce, tylko wjej ojczyźnie. Rzeczywiście, gdy
wybuchła I wojna światowa, Belgia była
naustach całej Europy, gdyż atak na nią, jakiegodokonaliNiemcy,zostałmocnonagłośniony i przedstawiony jako akt barbarzyństwa. Ale ja pierwsze wydanie mojej książki
pisałem w1983 r. Wtedy to Polska była wtakiej sytuacji jak Belgia w1914 r.
Czyli „serce” należy rozumieć także jako metaforęofiary?
Ofiary,którawzbudzaemocjewcałejEuropie.
Bo każdy współczuje najmniejszemu w klasie,
któregoregularnietłukąwięksikoledzy?
Bez przesady, nie należy tej metafory
nadinterpretować. Natomiast uważam, że
nie da się zrozumieć Europy bez Polski. Jest
onapunktemczułościnaszegokontynentu.
OdebrałemtojakopróbędefiniowaniacharakterównarodowychPolaków.
Nie ma czegoś takiego jak „charakter narodowy”. To fikcja. Są natomiast wspólne
przeżycia–choćwcalenieoznaczatowspólnoty reakcji na nie. Dotyczy to choćby powstań. Żaden zryw w historii Polski nie był
popierany przez wszystkich, za każdym razembudziłyonekontrowersjeisprzecznereakcje.Dodziświdać,jakwieledyskusjiiskrajnych emocji wzbudza choćby powstanie
warszawskie.

Wspólneprzeżyciapotrafiądzielić,aletakżenas
kształtują. Jak Pan sądzi, która faza historii ma
na Polaków większy wpływ? Okres rozkwitu,
szybkiego rozwoju kraju w czasach monarchii
czy raczej faza porażek, których doświadczaliśmywostatnich200latach?
Historia Polski trwa tysiąc lat iwtym czasiebyływielednisłonecznych,aletakżesporopochmurnych.Optymiścibędąwidziećte
pierwsze, pesymiści drugie. Choć ciągle też
spotykamosoby,którewogólenieznająpolskiej historii, nie wiedzą na przykład, że Kijów kiedyś znajdował się wgranicach królestwa polskiego – i to nie przez kilka lat, ale
przez kilka stuleci. Kiedyś byłem nastypendium na jednej z uczelni w USA. Na ścianie
wswoim gabinecie powiesiłem mapę IRzeczypospolitej,apóźniejsłyszałemkomentarze z sąsiedniego pokoju, gdzie siedzieli historycy amerykańscy, o tym, że Norman
Davies wymyślił sobie jakąś dziwną mapę.
Oni nie mogli pojąć, czemu Ukraina znajdowałasięwgranicachPolski,gdyżdlanichbyła ona rosyjska. Moją rolą życiową jest mówić innym jak najwięcej ohistorii Polski. Ale
nie jestem propagandystą mówiącym, że to
wspaniały kraj w Europie. Zależy mi natomiastnaupowszechnianiuwiedzyonim.Bo
jego historia jest ciągle zamało znana.
JakżywejestdziedzictwoIRzeczpospolitejwe
współczesnej Polsce? Bo skrajne ugrupowania
prawicoweregularnieszermująhasłamiwielkiej
Polski i podkreślają, że w granicach RzeczypospolitejkiedyśznajdowałysięWilnoiLwów?
Odwoływaniesiędotejspuściznytoznak
słabości. Zresztą tak naprawdę nie rozumiem,ocochodzitym,którzyciąglepowtarzają, że chcą silnej Polski. Zależy im nawojnie czy natym, by zmusić sąsiadów dotego,
bynakażdąsprawęprzyjęlipolskipunktwidzenia? Bo czemu właściwie Polska ma być
silna? Przecież nie jest specjalnie słaba, ale
też nie powinna zakładać, że będzie się musiała mierzyć z sąsiadami. Powinna raczej
znimi współpracować.
MarzeniaosilnejPolscełatwozrozumieć–kiedyśbyliśmysilni,aleprzezostatniedwawieki
tonasisąsiedzibyliodnaspotężniejsi,cozmuszałonasdociągłejwalkio przetrwanie.
Co innego obawy owłasny los, co innego marzenia o tym, by rozszerzyć swoje
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gdyż woleli być częścią wolnej Polski, i to
wsytuacji, gdy większość mieszkańców tego miasta miała wspólne korzenie z Prusakami. Dziś trudno w to uwierzyć, że Niemcy woleli być obywatelami Polski, anie państwa pruskiego, ale wXVIII w. taka sytuacja
miała miejsce. Wtamtych czasach swobody
I RP były jednak dla nich bardziej atrakcyjne niż pruska dyktatura.

FOT. BARTEK SYTA

b Davies:
Polska do czasów
rozbiorów była
symbolem wolności
w Europie. Tyle
że dziś o tym nikt
nie pamięta

granice kosztem sąsiadów. Przepraszam,
ale takiego toku myślenia nie przyjmuję,
we współczesnym świecie to jest nieakceptowalne.
JakichinspiracjidziśmożnaszukaćwIRzeczypospolitej?PrzecieżzaczasówJagiellonówto
było jedno z najpotężniejszych państw w Europie. Czy teraz nie możemy szukać wzorów
wtamtejepoce?
Do połowy XVII w. Polska miała duże
osiągnięcia gospodarcze. Miasta, jak Gdańsk
czy Kraków, były bogate i cenione. W tamtym okresie Europa więcej wiedziała oPolsce niż dzisiaj, dużo większy był też wpływ
Polski na sąsiadów. Przecież uniwersytety
powstający naLitwie, Ukrainie czy Białorusi miały swoje początki wpolskich kolegiach
jezuickich – dziś o tym mało kto pamięta.
W tamtym okresie polska kultura miała
ogromny wpływ, a ówczesny system polityczny, zwłaszcza sposób, w jaki wybierano króla, był bardzo nowatorski iinspirujący dla innych. W okresie absolutyzmu europejskiego Polska uchodziła za wzór wolności. Proszę zwrócić uwagę, że już porozbiorach w Gdańsku wybuchło powstanie
antypruskie – gdańszczanie zwyczajnie nie
chcieli stać się częścią państwa pruskiego,
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go, że państwa i imperia – podobnie jak ludzie
–sąśmiertelne.Polskajestświetnymprzykłademtegotwierdzenia.
Ale teraz Polska się odradza. Ja mam
obywatelstwo brytyjskie, aodniedawna też
polskie. Ale moja pierwsza ojczyzna niedawno była o krok od zniknięcia z mapy
z Europy.
WielkaBrytania?
Tak. Przecież gdyby referendum wSzkocji zakończyło się sukcesem separatystów,
doszłoby do rozbioru Zjednoczonego Królestwa. Byłby to de facto drugi rozbiór.

W „Sercu Europy” zwraca Pan uwagę na moment, kiedy Polska zaczęła się psuć, podkreślając, że doszło dotego za czasów Jana III Sobieskiego,któryniepotrzebniebroniłWiednia
przed Turkami. Czemu nagle zaczął szwankować mechanizm, który wcześniej działał tak
sprawnie?
To była konsekwencja wojen, także domowych – bo przecież regularnie dochodziło do utarczek ze szlachtą z Litwy, mającą
inne interesy niż Korona. Pierwsze użycie
liberum veto miało miejsce w1652 r. Wtedy
Władysław Siciński, człowiek hetmana Janusza Radziwiłła, krzyknął „weto” i uciekł
na Litwę. Wcześniej, gdy ktoś powiedział
„weto”, był to sygnał, że problem należy
jeszcze raz przedyskutować – nie prowadziło to dozerwania sejmu. Natomiast Siciński
nadużył prawa do wetowania. Ówczesny
marszałek nie powinien zgodzić się na
przerwanie obrad – wkońcu Siciński nie został, by przedyskutować problem i przedstawić racje, który sprawiły, że sięgnął
po weto. Ale wtedy jego protest potraktowano bardzo literalnie.
Co uruchomiło efekt domina – sejmy były regularniezrywaneiniktniebyłwstanietegozatrzymać.Tylkowłaściwieczemu?
Proszę pamiętać, że wtedy Rzeczpospolita była właściwie nieustannie szarpana
wojnami, to bardzo nadwyrężało ówczesny system polityczny.
AledługoPolskaztychwojenwychodziłazwycięsko.Czemunieumiałatychtriumfówpogodzić z umiejętnością wewnętrznej samonaprawy?
Pierwszą Rzeczpospolitą trawiły wewnętrzne choroby, były lata, że nawet nie
udawało się zwołać sejmu. Ale rozbiory nie
były spowodowane przez choroby państwa, tylko przez agresję sąsiadów. Owszem, można powiedzieć, że słabość Polski ułatwiła ich atak, ale to tak, jakby usprawiedliwiać morderstwo tym, że jego
ofiara była inwalidą. Warto o tym pamiętać. Pierwszą Rzeczpospolitą zabiły nie jej
choroby, tylko sąsiedzi.
Ładnie Pan to ujął w „Sercu Europy”. Napisał
Pan,żegeneralniehistoriakołemsięnietoczy,
ajedyne,czegosięzniejmożnanauczyć,tote-

Kiedywięcbyłpierwszy?
W 1922 r., kiedy odłączyła się Irlandia.
Gdyby teraz jeszcze Szkocja ogłosiła niepodległość, byłby to koniec Wielkiej Brytanii. Zresztą podejrzewam, że to nie koniec
prób Szkotów. Gra Davida Camerona zUnią
Europejską jest bardzo groźna dla jedności
kraju. Szkoci, Walijczycy, Irlandczycy są bardzo proeuropejscy, natomiast Anglicy mają bardzo silne grupy nacjonalistów antyeuropejskich. By ich uspokoić, Cameron
obiecuje referendum w sprawie członkostwa wUE. Jeśli przeciwnicy Unii wnim wygrają, to jestem przekonany, że Szkoci natychmiast zażądają kolejnego referendum
wsprawie niepodległości.
AleBrukselazapowiedziała,żeniebędzieautomatycznego przyjęcia niepodległej Szkocji do UE.
Jeśli Wielka Brytania zdecyduje się wyjść
z Unii, znajdziemy się w innej sytuacji. Bo
Szkoci będą chcieli we Wspólnocie zostać.

Polska jest
jak Bolton
Wanderers. To klub
z piękną historią, ale
dziś walczy o przetrwanie między Liverpoolem a drużynami
z Manchesteru. Sukcesem jest, jak nie
spada do niższej ligi.
Rosja za czasów
Jelcyna spadła
do drugiej czy nawet
trzeciej ligi. Putin ją
stamtąd wyciągnął,
ale nie ma szans
wprowadzić jej
na szczyt tabeli.
W dodatku czeka go
kluczowy mecz
z Chinami.

Wróćmy do Polski, która powoli odbudowuje
swąniepodległośćipozycjęwEuropie.
Regułą jest, że nawet największe państwa w końcu upadają. Napisałem nawet
książkę „Zaginione królestwa” o krajach,
które znikły zmap. Ale na pewno Polsce to
dziś nie grozi, są w Europie teraz państwa
wdużo gorszej sytuacji.
Prawdę mówiąc, spodziewałem się dużo bardziej optymistycznej diagnozy z Pana ust – że
nietylejesteśmyniezagrożeni,cojesteśmyjak
Feniksodradzającysięzpopiołów.
Teraz namawia mnie pan na rozmowę,
jaką zwykle toczą kibice, analizując tabelę
rozgrywek ligowych – zastanawiają się, który klub będzie się piął w jej górę, a który
spadnie.
Jestdużoróżnychrankingówpaństw.
Polska nie ma w nich szans na pierwsze
miejsce, ale też nie grozi jej miejsce ostatnie.
Choć też dużo trudniej przewidzieć rozwój
sytuacji. Wlidze angielskiej Arsenal ma naj-
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lepszego trenera Arsene’a Wengera, amimo
to od dawna nie umie ustabilizować formy
na wysokim poziomie. Z kolei Manchester
United przez lata święcił triumfy, ale dwa
ostatniesezonysąwjegowykonaniuśrednie.
Aleteżtedwiedrużynysąciąglewczubie.Oile
Southampton, które teraz jest wysoko w angielskiej tabeli, pewnie niedługo stamtąd wyleci, to te dwa kluby tam ciągle będą – bo
ArsenaliManchesterwiedzą,jaktorobić,imają do tego środki, a Southampton nie. Czy podobnie jest w rankingach państw? Na ile ważnejestwcześniejszedoświadczeniehistoryczneprzyichtworzeniu?
W piłce nożnej trudno przewidzieć, jak
ułoży się tabela, ale w przypadku państw
jest to jeszcze trudniejsze. Czasami zdarza
się, że nawet małe kluby nagle odpalają
i mają lepsze rezultaty, niż się po nich spodziewano. Najlepiej widzę to klubie, któremu kibicuje, czyli Bolton Wanderers. Teraz gra on w angielskiej drugiej lidze, ale
jeszcze niedawno był klasę wyżej. Ale też
trudno o stabilizację, gdy ma się takich sąsiadów jak oni. Dla Boltonu Manchester
United to Rosja, Liverpool to Prusy, aManchester City to Austria. Ten biedny Bolton,
mimo że to jeden z najstarszych klubów
w Anglii, założony w 1874 r., ciągle musi
walczyć z dużo silniejszymi, bogatszymi
rywalami. Nigdy nie wie, czy przeżyje starcie z nimi, czy nie. Teraz spadł, ale ciągle
mam nadzieję, że jednak się odrodzi – choć
mam świadomość, jak wiele różnych
zmiennych ma wpływ na to, jakie wyniki
notuje drużyna piłkarska.
Jaktaanalogiaprzekładasięnaligępaństw?
Polska to takie właśnie Bolton Wanderers. To kraj ze świetną historią, ale najlepsze lata miał tak dawno temu, że nikt ich
nie pamięta. Dlatego trzeba się cieszyć, że
dziś gramy w drugiej lidze, anie w trzeciej.
ARosja?DoktóregoklububyjąPanporównał?
Bowidać,żeztreneremPutinemsłabnie.
Związek Radziecki rozpadł się i nie powróci. Za Jelcyna Rosja spadła do drugiej
czy nawet trzeciej ligi – ale Putin ją stamtąd
wyciągnął. Nie ma możliwości, by doprowadzić Rosję na szczyt tabeli, tym bardziej
że Moskwa jeszcze nie grała kluczowego
meczu z Chińczykami.
RosjajużgraomistrzostwoAzji,anieEuropy?
Nie, oni chcą grać wlidze światowej. Trochę zbyt dużą wagę przywiązujemy do jej
meczu zUkrainą – to konsekwencja tego, że
ciągle pamiętamy czasy ZSRR i jej ekspansywnej, imperialnej ideologii. Ale też nie należy się spodziewać, że Rosja znów spadnie
z pierwszej ligi. To zbyt silna drużyna. a
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Idąc prostą drogą,
nie łapię się barierki.
Tak też jest z wiarą

A jaką receptę na udane, szczęśliwe życie wypisałbyOjciecinnym?
Bez Pana Boga nie widzę udanego życia.
Proszę zauważyć, że gdy zdrowie dopisuje
i sprawy układają się pomyślnie, to zbytnio
nie narzucamy się Bogu. Mamy doNiego interes,dopierokiedyjestźle.Wpewnymsensie to normalne. To Bóg daje czas spokojny
i bezpieczny. Kiedy idę normalną drogą, nie
potrzebuję trzymać się barierki. Jeżeli droga skręca ku przepaści i z jednej strony pojawia się wysoka ściana oraz wąska ścieżka,
a z drugiej już tylko przepaść, to wtedy mocno trzymam się barierki, aby przez nieopatrzny krok źle nie skończyć. O wiele gorzejjestwówczas,gdynawetwtrudachikłopotach odstawia się Boga na bocznicę.

Gdy zdrowie dopisuje i sprawy układają się pomyślnie, to
zbytnio nie narzucamy się Bogu. Mamy do Niego interes
dopiero wtedy, kiedy jest źle. W pewnym sensie to
normalne – mówi ojciec Leon Knabit

AbyżyćzPanemBogiem,trzebanajpierwznaleźćdoNiegodrogę.
Miłość do Boga przejawia się w dokonywaniu wyborów. Emocji nie da się wypracować. Staram się zrozumieć, poznać jak najwięcej i niektóre poznania mnie wzruszają.
Ale tu nie o emocje chodzi. Jest ciemność
wiary i światło wiary. Chodzi o trwanie
w świadomości istnienia Boga. Podobnie
gdy się mieszka daleko od rodziców, ale ma
się świadomość, że są, pamięta się o nich,
wymienia telefony, listy, e-maile. A od czasu do czasu przyjeżdża się do domu rodzinnego. Wiara jest decyzją. Tak jak miłość.

Rozmowa

Grażyna Starzak
redakcja@polskatimes.pl

Gratuluję.
Czego?

Wautobiografii„Zakochanymnich”jestmowa
okilkudziewczynach,któredarzyłOjciecszczególnymiwzględami.Toprawda?
Dziewczyny lubiłem ilubię. Na szczęście
wszystkie. Bo ksiądz musi mieć serce jak
tramwaj. To znaczy wszystkich wpuszcza
do środka. Ktoś, kto ma skłonność do wyłączności – jeden człowiek, jedno miejsce,
jedna sprawa – na księdza się nie nadaje.
Dojednejrodzinybędziechodziłczęsto,ainne pominie.Jednądziewczynębędzie faworyzował, nawet bez grzechu, a inne zostawi
na boku. Natomiast w małżeństwie skłonność do wyłączności jest dobra. Na tej drodze ciężko będzie osobie, która ma upodobania do każdego.
„Kiedy widzi dziewczynę – to co wtedy czuje?
Toniekrewsięburzy,leczwapno–lasuje”–tak
mówiOjciecosobie.Chybaniezawszetakbyło?
Nie zawsze. W drugiej klasie liceum zadurzyłem się w Alinie. Z wzajemnością. Nie
była specjalnie ładna, ale uroda nie jest tu
najważniejsza. Ona wiedziała, że nic z tego
nie będzie. Była bardzo mądra i zapisała sobie w kajeciku: „Nie wyobrażam sobie życia
bez niego i nie wyobrażam sobie życia
z nim”. Spotkaliśmy się jako dorośli ludzie
po wielu latach. Kilka lat później zmarła
naraka. Karol Wojtyła powiedział kiedyś, że
najczęściej za to, co się w nas dzieje, nie ponosimy odpowiedzialności. Dopiero za to,
co my z tym zrobimy, jesteśmy odpowiedzialni. Ja od 17. roku życia, od momentu
wyboru drogi duchowej, wiedziałem, że
ziemskie miłości nie są dla mnie.
Nigdy nie miał Ojciec wątpliwości, czy wybrał
właściwądrogę?
Nigdy. Z powołaniem jest jak z GPS-em.
Jest w nim program, według którego idzie-

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

Żemając85latwciążjestOjcieczakochany.
Michał Anioł, gdy go pytano, dlaczego
Pieta – Matka Boska trzymająca zdjętego
zkrzyżaJezusa–takmłodowygląda,odparł:
„Miłość nigdy się nie starzeje”. Zgadzam się
z nim. Tak jak z księdzem Janem Twardowskim, który powiedział, że „dłubanie”, czyli znalezienie sobie jakiegoś zajęcia, i zakochiwanie się – to lekarstwo na starość. Dlatego zawsze mi się ktoś podoba.

b Ojciec Leon: Miłość do Boga przejawia się w dokonywaniu wyborów
my. Instrukcje daje Pan Bóg. Ty masz być
mnichem. Ty księdzem. A ty małżonkiem.
Takie jest twoje zadanie. Jeśli upadniesz,
masz powstać. Natomiast jeśli upadam i nie
powstaję, schodzę z drogi. Szukam szczęścia po swojemu. Będę kradł, złapię męża innej kobiety. Przez jakiś czas będę szczęśliwy.
Zwykle to się jednak nie najlepiej kończy.
Ajeśliczłowiekcałeżycieszukaswojejdrogi?
Wielu ludzi – zarówno wierzących, jak
i niewierzących – określa się mianem ludzi
poszukujących. Szukają albo sensu życia, albo Boga, albo sposobów na realizację Bożego planu wobec nich. Nie ma uniwersalnej
recepty, jak prowadzić te poszukiwania. Tak
jak nie ma jednej recepty na wszystkie dolegliwości. Każdy choruje po swojemu.
Ojciecjestszczęściarzem.Wcześnieodkryłswojepowołanie.Swojąmiłość.Takbyło?
Toprawda.Jestemszczęśliwymczłowiekiem. Świadomość, że Jezus mnie kocha i ja
Go kocham, że od 60 lat jestem na tej samej
drodze, że ani sam nie wystąpiłem z zakonu, ani mnie nie wykluczyli, sprawia, iż
mam poczucie spełnienia. To jest lepsze
na poprawę nastroju niż kieliszek dobrej
wódki. Choć ja nie przeżywam wielkich
uniesień,boniejestemmistykiem.Wtejmiłości spełniam się w czasie mszy świętej. Liturgia bardzo mi pomaga być szczęśliwym.

Złote myśli
ojca Leona
– nie ma ludzi niewierzących – każdy w coś
wierzy;
– zaufanie to nie to samo co ufność;
– doskonałość osiąga
się na końcu, nie
na początku;
– odnosi się wrażenie,
że ludzie nie kwapią
się do nieba;
– można kogoś kochać, a jednocześnie
go nie lubić;
– wielkie słowa o miłości trzeba przekładać na język codzienności;
– gdybyśmy sami spełniali wymagania, jakie
stawiamy innym, życie byłoby piękne.

NieuważaOjciec,żedzisiajnapotykamycoraz
więcej przeszkód w odnajdywaniu właściwej
drogidoBoga?
Znam te przeszkody. To z jednej strony
niewystarczająca siła Kościoła jako instytucji, ale też słabość wiernych, którzy powinnidawaćbardziejzdecydowaneświadectwo
swej wiary. Muszę przyznać, że niektórzy
mająpechaiwśródcałejrzeszywspaniałych
kapłanów trafiają na przykład na księdza
materialistę albo takiego, który gorszy ludzi
swoim zachowaniem. Z drugiej strony jest
corazwięcejczynnikówzewnętrznych–kulturowych, obyczajowych, które są kuszącą
zachętą do tego, by żyć tak, jakby Boga nie
było. Te czynniki jednak nie przynoszą człowiekowi siły, nie dają szczęścia ani wewnętrznego spokoju. Sprawiają, że człowiek
się gubi i mówi sobie: „Nie warto”.
Mówimy sobie: „Nie warto”, także wówczas,
gdyspotykanascośzłego,cierpienie,niepowodzenie.Wtedynawetgłębokowierzącejosobie
niejestłatwowielbićBoga.
Patrzmy na bożych ludzi. Kardynał Stefan Wyszyński podczas internowania nie
przestawał powtarzać, że Bogu należy składać dziękczynienie zawsze. Podobnie brat
Albert Chmielowski mówił, że dziękuje Bogu naprawdę za wszystko, nawet za wojnę
– „Bo z niej będzie Polska”. Dla wielu ludzi
taka postawa jest bardzo trudna do przyjęcia. Jak dziękować Bogu za wojnę, za śmierć
dziecka,zaniepowodzenia?Otóżwperspektywie Eucharystii możemy dostrzec, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach wyraża
się wola Boża. Można powiedzieć, że z wolą Bożą jest tak jak z haftowaniem makatki.
Gdy patrzymy na jej lewą stronę, widzimy
jedynie splątane nici. Dopiero gdy odwrócimy ją na prawą stronę, obraz staje się zrozumiały. Niestety w życiu często nie możemy
dostrzec prawej strony. Jednak, jeżeli ufamy
Bogu, to wówczas możemy tak jak brat Albert dziękować Mu naprawdę za wszystko.
PrzednamiBożeNarodzenie.Czassprzyjający
wspomnieniom.ZapewnepamiętaOjciecwigiliewrodzinnymdomu?
Kiedy byliśmy dziećmi, zawsze było miło i sympatycznie. Przyjeżdżała babcia, były przygotowania, prezenty. Cieszyliśmy się
prezentamiichoinką.Niepamiętam,żebym
chodził napasterkę, uczestniczyli w niej tyl-

ko dorośli. Apotem wybuchła wojna. Niemcyaresztowalitatusia.BożeNarodzeniespędził wwięzieniu w oczekiwaniu na rozstrzelanie. Zginął w noc sylwestrową w 1943 r.
Później święta już nie były takie same. Także dzisiaj wielu ludziom święta nie niosą radości. Dlatego tak potrzebny jest ten płomień jasności i nadziei płynący ze żłóbka.
JakspędzaOjciecświętawTyńcu?
Tak jak w rodzinie, tyle że dość licznej.
Można dobrze zjeść i nie spaść się. Kiedy byłem kronikarzem klasztoru, to wypisywałem skrupulatnie wszystkie wigilijne potrawy, aby potomni wiedzieli, co w Boże Narodzenie jedzono w klasztorze w Tyńcu.
A więc jest ryba, faszerowana, w galarecie
ismażona.Kompotz suszu,zjabłekiśliwek.
Jest też kutia i kluski z makiem. Obowiązkowobarszczykczerwony.Ichoinkastoi,iśpiewamy kolędy. Przełożony wszystkim składa życzenia, a potem łamiemy się opłatkiem.Oczywiścieopółnocybierzemyudział
w tradycyjnej pasterce, poprzedzonej świąteczną godziną czytań.
Święta,takżeBożeNarodzenie,corazbardziej
siękomercjalizują.Wieluznasnietylkoniedzielnąmszę,aleiświątecznenabożeństwotraktujerutynowo.Dlaczegotaksiędzieje?
Znaczna część trudności w przeżywaniu
mszy świętej wynika z tego, że wpada się
na nią w ostatniej chwili albo nawet się
spóźnia. To poczucie pośpiechu, z jakim
przychodzimy do kościoła, nie opuszcza
nas potem przez całe nabożeństwo. Jeżeli
nie znajdujemy czasu na wyciszenie się, zadumę przed mszą, to naprawdę trudno
o skupienie podczas słuchania Słowa Bożego. Dlatego dobrze jest przyjść do kościoła
nieco wcześniej, pomodlić się o dobre przeżycie Eucharystii, wzbudzić w sobie intencję, w jakiej pragnie się ofiarować Bogu tę
liturgię. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza
w dzień Bożego Narodzenia. Kiedy miłość
Boża ogarnia wszystko. Trzeba dać się porwać tajemnicy, że Bóg stał się Człowiekiem.
Lepienie pierogów, porządki, zakupy – to
wszystko ma sens jako przygotowanie. I jeśli je Panu Bogu oddamy, to należycie przeżyjemy ten dzień oznaczony czerwoną kartką w kalendarzu.
Boże Narodzenie to szczególny czas dla Ojca.
Urodziny.Wtymrokuokrągłe.Toważnadata.
Urodziłem się pięć minut po dwunastej,
w nocy z 25 na 26 grudnia. Gdyby stało się
to dziesięć minut wcześniej, to przyszedłbym na świat w Boże Narodzenie. A tak
wszedłem już w męczeństwo świętego
Szczepana. Lecz nie domęczeństwa się urodziłem. Męczeństwo stało się udziałem bliskich mi osób. Siedem dni po Bożym Narodzeniu, czternaście lat później, hitlerowcy
rozstrzelali mi ojca. Z rąk hitlerowców zginął też ksiądz Antoni Beszta-Borowski, kapłan, który mnie ochrzcił. Został beatyfikowany jako jeden ze 108 męczenników zamordowanych w czasie II wojny światowej.
Około Bożego Narodzenia miało miejsce
jeszcze jedno ważne wydarzenie. Dzień
po moich 24. urodzinach zostałem wyświęcony na księdza.
W święta Bożego Narodzenia składamy sobieżyczenia.CzegoOjciecżyczynaszymczytelnikom?
Posłużę się cytatem ze św. Pawła: „Błogosławcie, nie przeklinajcie”. To cudowna
zachęta do błogosławienia nawet prześladowców. Parafrazując św. Pawła, apeluję:
popierajmy nawet najmniejszy przejaw dobra. Czy to będzie przeciwko mnie, czy razem ze mną. Nawet jeśli bandyta pogłaska
swojążonęipowie:„Jesteśkochana”,tomoże Pan Bóg kiedyś mu to policzy w końcowym rozrachunku. a
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Starmachowie i ich smaczny pomysł
na udane rodzinne Boże Narodzenie
Kto jest szyją, a kto głową w rodzinie Starmachów? Trudno powiedzieć. – Absolutnie każdemu wydaje się,
że jest najważniejszy. Każdy lubi rządzić i każdemu wydaje się, że ma rację – mówi Anna Starmach

Jolanta Ciosek
j.ciosek@gk.pl

B

ardzo trudno wszystkich
razem zebrać. Bo są zabiegani, podróżują i pracują
za dużo. Znana krakowska
rodzina z tradycjami, którą
się lubi od pierwszego wejrzenia. Ona – ciepła, empatyczna, wrażliwa.
On – apodyktyczny, o finezyjnym poczuciu
humoru. Oboje, Teresa i Andrzej Starmachowie, absolwenci historii sztuki prowadzą
znaną galerię w Krakowie, w której można
oglądać wystawy prac największych z wielkich. Mają trzy córki. Indywidualistki.
Aniatokulinarnagwiazdatelewizji,jurorka w programie „MasterChef”, kucharka
z dyplomami historyka sztuki i paryskiej
szkoły kulinarnej. Agata jest studentką ASP.
Założyła z koleżankami firmę Ale To Fajne
i produkuje przepiękne wianki świąteczne.
Nietypowe, z pomarańczy, korków i wełny.
Istne cudo! (tylko ojciec narzeka, bo musi pić
dużo wina, by dostarczać córce korkowego
budulca). Kasia, najstarsza, aktualnie odpoczywa w Birmie po ciężkiej pracy w europarlamencie. Jest jeszcze siostra Andrzeja,
pedagog, zwana „Dużą Teresą”, w przeciwieństwie do jego żony – „Małej Teresy”,
na którą czasem mówi się Teśka. Przez wiele lat „Duża Teresa” była wiceprezydentem
Krakowa i radną. Do całej tej menażerii dochodzą dwa psy: Kantor iEdzio – jedyni mężczyźni w tej rodzinie.
– Cudowni, wdali się w pana domu
– chwali Andrzej. – Przynajmniej z tymi
„chłopcami” mogę pogadać jak facet z facetem, skoro córki nie śpieszą się z zamążpójściem.

Są jak poezja: piękne,
ale trudno je wydać

Cała rodzina jest bardzo ze sobą związana,
celebrująwspólniewszystkieświętaiuroczystości, wychodząc z założenia, że bez miłości i podtrzymywania tradycji rodzina nie będzie szczęśliwa.
Kto jest głową rodziny i rządzi wśród tych
sześciusilnychosobowości?–Absolutniekażdemuzosobnawydajesię,żejestnajważniejszy, bo my stanowimy typową włoską rodzinę:każdylubimówić,każdylubirządzićikażdymarację–bezdyskusyjniestwierdzaAnia.
Boże Narodzenie to dla nich czas szczególny. Teresa doskonale pamięta, jak w ich
rodzinnymmieszkaniuzawszestałwielkicebrzyk, w którym pływały karpie, a mały Andrzej wciąż mieszał w nim wodę. Tak by rybkom nie stała się krzywda.
– Ja towarzyszyłam babci w robieniu ciasta drożdżowego, które do dziś jest specjalnością rodziny. Babcia klęczała i wyrabiała je
w wielkiej dzieży. Tata zajmował się rybami.
Zwykle szykował karpia wszarym sosie, tzw.
karpia biednych Żydów, czyli bez migdałów
i rodzynek.

I obowiązkowo gościł karp smażony, czyli po wiedeńsku, autorstwa mamy. Oprócz
drożdżowego,makowcówipiernikówpiekło
się sernik wiedeński na kruchym spodzie.
WrodzinieStarmachów,jaktwierdziAnia,
nigdy nie wolno oszczędzać na sztuce, podróżach i jedzeniu, bo skoro przez żołądek
do serca, to znaczy, że również przez gotowanie można wyrażać miłość. Zapewne tradycja rodziców Andrzeja i Teresy, kupców
od pokoleń, sprawiała, że jakość potraw była zawsze bardzo ważna.

Posklepienie piwnicy

– U dziadków jadło się pysznie. Rodzice taty
mieli przed wojną na Rynku Głównym, a potem na Kleparskim stragany z warzywami
i owocami. Ich piwnica była pod sufit wypełniona przetworami: marynowana papryka,
czosnek, dynia, konfitury. Po obiadach wychodziliśmy z prowiantem od babci: a to
przecierzpomidorów,atociasto,chlebnazakwasie. Teraz świętością są obiady niedzielne u rodziców. Króluje pomidorowa mamy
– zdradza Ania.
Ale Andrzej, zanim został marszandem
izaczął bywać na światowych salonach sztuki, np. w Bazylei lub u Barbary Piaseckiej-Johnsonteżzajmowałsięsprawamikulinarnymi. Kiedy wyjechał na saksy za granicę,
„stałnazmywaku”wrestauracji,potem–doceniony – szykował własne dania.
Przedlaty do wieczerzy siadały wraz z rodzinką Starmachów samotne ciocie, zawsze
był ktoś spoza ścisłego grona. Kiedy Andrzej
ożenił się, zaczęły się schody. – No bo Wigiliasprowadzałasiędobieganinyodrodziców
Teśki do moich. Wszyscy zaczęli mieć tego
dość i klamka zapadła: kolacja będzie u nas.
Najpierw wmieszkanku na Bogusławskiego.
Zwykle było około dwudziestu osób. Potem,
niestety, powoli rodzina się wykruszała.
Od lat spędzają Wigilię na Woli z córkami,
„DużąTeresą”iAndrzejemRubisiem,synem
Jadwigi Rubiś, naszej nieżyjącej przyjaciółki, znanej fotoreporterki.
– Liczymy na to, że z czasem rodzina jednak zacznie się powiększać – mówi Andrzej,
spoglądając w stronę Ani.
– Przykład idzie z góry, tatuśku – sarkastycznie żartuje Ania.
– To prawda. Gdy brałem ślub, to ojciec
Tomasz z Beczki oznajmił: „Starmach się żeni. Ostatnie bastiony padają!".

Choinka do samej góry!

Dziś przygotowania do świąt zaczynają się
w rodzinie Starmachów od postawienia niemal sześciometrowej choinki i szopki krakowskiej. Dość niezwykłej i bliskiej sercu
Andrzeja, gdyż on się w niej też znajduje. –
Broń Boże, nie jako święty Józef, ale jako
Starmach, z młotkiem w ręku prowadzący
aukcję dzieł sztuki.
– Uwielbiam bańki, więc jest ich na choince zawsze bardzo dużo – mówi Teśka.
– Drzewko nie ma wyglądu artystycznego,
jest przystrojone zprzepychem, odpustowo.
– I u nas są zawsze bańki, a nie żadne bombki, jak mówią w Warszawie. Ale jest wokół
choinki coś bardzo artystycznego, a mianowicie prezenty. Dzięki mojej młodszej sio-

FOT. CEZARY PIWOWARSKI/TVN

Kuchnia

b Ojciec miał nadzieję, że może choć Ania przejmie jego zainteresowanie sztuką. Udało się w połowie. Sztuka
jest, ale kulinarna. To ona zaprowadziła Anię do jury „MasterChefa” i programu „Pyszne 25”
strze Agatce są przepięknie, artystycznie zapakowane: złote papierki, liście, sianko, szarfy – wylicza Ania.
Skoro jesteśmy przy prezentach, to
trzeba zaznaczyć, że dostają je również
psiaki. – Kantor co roku, jeszcze grubo
przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej, siada pod choinką koło jednej z paczek i siedzi tam do jej rozpakowania. Warczy i pilnuje. I zawsze okazuje się, że siada koło
swojego prezentu. Skąd on to wie? – zastanawia się Teresa.

500 uszek

Przedświąteczne spotkanie rodzinne zaczyna się od ceremonii lepienia uszek, w której
obowiązkowo uczestniczą wszystkie panie.
Robią około 500 sztuk. I koniecznie ze starych prawdziwków, bo tylko takie pachną.
WtymczasienaWolęprzychodzizodwiedzinami pół Krakowa po pasztety, pierniki
i inne wspaniałości autorstwa „Dużej Teresy”. Nawet Jan Maria Rokita i państwo Gołasiowie załapują się czasami na te pyszności.
Pora przejść do wieczerzy.

Barszcz i uszka gotowe. Kutia też musi być ze względu na wschodnie korzenie rodziny. Ryby sprawia Andrzej wraz
z Anią. Ania żadnych nowości do kuchni wigilijnej nie wprowadza. – W święta
tradycja jest najważniejsza. I wedle tradycji kolacja wigilijna zaczyna się od
przeczytania stosownego fragmentu
z Ewangelii.
Wśród ciast, w pieczeniu których
do perfekcji doszła Teśka, króluje drożdżowe z powidłem. Ale w żadnym cieście nie
mogą znaleźć się rodzynki, bo nikt ich nie
lubi. Po słodkościach są prezenty, śpiewanie kolęd i wspólne wyjście na pasterkę
do kościoła Świętej Anny.
– Wśród licznych talentów nie mamy
jednego: śpiewanie nam nie wychodzi
– skarży się Andrzej.
Święta, święta i…
– Po świętach: sylwester. Jedziemy
do Budapesztu, by wśród braci węgierskiej
– tam też są korzenie naszych rodzin – witać nowy rok. Oby 2015 nie był gorszy
od mijającego – zaklina przyszłość Ania. a
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Stasiuk: W naszej części Europ
Rozmowa

Pisarz Andrzej
Stasiuk w rozmowie
z Ireneuszem Dańką
opowiada o Rosji
i spotkaniach
z Rosjanami, fascynacji
Wschodem i niełatwej
relacji z matką, która
nie potrafiła pojąć pasji
swojego syna
Ireneusz Dańko i.danko@gk.pl

Andrzej Stasiuk
– prozaik, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca. W latach 80. zaangażowany w działalność Ruchu Wolność i Pokój.
Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich
oraz Nagrody Literackiej Nike. Wraz z żoną
Moniką Sznajderman
prowadzi wydawnictwo Czarne.
,,Wschód”to kolejny
esej podróżniczy
Stasiuka. To historia
o podróży do dwóch
światów: przeszłości
na Podlasiu i współczesności Rosji, Chin
i Mongolii. I choć z pozoru są to dwa zupełnie różne światy, łączy
je zaskakująco wiele.

Kiedy pięć lat temu rozmawialiśmy o Twojej
pierwszejpodróżydoRosji,niesądziłem,żezechcesztamwrócić.Wydawałomisię,żetenkrajnie
zachwyciłAndrzejaStasiuka.Atuproszę,nowa
książka„Wschód”ażkipiodfascynacjirosyjskimi peryferiami. Byłeś tam już kilka razy, docierając także do Chin, Mongolii. I szykujesz kolejnywyjazd.Dlaczego?
Bo to wciąga. Tam jest dużo niezabudowanej przestrzeni. Zanim dojedziesz, mija
tydzieńlubdwa.Pustoipięknie,cywilizacja
takcienkorozsmarowana,żecięnienagabuje. To inspiruje wyobraźnię. Poza tym mam
sentymentdokrajówpostkomunistycznych.
Odczuwam pewną wspólnotę z ich mieszkańcami, jest o czym gadać.
Późnopostanowiłeśskonfrontowaćsięzrosyjskąrzeczywistością.
Lepiej późno niż wcale. Rosja pewnie
zawsze była we mnie, tylko nie miałem
odwagitampojechać.Długosięczaiłem.Niewykluczone, że się po prostu bałem. Kiedy
jednak pięć czy sześć lat temu napisałem
do Jurka Pilcha, że zaczynam jeździć do Rosji, to mi odpisał: „Wiedziałem, k..., że to się
tak skończy”.
NiejestemPilchem,aleteżmyślałem,żewkońcutamtrafisz.IleżmożnajeździćnaBałkany?
Rzeczpoleganainstynkcie.Nadszedłczas
i to się po prostu zrobiło. Rosja nie jest bezkarnymkrajem,wyjazdytamniesąwycieczkami na weekend do Berlina czy na narty
wAlpy.Wszystkojestbardziejzłożone,groźniejsze, a przez to ciekawsze.
MiałeśjakąświzjęwspółczesnejRosji?
Nie miałem na nią żadnej gotowej recepty, jak to często bywa u Polaków. Pierwszy
raz pojechałem, kiedy mój znajomy został
konsulem w Irkucku. Mieliśmy tam metę,
można było podróżować w promieniu półtora tysiąca kilometrów po Syberii. Pociągającebyłowłaśnie,żetojestIrkuck,żesięprzeskoczy europejską część Rosji, którą jakoś
znało się wcześniej, w której cieniu żyliśmy
w PRL. To było jak podróż w głąb trzewi Lewiatana,niechciałemdaćsięupupićwMoskwie czy Petersburgu.
Cozłegojestwoglądaniurosyjskichmetropolii?
Tam jest taka Rosja, którą chcą nam pokazać. Pisarz Wiktor Jerofiejew skutecznie

b Andrzej Stasiuk: Duża część polskiej duszy leczy swoje kompleksy, demonstrując poczucie wyższości wobec Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, próbując
mnie przed tym ostrzegł. Mówił: „Jedź, ale
jak najdalej, bo w Moskwie czy Petersburgu
oszukającięjakwieśniaka”.NaSyberiiRosja
zmienia się w jakieś apokaliptyczne imperium.Niewiadomo,gdziekończysięEuropa,
a zaczyna Azja.
Ostatnioprzejechałeśsamochodemkilkatysięcy kilometrów przez Rosję, by dotrzeć do Azji.
Jacy są Rosjanie, których spotkałeś? Widać

Kiedy w Rosji
lądowałem
na jakimś zadupiu,
miałem poczucie,
jakby tam na mnie
czekali. Cieszyli się,
że przyjechał Polak

wnichodradzającąsięimperialnąduszę,októrejtyleobecniesięmówi?
Zaskoczyłamnieotwartośćinaturalność
ludzi na prowincji. Nawet teraz, po aneksji
KrymuiwybuchuwojnynawschodzieUkrainy, bycie Polakiem nie przeszkadzało mi
w kontaktach.
Na wszelki wypadek unikałeś jednak politycznychtematów?
Ale to nie było żadnym wysiłkiem. Rozmawialiśmy, co tam słychać, co w telewizji
pokazują.Przyjmowałemto,comówią,wiedząc, że nie ma sensu polityczna dyskusja.
Kiedy lądowałem na jakimś zadupiu, miałem poczucie, jakby tam wszyscy na mnie
czekali.Cieszylisię,żeprzyjechałdonichPolak. Trochę obdarty, w śmierdzącym samochodzie,alestarasięmówićporosyjskuiżałuje, że nie uczył się ich języka wcześniej.
Pierwszy raz byłeś w Rosji akurat, kiedy rosyjskiewojskawkroczyłydoGruzji.Terazpodczas
jejagresjinaUkrainę.
Takie mam szczęście... Kiedy w 2008 r.
byłem na Syberii, konflikt zbrojny z Gruzją
praktycznie nie istniał w świadomości Rosjan na Dalekim Wschodzie. Pytali, czy wiemy, ile jest stamtąd tysięcy kilometrów
do Gruzji. Kompletnie ich nie interesowała.
Mówili co najwyżej, że to „wojna Putina”.
W Rosji przestrzeń dominuje nad człowiekiem. Wszystko ma inne proporcje.

A teraz nie uwiera zwykłych Rosjan, że walczą
z„bratnimi”Ukraińcami?
Żal po rozpadzie „sowieckiej rodziny” to
stały refren. Nawet w Kazachstanie słyszałem od 20-letniego chłopaka, jak tośmy razem Hitlera gromili.
Czułeśnarosyjskiejprowincjiimperialnegoducha?Widać,jaktosięmówiwMoskwieczyPetersburgu,żeRosjawstajezkolan?
W jakiś perwersyjny, przewrotny sposób
Rosjanie wstają z kolan. W ostatnich 25 latach zostali faktycznie bardzo upokorzeni.
W ich świadomości ten czas, aż do przyjścia
Putina,tobyłatotalnaklęskapolityczna,społeczna, moralna.
Piszesz,żePolskażyławcieniuogromnejRosji.
Ten cień znów pada coraz większy. W niemieckiej gazecie „Die Welt” apelowałeś nawet
o większe zaangażowanie Europy w pomoc
Ukrainie.ZarzucałeśmieszkańcomZachodu,że
zajęci są swoim wygodnym życiem, a nie realnymwsparciemUkraińcówwalczącychzodradzającymsięimperium.
To tylko bicie piany. Nie zmienimy myślenia Zachodu. Bez przerwy opowiadamy
ogroźnejRosjiimamytylkołatkęrusofobów.
PolacyznająRosjęlepiejniżFrancuzi,Włosiczy
Niemcy. Teraz, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, możemy bardziej wpływać na politykę
Zachodu.
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y historia nigdy się nie kończy
Nigdy mnie chyba nie rozumiała za bardzo. Ale kochała. Bezwarunkowo jak prawie
każda matka swoje dziecko. Wszystko, co
zrobiłem, było właściwie przeciwko temu,
czego chciała dla mnie. Stosunek syna
do matki zwykle jednak zasadza się na pewnej zdradzie, niezrozumieniu.

resory w maluchu. W całej wsi stało tylko
siedem chałup tych, co wrócili po wysiedleniu w akcji Wisła. Moja mama, jak pierwszy
raz przyjechała, tylko westchnęła: „Mój Boże, przecież to Ukraina”. Dziś jest tutaj drugie tyle domów, takich miastowych. No
i droga lepsza.

Pragnęła, żebyś jeździł na Zachód, nie
naWschód?
Do Grecji chociażby. Byłem tam zresztą
raz. Po drodze do Albanii. Rano na jakimś
targowisku w śpiworze obudził mnie
sprzedawca.

Śladypodawnychpegeerachwciążpobudzają
wyobraźnię.
Oczywiście.Miałemtoszczęście,żeoglądałem te pegeery, kiedy jeszcze istniały.

NietakwyobrażałasobieTwojeżycie.
Z pewnością. Wcześnie wyniosłem się
z rodzinnego domu. Wiedziałem, że nie zaspokoi moich wszystkich potrzeb. Stworzyłem sobie alternatywę. W wieku 16–17 lat
znikałem i nie dawałem znaku życia
od wiosny do jesieni. A trzeba pamiętać, że
to był czas bez telefonów komórkowych.
Okrucieństwo. Że moi rodzice to przeżyli,
niesamowite. Ale jakoś zdołali, nie skarżąc
się nawet zanadto.

FOT. SŁAWOMIR MIELNIK

Wschód, który opisujesz, widziałeś także
wrodzicach?
Nie tyle w nich, co we mnie. Choć przeprowadzili się do Warszawy, znaczną część
dzieciństwa spędzałem na wsi. Na wakacje
zwykle jeździło się do dziadków i wujostwa
na Podlasiu. Tam przechodziłem najważniejsze inicjacje. Wystarczyło wyjść na pagórek, żeby zobaczyć, jak step zaczyna się
zaraz za Bugiem.

usunąć z siebie wschodnioeuropejską tożsamość
Przeceniamy swoją rolę, Zachód nie chce
nas słuchać. Donald Tusk w inauguracyjnym wystąpieniu jako przewodniczący Rady Europejskiej nie wspomniał słowem
o Rosji. Nawet z jego strony widać wielką
ostrożność, lękliwość. Ciekawe, jak sądzę,
jest dopiero przed nami. Myśleliśmy, że umrzemy z nudów w liberalnej demokracji, że
nic już nas nie czeka, tylko wolny rynek, koniec historii, prawa człowieka... Jak się jednak żyje w naszej części Europy, to powinno się wiedzieć, że historia nigdy się nie
kończy. To, co Rosja wykonała na Ukrainie,
było do przewidzenia, ale nam nie chciało
się wierzyć.
PolacyaspirujądoZachodu,czująsięjegoczęścią.Tyzaśnazywasznasjegobękartami.NiejesteśmyprawdziwymiEuropejczykami?
Tak uważam. Naszym pogardliwym stosunkiem do Wschodu, odwracaniem się
odtego,coleżyzaBugiem,cośsobiełatamy,
rekompensujemy.Dużaczęśćpolskiejduszy
leczysobiekompleksy,demonstrującpoczuciewyższościwobecRosjan,Ukraińców,Białorusinów,próbującusunąćzsiebiewschodnioeuropejską tożsamość.
JakwtymwszystkimmieścisięTwojaprywatna
historia? Matka, którą często wspominasz
wostatniejksiążce,rozumiałasyna,któregonajpierw poniosło w Beskid Niski, ateraz na euroazjatyckieperyferia?

Co takiego pociągającego było na podlaskim
Wschodzie?
Wolność była! Zasuwałeś w polu, a wieczorem szło się do bandy rozwydrzonych
wiejskich chłopaków. Żadnej kontroli. Inny
świat,nieto,conawarszawskichprzedmieściach, gdzie mieszkałem z rodzicami. Jego
moc z czasem okazała się silniejsza, bardziej
pociągająca i inspirująca. Ciągle tam wracam. Jeżdżę, patrzę, dotykam. Powieść chcę
napisać.
Niechciałbyśtamzamieszkać?
Nie. Patrzę na dom mojego dziadka, który powoli się zapada, stary sad częściowo
wycięty, wsiadam w auto i wracam
do Wołowca. Tu jest teraz moje miejsce. Nie
znam lepszego. Aż cię kopie, kiedy uważnie
wczytasz się w jego przeszłość i pejzaż. Jakbyś się czegoś nawciągał.
WWołowcuczujeszsięswój?
Jestem u siebie, to się liczy. Ta ziemia łączy się jakoś z Podlasiem. Ten pusty krajobraz, owce na łąkach, cerkwie. Cała skomplikowana historia. To wszystko jest jakoś
spójne z moimi rodzinnymi stronami.
Trafiłeśtutajprzypadkiemwlatach80.minionegowieku.
Miałem przypilnować chałupę koledze.
Wyjechał na rok do Ameryki, a został tam
10 lat. Dostałem szansę od losu, którą wykorzystałem. Odkąd pamiętam, ciągnęło
mnie na wschód Polski, tam, gdzie zostało
choć trochę Bizancjum. Kierowałem się instynktem. Nie zastanawiałem się wiele.
Odtamtejporydużosiętutajzmieniło.
Czas nie stoi w miejscu. Kiedy się przeprowadziliśmy z żoną z Czarnego
do Wołowca, droga była taka, że łamało się

Szczęście?
Bo to cholernie ciekawe było. Głębokie
przeżycie, literacko kapitalne. Poznawałeś
świat, który zbudowano na ruinach poprzedniego, a potem byłeś świadkiem jego
upadku, kompletnego rozkładu. Fascynujące doświadczenie dla chłopaka z miasta,
który przyjechał wrzeczywistość, ni to wiejską, ni to kolonialną, folwarczną. Czułeś
podskórą, że bierzesz udział we fragmencie
czegoś znacznie większego. Wjakimś ułamkutegoświata,któryusiłowałwsposóbapokaliptyczny zrealizować wizje maksymalistów. Wyobraźnia miała się nad czym
zatrzymać.
Dla przeciętnego człowieka praca w pegeerze
byłarodzajemzniewolenia,nieniosłagłębszych
przeżyć.
Wśród starszych ciągle jest tęsknota
za tamtym światem. Kto powiedział, że
wszystkimludziompotrzebnajestwolność?
Niektórzy wolą bezpieczeństwo.
Prowokujeszczymówiszpoważnie?
Tak i nie. Wolność jest mocno przereklamowana. Więzi nas w tysiącu różnych
spraw, wymagań. Mniej dotkliwych niż te
w PRL, ale jednocześnie oplatających bardzo mocną siecią. Moi rodzice czuli się
wyautowani w czasach wolności.
MamazdążyłaprzeczytaćTwojąostatniąksiążkę,zanimumarła.Wiedziała,jakjąopisałeś?
Tak. Była prostą kobietą, ale czytała
książki. Nie do końca jej się podobał
„Wschód”. Pytała, dlaczego z niej zrobiłem
taką staruszkę, która nic, tylko chodzi „szu,
szu, szu” podomu, aona przecież zna poezję księdza Twardowskiego. To były piękne,
wzruszające słowa, tydzień później już nie
żyła. Nie zdążyłem odpowiedzieć, zostałem
ztym pytaniem. Pamiętam, jak byłem wtedy uniej zrodziną iwszyscy tylko powtarzali:„Tożtonajpiękniejszykawałek,Lindaotobie wradiu czytał”.
Toprawda.Sambyłemwzruszonyfragmentamiomatce,któraniepotrafipojąćpasjisyna.
Bo to jest wzruszające. Każdy ma przecież mamę albo miał. Kiedy moja zmarła,
włożyliśmy jej dotrumny „Wschód” nadrogę, żeby mogła doczytać się głębiej. Dostała też swoje ukochane radio tranzystorowe,
na którym całe lata słuchała Radia Maryja.
I książkę księdza Twardowskiego. Za życia
„jechała” całymi cytatami zjego wierszy.
Mama–słuchaczkaRadiaMaryja,asyn–krytyk
polskiego katolicyzmu spod znaku ojca
Rydzyka...
Tak bywa. Nie mam nic przeciwko Radiu Maryja, poza jego śliską stroną ideologiczną. Jest kapitalne w sensie społecznym i religijnym. To przystań samotnych,
starych ludzi. Gdzie indziej mają dzwonić, kto ich wysłucha, powie dobre słowo?

Wołowiec
Dziś we wsi położonej w gminie Sękowa (pow. gorlicki)
mieszka ok. 50 osób,
w większości
Łemków. Osada została założona w XVI
wieku. U schyłku XIX
wieku w Wołowcu
mieszkały 882 osoby,
w zdecydowanej
większości grekokatolicy. W 1927 r. mieszkańcy przeszli na prawosławie. Latem
1945 r. wieś opustoszała. Przeważająca
część ludności wyjechała dobrowolnie
do ZSRR, zabierając
z sobą wyposażenie
cerkwi wraz z dwoma
dzwonami.
W Wołowcu pozostało
14 rodzin
łemkowskich, które
zostały wywiezione
na zachód w ramach
akcji ,,Wisła”. W 1958 r.
udało się powrócić
ośmiu rodzinom.

Kiedymojamama
zmarła,włożyliśmyjej
dotrumny,,Wschód”
nadrogę.Dostałateż
swojeradio,
naktórymsłuchała
RadiaMaryja

Sam, kiedy jadę samochodem, bardzo
często słucham.
Radia księdza Rydzyka z pewnością nie usłyszyszpodczaskolejnejpodróżynawschód.Znudziłeś się już całkiem Europą Środkową,
Bałkanami?
Ile razy można tam jeździć? Małe to takie, ciasne. Naturalną koleją rzeczy jest, że
coś porzucamy, zdradzamy.
Znówtylko„przeskoczysz”Ukrainępodrodze
doRosjiiMongolii?
Mam straszne wyrzuty sumienia, że tak
to ostatnio wychodzi. NaUkrainie bywałem
wcześniej wiele razy, mam tam kapitalnych
przyjaciół,robięnawetzabanderowcawPolsce. Czuję, że muszę coś wreszcie napisać.
Ale to nie może być mała rzecz. Może pojadę nawschodnią Ukrainę.
Teraz,kiedytoczysięwojnawDonbasie?
Niekoniecznie do Doniecka, chciałbym
np. zobaczyć Charków, skąd pochodzi Serhij
Żadan, wspaniały człowiek ipisarz, którego
książki wydajemy wPolsce.
Nie obawiasz się, że mimo obecnego zbliżenia
PolakówiUkraińcówpamięćorzeziwołyńskiej,
UPA, Stepanie Banderze długo jeszcze będzie
nasdzielić?
Wołyńniezostałprzegadany,przepracowany.TociąglejestprzedUkrainą.25latniepodległościto,jakwidać,zamało,żebyzmierzyć się w pełni ze swoją przeszłością. PięknieotymmówipisarzTarasProchaśko.Według niego dominującą cechą Ukraińców jest
poczuciekompletnejniewinności.Nawetci,
którzywiedzą,cosiędziałopodczasIIwojny
światowejnaWołyniu,wypierajątozsiebie.
MożeofiarynaMajdanieinawojniezRosjąstworząnowypanteonukraińskichbohaterów,któryodsunienadalszyplanStepanaBanderęiUPA.
Niewiem.Znamoczywiściespiskoweteorie, które głoszą, że obecny konflikt mógłby się dawno skończyć, ale nowe władze
w Kijowie przeciągają go specjalnie, by zbudować nową mitologię narodową. Życzę
Ukraińcom tego, czego sami sobie życzą.
Tam jest bardziej złożona rzeczywistość, niż
nam się wydaje.
AcozRosją?
Możliwe, że się rozpadnie w jakimś niespotykanym stylu. Napięcia, które tam narastają, są niewyobrażalne. Pytanie, kogo
i jak mocno trafią odłamki po wybuchu. a
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Niemcy inaczej już patrzą na Polaków
Myślałem, że to nic
wielkiego. Nie sądziłem,
że po przejęciu opaski
kapitana reprezentacji
poczuję taką odpowiedzialność – mówi
Robert Lewandowski
Cezary Kowalski, Mateusz Borek
komentatorzy Polsatu Sport

Panie Robercie, zapytamy nieco wzniośle: Czy
to,coudałosięPanuprzezteostatnielatazrobić
wBundeslidze–świetniegraćBorussiiDortmund,
zdobyćkoronękrólastrzelców,strzelićczterygole Realowi Madryt wLidze Mistrzów, podpisać
intratnykontraktzBayernemMonachiumistać
sięautentycznągwiazdą–wpłynęłonapostrzeganiezwykłychPolakówprzezNiemców?
Nigdybymtakiejtezyniepostawił,bomy,
piłkarze,żyjemywtrochęinnejrzeczywistości i taki codzienny kontakt z rodakami, którzy pracują w Niemczech, mamy znikomy.
Ale przekonałem się o tym, jeszcze będąc
wBorussii.Tankowałemsamochódnastacji
benzynowej i jej pracownicy, Polacy, powiedzieli mi wprost: Odkąd trójka Polaków rządzi na boisku w Dortmundzie, my mamy łatwiej. Szef patrzy na nas innym okiem, inaczej z nami rozmawia. Jak gra Borussia, dostajemy wolne. Niemcy doceniają i dostrzegają tych, którzy robią coś dobrze. Dlatego ja
od początku wiedziałem, że tu trzeba mieć
otwartą przyłbicę. Nie ma żadnych powodów, abyśmy w Niemczech wstydzili się, że
jesteśmyPolakami,aniestetymożnasięspotkać z takimi zachowaniami. Pamiętam, jak
po meczu, kiedy byłem w towarzystwie innych zawodników, podeszli do mnie ludzie
izaczęlirozmowęponiemiecku.Alejakośten
niemiecki miał dziwny akcent. Oczywiście
mogę mówić po niemiecku, nauczyłem się
po pół roku. Ale pytam, o co tu chodzi, po co
ta szopka, czy Polak nie może doPolaka mówić po swojemu?
OdpoczątkutakrozpychałsięPanłokciami?
Tak, od kiedy przyszedłem do Niemiec,
musiałemostrowalczyćoswoje.Pamiętacie
przecież, że wcale nie miałem mocnej pozycji.Iniechodzimitylkoorywalizacjęomiejsce w zespole. Byłem jednak przekonany, że
niemogęsobiedaćwkaszędmuchać,bonie
jestem tu od nikogo gorszy.
Taka postawa pomogła także w negocjacjach
uposażenia z Bayernem. Gdyby dał Pan sobie
wkaszędmuchać,pozostałbyPanztymi„marnymi”6mlneurorocznie…
(śmiech)Nopewnie,żetak.Pocobrać2 zł,
jak można mieć 4 zł?
Itymsposobemdowiedzieliśmysię,naileostatecznieopiewaPanakontrakt.Sześćrazydwa,
czyli12mlneuro!
(śmiech) To wy to powiedzieliście. Niczego nie potwierdzam.
PaździernikowezwycięstwonaszejreprezentacjinadNiemcamijesttraktowanetamjakowy-

padekprzypracyczyjestjakiśprzełomwpostrzeganiupolskiejdrużyny,polskichpiłkarzy?
Chybajednakprzełom.Widziałem,jakto
nanichwpłynęło.Zabolałonapewno.Jaknie
na rękę było im poruszanie tego tematu.
Schweinsteigertylkocośtamzapowiadał,że
jak wróci, to w rewanżowym meczu będzie
zupełnieinaczej.Onidobrzewiedzieli,żemy
mamy dobrych piłkarzy, tyle że zawsze coś
stawało na przeszkodzie, aby ci dobrzy piłkarze, dobrze przecież grający na co dzień
wswoichklubach,taksamozaczęligraćtakżewreprezentacji.Moimzdaniemdotądbrakowało nam jakichś 3 proc., aby wygrywać
mecze, które powinniśmy wygrać, a jednak
ich nie wygrywaliśmy.

Nie ma czegoś takiego. Trzymamy się razem.Każdyzkażdympotrafisiędogadać.Bywa bardzo śmiesznie. Nikt nie boi się zabrać
głosu, powiedzieć tego, co myśli. Jestem już
w tej reprezentacji z sześć lat i mogę stwierdzić, że tak jeszcze nie było. Kiedyś niektórzy zawodnicy woleli przemilczeć pewne
sprawy, nie wychylać się.

Przyznajmy jednak, że mieliśmy mnóstwo
szczęścia,onioddali18strzałównabramkę,my
4.Niemcynicniemówiliopechu?
Alekogotoobchodzi?Było2:0dlanasikoniec kropka. Nikt już nie pamięta, jak to było
w szczegółach i statystycznie. Ja też, mówię
poważnie, już tego nie pamiętam.

CosięzmieniłowRobercieLewandowskimpozałożeniuopaskikapitanareprezentacji?
Jak zakładałem pierwszy raz tę opaskę
w towarzyskim meczu z Litwą, to sobie myślałem,żetonicwielkiego.Ot,zagramzopaską, wszystko będzie po staremu. Ale szybko poczułem coś innego. Tę odpowiedzialność, która we mnie wstąpiła. Wcześniej zastanawiałem się, czy jest sens pełnić taką
funkcję,czypotrzebnemitedodatkoweobowiązki,którenamniespadną.Nigdysięprzecieżdotakichrzeczyniepchałem,przezgłowę przelatywało mi pytanie, czy ja się do tegonadaję.Coś,comnieprzekonałoostatecznie,towyniki.Niemówię,żewygrywaliśmy,
bo to ja byłem kapitanem, ale okoliczności.
Po prostu chciałem, żeby tak zostało.

Jak daleko jesteśmy odawansu do finałów mistrzostwEuropyweFrancji?
Daleko. Po takim początku podejście rywali do nas będzie inne. Ten mecz w marcu
zIrlandiąwDubliniedanamklarownąodpowiedź, w jakim miejscu się znajdujemy: czy
jesteśmy dalej, czy bliżej.

MyśliPan,żeEugenPolanskizrezygnowałzpowrotudoreprezentacjiPolski,boniechciałgrać
przeciwkoNiemcom?Kiedyśbyłkapitanemniemieckiejmłodzieżówki…
Nie wiem, dlaczego odmówił trenerowi.
Mogłem się tylko domyślać. Pewne jest, że
Eugen ma umiejętności, które uprawniają
go do gry wreprezentacji. Ale dlaczego się
nie dogadali, nie mam pojęcia. Wyszło,
jak wyszło.

ByłykapitanKubaBłaszczykowski,którywraca
pokontuzji, nie jest, najdelikatniej mówiąc, zachwyconyutratąopaski…
Pewnie, że nie jest w komfortowej sytuacji, ale media trochę zbyt mocno kreują rzeczywistość. Nie ma między nami żadnego
konfliktu. Nie jesteśmy wielkimi przyjaciółmi, ale mamy bardzo dobry kontakt. Nigdy
na temat Kuby złego słowa nie powiedziałem. Cel mamy wspólny: wygrywanie z reprezentacją. Tyle lat walczyliśmy i jakoś nie
wychodziło.Utrzymajmytęobecnątendencję.Tematuopaskiniewartojużrozdmuchiwać. Odpowiedzialność mam większą, ale
pozostaliteżjąpowinnibraćnasiebiewwiększym stopniu. Czekam na Kubę w pełni formy i wierzę, że pomoże. Nie chcę, by Kuba
popowrociepoczułsięgorzej.Możemytylko
zyskać.

Fakt,żetakradykalniezmieniłysięnasze
wynikiweliminacjach,tokwestiatrenera?
NiebędęatakowaćWaldemaraFornalika,
bowsumietowtrudnymczasieprzejąłdrużynę.Niemiałłatwo,niemalzmarszuzaczął
grać eliminacje. Teraz, nie oszukujmy się,
wwiększościgrającisamizawodnicy,alejednak jesteśmy dojrzali. Ja byłem już dawno
przekonany, że w końcu zaczniemy wygrywać. Coraz lepiej rozumiemy się na boisku
i poza nim. Na boisku są dyscyplina i konsekwencja w działaniu. Mamy taką świadomość, że każdy mecz jest na wagę awansu
do mistrzostw Europy. Nie kalkulujemy, że
jak się teraz nie uda, to się odrobi później.
Wiecznie się łudziliśmy.
UwierzyliścieNawałce?
Rola trenera w tych dobrych meczach jesieniąjestbardzoduża.Gołymokiemwidać,
że lepiej wyglądamy taktycznie. Gramy
odważniej, teraz jak atakujemy, to momentamiwpolukarnymrywalajestnawetnasze
czterech, wcześniej byłem ja, ewentualnie
ktośjeszcze.Terazbezwzględunato,czywygrywamy, czy przegrywamy, mamy chęć
na kolejne gole. Jest coś takiego, czego jakoś
tak racjonalnie nie da się wytłumaczyć.

O diecie cud, którą Pan stosuje, krążą legendy.
Podobno pół naszej ekstraklasy o nią zabiega
ichcesięodżywiaćjakLewandowski…
Toniedieta,tylkosposóbodżywiania.Zaczęło się od mojej żony Ani. W wieku 21 lat
byłem szczupły, nie miałem nadwagi, ale łapałem się na tym, że nawet dopiero wychodząc na trening, czułem się zmęczony. Wytłumaczyłami,żepewnerzeczyniesąjużdla
mnie. Piłem mleko, a wiadomo, że laktoza
wnimzawartajesttolerowanatylkodopewnegowieku.Uwielbiałemsłodycze,któretakże mnie osłabiały. Teraz nabrałem takich
przyzwyczajeń, że po kawałku czegoś słodkiego od razu bez żalu dziękuję.

Siłatreneratkwiwtaktyceczywpsychologii?
Iwjednym,iwdrugim.Każdytrenermusi być trochę psychologiem. On znalazł sposób na nas, a my to podłapaliśmy. Dzięki temu wszyscy czujemy, że w przyszłym roku
może być jeszcze lepiej. Nawałka z nami dużorozmawia,nietylkozemną,alezkażdym
chłopakiem. Istnieje bardzo dobra komunikacja. To dużo lepsza sytuacja niż taka, kiedytrenerjestzamkniętyiniedochodzidoniegoto,comyślimy,jakczujemyijaktowszystko widzimy.
Lewandowski, Krychowiak, Szczęsny… Stolik
gwiazdorski,grupatrzymającawładzęwreprezentacji.Takowasmówią.

FOT. MATTHIAS SCHRADER/AP

Piłka nożna, rozmowa

b Lewandowski: Czy zarabiam w Bayernie Monachium 12 mln euro
rocznie? To wy to powiedzieliście. Niczego nie potwierdzam

CzyjakokrólstrzelcówBundesligijestPanzadowolonyztychsiedmiubramek,którestrzeliłPan
dlaBayernujesienią?
Z10byłbymzadowolony.Patrzącnato,ile
mamsytuacji,mogęzałożyć,żewiosnąstrzelę więcej.
Długą rozmowę z Robertem Lewandowskim
będzie można zobaczyć w „Cafe Futbol” w Polsacie Sport w niedzielę 28 grudnia o godz. 11
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Monter piecyków,
który genialnie
śpiewał bluesa
Na swoim ranczu w amerykańskim stanie Kolorado zmarł
słynny brytyjski piosenkarz Joe Cocker. Powalił go rak płuc,
artysta miał 70 lat. Wielką przygodę ze sceną muzyczną
rozpoczął na słynnym festiwalu w Woodstock w roku 1969
Legenda muzyki

„The Times”
redakcja@polskatimes.pl

iedziela 17 sierpnia
1969 r. Ostatni dzień festiwalu Woodstock. Tuż
po godzinie 14 na scenę
wchodzi były monter
instalacji gazowych
z angielskiego przemysłowego Sheffield.
Prosi o uwagę liczącą pół miliona hipisów
widownię.
Tego dnia Joe Cocker występował jako
pierwszy wykonawca. Wspominał lata później, że rozgrzanie takiej liczby słuchaczy
zajęło mu trochę czasu. Zaśpiewał cover
utworu „Let’s Go Get Stoned” Raya Charlesa. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Publika dosłownie oszalała. Rozwiane
włosy piosenkarza i T-shirt farbowany
w nierówne psychodeliczne plamy. Do tego charakterystyczne wymachiwanie rękoma. Występ Cockera stał się jednym z najważniejszych koncertów tego przełomowego dla kultury popularnej XX w. wydarzenia.
Dla samego artysty Woodstock stanowił
w pewnym sensie punkt kulminacyjny kariery, którego nigdy już chyba nie powtórzył. W ciągu kilku następnych lat zdążył
spaść na dno uzależnienia do narkotyków
i alkoholu, które na lata zniweczyło jej rozwój. Dopiero w latach 80. umieścił na 1.
miejscu amerykańskiej listy przebojów,
śpiewaną w duecie z Jennifer Warnes piosenkę „Up Where We Belong” – temat ze
ścieżki dźwiękowej filmu „Oficer i dżentelmen” (1982). To początek jego odrodzenia.
Od tego czasu aż po wiek XXI w. nagrywał
nowe płyty i koncertował. W 1989 w. zaśpiewał na balu inaugurującym prezydenturę Goerge’a H. W. Busha. W 2007 r. spotkał go najwyższy honor – został oficerem
Orderu Imperium Brytyjskiego.
Charakterystyczny zachrypnięty głos
i bijąca z artysty na scenie energia sprawiły, że stał się jednym z najbardziej wpływowych piosenkarzy swojego pokolenia. Był
przedstawicielem brytyjskiej szkoły wokalistów białego soulu, którzy pojawili się
na scenach w latach 60. i czerpali natchnienie z amerykańskich śpiewaków bluesowych.
Cocker interpretował cudze piosenki.
Prawie nie pisał własnych. W 1968 r. zabłysnął na całym świecie brawurowym
coverem piosenki Beatlesów „With a Little
Help from My Friends”. Jej wykonanie sta-

FOT. JOE AMON/AP
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b Od wielu lat Joe Cocker prowadził spokojne życie w Kolorado
nowiło punkt szczytowy jego koncertu
podczas festiwalu Woodstock.
Nawet uwzględniając hedonistyczne
standardy tamtych czasów, Cocker swobodniej i głębiej niż inni oddawał się pokusom,
jakie oferował status gwiazdy rocka. Od popijania piwa w Sheffield doszedł do heroiny, brudnego LSD , popadł w alkoholizm.
– Narkotyki mogłeś wtedy kupić dosłownie wszędzie, a ja od razu dałem szczupaka na główkę. Wtedy nikomu nie śniło
się o odwykach – wspominał artysta. Szeroko lansowany koncert w Hollywood –
wśród słuchaczy Diana Ross, Cher i Marc
Bolan – przerwano po trzech numerach,

gdy Cocker zwinął się na scenie w kłębek
zbyt pijany, by dalej śpiewać.
John Robert Cocker urodził się 20 maja
1944 r. w rodzinie robotniczej w Sheffield.
Szybko zaczęto nazywać go Joe. Imię pochodziło podobno z zabawy miejscowych
chłopców w Indian i kowbojów. Inna teoria głosi, że tak wołano na lokalnego czyściciela okien.
Jak w przypadku wielu nastolatków
w Wielkiej Brytanii lat 50. ubiegłego wieku jego pierwszą muzyczną miłością stał
się miejscowy muzyk skiflowy Lonnie
Donegan. Stąd wzięło się zainteresowanie
amerykańskimi muzykami bluesowymi.
Choćby Big Billem Broonzym, którego nastoletni Cocker słuchał podczas koncertu
w miejskim ratuszu.
W wieku 12 lat podgrywał w grupie
skiflowej swojego starszego brata. Ale już
w 1959 r. założył własny zespół, gdzie śpiewał i grał na perkusji. Trzy lata później
przyjął artystyczny przydomek Vance Arnold i został liderem grupy Avengers.
Wkrótce jednak zostawił bębny i skoncentrował się wyłącznie na śpiewaniu. Grali
sześć razy w tygodniu, a sam Cocker dodatkowo pracował jako monter instalacji
gazowych. Miał wyjątkowo napięty kalendarz.
W 1964 r. Avengers wystąpili jako suport
przed koncertem The Rolling Stones. Występem zwrócili na siebie uwagę słynnej
wytwórni płytowej Decca. Zaproponowano im przesłuchania. W istocie jednak firmę interesował tylko Arnold i tylko jego zaproszono do studia. Pierwszy singiel to
cover piosenki Beatlesów „I’ll Cry Instead”.
Kawałek nie wszedł na listy przebojów,
a wykonawca otrzymał honorarium w wysokości… 50 pensów. W połowie lat 60.
Cocker wrócił do Sheffield i pracował w magazynie kolportażu prasy.
Rozczarowany zostawił śpiewanie, ale
w 1967 r. powrócił na scenę z grupą Grease
Band. Producent Denny Cordell załatwił
mu kontrakt z wytwórnią EMI. Gdy Cocker
utrwalał swoją sławę w kręgach klubowych, Cordell intensywnie pracował
nad nagraniem jego materiału muzycznego. Znalazła się w nim także piosenka „With
a Little Help from My Friends”. W listopadzie 1968 r. kawałek wszedł na szczyt brytyjskiej listy przebojów.
Interpretacja Cockera wywarła duże
wrażenie na Lennonie i McCartneyu. Wysłali mu telegram z gratulacjami. Później artysta spotkał się z Beatlesami, a ci zagrali
mu dwa nowe kawałki „Something” i „She
Came in Through the Bathroom Window”.
Oba pozwolili mu nagrać, zanim jeszcze pojawiły się na ich płycie. Pianista Leon
Russell napisał mu kolejny hit „Delta Lady”
i nadzorował nagranie jego drugiego albumu „Joe Cocker!” (1969). Wtedy po raz
pierwszy płyta Cockera znalazła się w czołowej dziesiątce amerykańskiej listy przebojów. Wydawało się, że będzie spoglądał
na świat ze szczytów sławy.
Sam artysta wyrażał jednak coraz większe niezadowolenie z powodu nacisków ze
strony wytwórni i menedżerów. W 1970 r.
miał odbyć umówioną trasę koncertową
po Stanach Zjednoczonych. Nie wzbudzała ona jednak jego entuzjazmu. Zostawił
wtedy Grease Band, bo sądził, że bez towarzystwa grupy nikt nie zmusi go do koncertów. Gdy okazało się, że nie sposób się
od niej wykręcić, zwrócił się do Russella
o stworzenie nowej grupy na potrzeby tej
trasy koncertowej.
O dziwo Mad Dogs and Englishmen okazał się jednym z najdzikszych cyrków w historii rocka. Zamiast powołać nowy regularny zespół, Russell skrzyknął muzyków
grających między innymi na rogach, saksofonie, trąbkach. Dodatkowo chórek i nie
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mniej niż trzech perkusistów. Na pierwszy
występ w marcu 1970 r. poleciały samolotem 43 osoby! Pełny chaos. Na scenie widziano wałęsające się małe dzieci i jakieś
psy. Trasa okazała się jednak ogromnym
sukcesem.
Amerykański magazyn „Time” pisał,
że ledwie kilka miesięcy po Woodstocku
Cocker stał się najpopularniejszym białym
wykonawcą bluesa w USA. Album „Mad
Dogs & Englishmen” stał się jego pierwszym krążkiem koncertowym. Sprzedano
milion egzemplarzy. Pokłosiem tej trasy
jest też pełnometrażowy film fabularny.
Niestety wszystko to wyczerpało Cockera
fizycznie i emocjonalnie. Pokłócił się
Russellem i rozczarowany wyjechał, gdy
okazało się, że po odliczeniu wszystkich
kosztów jego honorarium wyniosło…500
funtów.
Pod koniec 1970 r. znowu zjawił się
w Sheffiled. Pozostał tu do następnego roku. Czas spędzał na piciu i braniu narkotyków. Jeden z przyjaciół wspomina, że pewnej nocy muzyk podjechał do niego rolls-royce’em i wyciągnął go na popijawę.
Trwała pięć dni.
Właśnie w tym czasie doszło do słynnego zdarzenia. Cocker włożył czek z honorarium za swoje nagrania umieszczone
na albumie z festiwalu Woodstock i… zapomniał o świstku. Sprawa wyszła na jaw
dopiero ponad rok później, gdy Warner
Brothers przeprowadzała u siebie audyt. To
niejedyny czek, jaki Cocker zgubił. W 1987
r. jego ojciec Herold miał znaleźć w szufladzie szafki syna niezrealizowany czek
na sześciocyfrową sumę noszący datę 4
czerwca 1971 r.
Na scenę artysta wrócił w 1972 r. Nie był
jednak w dobrej formie. Podczas tournée
po Australii aresztowano go za posiadanie
narkotyków. Cały incydent pociągnął
za sobą kilkanaście dalszych zarzutów.
Między innymi – napaść, opieranie się
przed aresztowaniem i obrażanie stróżów
prawa. Za to wszystko Cockera deportowano z tego kraju.
W 1978 r. jego własna firma płytowa odnotowała dług w wysokości pół miliona
funtów i w związku z tym nie mogła uregulować podatku. Cocker przeniósł się
wtedy do Los Angeles. Jednak na kolejny
sukces musiał czekać aż do 1983 r., gdy
piosenka „Up Where We Belong” zdobyła
Grammy i na nowo ugruntowała jego nazwisko. – Gdy tylko pierwszy raz go usłyszałem, szczerze nie znosiłem tego kawałka, ale gdy nagrywaliśmy wiedziałem, że
stanie się wielkim przebojem – wspominał Cocker.
W 1987 r. artysta poślubił Pam Baker,
która odegrała kluczową rolę w procesie
wychodzenia Cockera z uzależnienia
od alkoholu i narkotyków. Zamieszkali
na ranczu w Kolorado. Tu Cocker cieszył
się spokojnym życiem – łowił ryby i spacerował z psami. W 1994 r. był jedynym
artystą z pierwszego Woodstocku, który
brał udział w obchodach 25. rocznicy słynnego festiwalu.
W 2002 r. wystąpił w Pałacu
Buckingham podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia panowania królowej Elżbiety. Gratulował mu Tony Blair. Nigdy nie
stracił swojego akcentu z Yorkshire i z radością wspominał czas, gdy wieczorami
występował w klubach Sheffield jako Vance
Arnold, a wciągu dnia zakładał instalacje
gazowe. – Jedną z najwspanialszych rzeczy,
jakie przeżyłem, była właśnie praca montera. Łaziłem od domu do domu. Czasem
jakaś żona wołała do męża: „Chodź, chodź
zobacz! Vance reperuje nasz piecyk!”.
Joe Cocker zmarł na raka płuc 22 grudnia 2014 r. Miał 70 lat.
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH
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Pomaganie
innym to taki
zdrowy egoizm
Tysiące osób poświęcą swój czas i serce tym,
którzy tego potrzebują. Wielu z wolontariatu
uczyniło sens swojego życia. Bo, jak mówią,
uśmiech drugiego człowieka jest bezcenny
Reportaż

Dorota Kowalska
d.kowalska@polskatimes.pl

artyna, Julia, Ola:
trzy nastolatki,
uczennice klasy
trzeciej Gimnazjum
nr 119 w Warszawie-Wesołej. Wciąż
w biegu między szkołą, zajęciami dodatkowymi, domem. Narzekają, bo mało czasu, dużo nauki, a przecież im też się coś
od życia należy. Chciałyby od czasu do czasu spotkać się z przyjaciółmi, pójść do kina albo po prostu pogadać. To po co im był
jeszcze ten wolontariat?
Martyna Lewandowska: – Tak myślę, że
nasze czyny świadczą o tym, kim jesteśmy.
Dołączyłam do szkolnego wolontariatu
przez wrażliwość na cierpienie i biedę innych. Mam wszystko, czego potrzebuję,
i mogę mieć więcej, tymczasem moim rówieśnikom w Afryce czy Indiach brakuje
pożywienia i wody. To rodzi we mnie poczucie winy. Nie potrafimy przeżyć jednego dnia bez telefonu czy komputera,
a w tym samym czasie inni żyją w strasznej nędzy, często bez dachu nad głową.
Kiedy byłam kilkuletnią dziewczynką, zobaczyłam w telewizji wychudzone afrykańskie dzieci, bezdomnych na ulicach
wielkich, bogatych miast i chyba właśnie
wtedy zapragnęłam zmienić świat. Wiem,
że jedna osoba nie zdziała wiele, ale w grupie możemy zrobić dużo więcej.
Julia Samoć: – Dlaczego wstąpiłam
do wolontariatu? Myślę, że na to pytanie
nie ma jednej, konkretnej odpowiedzi.
Wiele czynników się na to złożyło, między
innymi to, że wolontariat sprawia mi
ogromną przyjemność i satysfakcję. Ta
„praca” tak naprawdę towarzyszy mi
od podstawówki. Organizowaliśmy wtedy
różnego rodzaju kiermasze, a zebrane pieniądze oddawaliśmy na jakiś szczyty cel
czy pomoc w schronisku. Zawsze robiłam
i nadal robię to z grupką moich przyjaciółek, dzięki czemu sprawa mi to jeszcze
większą radość. Moim najmilszym doświadczeniem jest praca z niepełnosprawnymi, naprawdę uwielbiam tych ludzi. Niewiele się od nas różnią, też potrafią się wygłupiać, tańczyć, śpiewać i zawsze starają
się robić jak najlepsze wrażenie.
Ola Kiełczykowska: – Pomaganie innym: słabszym, chorym, to tak naprawdę
przyjemność. Nigdy nie myślałam o tym
jak o obowiązku. Zaczęło się, kiedy w pod-
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stawówce pojechałam z grupką koleżanek
i kolegów do schroniska dla psów w Józefowie. Widziałam, w jakich warunkach żyją tam zwierzęta, jak wiele serca oddają
tym psiakom wolontariusze i właściciele
schroniska poświęcają im cały swój czas,
pielęgnując je, szukając dla nich domów.
Od tego spotkania zaczęła się moja przygoda w wolontariacie. Pomyślałam, że wolny czas można spożytkować tak, aby sprawić komuś przyjemność, radość i że naprawdę nie potrzeba tak wiele, aby ktoś
po prostu szczerze się uśmiechnął.
Co tydzień, w środy, zaraz po lekcjach
chodzą do świetlicy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ostatnio przygotowywały z niepełnosprawnymi świąteczne jasełka, które wystawiali kilka dni temu. Biorą udział w zajęciach śpiewu, tańca, zajęciach plastycznych. Pomagają, jak
umieją, a przy tym świetnie się bawią. I tak
od ponad roku. Co z tego mają?
Martyna Lewandowska: – Największą
radość daje mi uśmiech kogoś, komu zdołałam pomóc. Wdzięczność ludzi nie musi być wielka i nie wiadomo jak bardzo droga. Może się ujawniać w zwykłym, szczerym uśmiechu. To jest dla mnie najcenniejsza nagroda. Pracując z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie, nauczyłam się szacunku do drugiego człowieka i odkryłam, że ci ludzie są wspaniali.
Emanują niespotykaną miłością i dobrocią, której można im tylko pozazdrościć.
Słuchając, jak śpiewają, czy widząc, jak rozwijają inne swoje talenty, bardzo się wzru-

b Peter Kassig pomagał w Syrii, pojmali go terroryści z ISIL

b Martyna Zygmuntowicz, wolontariuszka, szkoli wolontariuszy w Fundacji „Mam Marzenie”
szam. Uświadamiam sobie, że potrafią być
lepszymi ludźmi od nas samych, bo czasem zachowujemy się jak zwierzęta.
Julia Samoć: – Nauczyłam się cierpliwości, wyrozumiałości, pokory i szacunku do tego, co mam. Pomagam, ponieważ
chcę, by ludzie byli po prostu szczęśliwi.
Jest wielu potrzebujących, ale także wielu
pomagających, choć zawsze będzie ich
za mało. Wolontariat istnieje na całym
świecie w najróżniejszych formach. Myślę,
że każdy znalazłby w nim coś dla siebie.
W każdym razie ja bardzo cieszę się z tego,
co robię, niezależnie od tego, czy jest to
upieczenie ciasta na kiermasz, pomoc
w zorganizowaniu jakiegoś pikniku, czy zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Warto pamiętać, że wolontariusz to tak naprawdę człowiek, który zachowuje się
po ludzku, a każdy, chociaż czasami, powinien pokazać się z tej lepszej strony.
Ola Kiełczykowska: – Myślę, że z pomaganiem innym jest jak z prezentami. Bardzo lubię je dostawać, ale zdecydowanie
bardziej wolę dawać je innym. Cieszę się
radością obdarowanego. Wolontariat to
ogromna radość i satysfakcja, bo wiem,
przynajmniej mam nadzieję, że osoby niepełnosprawne, którym pomagamy, lubią
nas, cieszą się, że z nimi jesteśmy, że poświęcamy im swój czas. To także ciekawa
lekcja dla mnie, bo tak naprawdę nie wiem,
kto komu więcej daje: my niepełnosprawnym czy oni nam, wolontariuszom. Czego
mnie nauczyli? Dzięki naszym przyjaciołom ze świetlicy doceniam dzisiaj to, co
mam, dostrzegam szczegóły, których
wcześniej chyba jednak nie dostrzegałam.
Bardziej niż kiedyś potrafię cieszyć się życiem.
Ale żeby była jasność, nie one jedyne
działają w wolontariacie. W klasie, do której chodzą – to klasa humanistyczna – prawie połowa osób pomaga tym, którzy tego potrzebują. I nie jest to wcale jakaś wyjątkowa klasa. Katarzyna Tucholska, nauczyciel bibliotekarz pracujący w Gimnazjum nr 119 w Warszawie-Wesołej, w 2003
r. założyła tu Szkolny Klub Gimnazjalisty.
Na początku było kilka wolontariuszek
z trzecich klas. Pierwsze akcje? Pamięta je,
jakby to było wczoraj: pomagali w urządzaniu ogródka w Społecznej Szkole Podstawowej Fundacji „Otwartych Serc”
w Sulejówku, zbierali też zabawki i gry dla
małych pacjentów ze szpitala w Międzylesiu. Dzisiaj jest ponad 20 projektów,
w które szkoła jest zaangażowana, i dziesiątki chętnych, którzy chcą pomagać innym. Na koniec zeszłego roku wręczyła
144 dyplomów najlepszym wolontariuszom. Mają kontakt z dziećmi, ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, z bez-

domnymi zwierzętami, poznają różne sposoby niesienia pomocy, mogą się realizować na milion sposobów.
Katarzyna Tucholska nie zgadza się, jeśli ktoś narzeka, że dzisiaj młodzież to egoiści skupieni wyłącznie na sobie, że tylko
laptopy im w głowie, telefony komórkowe,
że nie ma w ich życiu miejsca dla drugiego
człowieka.
– Mamy wspaniałą młodzież. Tak naprawdę w każdym z tych młodych ludzi
jest potrzeba pomagania innym, tyle że nie
każdemu dane było tę potrzebę realizować.
Nasz szkolny klub jest oblegany przez uczniów. Ale też każdy ma szansę znalezienia
akcji na miarę własnych sił i możliwości
czasowych, bo tych akcji prowadzimy naprawdę sporo. Co ważne, często w wolontariacie odnajdują swoje miejsce uczniowie, którym sama nauka nie daje satysfakcji – tłumaczy Katarzyna Tucholska. Zastanawia się chwilę. – Jedenaście lat, to długi
okres i mogłabym jeszcze sporo opowiadać o działalności charytatywnej naszej
młodzieży. Ja sama wiele przez te lata mogłam się od niej nauczyć, chociażby otwartości, pomysłowości, spontaniczności, ale
chyba przede wszystkim radości. Wiem, że
często słyszy się o trudnym wieku młodzieży gimnazjalnej, mnie dane było poznać młodych z tej najlepszej strony – dodaje.
Anita Wróbel jest starsza od dziewczyn
z warszawskiego gimnazjum. Skończyła
właśnie politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilku miesięcy
pracuje. – Bardziej niż sam wolontariat interesował mnie temat osób starszych
– opowiada.
Nietypowe, jak na tak młodą osobę.
– Wcale nie – szybko ripostuje. – W stowarzyszeniu działa wielu wolontariuszy,
którzy opiekują się osobami starszymi
– twierdzi. U niej wzięło się to chyba z więzi, jaką miała z dziadkami. Jednej babci nie
znała – zmarła, zanim Anita się urodziła
– drugą cieszyła się zaledwie dziewięć lat.
Ale dziadkowie rozpieszczali ją i poświęcali jej każdą wolną chwilę. Kiedy zmarli
i oni, właściwie rok po roku, zaczęło jej
tych kontaktów brakować. Usiadła przed
komputerem i zaczęła szukać organizacji,
które pomagają starszym. Tak trafiła
na stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich,
które działa na rzecz samotnych osób starszych.
– To był rok 2011. Jak każdy mam trochę
czasu i uznałam, że trzeba go spędzać mądrze, łączyć przyjemne z pożytecznym
– wzrusza ramionami. Takie to oczywiste.
W stowarzyszeniu skupiają się na kontakcie wolontariusza z seniorem, którego
ten odwiedza systematycznie. Chodzi o to,
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b Taksówkarz Alan Henning wyjechał pomagać do Syrii, zginął
– Alan pojechał do Syrii pomagać ludziom wszelkich wyznań w ich trudnej godzinie. Fakt, że został wzięty za zakładnika w czasie, kiedy próbował pomagać innym, a teraz został zamordowany, świadczy, iż poziom zdeprawowania tych terrorystów nie ma granic – mówił po śmierci
Henninga premier Wielkiej Brytanii David
Cameron. Nagranie z egzekucji Brytyjczyka było jednym z najpotworniejszych.
Henning zaczął coś mówić, gdy zabójca zakrył jego usta chustką i zaczął podcinać
gardło. Henning wydał stłumiony krzyk.
Później na nagraniu pokazano ciało Brytyjczyka z odciętą głową.
Martyna Zygmuntowicz też myślała
przez chwilę, żeby jechać na misje. Nigdy
nie miała problemów, żeby zmienić miejsce zamieszkania. Znalazła nawet ofertę,
ale skierowana była do studentów, a ona

skończyła już wtedy 26 lat. No i z czasem
ustatkowała się, poukładała życie, dzisiaj
ciężko by jej było rzucić to wszystko i jechać w świat.
Szczupła, ciemne włosy do ramion,
ciemne oczy schowane za okularami. Nie
wygląda na swoje 32 lata. Nawet głos ma
dziewczęcy. Od 16 lat, jak to mówi, w różnych opcjach wolontariatu. – Nie pamiętam, co było tą iskrą, początkiem. Chyba
koleżanka mnie na ten wolontariat namówiła, inna rzecz, że czułam potrzebę pomagania innym – tłumaczy. Studiowała
animację społeczno-kulturalną, a po zajęciach biegała do świetlicy środowiskowej i pracowała z dziećmi. Zrobiła sobie
rok przerwy. Pustka. Czegoś jej brakowało. Szybko wróciła do tego, co stało się
częścią jej życia, jak się okazało, bardzo
ważną częścią.
W Fundacji „Mam Marzenie” jest zastępcą koordynatora w oddziale mazowieckim – największym, najliczniejszym. Odpowiedzialna między innymi za szkolenie
nowych wolontariuszy. Pracuje ich na Mazowszu około 50, wszyscy nimi są, ona także, a fundacja ma przecież 16 oddziałów.
Spełnili 5668 marzeń. To 5668 uśmiechów,
chwil, których te dzieciaki nigdy nie zapomną, być może najfajniejszych w ich życiu. Bo przecież nie mają łatwo: są chore,
często nieuleczalnie.
Pamięta Marysię, znają się od 2012 r.
Mała miała białaczkę. Marzyła o pokoju
w kolorowe biedronki. Rodzice dziewczynki kończyli właśnie budowę domu, więc
musieli czekać. To było tuż przed Wielkanocą tego roku – wykleili jej ściany tymi
wymarzonymi biedronkami, poskręcali
meble. Przebrali się za zwierzaki i czekali
na małą w jej nowym, bajecznym pokoju.
Kiedy weszła…
– Radość Marysi była nie do opisania,
nie zapomnę tej radości nigdy. Inna rzecz,
że to było takie marzenie wyczekane
– wspomina i sama się uśmiecha.
Są z Marysią cały czas w kontakcie.
Dziewczynka kończy leczenie. Teraz trzeba czekać. Mieć nadzieję, że choroba nie
wróci. Trzymają kciuki. Musi się udać.

Nie przeraża ich, że
w tym czy innym
regionie świata
znowu zginął
wolontariusz. Ich
misjajestważniejsza
niż strach

FOT. GRZEGORZ JAKUBOWSKI, BARTEK SYTA , AP(2)

żeby nawiązać więź, stałą relację. Ona ma
swoją panią Halinkę. Cudowna osoba: pełna ciepła, poczucia humoru. Odwiedza ją
raz w tygodniu, ale zdarzało się, że wpadała trzy dni z rzędu. Siedzą i rozmawiają. Pani Halinka ma tysiące historii, które warto
opowiedzieć, więc opowiada.
– Uwielbiam jej dystans do siebie
i świata. Ma problemy ze wzrokiem, ale
nie traci poczucia humoru. Wkłada czapkę przed lustrem i mówi: „Ty wiesz co,
Anitko, ja się nawet cieszę, że oczy już nie
te same, przynajmniej swoich zmarszczek
nie widzę”. Innym razem, kiedy wiedziała, że mam dużo zajęć na uczelni, wstała
i do mnie: „Gadu, gadu, przegadali
do obiadu. Uciekaj już do domu!” – śmieje się Anita.
Ma też swoją misję do spełnienia. Kiedy przychodzi do swojej pani Halinki,
na stole leży kupka listów, karteczek, pism,
które musi jej przeczytać. Jeśli trzeba, odpisze, uporządkuje. Nie wyobraża sobie
dzisiaj życia bez pani Halinki.
Na świecie działa wiele organizacji, których zadaniem jest pomaganie innym, pracują w nich tysiące wolontariuszy. Często
narażają zdrowie, nierzadko giną tylko dlatego, że chcą oddać swój czas, umiejętności i serce tym, których los doświadczył bardziej niż ich samych. I wcale nie zrażają ich
kolejne doniesienia o śmierci wolontariusza czy pracownika organizacji charytatywnej. A te, przynajmniej ostatnio, wcale
nie należą do rzadkości.
Prawdziwą rzeź zakładników, i to dosłownie, urządza od wielu miesięcy terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie
(ISIL), która zajęła znaczne obszary Syrii
i północnego Iraku. 26-letni Amerykanin
Peter Kassig z Indianapolis jest jednym
z ostatnich działaczy organizacji charytatywnych zamordowanych przez zabójców
z tej organizacji. W połowie listopada
opublikowano w internecie 16-minutowe
nagranie wideo zawierające sceny masowej egzekucji zakładników ISIL. Kończy się
ono sceną, na której widać terrorystę przykładającego nóż do szyi Kassiga.
– To był akt czystego zła – powiedział
po uzyskaniu potwierdzenia egzekucji prezydent Barack Obama.
Kassig, który służył w amerykańskiej
armii i został wysłany na kilka miesięcy
do Iraku w 2007 r., po powrocie do kraju
odszedł z wojska z powodów zdrowotnych. Jak później mówił, chciał znaleźć
w życiu jakiś cel, który nadałby sens jego
działaniom. Odnalazł go w pomaganiu potrzebującym. Kassig przeszedł w USA kurs
ratownika medycznego, wyjechał do Libanu i Syrii. Tam przez lata pomagał jako ratownik medyczny uchodźcom syryjskim.
Założył własną organizację charytatywną
i pracował już bezpośrednio na terenie
ogarniętej wojną domową Syrii. Dostarczał
potrzebującym artykuły medyczne i najbardziej niezbędne rzeczy, jak koce
czy środki potrzebne do egzystencji. To była jego misja.
W październiku został pojmany przez
terrorystów z ISIL w syryjskiej prowincji
Deir al-Zour. Z listu do rodziców pisanego
z niewoli wynika, że bał się śmierci, chociaż próbował wciąż żyć nadzieją. „Jeśli naprawdę zginę, myślę sobie, że wy i ja możemy szukać pocieszenia w świadomości,
że odchodzę [z tego świata] przez to, że
próbowałem łagodzić cierpienia i pomagać
ludziom będącym w potrzebie” – pisał.
Wśród ofiar zabójców z ISIL był też 47-letni taksówkarz z Manchesteru Alan
Henning. Wideo z nagraniem jego ścięcia
ujawniono na początku października.
Henning wyjechał do Syrii, by dostarczać
ubrania i żywność dla ludności dotkniętej
wojną. Był wolontariuszem.
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b Anita Wróbel ze swoją podopieczną, panią Halinką. Uwielbiają spędzać ze sobą czas i wiele dają sobie nawzajem

Justyna Franczuk jest rówieśniczką
Martyny Zygmuntowicz. Ona z kolei pamięta takie marzenie: 9-letnia Samanta,
wspaniała dziewczynka i bardzo chora. Zanik mięśni doprowadził właściwie do całkowitego paraliżu jej drobnego ciała.
Samanta może tylko lekko podnieść jedną
rączkę, trudno jej utrzymać główkę w pionie. Dziewczynka miała jedno marzenie:
wystąpić w teatrze. Sporo się naszukali teatru i aktorów, którzy zechcieliby pomóc.
W końcu trafili do teatru Lalka. Samanta
dostała w nim główną rolę Czerwonego
Kapturka. Mieli dwa tygodnie na rozprowadzenie biletów. Aktorzy grali za darmo,
widzowie wiedzieli, że to przedstawienie
jest spełnieniem marzenia ciężko chorego
dziecka. Sala była pełna.
– Samanta z pomocą mamy odnalazła
pierwotny scenariusz sztuki, jak się później okazało, ona jedna go znała, ponieważ w międzyczasie tekst uległ modyfikacjom, o czym aktorzy, jak sami przyznali, zapomnieli. Nauczyła się go perfekcyjnie. Nie było prób. Dostała piękny kostium. Nie chciała, aby przed sceną był
specjalny podjazd dla wózków. Nie lubi,
kiedy ktoś się nad nią lituje. Na teatralne
deski wyjechała dosłownie z podłogi, była w niej specjalna klapa, którą otwarto automatycznie i dziewczynka ukazała się
oczom widzów, będąc na czymś w rodzaju windy. Zero tremy. Zagrała tak, że ludzie płakali – opowiada Justyna Franczuk.
Widzowie bili brawo na stojąco. Pamięta
mężczyznę, mógł mieć 40 może 45 lat.
Podszedł do nich. „To najpiękniejszy dzień
w moim życiu” – powiedział. To był piękny dzień dla nich wszystkich, nie tylko dla
Samanty.
– Gdzieś tam w każdym z nas jest potrzeba pomagania innym, trudno ją zdefiniować, ale pomaganie to rzecz zupełnie
naturalna. Przynajmniej dla mnie – mówi.
Jej rodzice pomagali wszystkim naokoło, często swoim kosztem. Widziała to
na co dzień. Sama też udzielała się w szkole, potem na studiach. Taki nawyk: widzi
matkę z wózkiem na przystanku, podjeżdża autobus, pomaga kobiecie. Tak samo
z osobami na wózku inwalidzkim. W pewnym momencie zaczęła pomagać przy organizacji maratonów, potem uczyła dzieci w rodzinnych domach dziecka, kiedy
ten projekt wygasł, trafiła do Fundacji
„Mam Marzenie”. Bo zawsze chciała pracować z dzieciakami.
Nie wyobraża sobie życia zamkniętego
w drodze między pracą a domem. Życie
coś musi wypełniać. Ona ten wypełniacz
znalazła. Zastanawia się chwilę: „Myślę
sobie, że to jest taki zdrowy egoizm. Dajemy innym dużo, ale bardzo dużo od tych
ludzi dostajemy”.
WSPÓŁPRACA: WOJCIECH ROGACIN
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Alfabet Millera:
o wódce, władzy,
Loli i lwicy lewicy
Wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, był premierem,
ministrem w rządzie Waldemara Pawlaka, od kilku lat
w opozycji. Uchodzi za jednego z najbardziej wyrazistych
polskich polityków, słynnie z pieprznych bon motów
D jak Don Juan

Polityka

Ja w czerwonej koszuli trzymający w ręku czerwoną różę… To było zdjęcie dla tygodnika „Polityka”. Ale ja tam nie grałem
żadnego Don Juana. Chyba złośliwie tak
niektórzy mówią. Ja po prostu chciałem
dać dowód mojego podziwu dla róży.
A kobiety oczywiście też podziwiam i doceniam. Zawsze starałem się być uprzejmy i szarmancki, bo zdawałem sobie sprawę z kobiecej siły. Jednak nie wszystkie
kobiety to pochwalają. Nie tak dawno wypomniano mi, że kiedyś do pewnej dziennikarki powiedziałem: „Ma pani wilgotne
oczy sarny”. Uważam, że to ładne porównanie. I pamiętam, że dziennikarka wcale się tym nie oburzyła. Ale że inni się oburzają, cóż, może mają jakieś problemy. Ja
problemu z „wilgotnymi oczami sarny” nie mam.

Dorota Kowalska
d.kowalska@polskatimes.pl

K

iedy ktoś jest w polityce
od tylu lat, może o niej
sporo opowiedzieć.
Tym bardziej że Leszek
Miller był na szczycie,
ale miał też słabsze momenty. Ten alfabet to próba podsumowania przeżyć, emocji i spostrzeżeń.

A jak Aleksander

Szorstka przyjaźń. Czasami bardziej szorstka, czasami mniej. Pamiętam bardzo piękny okres, kiedy mieszkaliśmy w małym domu: Kwaśniewscy na drugim, my na trzecim piętrze. Czasami moja żona chodziła
popilnować małą Olę albo mój syn chodził
popilnować psa Sabę. Czasami wpadała
do nas pani Jolanta pożyczyć cukru albo soli. Czasami Aleksander wpadał na wódeczkę. Siadaliśmy w kuchni, żona robiła kanapki, a my uzdrawialiśmy ojczyznę. Były
też mniej sielankowe chwile. Ale staram się
pamiętać te lepsze momenty naszej szorstkiej przyjaźni.

E jak Europa

13 grudnia 2002 r. – kończę negocjacje w Kopenhadze i potem 16
kwietnia
–
u
podnóża
Akropolu
podpisuję
traktat
akcesyjny i myślę
s o b i e :
„Mnie to się
chyba śni. Przecież to niemożliwe, żeby chłopak z biednego
Żyrardowa wśród
europejskiej elity
podpisywał tego typu dokument”.

B jak Blida

Bardzo dobra koleżanka. Ale też bardzo
dramatyczne wspomnienie – dzień jej
śmierci. Pamiętam, że słuchałem radia.
I zaraz ktoś do mnie zadzwonił i poprosił
o komentarz. Byłem głęboko poruszony,
wręcz wstrząśnięty. Powiedziałem, że to
jest właśnie efekt IV RP, która ma oto swoją ofiarę. I że zawsze będziemy o tym pamiętać. Kiedy jestem na Śląsku, zawsze staram się odwiedzić grób Barbary Blidy. Naprawdę lubiliśmy się. Ale też rywalizowaliśmy. Kiedy byłem ministrem pracy, a pani Blida ministrem budownictwa w rządzie Waldemara Pawlaka, stoczyliśmy polityczny bój o miliard złotych. I ja go wtedy
potrzebowałem, i ona. Udało mi się przekonać już prawie wszystkich, że to mój resort musi dostać te pieniądze, to pani Blida
na posiedzeniu klubu PSL po prostu się rozpłakała. Wtedy koledzy z PSL powiedzieli
mi: „Leszek, no wiesz, nie da rady. My jesteśmy odporni na wszystko, ale nie na łzy
kobiety”. Przegrałem.
Ziobro i Kaczyński. Ale bardziej Ziobro, który podobno obiecywał, że któregoś dnia
o godz. 6 rano przyjdą po mnie jacyś jego
znajomi.

F jak filipiki

Zauważyłem, że ostatnio mniej ich używam. Może wszystkie bon moty, jakich
miałem użyć, już się wyczerpały? Nie tracę jednak nadziei, że jakiś anioł znowu mi
coś podrzuci. Bo nieprawdą jest, że wymyślam je sobie wcześniej. Najczęściej przychodzą mi do głowy w czasie rozmowy. Inna rzecz, że staram się dużo czytać, czasami coś mi utkwi w pamięci i wtedy, kiedy
pojawia się jakiś kontekst, to otwiera się
taka klapka i wylatuje ze mnie coś, co kiedyś tam zapamiętałem.

G jak grupa trzymająca władzę

Cały czas jej szukam. Mityczna grupa
trzymająca władzę to jak potwór z Loch
Ness – wszyscy o niej słyszeli, ale nikt jej
nie widział.

H jak hobby

Kiedyś to było wędkarstwo, a teraz to psy.
Bardzo kocham psy. Miałem dwa yorki, teraz mam jednego, a właściwie yorczycę. Ale
to nie jest taki zwykły york – ta moja jest duża i waży aż sześć kilo. Nazywa się Lolita,
dla znajomych i przyjaciół domu – Lola.
Uwielbiam z Lolą wychodzić na spacery. Latem wychodzę o już o 6 rano, zimą godzinę
później. Spacerujemy też po pracy. Ale najbardziej cieszy mnie ten moment, kiedy pojawiam się w domu i moja Lola zaczyna
swój taniec radości. Nieustannie nie przestaję się tym zachwycać. Irlandzki pisarz
George Bernard Shaw powiedział kiedyś,
że im bardziej poznaje ludzi, tym bardziej
kocham zwierzęta. Podoba mi się ten aforyzm.

I jak inteligencja

Bardzo mi imponuje. Imponują mi
ludzie, którzy są erudytami i którzy mają niezwykłą umiejętność wypowiedzenia tych słów,
które w danym
momencie
wypowiedzieć powinni.
To jest właśnie
to coś, co jest
dowodem bystrości i inteligencji.

J jak
Jaruzelski

Człowiek, do którego mam nieustający szacunek
za jego drogę życiową, od syberyjskiej
tajgi po najwyższe
urzędy w Polsce.
Zdaję sobie sprawę,
jakie koszty poniósł
za swoje decyzje. Te decyzje są różnie oceniane, ale
ja akurat uważam, że stan wojenny
uchronił Polskę przed czymś
znacznie gorszym.

K jak Kaczyńscy

FOT. BARTEK SYTA

C jak IV RP
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b Miller: A jak
Aleksander,
czyli szorstka
przyjaźń.
Czasami
bardziej
szorstka,
czasami mniej.
Staram się
pamiętać te
lepsze momenty

Zastanawiałem się, czy
gdyby bracia Kaczyńscy dalej pełnili swoje funkcje, Lech byłby prezydentem,
a Jarosław premierem, czy
doszłoby między nimi do jakichś konfliktów. Bo taka jest
polityka, że przynosi konflikty.
Czy polityka byłaby silniejsza niż
ich braterska przyjaźń? I doszedłem
do wniosku, że tak by się stało, że to było-

by nieuchronne. Kiedyś do takiego konfliktu racji politycznych i braterskiej przyjaźni by doszło.

L jak lwica lewicy

Fascynująca kobieta – bardzo zdecydowana i twarda, pełna uroku. Mężne serce
w kształtnej piersi. Aleksandra Jakubowska
to taka kobieta w moim otoczeniu, która
mogłaby zastąpić każdego mężczyznę, nie
tracąc nic ze swojej kobiecości.

Ł jak łódź podwodna

Łódź podwodna to sformułowanie używane przez amatorów, zawodowcy mówią – okręt podwodny. Okręt podwodny
to moja młodzieńcza przygoda. W młodości byłem zakochany w oceanach i okrętach. Czytałem wszystkie możliwe książki na ten temat. Dlatego kiedy poszedłem
do wojska, było dla mnie naturalne, że odbędę służbę w marynarce wojennej.
A prawdziwą przyjemnością była dla mnie
wiadomość, że to będzie okręt podwodny ORP „Bielik”. Nie spędziłem trzech lat
pod wodą. Zostałem zwolniony wcześniej
ze względu na sytuację rodzinną. Ale,
umówmy się, jeśli ktoś buduje sylwetkę
prawdziwego faceta, to epizod okrętu podwodnego jest w niej bardzo przydatny.

M jak ministrant

Epizod w moim bardzo wczesnym życiu.
Wychowałem się w bardzo katolickiej rodzinie, otoczony ciotkami bardzo wierzącymi. Mama i jej siostry marzyły o tym, żeby mnie zobaczyć służącego do mszy. A ponieważ bardzo kochałem mamę i owe ciotki, więc spełniłem ich marzenie. Nie trwało to jednak długo.

N jak nagrody

Dla mnie najcenniejsze nagrody to są te,
które się otrzymuje po odejściu z wysokich
stanowisk. Cenię sobie wszystkie nagrody.
Ale te, które otrzymywałem, kiedy przestałem być już premierem, są dla mnie szczególne, te pamiętam najbardziej. Bo one nie
wynikają z żadnej koniunktury, ale z najbardziej szlachetnych pobudek.

O jak opozycja

Zadaniem każdej partii opozycyjnej jest jak
najszybsze przestanie bycie opozycją. Bo
opozycja to jest czas walki, ale jednocześnie czas, kiedy nie można zrealizować własnych pomysłów, programów, inicjatyw.
W Sejmie królową jest przecież arytmetyka. Nie wystarczy mieć racji, trzeba mieć
jeszcze większość, która tę rację wyegzekwuje. Opozycja to stan dość męczący
i dość nużący.

P jak PZPR

Wstąpiłem do niej wiele lat temu, kiedy
pracowałem jako robotnik w Zakładach
Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. Potem osiągnąłem szczyty, dzięki temu znalazłem się przy Okrągłym Stole jako przedstawiciel ówczesnej strony partyjno-rządowej. Spotkałem w strukturach PZPR bardzo wielu ludzi: ciekawych i nieciekawych, mądrych i niemądrych. Ale to kawał mojego życia.

R jak Rywin

Do dzisiaj nie wiem, co nim kierowało, po co
to zrobił. Chciałbym się kiedyś tego dowiedzieć. Może po prostu próbował zarobić, ale
mu się to nie udało.

S jak Samoobrona

Poznałem Andrzeja Leppera bardzo dawno
temu. Poznał nas nasz wspólny znajomy.
Wypiłem z nim na dzień dobry pół litra czystej wódki. Szybko przeszliśmy na ty. Potem
się dowiedziałem, że byłem jednym z nie-
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Ś jak śmigłowiec
Kiedy leżałem na tym leśnym podłożu,
w ciemności i zastanawiałem się, co ze mną
będzie, najbardziej bałem się, że będę sparaliżowany. Przypominam sobie, że najpierw ostrożnie poruszyłem nogami, potem rękami. Mogłem ruszać palcami. I pomyślałem: nie jest ze mną tak źle. Powiedziałem leżącej obok mnie Jakubowskiej:
„Ola, zrób to samo, to się upewnisz, że nie
spotkało cię najgorsze”. Po chwili usłyszałem szept radości, Ola też mogła mieć nadzieję, że wyjdzie z tego bez wielkich traum.

T jak traumy
Moje życie składa się z sukcesów i porażek.
Każda porażka jest traumą. Jestem pełen
podziwu dla mojej żony, która ma tylko
i wyłącznie same zalety, i nie wiem, jak jest
w stanie wytrzymać wszystkie moje traumy, moje stresy. Patrząc z tego punktu widzenia, opatrzność obdarzyła mnie jakąś
absolutnie wielką nagrodą, bo mam solidne w niej oparcie, które w jakiś sposób te
traumy osłabia.

U jak upadek
Upadki są bolesne. I ta niekończąca się cisza milczących telefonów. Otóż zawsze jest
tak, że kiedy pełni się ważną funkcję, nie
można nadążyć z odbieraniem telefonów.
A kiedy się upada, telefon nagle milknie. Patrzymy zaskoczeni na komórkę, która przestała wydawać swoje charakterystyczne
dźwięki. Telefon się wygasza. I to jest pierwszy sygnał, że zaliczyliśmy upadek.

W jak władza
Wszyscy mówią, że to wielki afrodyzjak,
który działa i na mężczyzn, i na kobiety.
Pewnie tak jest, ale dla mnie to był zawsze
środek do osiągania celu. Celu rozumianego jako możliwość realizowania własnych
wizji, planów, tęsknot, żeby świat był lepszy, żeby ludziom żyło się lepiej. Ale to silny narkotyk, z którego trudno się uwolnić.

Z jak zero
To była jedna z chwil, kiedy chciałem świadomie zrobić przykrość panu Ziobrze i nie
sądziłem, że to zdanie zrobi taką karierę. Że
będzie tak często powtarzane. Chciałem
zrobić mu na złość, bo wtedy bardzo mnie
atakował. I okazało się, że to „Pan jest zerem, panie Ziobro” przeszło do historii
i przylgnęło do adresata.

Ż jak Żyrardów
Moje rodzinne miasto, w którym się urodziłem i w którym mieszkałem do 30. roku życia. Miasto, które miało piękną historię,
na przykład rodzenia się polskiego kapitalizmu w XVIII i XIX w., i które przeszło bardzo boleśnie okres transformacji. Tam poznałem moją żonę, tam się urodził mój syn.
Ale też zapamiętałem klub młodzieżowy
Pietrek, w którym spotykaliśmy się w latach
60., żeby słuchać płyt z najnowszą muzyką
młodzieżową, spotykać się z ciekawymi
ludźmi. Tam zresztą ćwiczył zespół Badyle, w którym wprawdzie nie grałem na żadnym instrumencie, ale byłem elektrykiem
tego zespołu. a

Proszę was wszystkich bardzo: nie
nazywajcie mnie tylko feministą
Szacunek nakazuje mi pozostawić feminizm kobietom. Może i wychowuję córkę
z krótkimi włosami i w spodniach, która chce zostać motorniczym pociągu,
i wrażliwego syna kochającego taniec i wypieki, ale to nie czyni ze mnie feministy
Felieton

Giles Coren
redakcja@polskatimes.pl

O

wszem, kupiłem swojej
córce kolejkę, ale dla żałosnychpochlebcówpozbawionych jaj absolutnie
nie mam nawet chwilki
czasu.
Panidoktorpowiedziałami,żejestemfeministą. Zdenerwowałem się. Cholerne konowały, plotą co im ślina na język przyniesie, nie zastanawiając się, jak facet poczuje
się,usłyszawszydiagnozę.Dlategozwracam
siędowaszprośbąopostawieniedrugiej,tak
dla porównania.
Było tak. Moja córka zachorowała, więc
udałem się do ośrodka zdrowia po receptę.
Rzadko się z panią doktor widujemy, dlatego ucięliśmy sobie pogawędkę. Zwyczajne
sprawy medyczne. („Nie, dalej nie palę, nie
piję, nie biorę narkotyków i nie jem smażonego, raz w tygodniu przebiegam maraton
i odżywiam się surową kapustą oraz rybą
naparze”).Apotemzapytała,czyjestemgotowy na święta. Odparłem: – Tak, wszystkie
prezenty już zabezpieczone. Dla Kitty mam
kolejkę, a dla Sama – zabawkową kuchnię.
Wtedy ona się roześmiała: – Północny
Londyn, tak?
– Co takiego?
– Prezenty odwrotne do płci – zauważyła. – Pociągi dla dziewczynek, garnki i patelnie dla chłopców.
– Ludzie, nawet mi to przez myśl nie
przeszło – przyznałem. – Kitty uwielbia bawićsiękolejkąwprzedszkolu,więckupiłem
jejpodobnądodomu.Samlubipomagaćmamie w kuchni, to dostanie kuchenkę. Czy to
znaczy,żezniszczęimżycie?Mamzamienić
prezenty?
–Nie,oczywiście,żenie–uspokoiłamnie.
– Cieszę się, że jest pan takim feministą.
Wcale nie jestem. Kupiłem dzieciom zabawki,którymibędąsiębawić,żebywświęta siedziały cicho i pozwoliły się w spokoju
napić.O„równości”niebyłomowy.Czasami
słyszy się o rodzinach, które ubierają chłopców w sukienki, bo nie chcą wymuszać
na nich zachowań przypisanych danej płci,
dopókidzieciaksamniezdecyduje,kimchce
być. Mdli mnie na samą myśl. Jeśli mój syn
włożykiedyśsukienkęzinnegopowoduniż
występwroliDesdemonywprzedstawieniu
w jego szkole dla chłopców, obawiam się, że
będzie awantura. W tym świecie mężczyźni
i kobiety mają wyznaczone role. W dzisiejszychczasachtenpodziałjestniecobardziej
elastyczny, co w zupełności mi odpowiada.
Niejestemfeministą.Jestemmężczyzną.
To nie moja bitwa. Nie jestem feministą tak
samo, jak nie jestem islamistą. Prędzej umrę niż włożę T-shirt z napisem „Tak wygląda
feminista”, bo ja w ogóle nie wyglądam jak
feminista. No, może z wyjątkiem kiepskich
poranków,kiedytofaktycznieniecoprzypominam Andreę Dworkin.

FOT. LEWIS WHYLD/AP

wielu polityków, którzy byli z nim na ty. Postanowiłem zrobić na złość moim kolegom,
z którymi się pokłóciłem, i wystartować
z list Samoobrony. Okazało się to bardzo poważnym błędem. Dzisiaj przestrzegam innych przed takimi pochopnymi decyzjami,
bo kiedy startowałem w barwach Samoobrony i chodziłem po moim okręgu wyborczym po ulicach Łodzi, to słyszałem: „Panie Leszku, myśmy tu zawsze na pana głosowali, ale tym razem jest pan na niewłaściwej liście”. Trzeba mieć nośne nazwisko,
ale trzeba też być na właściwej liście.
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b Coren: Odmawiając włożenia ideologicznej koszulki, Cameron zachował się jak prawdziwy mąż stanu
David Cameron, odmawiając włożenia
ideologicznej koszulki, zachował się jak
prawdziwy mąż stanu. Widok dwóch mizdrzących się hermafrodytów, Milibanda
i Clegga w tych koszulkach, sprawił, że miałemochotęsięzrzygaćizagłosowaćnatorysów. A nie robiłem żadnej z tych rzeczy, odkąd osiągnąłem pełnoletniość.
Zdaję sobie sprawę, że nie jestem w zgodzie z duchem czasu: 2014 to rok, w którym
osiągnęliśmy„szczytfeminizmu”,naszeczasysąjużtaknasyconefeminizmem,żemężczyźniniemająinnegowyjścia,jaktylkopiszczeć: – Ja też! I ja! I ja! Ja! Ja! Ja też!
Żałośnipochlebcybezjaj,alezezwiotczałymicyckami,podlizującysiędziewczynom,
bo to kobieca świadomość rządzi mediami
społecznościowymi,atymsamymkształtuje kolektywną opinię. Ci pożałowania godni
mężczyźninazywająsięfeministami—mam
tu na myśli komików, pisarzy, piosenkarzy,
polityków–boinaczejichkarierybyłbyskończone. Robią to w tym samym duchu co
Niemcy,którzyzaHitlerawstępowalidopartii. Obserwowanie tego zjawiska może być
bardzo pouczające.
To było pewne, że mężczyźni, którzy nie
mają z tym nic wspólnego, zaczną nazywać
sięfeministami.Ponieważkażdakobietajuż
wtoweszła–itocośnowego–tapotężnaideologiamożerozwijaćsiętylkowjednymkierunku:pochłaniającmęskąpopulację.Zideologiami jest jak z biznesem – rozwijaj się albo giń. To tak, jak z Apple w Chinach.
Ze mną jest inaczej. Szacunek nakazuje
mi pozostawić feminizm kobietom. Może
i wychowuję córkę z krótkimi włosami
i w spodniach, która chce zostać motorniczym,inadwrażliwegosynakochającegotaniec, ale to nie czyni ze mnie feministy.
Z moją żoną ożeniłem się tylko po części
dlatego,żebyłapiękna,zabawnaidostępna,
a głównie dlatego że była gotowa zrezygnować z pracy, nauczyć się gotować i poświęcić wszystko wychowaniu naszych dzieci.
Pracujące matki są super. Miałem taką.
Mam taką. Rodziny o podwójnym dochodzie,marzenie.Możnakupować,cosięchce.
Tyle że trzeba zatrudnić kogoś, kto wychowawaszedzieci.Żadenproblem.Nowemiejsca pracy. I to pracy dla kobiet. Dobrze im

Giles Coren Kupiłem dzieciom
zabawki, którymi będą się bawić, żeby
w święta siedziały cicho i pozwoliły się
w spokoju napić.

płaćcie.Rewelacja.Tylkożejanietegochciałem dla moich dzieci. Chciałem, by matka
moichdziecibyłaznimiw domu.Ajazajmę
się przynoszeniem pieniędzy, nawet jeśli
miałoby to oznaczać, że będziemy mieć
mniej rzeczy. Pieniądze to nie wszystko. Rozumiem i podziwiam różne sposoby bycia
mężczyzną i kobietą. Ale ja w ten sposób nie
funkcjonuję. Dlatego proszę nie nazywać
mnie feministą.
I zgadzam się z Nigelem Farage’em
wkwestiikarmieniapiersią.Niewsprawach
Europyczy palenia w pubach, ale w sprawie
karmienia piersią tak. Ta histeria wokół karmienia piersią to głupota. Kobiety, fakt, lubiąrobićzamieszanie.Alemężczyźni?Facet
tylko prosił o dyskrecję. W cywilizowanym
społeczeństwie wszystko powinno się robić
dyskretnie. W tym karmić piersią.
Ależ nudzi mnie temat równej płacy. Nie
ma powodu, by jednej osobie płacić więcej
niż innym. Wyższej pensji nie załatwia się
marszemprotestacyjnym.Żebyzarabiaćwięcej,trzebawstrzymaćsięzpracą,dopókinie
zostaną spełnione wasze żądania.
Zarabiamlepiejodwiększościdziennikarzyniedlatego,żejestemmężczyzną,czydlatego, że jestem lepszym pisarzem, ale dlatego że lepiej negocjuję. Jeśli ma to związek
z płcią, to nic się nie poradzi, to kwestia płci.
Lecz jeśli macie zwyczaj odwoływać się
do stereotypów kulturowych za każdym razem, gdy próbujecie wytłumaczyć się z niepowodzeń,torówniedobrzemożecietwierdzić, że to dlatego, że jestem Żydem.
Imamdosyćuciążliwychuogólnieńnatemat chorujących facetów. Jak gdyby wszyscy mężczyźni byli hipochondrykami, a kobiety stoikami. Propagują je feminiści, którzypróbująbyćjakkobiety.Zdoświadczenia
wiem, że to bzdury. Kobiety zrzędzą
przy każdej dolegliwości i znacznie częściej
niżmężczyźninarzekają,żesązmęczone,jak
gdyby to była prawdziwa choroba. Tymczasemmężczyźnizwyczajnieakceptują,żecoś
takiego jak zmęczenie nie istnieje: człowiek
albośpi,albojestprzebudzony.Jeślinieśpisz
to się zamknij i bierz się do roboty.
To jak, pani doktor? Proszę powiedzieć
wprost. Naprawdę jestem feministą?
TŁUMACZENIE: LIDIA RAFA
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„Grabaż”: Kiedyś walczyłem z komuną.
Teraz jestem w stanie spoczynku
Gdy Tadeusz Mazowiecki przegrał ze Stanem Tymińskim,
urżnąłem się do nieprzytomności. Jedyny raz z powodów
politycznych – mówi Krzysztof „Grabaż” Grabowski
Rozmowa

Kuba Dobroszek

Wakacje spędzam wChorwacji. Tam mogę siedzieć i miesiąc. Znalazłem wtym kraju
punkt docelowy – blisko, a daleko od ludzi.
Dom ztakim widokiem, że nadzień gapienia
wystarcza. Czego więcej trzeba? Jestem wtedy, kim chcę być, wszyscy są dla mnie mili.

Twitter: @kubadobroszek

Szkoda,żeniewszyscymyśląpodobnie.
To wynika z natury ludzkiej, choć mamy
obecnie najlepszy czas whistorii Polski.
Nowiesz,różniemówią.
Niech się ze mną założą, chętnie zaryzykuję spore pieniądze napotwierdzenie mojej
tezy.Pamiętamtenkraj,gdybyłwdużociemniejszejigłębszejdziurzeniżteraz.Nawetwtedy ludzie potrafili się uśmiechać.
Możezakomunybyłoimlepiej.
Mnie było gorzej. Zdecydowanie.
Aleniejesttak,żezdzieciństwapamiętasztylko
smutnemomentyiciągłenarzekanie?
Miałem bardzo wesołe dzieciństwo. Myślę,żekażdywspominatenokreszsentymentem. Wychowałem się w zwykłej rodzinie,
dopewnego momentu miałem normalne relacjezrodzicami.Zeroproblemówztowarzystwem – przeważnie otaczałem się fajnymi
osobami. Jestem hedonistą, a nie ciągle zamartwiającym się gościem.
Wciąż?
Jest coraz mniej momentów, kiedy zczystym sumieniem mogę powiedzieć, że czuję
się świetnie.
Towynikazwieku?
NaBoga,mam50lat!Imjesteśstarszy,tym
stajeszsiębardziejwymagający.Tyleprzeżyłeśświetnychmomentów,żenaturalnąkolejąrzeczyzaczynającięnudzićniektórerzeczy.
Jakienaprzykład?
Kiedyś czymś fajnym były dla mnie wyjazdy nadpolskie morze. Teraz gdybym miał
tam pojechać w sezonie, to pewnie musiałbym zabrać ze sobą psychiatrę, bo następnego dnia szukałbym broni, z której mógłbym
strzelać doludzi.
Jestażtakźle?
Zupełnie inaczej wygląda plaża oczami
dziecka, którego ulubionym momentem
dnia jest zakup pączka i pistoletu na wodę.
Inaczej, kiedy muszę stykać się ztą inną Polską: zdresami i smutnymi wąsatymi ryjami.
Wszędzie kolejki idisco polo w każdej dziurze. No dramat.
Togdzieterazjeździsz?

Czylitakjakzamałego?
Podejrzewam, że nawet osoby, których
dzieciństwoprzypadłonaokupację,teżwspominają miłe chwile. Mój ojciec uciekał przez
połowę wojny. Na początku przed bandami
ukraińskimi, potem przed frontem. I jak tak
opowiada otych czasach, to często wspomina właśnie przyjemne chwile.
Kiedyzacząłeśzauważać,cosięwPolscedzieje?
Żesytuacjawkomunistycznymkrajuniejesttakadobra,jakpowtarzałapropaganda?
Mój bunt był związany z fizjologią. Uaktywniłysięhormony,zacząłzmieniaćsięgłos,
włosyurosłynietylkonagłowie.Noipojawiły się pierwsze kontakty zlaskami, wcześniej
będącymi dla ciebie śmiertelnymi wrogami.
Pamiętaszpierwszypocałunek?
Nie.
Pierwszypapieros?
Nie.
Alkoholchociaż?
Tak. Byłem w siódmej klasie, wakacje
wTucznie. Dwóch starszych kolegów kupiło
sobie wino imnie poczęstowali.
Spodobałosię,co?
Nie zrobiło to namnie żadnego wrażenia
poza tym, że było średnio smaczne.
Takrodziłsiętwójmłodzieńczybunt?
Buntowałem się jak cholera! I chyba nie
czułem się przytym bezradny jak wielu moich kolegów. Miałem szczęście chodzić
do podstawówki, gdzie pracowali fajni nauczyciele. Było komfortowo, lubiłem chodzić
doszkoły. Otoczenie mnie akceptowało.
Czyliniebyłeśjednymztychkrnąbrnychuczniów,
którychwyrzucanozkażdejkolejnejplacówki?
Wyrzucanym? Poco? Wówczas inteligencja polegała na tym, żeby nie dać się złapać
nawszelkichzłychprzygodach.Panietraktowały mnie jak dzieciaka zdobrego domu, ale
kumple wiedzieli swoje. Wszystko zmieniło
się wogólniaku.
DoliceumchodziłeśwPile,prawda?
Tak.Tobyłomiastogarnizonowezjednym
ogólniakiem. Wszyscy śmietankowcy zczerwonymi paskami doniego szli. Każdy zaczynał od nowa. Szybko się pogodziłem, że nie
będę najlepszy. Zostałem szarakiem.
FOT. PIOTR SMOLIŃSKI

Wiesz, że jadąc tu, nie zobaczyłem żadnego
uśmiechniętegoczłowieka?
Nie jeżdżę autobusami, rzadko spaceruję
ulicą.Alestaramsięzawszeuśmiechaćdoludzi,bojestmitobardzopotrzebne,dobrzemi
to robi. Lepiej w ten sposób, niż posyłać oschłe spojrzenia.

Doczasu.
Po dwóch latach pojechałem na Jarocin
izostałem punkiem. Zbuntowałem się przeciw wszystkiemu.
TakCięnauczylinaJarocinie?

b „Grabaż”: Robi mi się przykro, jak widzę kolegów po fachu w durnych programach TV
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Tam przeżyłem inicjację. Zobaczyłem ludzi, których wcześniej w Polsce nie widziałem. Nagle otoczyli mnie sami nienormalsi.
Jaktosięstało,żepojechałeśnafestiwal?
Bardzo chcieliśmy zobaczyć TSA, to było
polskie AC/DC. Byłem wówczas sfiksowany
napunkcie radia, znałem napamięć ramówki czterech dostępnych wtedy programów.
One były jedynym miejscem, zktórego czerpało się muzykę. Ikiedy w radiu usłyszałem
TSA, zwariowałem. Koniecznie chciałem ich
zobaczyć.AletonieTSAwywarłonamnienajwiększe wrażenie. Z nóg zwalił mnie zespół
SS-20, późniejszy Dezerter. Zaczęły liczyć się
tylko zespoły rówieśników. Mimo wszechogarniającej biedy lata 80., paradoksalnie, były złotym czasem dla polskiej muzyki.
Dlamuzykówniekoniecznie.
Nie było im łatwo, to prawda. Honoraria
ustalanowMinisterstwieKultury,przeprowadzanoegzaminynamuzyka.Czaiszto?Smutni panowie oceniali czyjąś twórczość! I mogłeśzarobić,nadzisiejszeceny,jakieśsiedem
dych za koncert. Bycie gwiazdą w Polsce to
odzawsze bardziej trauma niż przywilej.
Trauma,mówisz...
Oczywiście. Popatrz co musimy robić, żeby się utrzymać. Robi mi się przykro, gdy widzę kolegów pofachu występujących wdurnych programach telewizyjnych.
Tyniewystępujesz.
Dlaczego miałbym oceniać kogoś, kto jest
sto razy lepszy ode mnie? Tu chodzi o minimum przyzwoitości, o pracę w zgodzie z samym sobą.
Niedawno widziałem Tomasza Lipińskiego dyskutującego w jednym z programów publicystycznych.Tematabsolutniepolityczny.
Nie przyjmuję takich zaproszeń – mówię,
że nie mieszkam w Warszawie. Na co mi to?
Nastarelatazrobiłemsięnygusem,pozatym
niepotrafięsięstosowniezachowywać,łatwo
mnie wyprowadzić zrównowagi.
Niewierzę,żeniechciałbyśwygarnąćtakimMilleromiinnympostkomunistomwszystkichswoichżalów.
A co bym tym osiągnął? Powiedziałbym
mu: ty czerwona jebana świnio, i co? Byłem
ijestemzagorzałymantykomunistą,zakomunyknułem,jaktylkosiędało.Jednakpo25latach patrzę na to wszystko zupełnie inaczej.
Możnapowiedzieć,żejestemantykomunistą
wstanie spoczynku. Myślisz, że ci czerwoni,
co byli unas, byli rzeczywiście czerwoni?
Anie?
Oniniczymsięnieodróżnialiodobecnych
skur...Władzajestfetyszem,podjejwpływem
wyrzekaszsięwszystkichswoichideałów.Oni
bylitakimikomunistamijakjareniferem,którego bzyka Eskimos. Każdy ich ruch, każdy
dzień ich działalności zaprzeczał temu,
naczym komunizm miał być oparty.
Żadenznich?Jaruzelski,Kiszczak,Urban?
Oczywiście,żenie.Tobyłatylkoiwyłącznie władza.
Ciebiepodniecawładza?
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Absolutnie. Pamiętam taką sytuację:
przewodniczący poznańskiej Platformy
Obywatelskiej Filip Kaczmarek – zresztą
mój znajomy – obchodził urodziny. Życzyłem mu, żeby nigdy nie został prezydentem Poznania. Zrobił takie oczy, jakbym
opluł jego matkę.
TakjestwszędzieczytylkowPolsce?
Wszędzie. Pierwszy przykład z brzegu:
Winston Churchill. Dostaje wiadomość
i ma świadomość, że następnego dnia zginie 600 tys. ludzi w mieście Coventry. Mimo to wybrał, jego zdaniem, mniejsze zło
– nie chciał, żeby Niemcy zorientowali się,
że wszystkie ich szyfry zostały złamane.
Ja w takiej sytuacji strzeliłbym sobie w łeb,
pół godziny nie przeżyłbym z taką świadomością.
Ajakpamiętasz13grudnia1981r.?
Spałemsobiewnajlepsze.O9.30otworzyły się drzwi domojego pokoju, wleciała matka ikrzyknęła: Krzysiek wstawaj, wojna!

Dyskutowało się u Was w domu o sytuacji politycznej?
Ojciecrzadkodopuszczałdojakiejkolwiek
dyskusji. Zresztą to nie miałoby sensu, bo ja
itak wiedziałem swoje.

Czegomubrakowało?
Był denerwująco wioskowy. Dopiero
później zacząłem go doceniać. No i jako
straszną katastrofę oceniam fakt, że Mazowiecki przegrał II turę zTymińskim. Urżnąłem się wtedy do nieprzytomności, pierwszy i ostatni raz z powodów politycznych.

PoznałeśówczesnąwierchuszkęSolidarności?
Nie,mamabyłaszeregowymdziałaczem.
Ich poznałem później, nastudiach. Oczywiście tych poznańskich.

TojakpolatachoceniaszWałęsę?
Na pewno był fenomenem. Na swój sposób. Inaskalę światową.

PomogliCidojrzeć?
W 1989 r. miałem już 24 lata. Byłem
na urlopie dziekańskim, musiałem dorabiać. Ostatnie chwile dolce vita – wstudenckich spółdzielniach zarabiałem więcej niż
mój ojciec, który miał tytuł doktora i był
szefem centralnego ośrodka badawczo-rozwojowego.

Nieczułeśdumy,gdyjegożonaodbierałazaniegoPokojowąNagrodęNobla?
Dumęczułem.Tobyłdlaczerwonychcios
prosto wszczenę.

Czymsięzajmowałeś?
Byłem dozorcą: zamiatałem ulice, czyściłem klatki schodowe. Śmiałem się z ojca, że
dostaję więcej kasy niż on. Niestety to trwało
krótko, bo później przyszedł Balcerowicz ze
swoimi kosmicznymi historiami.
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Krzysztof
„Grabaż”
Grabowski
– wokalista i lider zespołów Strachy na Lachy i Pidżama Porno.
Występuje – z przerwami – od 1984 r.
W 2008 r. otrzymał
Paszport „Polityki”.
Właśnie wydał składankę swoich piosenek „Grabaż 30”.
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Polskie Badania
Czytelnictwa

A więc to Ty za nią biegałeś.
Ale ona zamną trochę też. Kiedy dowiedziała się, że mam naimię Krzysztof, zaczęła sprawdzać na listach egzaminacyjnych
nazwiska wszystkich Krzysztofów. Modliła
się, żebym nie nazywał się Pacocha, Gluba
lub Działo. (śmiech)

Serio?
On mnie kompletnie nie porywał.

BomatkaCięprzekonaładoswoichracji?
Ona też nie była zażartym elementem antysocjalistycznym. Moi rodzice chyba chcieli
rozłożyć swoje siły poobu stronach.

Zastępca redaktora naczelnego,
Świat, magazyn Times
Wojciech Rogacin 22 201 42 14
Zastępca redaktora naczelnego,
Internet, Kraj i Magazyn
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Twojezupełneprzeciwieństwo.Tojaktosięstało,żesiępoznaliście?
Szczerze? To była najfajniejsza laska
na roku.

Miałeśmomentyrozczarowania?
I to bardzo często. Pierwszy związany
był z pierwszymi wyborami prezydenckimi. Żyłem w wyidealizowanym świecie
– wierzyłem, że ludzie, odpowiedzialni
później zasłynną wojnę nagórze, będą trzymać się razem. Niestety szybko zaprzepaścili to, co wcześniej było ich siłą. Straszny
szok. Jeszcze większym szokiem było dla
mnie to, że większość ludzi opowiedziała
się za Wałęsą.

Icozrobiłeś?
Wstałem. (śmiech) Pochodzę z rodziny,
gdzie matka działała w Solidarności, aojciec
był członkiem partii.

Podobał Ci się kierunek zmian proponowany
przezprof.Balcerowicza?
Mimo wszystko tak, dałem się ponieść
fali entuzjazmu. W 1989 r. wysiadłem
z tramwaju o nazwie „Knucie”. Po pierwszych wyborach Polska wreszcie stała się dla
mnie wolna. Zmiany były istotne, a Ruscy
nie kwapili się dotego, aby interweniować.
Nie miałem obaw, godziłem się na uwłaszczenie całej tej pieprzonej nomenklatury.
Wolność bardzo mnie podniecała. Do dziś
nie mam cienia wątpliwości, że jesteśmy
niepodległym krajem.

na wędrówki do Częstochowy. Strasznie
się tym jarała.

Wałęsa mnie nie
porywał, był
denerwująco
wioskowy. Ale
dziś widzę,
że jednak on był
fenomenem

Nakład
Kontrolowany ZKDP

No,onispororaczejodnasoberwali.OdWałęsy,
Kuklińskiego,odJanaPawłaII…
Papież zawsze był dla mnie ważną postacią. Religijnie jestem obojętny, ale świetnie było mieć Polaka w Watykanie. Każdy
zdawał sobie sprawę z tego, że jego wybór
był decyzją polityczną, ale w ogóle nam to
nie przeszkadzało. Nawet mój ojciec – partyjniak – beczał, gdy Jan Paweł II przyjechał do nas z pierwszą pielgrzymką. Zdradzę ci historię, której nigdy nikomu nie
zdradzałem: raz nawet ja byłem na pielgrzymce papieskiej!
Naktórej?
Rok 1987, to była chyba jego trzecia
pielgrzymka do Polski. Pojechałem specjalnie do Gdańska, ale strasznie mi się
tam nie podobało. Nudy w cholerę. Natomiast moja żona była wtedy mocno kościelna. Jeździła na wszystkie Popiełuszki,
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Na szczęście nazywasz się Grabowski, dzięki czemu razem mogliście wkroczyć w tygiel
lat 90.
Okazałem się największym frajerem.
Złote czasy rodzimego show-biznesu to lata 1990–1995. Jeden jedyny raz, kiedy można było zarobić naprawdę olbrzymie pieniądze. A ja wtedy akurat zawiesiłem swoją
działalność artystyczną. Wszystkie kasety
sprzedawały się w tysiącach egzemplarzy,
a ja taką historię od...!
Aleprzecieżdrugapołowalat90.niebyłajeszcze taka zła.
My musieliśmy się dopiero przebijać, bo
byliśmy de facto zespołem niszowym. Znali nas jedynie wybitni koneserzy i melomani. Dopiero później, przez pączkowanie,
moja popularność zaczęła rosnąć. Odtej pory nagrałem paręnaście płyt i dobrze czuję
się tu, gdzie jestem.
Na pewno dobrze?
Jeszcze raz powtórzę – bycie artystą
w Polsce to nie jest przywilej. Mierzysz się
z wolnym rynkiem i korporacjami, które
na dobrą sprawę wszystkim sterują.
No wiesz, życie.
Nawet ja, mający za sobą trzydzieści lat
grania, muszę chodzić naróżne kompromisy. Wkażdym innym zachodnim kraju zsamych tylko praw autorskich byłbym ustawiony na wieki. A w Polsce coraz częściej
wybieram mniejsze zło. Kiedyś gdy nie miałem nic, nic nie mogłem stracić. A teraz?
Masz przede wszystkim ludzi na utrzymaniu.
Muszę być lojalny względem nich i zapewniać im robotę.
Wyobrażasz sobie ten moment, w którym już
siętylenatyrasz,żebędzieszmógłwreszcieodpocząć?
Ja w zasadzie lubię tyrać.
To lubisz czy nie?
Lubię, ale czasem wolałbym nie tyrać.
Wolałbym pojechać na pół roku do ciepłych krajów, jednak nie mogę sobie na to
pozwolić.
Czyli nie przyjmujesz do wiadomości żadnej
muzycznej emerytury?
Ależ przyjmuję, oczywiście. To nie zależy ode mnie. Sam na nią nie pójdę, ludzie
mnie na nią wyślą. Lub skażą. Wtedy odejdę z żalem, że się skończyło. Bo mam przecież piękne życie, co nie? A
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Allende: Byłam
feministką, zanim
to stało się modne
O pisaniu kryminałów, własnych wspomnieniach,
małżeństwie, ale także o buncie, grach komputerowych,
feminizmie oraz o swoim systemie pisania książek
Jowicie Łuczak opowiada pisarka Isabel Allende
Rozmowa

Jowita Łuczak
j.luczak@polskatimes.pl

Jeszcze niedawno zamierzała się Pani wybrać na emeryturę. Na szczęście w głowie
Pani menedżerki Carmen Balceros pojawił
się pomysł, który wybił ten plan z głowy –
zaczęła Panią namawiać, by napisała Pani
kryminał wspólnie z mężem. Czemu ostatecznie nie zrobiliście tego wspólnie?
Ten pomysł przyszedł do głowy
Carmen, ponieważ doskonale wie, że mój
mąż pisze kryminały. I faktycznie, ta propozycja bardzo nam się spodobała. Zaczęliśmy rozmawiać z Williem na ten temat, ale szybko okazało się, że realizacja
tej idei jest niemożliwa. Po pierwsze, ja
piszę w języku hiszpańskim, a on po angielsku. Po drugie, ja pracuję 11 godzin
dziennie, a Willie – 11 minut. Zresztą on
wszystko robi w 11 minut. Tak, wszystko... I dlatego pomyślałam sobie: nie, to
zupełnie mi się nie opłaca! W praktyce
książkę napiszę oczywiście ja, a jemu
przypadnie połowa zysków. (śmiech) Trochę się pokłóciliśmy, nadszedł 8 stycznia
i usiadłam do pisania sama. Było już
za późno, żeby zmienić temat, nad którym myśleliśmy obydwoje od kilku miesięcy.
William zajmuje się pisaniem kryminalnych powieści, ale dla Pani to coś zupełnie
nowego.
To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Oglądamy razem z Williem filmy
kryminalne, bardzo je lubimy. Na pewno
nie czytam jednak kryminalnych powieści. Poza książkami Williego. Prawda jest
taka, że ja naprawdę tworzę zupełnie inny rodzaj literatury i żeby przygotować
się do napisania książki „Ripper. Gra o życie”, musiałam w ekspresowym tempie
nadrobić zaległości, usiąść nad klasyką,
nad skandynawskimi kryminałami. Najbardziej znaczące było jednak dla mnie
zapisanie się na konferencję dla pisarzy
zajmujących się kryminalnymi historiami. To był niezwykle intensywny tydzień. Oczywiście uczestniczyłam w niej
jako studentka. Udało mi się nawiązać
tam kontakt z ludźmi, którzy mi pomogli, między innymi z lekarzem sądowym,
policjantami, ekspertami od broni palnej.
Podczas konferencji nauczyłam się, jak
można zabijać ludzi, co jest naprawdę
niezwykłe. Jest tyle sposobów, żeby tego dokonać i nie być przyłapanym.

„Ripper” nie jest jednak typową powieścią
kryminalną, Pani styl pisania jest wykrywalny już w pierwszych akapitach.
Dokładnie to samo powiedzieli mi moi
wydawcy i moja menedżer Carmen, że
pomimo nowego dla mnie gatunku, mój
styl rozpoznali w pierwszej linijce. Nie
wiem, czy tak jest naprawdę. Wiesz, o co
chodzi w kryminałach? Zakończenia są
przewidywalne, mają określone reguły
i to jest tzw. strefa komfortu dla czytelników, dokładnie wiedzą, że czeka ich
szczęśliwe zakończenie, rozwiązanie zagadki morderstwa. Taka konwencja zapewnia czytelnikom spokój. Wydaje mi
się, że to trochę jak z romansidłami, gdzie
od początku wiadomo, że pojawi się
szczęśliwy koniec. Niestety jestem jednym z tych czytelników, na których to zupełnie nie działa.
PowiedziałaPanikiedyś,żepisząctęksiążkę,
świetniesięprzyniejbawiła.CzyPaninieszydzi sobie trochę z tego gatunku literackiego?
Rzeczywiście, bawiłam się świetnie.
Podchodzę trochę ironicznie do pisania
w tym gatunku, ale szanuję jednocześnie
jego konwencję i starałam się przez to napisać jak najlepszą powieść.
Czy można w Pani książce odnaleźć choćby
nasionko inspiracji zaczerpniętej z twórczej
pracy Pani małżonka?
Tak, nawiązałam do głównego bohatera nowel Williego, detektywa Hamiltona.
Choć w mojej powieści nie pojawia się
Hamilton we własnej osobie, ale jest jego
syn. Pojawia się on na końcu mojej powieści, gdzie pomaga rozwikłać zagadkę
przestępstwa. Willie nie wiedział o tym
wszystkim i był bardzo zaskoczony, gdy

8 stycznia, jak co
roku, rozpocznę
pisanie kolejnej
książki. Ale tym
razem nie czuję
pośpiechu ani
żadnej presji

Isabel Allende
– chilijska pisarka, jedna z najbardziej
popularnych przedstawicielek nurtu tzw.
realizmu magicznego.
Sprzedała prawie
60 mln egzemplarzy
swoich książek. Najbardziej znane to:
„Dom duchów”, „Ewa
Luna”, „Miasto bestii”.
Jej książki są regularnie ekranizowane. Kuzynem jej ojca jest były prezydent Chile
Salvador Allende.

b Allende: „Nie czekaj, aż pisarstwo przyniesie ci sławę i pieniądze, należy pisać z miłości” – te słowa Elizab
przeczytał ukończoną już książkę.
(śmiech)
Skąd wziął się pomysł na wplecenie w fabułę gry fabularnej? Czy kiedykolwiek Pani
w nią grała?
Przyznam, że przed rozpoczęciem pisania tej powieści nie do końca byłam
świadoma istnienia gier fabularnych. Zaczynając pisać powieść, byłam wciąż zagubiona, nie miałam napisanego planu,
nie miałam wskazówek. Zresztą nigdy nie
przygotowuję planów, piszę instynktownie. Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia zobaczyłam, jak moja wnuczka
Andrea siedziała samotnie przed ekranem
komputera. – Co robisz – zapytałam,
a wnuczka od razu opowiedziała mi ze
szczegółami o grze fabularnej, w którą grała w sieci z innymi uczestnikami, których
nawet nie znała osobiście. Gra nosiła nazwę „Kuba Rozpruwacz” i nawiązywała
do seryjnego mordercy w Londynie 1888
r. Odruchowo zapytałam się, czy można
przenieść miejsce akcji gry do San
Francisco, do 2012 r. – Oczywiście! Możesz
ją przenieść, gdzie tylko zechcesz! – powiedziała Andrea. Zagrałam z nimi kilka
razy z rzędu. Każdy uczestnik musiał
stworzyć swojego własnego bohatera, co
wydało mi się fantastyczne. I stąd zaczerpnęłam pomysł na ten wątek do książki.
Postacie w powieści „Ripper” są niezwykle
barwne. Moją uwagę przykuli najbardziej
dziadek dziewczynki grającej w grę fabularną i oczywiście Indiana Miller, znachorka,
aromaterapeutka, specjalistka praktyk Reiki
o hipisowskiej duszy. Czy inspirowała się Pani prawdziwymi osobami?
Postać Indiany jest odzwierciedleniem
mojej znajomej z Argentyny, która jest
prawdziwą, dobrą czarownicą i uzdrowicielką. Nazywa się Ana Cejas i to dzięki niej
poznałam tajemnice Reiki, to ona podzieliła się ze mną ogromem informacji, które
umożliwiły mi stworzenie postaci Indiany.
Jest ona niezwykła również dla mnie, być
może sama chciałabym taka być. Postać
dziadka natomiast jest dla mnie najważ-

niejsza ze wszystkich w tej powieści. Kocham go i chciałabym, żeby i mój dziadek
taki był dawno temu. Niestety, ten był niezwykle srogi. Niezwykle go kochałam, ale
bardzo różnił się od tego stworzonego
na stronicach mojej powieści.
Postać ta w dużym stopniu przypomina również dziadka z poprzedniej książki
„Dziennik Mai”. W obydwu książkach widać magiczną relację, więź pomiędzy nimi
a ich wnuczkami. To taki dziadek marzenie i sama słodycz.
Często przypina się Pani etykietę pisarki feministki. Kiedyś z Pani ust padły słowa: „Feminizm jest sexy”.
Myślę, że w moich tekstach odbija się
moja dusza. Tak jest z każdym pisarzem.
To nieuniknione. A ja odkąd tylko pamiętam byłam i jestem feministką. Kiedy jeszcze w Chile nie mówiono o feminizmie,
nie istniało to określenie, ja już nią byłam,
choć nieświadoma tego. Zawsze się buntowałam wobec przemocy, wobec niesprawiedliwości, wobec męskiej władzy.
Byłam świadoma, że prawa mojej mamy
są o wiele mniejsze niż jej braci, wujków
czy nawet dziadka. Pamiętam, że nie
chciałam być dziewczyną, bo po prostu
było o wiele łatwiej być mężczyzną.
I właśnie dlatego całe moje życie pracowałam dla kobiet i u ich boku. Mam wrażenie, że to była misja mojego życia. Z tego też powodu założyłam fundację, której głównym zamierzeniem jest niesienie
pomocy kobietom i dzieciom. Nic więc
dziwnego, że moje powieści są przesączone feminizmem, a samo stworzenie żeńskiej postaci nie przysparza mi żadnych
trudności. W mojej twórczości nie ma jednak miejsca na „feministyczne przesłanie”, a jeżeli takie się pojawia, jest niezamierzone i niezaplanowane.
Historia Pani życia zdaje się być wpleciona
w każdy fragment twórczości. Nie ma jednak
Pani typowej autobiografii.
Napisałam już dwa dzienniki. Pierwszy
to „Paula”, a drugi to „Suma naszych dni”.
Pisząc „Paulę”, skupiłam się na pierwszym
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Kolejne narodziny papierowej
książki. Kto jeszcze na nią czeka?
Choć rynek literatury sprzedawanej na nośniki elektroniczne cały czas rośnie,
to jednak klasyczna książka wykonana z papieru ma ciągle rzesze zwolenników.
Na czym polega jej fenomen? Przypominają o tym „Narodziny książki”

Kuba Dobroszek

FOT. PETER MORGAN/AP

Twitter: @kubadobroszek

eth Gilbert to najtrafniejsze spojrzenie na pisarstwo
etapie mojego życia, niebawem jednak zostałam zasypana listami od czytelników
głodnych dalszego ciągu historii. Wszystkich interesowały dalsze losy osób, które
pojawiły się w dzienniku. Napisałam więc
jej kontynuację. Powstał dziennik rodzinny, ponieważ wszystkie historie dotyczyły moich bliskich, moich dzieci, wnucząt
i innych bliskich osób należących do naszego małego plemienia. Od tego czasu minęło już kilka lat, a teraz znowu dostaję pytania i prośby o przedstawienie dalszych
losów bliskich. Jednak moja rodzina nie
chce już dalej pojawiać się na stronach kolejnych książek. Nie podoba im się wizja
obnażania prywatnego życia przed nieznanymi im czytelnikami. Muszę to uszanować. Mogłabym jedynie napisać książkę
autobiograficzną o mnie i o Williem, któremu jest to zupełnie obojętne. Ale tutaj
nie ma nic ciekawego do opowiadania. To
właśnie ich życie jest niezwykle barwne.
W rozmowach o literaturze z młodymi, początkującymi pisarzami często przytacza Pani wypowiedź amerykańskiej pisarki
Elizabeth Gilbert.
Elizabeth powiedziała: „Nie czekaj, aż
pisarstwo przyniesie ci sławę i pieniądze,
należy pisać z miłości, bo gdy się tego nie
robi, słowa przypominają ciężarem skały”. Jej słowa są najlepszą odpowiedzią
na wiele pytań początkujących pisarzy
i przede wszystkim rozwiewają wiele ich
wątpliwości. Są prawdziwe i do tej pory
nie udało mi się znaleźć trafniejszego spojrzenia na ten temat.
Już niebawem Nowy Rok, co oznacza, że
dzień 8 stycznia zbliża się wielkimi krokami.
Wtedy to, jak co roku, rozpoczyna Pani
pierwszy rozdział nowej książki. Czy tak będzie i tym razem?
Dopiero co skończyłam ostatnią książkę. Nosi tytuł „Japoński kochanek” (hiszp.
„El amante japones”). W styczniu 2015 r.
również rozpocznę pisanie, ale tym razem
nie czuję pośpiechu ani presji. Zanim ukaże się moja tegoroczna powieść i jej tłumaczenie minie pewnie rok. A

akładem wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiegoukazałysię„Narodziny książki” Lucien
Febvre’a i Henriego-JeanaMartina.–Todzieło fascynujące, opowiadające o warunkach
gospodarczych, technicznych i intelektualnych, dzięki którym mogła dokonać się rewolucjanazwanagutenbergowską–opisuje
Michał Komar w programie „Xięgarnia”.
PrzekładupublikacjipodjęłysięAnnaKocot
i Maria Wodzyńska-Walicka. „Narodziny
książki”trafiajądopolskiegoczytelnikadziękiseriiWUW„Communicare”,którejwcześniejszepozycjerównieżbezpośredniodotyczyłyprzedewszystkimhistoriiksiążkirękopiśmiennej.
Samo wydawnictwo mówi o tej pozycji
jako obowiązkowej dla fanów literatury, tłumaczonejdotychczasnawielejęzyków.Profesorowie wszelkiej maści wciąż podkreślają, że „Narodziny książki” powinny być jednym z pierwszych dzieł, przeczytanych
przez nie tylko studentów polonistyki iedytorstwa, ale w ogóle fanów słowa pisanego.
Z kolei Piotr Tafiłowski w swojej recenzji pisze: „Narodziny książki” doskonale systematyzują wiedzę na temat historii tego medium w okresie końca średniowiecza
iwczesnej nowożytności”. Entuzjazm związany z przyjęciem pracy Febvre’a i Martina
tylko utwierdza nas w przekonaniu, że sentymentdopapierowychpublikacjijestwciąż
obecny.
Na przykład Michał Komar tak wspominał kiedyś w wywiadzie dla „Polski” swoją
pierwszą książkę: – Była nią „Odarpi, syn
Egigwy” państwa Centkiewiczów. To była
opowieśćomałymEskimosie,któryłowifoki, ryby i mieszka w igloo. Wydanie z 1953 r.,
dziś to już edycja bibliofilska.
Mnóstwoprzedstawicieliżyciapublicznego, nie tylko w naszym kraju, szczyci się posiadaniemwszelakichegzemplarzykolekcjonerskich,chwalisięzamiłowaniemdoliteratury. Tak jak nigdy nie zginie sentyment
do płyt winylowych, tak na zawsze popularny będzie papier. Jego znaczenie może maleć,wydawnictwaelektronicznemogąprzynosićznaczniewiększezyski,jednak,jakzewsząd słyszymy, książkę można powąchać,
dotknąć, celebrować cały rytuał. Z e-bookiem nijak nam to nie wyjdzie. – Zdaje
się,żejesteśmypodtymwzględemtradycjonalistami – zauważa jeden z pisarzy, również
zdeklarowanyprzeciwnike-booków,których
czytanie, jak tłumaczy, po prostu go męczy.
Na naszych łamach pojawiło się niedawno zestawienie lektur, polecanych przez rodzimych polityków. Wybór poszczególnych
tytułówrodziciekawewnioski–bochoćniemalwszyscyprzedstawicieleklasypolitycznejpodkreślają,żemająstanowczozbytma-

N

ło czasu na czytanie, okazuje się, że dużo
chętniejsięgająpoliteraturępięknąniżtęfaktu. W artykule Doroty Kowalskiej posłowie
wymieniają takie tytuły jak „Mały książę”,
„Metro2033”czy„MistrziMałgorzata”.Rozpiętośćgatunkowa,cóżpowiedzieć,całkiem
szeroka.
Przytympodkreślanymzewsządznaczeniu artystów dziwi fakt, że sytuacja środowisk twórczych w naszym kraju jest nie najlepsza. – Mówią eufemistycznie, ona jest zła
– stwierdził kiedyś Michał Komar. Artyści
podkreślają potrzebę debaty nad stosownymi rozwiązaniami prawnymi oraz obecności rodzimej kultury na tle całej Unii Europejskiej. Można się spodziewać, że dzięki sukcesowi „Idy” Pawła Pawlikowskiego świat
zaczniesiębaczniejprzyglądaćpolskimtwórcom. Chcielibyśmy częściej, wzorem nagradzanegoreżysera,krzyczećpodczaswszelakich gal, że o to mamy za sobą świetną noc
nie tylko dla polskiej kultury, ale w ogóle dla
całego kraju. Z książkami może być jednak
nieco trudniej, wszak muzyka i język filmu
sąuniwersalne,słowopisaneniekoniecznie.
Recenzenci od lat jak mantrę powtarzają, że
rodzima literatura stoi na wysokim poziomie,jednakjestnieprzetłumaczalnanainne
języki.
Jeśli chodzi o miniony rok, krytycy literatury podkreślają, że polski rynek czytelni-

Lucien Febvre,
Henri-Jean
Martin
„Narodziny książki”,
wyd. Wydawnictwo
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Warszawa 2014,
cena 54 zł.

FOT.BARTEK SYTA

Literatura

b Dla wielu kontakt z papierową książką ma charakter mistyczny

czy otrzymał wiele ciekawych pozycji oraz
kilka niezłych debiutów. Choć ci mniej zainteresowani dziełami pisanymi pewnie zapamiętają przede wszystkim żenujące przepychanki, których dopuścili się Ignacy
Karpowicz oraz Kinga Dunin. Przypomnijmy, że całe zamieszanie rozpoczęło się
od niezwróconej pożyczki, a zakończyło
na oskarżeniach o molestowanie. Na ich tle
jako głos rozsądku zaprezentował się Marcin Świetlicki, który skrytykował rzekomo
prestiżowe Nagrody Nike. Pisarz jakiś czas
temu mówił studenckiemu magazynowi
Detalks: –Dziesięć lat temu myślałem, że jestem ja iktoś jeszcze, kto mi towarzyszy, kto
współwalczy ze mną. Dziś wiem, że jestem
sam, jeden.
Po tamtych zamieszaniach słowa
Świetlickiego rozbrzmiały ze zdwojoną siłą,
a tytuł dzieła Luciena Febvre’a i Henriego-Jeana Martina stał się jakby symbolicznym
postulatemdlaposzczególnychaspektówrodzimejliteratury.Narodzinyksiążki,narodziny pisarzy? Dochodzi donich coraz częściej.
Nie tak dawno jeden z redaktorów pewnego ogólnopolskiego dziennika rozpoczął
starania o wydanie własnej prozy. W wielu
wydawnictwachodbiłsięodściany,a wjednym – szczególnie prestiżowym – usłyszał,
żerynekjestostatniobardzonasyconyichoć
jego powieść jest całkiem niezła, nie ma
na nią zapotrzebowania. Dziennikarz muzycznyPiotrMetzstwierdziłjakiśczastemu,
że problemem nie jest fakt, że coraz łatwiej
zaprezentowaćswojątwórczość,czegokonsekwencją są kolejne prezentujące się młode zespoły i wokalistki. Problemem jest, co
chcąpromowaćmedia,coopłacasięimpodsuwać kolejnym słuchaczom. Wypowiedź
Metza spokojnie można przenieść na rynek
literatury. Dostrzegajmy nie tylko intrygujące debiuty w rodzaju „(niepotrzebne skreślić)”WojciechaEngelkinga,aletakżetespod
znaku „Narodzin książki”. Które, choć formalnie debiutem nie są, na naszym rynku
pojawiają się po raz pierwszy.
– Wnioski z mojego felietonu w programie „Xięgarnia” mogą być rozmaite, ja wybiorę ten najskromniejszy: gdy zachwycają
siępaństwopięknymimanuskryptamiśredniowiecznymi, proszę się wsłuchać.
Przy przewracaniu kart słychać dziwny odgłos: to płacz owiec skazanych na śmierć ku
chwaleludzkiegodzieła–podsumowujeMichał Komar.
Wartonadmienić,żewinterneciedostępnyjestfilmkrótkometrażowy,równieżzatytułowany „Birth of a book”. Zrealizował go
GlenMilner,całośćnakręconazostaławdrukarniSmith-SeetlewLeeds.Klipukazujeproces produkcji książki tradycyjnymi metodami. Tradycyjnymi, czyli takimi z udziałem
dawnych maszyn, powielacza i przede
wszystkim–ludzkichrąk.Film,podobniejak
publikacjawydawnictwaUniwersytetuWarszawskiego,przedstawiafizycznyprocesrodzenia się czegoś, co szumnie nazywamy
magiąksiążki.Internauciporównujęówproces do pracy pisarza, a Anna Fałek informację o „Birth of a book” podsumowuje tak:
„W końcuprzyjemnośćczytaniatonietylko
kunszt słowa”. A
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Pismo ręczne więcej
mówi o autorze
niż maszynopis
Osłabia myślenie, niszczy pamięć. Co może być przedmiotem
takiej ostrej krytyki? Może komputer? Nie, tak wiele wieków
temu starożytny filozof grecki Platon napisał o... piśmie
Obyczaje

Agata Grzelińska
agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl

C

zteroletni Mateusz, syn
kolegi z pracy, uczy się pisać imię babci. Literuje: Gr-a-ż-y-n-a. Na pytanie taty, jakie „ż” ma być
w imieniu Grażyna, chłopiec odpowiada: „To z altem!”.
Parę tygodni temu świat obiega wiadomość, że Finowie od 2016 r. zniosą w szkołach naukę pisania ręcznego i kaligrafii. Fińskie dzieci będą się uczyć maszynopisania,
bo jest ono coraz bardziej potrzebne w codziennym życiu.
Informacja wywołała mnóstwo komentarzy psychologów, pedagogów, neurofizjologów. Komentatorzy przywoływali
różne badania naukowe, m.in. prof. Anne
Mangen z Uniwersytetu w Stavanger
i neurofizjologa Jeana-Luca Velaya z uniwersytetu w Marsylii. Wykazały one, że pisanie ręczne lepiej wspomaga proces zapamiętywania niż pisanie na klawiaturze.
Podczas pisania piórem czy ołówkiem aktywują się inne części mózgu niż podczas
pisania na klawiaturze.

ry woli przelewać na papier, a nie na ekran
monitora. Czy to prawda? „Nie dość, że
większość piszę ręcznie, to jeszcze nie
mam telefonu i za chwilę wyjeżdżam
w miejsce, gdzie nawet internetu nie będzie” – odpisuje Marcin Świetlicki.
Ale nie tylko on tak tworzy. „Tak sobie
myślę...” to książka, którą niedawno, bo
w 2011 r., Jerzy Stuhr w zeszycie podarowanym przez córkę napisał ręcznie, gdy zachorował na raka.

Reporter z ołówkiem

Gdy wszędzie dookoła słychać, że wszystko, co dobre, musi być multimedialne – prezentacja, wykład, tablica w szkole, dziennikarz, reporter... – wpada mi w ręce fragment tekstu Cezarego Polaka z „Gazety Wyborczej” o spotkaniu z Ryszardem
Kapuścińskim. „Jak pisze książki wybitny
pisarz i reportażysta Ryszard Kapuściński?
Nie używa komputera i dyktafonu. Pisze
ręcznie – często ołówkiem – w specjalnych
zeszytach. Jeśli ma dobry dzień, udaje mu
się napisać góra półtorej strony tekstu. Często notuje na skrawkach papieru albo marginesach gazet. Teksty przepisuje (ręcznie),
redaguje po kilka razy i skraca. W książce
ukazuje się średnio jedna czwarta pierwszej wersji tekstu”. Ktoś może sobie pomyśleć: no tak, ale Kapuściński opowiadał
o swym ręcznym pisaniu na spotkaniu promującym zbiór „Lapidarium” w 2002 r. To
jednak dość dawno.

Krakowski mistrz pióra

Postanawiam sprawdzić, kto dziś wszystko pisze ręcznie. Czy jeszcze w ogóle są tacy ludzie? Kilka telefonów do wydawnictw,
kilka rozmów i okazuje się, że nie brakuje
autorów, którzy nie ulegli magnesowi klawiatury. Na przykład poetka Krystyna
Miłobędzka, na przykład poeta i pisarz Marcin Świetlicki. Piszę więc do autora powieści „Dwanaście”, „Trzynaście”
i „Jedenaście”, że słyszałam, iż swoje utwo-
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Miłość napisana trwa dłużej

W Wydawnictwie Literackim mówią mi, że
autorką, która cały czas pisze swoje książki ręcznie, jest też Roma Ligocka. Dzwonię
więc do autorki bestsellerowej „Dziewczynki w czerwonym płaszczyku” i pytam,
dlaczego jeszcze pisze ręcznie.
– Nie chodzi o „jeszcze”, ja się w ogóle
przedtymsłowembardzobronię–mówiRoma Ligocka. – Chodzi o świadomy wybór.

Gdy pojawiły się komputery, pisarka
mieszkała w Niemczech, miała tam świetną agentkę. Zastanawiała się, czy zamienić
pióro na komputer. Wtedy agentka jej to
odradziła. Powiedziała: „Nie rób tego, bo
to jest zupełnie inny rodzaj pisania i zupełnie inny rodzaj myślenia”.
– I miała rację. Słowo pisane ręcznie
ma bardziej materialny i widzialny wymiar. Człowiek piszący ręcznie ma
przed sobą białą, pustą kartkę papieru
i czuje się w jakiś sposób bogiem, dlatego że stwarza świat od nowa – opowiada
Roma Ligocka. – Pisze jedno słowo,
na przykład „miłość” albo „wolność”, albo „Babcia gotowała rosół” – tak się zaczyna jedna z moich książek – i stwarza
przez te słowa, które widzi, których nie
skasuje jednym kliknięciem, świat. I to
jest zupełnie inne przeżycie.
Autorka książki „Droga Romo” dodaje,
że pisaniu ręcznemu poświęca więcej czasu i trudu niż pisaniu na komputerze i dlatego bardziej szanuje tę pracę. Praca to tym
bardziej ciężka, że trzeba pisać starannie,
czytelnie, tak by ktoś, kto będzie tekst przenosił na komputer, nie miał z tym problemów. Ciężka, ale mimo to przyjemna.
– Ona nie jest taka mechaniczna. Jest
ciężka, wyrobnicza, trochę jak kopanie
ogródka – mówi pisarka. – Poza tym podczas pisania ręcznego dłużej się myśli. Ma
się więcej czasu na zastanawianie, bo napisanie słowa „miłość” trwa dłużej niż wystukanie go na klawiaturze.

Długopis, gdy trudniej

Bohdan Zadura, poeta, prozaik i tłumacz,
wspomina, że kiedy zaczynał pisać wiersze (koniec lat 50., początek 60.), maszyna
do pisania była czymś nieosiągalnym, naturalne więc, że pisało się tym, co było
w zasięgu.
– Nie zamieniłem pióra na komputer.
Wszystko zależy od okoliczności. Wiersze
przychodzą do głowy w różnych sytuacjach, pomysły na nie na ogół zapisuję ręcznie na papierze, czasem to może być bilet
kolejowy – opowiada Bohdan Zadura.
– Często zdarza mi się w przypadku dłuższych wierszy kilkanaście czy kilkadziesiąt
pierwszych linijek pisać ręcznie, potem
wklepywać je do komputera i dalej używać
już klawiatury, a nie długopisu.
Długopis na komputer Bohdan Zadura
zamienił jako tłumacz. Choć przy tłumaczeniu wierszy dzisiaj też często mu się
zdarza sięgać po kartkę i długopis, kiedy
staje przed jakimś trudnym problemem; to
mogą być na przykład kłopoty ze znalezieniem właściwego rymu. – Czasem, przy dużych strukturach poetyckich, kiedy skojarzenia następują po sobie bardzo szybko
i wpada się w coś w rodzaju transu, bazgranie jest bardziej efektywne niż stukanie
w klawisze, bo szybsze – dodaje autor tomu „Nocne życie”.

Za literami stoi żywy człowiek

Jest coś jeszcze, ciekawego zwłaszcza dla
czytelnika: w rękopisach widać cały proces twórczy, to, że ktoś coś skreślił, zmienił. Na kartce zostają wszystkie wersje tekstu, które w komputerze tak łatwo przepadają bezpowrotnie.
– W rękopisach wielkich pisarzy widzimy ich mękę, wątpliwości, wahania. To jest
fascynujące – mówi Roma Ligocka. – Pismo dużo nam mówi o pisarzu. Mam list
Gombrowicza, który kiedyś do mnie napisał – wiele, wiele lat temu. I dzisiaj, kiedy
biorę go do ręki, widzę ten papier listowy,
jego pismo i myślę sobie: „No, to był Gombrowicz!”. Gdyby do mnie mejla posłał, to
tego doznania bym chyba nie miała.
Słucham pisarki i myślę o liściku, który
dostałam na początku listopada. W środku
był folder o stawianym właśnie we Wrocławiu pomniku Wojciecha Korfantego, eleganckie zaproszenie na uroczystość odsłonięcia i krótki list od Stanisława Gebhardta,
prezesa Fundacji Odbudowy Demokracji
im. Ignacego Paderewskiego. Kremowa
kratka z logo fundacji i odręcznie napisanymi czarnym piórem kilkoma zdaniami
najdłużej skupiała moją uwagę. Niby tylko
trzy zdania, ale widziałam za nimi i nadal
widzę, gdy patrzę na tę kartkę, bardzo eleganckiego starszego pana, piękną polszczyzną opowiadającego ciekawe zdarzenia
z historii Europy, w których brał udział. Nie,
nie, tego wszystkiego w liściku o monumencie nie ma, ale to się jakoś dziwnie wyłania zza nakreślonych przez niego starannie kilku słów. Jego nieco archaiczny charakter pisma jakoś mnie wzrusza. Podobne ma moja babcia.

Spór stary jak świat?

Zastanawiam się, kto ma rację. Czy Finowie, porzucając naukę ręcznego pisania?
Czy raczej ci, którzy kurczowo trzymają się
pióra, długopisu, ołówka, bo pisząc ręcznie, inaczej myślą? A może to tylko kolejna z dyskusji, która pojawia się zawsze, gdy
w życie wchodzi nowy wynalazek?
Przypomina mi się lektura ze studiów.
Walter J. Ong, amerykański jezuita, profesor literatury angielskiej i filozof, w artykule „Pismo a struktura świadomości”
zauważył, że „zarzuty dziś kierowane
przeciw komputerom zostały postawione
przez Platona pismu”. Starożytny filozof
twierdził, że pismo jest nieludzkie, niszczy pamięć, osłabia myślenie, nie odpowiada. Amerykanin świetnie skomentował te platońskie zarzuty: „Jedną ze słabych stron stanowiska Platon było to, że
chcąc przydać swym zastrzeżeniom skuteczności, utrwalał je na piśmie, podobnie
jak jedną ze słabych stron stanowiska niechętnego drukowi było wyrażanie go
za pomocą druku”. Jak w tym kontekście
wypada artykuł chwalący zalety ręcznego
pisma napisany na komputerze? a
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Kto ma kota na punkcie kota, a kto psa?
Czasem koszt zabiegu
wiele razy przekracza
nominalną wartość
zwierzaka. Ale ta
wartość jest dla ludzi
bez znaczenia, chodzi
przecież o przyjaciela
– mówi dr Jarosław
Orzeł, krakowski
weterynarz
Zbigniew Bartuś
redakcja@polskatimes.pl

B

yła piorunująco urocza.
Zwinięta w kulkę pod
furtką patrzyła na mnie
oczyma kota ze „Shreka”. Nie dało się jej ominąć. Można ją było rozdeptać, wyrzucić lub wziąć na ręce. A kiedy już wziąłem…
Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że przenosząc ją przez próg domu, wkraczam
w całkiem nieznany mi wcześniej świat.
Świat, w którym rodzice właścicielki chomika bez wahania wydają na operację
wartego 5 zł zwierzątka 700 zł (w tym
znieczulenie 50 zł), a niedojadający samotny emeryt otrzymujący z ZUS okrągły tysiąc leczy swego kundla za 3 tys. zł.
Świat, w którym dieta niejednego kota
jest bogatsza (i droższa) od posiłków
większości ludzi.
Świat klimatyzowanych kuwet, złotych
misek, ekskluzywnych wybiegów dla świnek, ubranek z australijskiej wełny i psich
garderób (w kształcie pralki – za jedyne
598 zł w promocji), hoteli (oraz spa!) dla
koni w cenie noclegu w Marriotcie. Świat
cyfrowych mediów społecznościowych,
w których zdjęcia psów i kotów pojawiają się dwa razy częściej niż zdjęcia ludzi.
Przez wiele lat Polacy mieli zwierzęta.
Dziś coraz częściej zwierzęta mają Polaków. Na torby, słoiczki, puszki i saszetki
z pożywieniem dla samych tylko psów
i kotów wydamy w tym roku ponad 2 mld
zł. Na razie gotowym jedzeniem karmiony jest co piąty zwierzak w Polsce, podczas gdy na Zachodzie – co drugi. Ale nasz
rynek rośnie w tempie 8 proc. rocznie,
więc za parę lat dogonimy bogate kraje.
Również pod względem jakości produktów podawanych milusińskim – szybko
spada bowiem u nas sprzedaż najtańszej
karmy, a rośnie udział jedzenia premium,
z górnej półki. Żaden segment branży spożywczej nie rozwija się tak szybko. Ćwierć
wieku temu, na początku polskich przemian, prorok wieszczący takie zjawiska
trafiłby do psychiatryka.
– Polska lat 80. była krajem bardzo
biednych ludzi, którzy sami nie mieli co
jeść. Posiadanie w domu zwierzaka potęgowało problem i w przypadku większego psa wymagało nie lada wyrzeczeń – wyjaśnia dr Jarosław Orzeł, krakowski lekarz

weterynarii. Dodaje, że PRL nie traktował
poważnie małych zwierząt. Państwo widziało jedynie krowy, świnie, konie…
Do nich dostosowało cały system żywienia i leczenia. – Koty i psy? To była fanaberia i rzecz niepotrzebna systemowi – komentuje doktor.
Za komuny lekarze weterynarii byli
pracownikami państwowego zakładu leczenia zwierząt – jeździli w teren do konia
bądź krowy, leczyli, a państwo im za to
płaciło. Ćwierć wieku temu ten system się
rozpadł. W olbrzymim Krakowie działała
wtedy tylko jedna lecznica dla zwierząt,
przy ul. Brodowicza. Zajmowała się, a jakże, krowami, świniami, końmi. Wprawdzie w nagłych wypadkach można tam było zawieźć psa lub kota, ale… – Lekarze nie
znali się aż tak dobrze na małych zwierzętach. Na studiach psy i koty zajmowały zaledwie kilka procent wpajanej nam wiedzy – przyznaje dr Orzeł.
W latach 90. lekarze weterynarii stracili państwowe posady i rozpoczęli pracę
na własny rachunek. Poupadały PGR-y,
a indywidualni rolnicy nie mieli pieniędzy. Sytuacja wydawała się beznadziejna.
Studentom weterynarii, z uwagi na krach
starego systemu finansowania zoolecznictwa, proponowano przejście na studia
medyczne. Tylko część z nich widziała
przyszłość w wybranym wcześniej fachu.
Dziś w samym Krakowie działa ponad 100
lecznic, a prognozy mówią, że wkrótce
może być ich 400. Koszt normalnej wizyty: około 50 zł, nocą do 150 zł. Kilkutygodniowa terapia – z diagnostyką na takim samym poziomie jak u ludzi – może pochłonąć kilkaset złotych. Zabiegi chirurgiczne
są dużo droższe. – Bywa, że wielokrotnie
przekraczają nominalną wartość zwierzęcia. Ale ta wartość jest dla ludzi bez znaczenia. Chodzi przecież o przyjaciela, a ten
nie ma ceny – mówi dr Orzeł.
W całej Polsce pracuje już ponad 15 tys.
lekarzy weterynarii. Z każdym rokiem
przybywa ponad 700 nowych. Prowadzą
7 tys. indywidualnych praktyk, 3 tys. gabinetów, lecznic, przychodni i klinik kurujących małe zwierzęta oraz 2,3 tys. lecznic zajmujących się zwierzętami hodowlanymi. Dorzucić do tego trzeba półtora
tysiąca praktyk mieszanych i 150 wyspecjalizowanych w leczeniu koni. Zatem to,
co wydawało się dwie dekady temu niewyobrażalne, psy i koty – z pomocą królików, świnek i chomików – dają utrzymanie większej liczbie fachowców niż krowy,
świnie i drób. A na utrzymanie tego
wszystkiego nie płyną publiczne pieniądze z jakiegoś zwierzęcego NFZ ani ZUS.
Za porady, lekarstwa, zabiegi płacą w stu
procentach właściciele zwierząt. I nie mają przy tym żadnych wątpliwości. Ba, gotowi są zapłacić więcej, byle dostać się
do odpowiedniego fachowca.
– Niestety, sam widzę, że część właścicieli zwierząt, zwłaszcza osób starszych
i samotnych, nie ma pieniędzy na coraz
kosztowniejsze usługi i lekarstwa – przyznaje dr Orzeł.
Coraz bardziej świadomy klient oczekuje usług na najwyższym poziomie.
Branża bardzo się przez to specjalizuje. Są specjaliści od kotów, od psów,
od chomików, od ptaków. Są chirurdzy i diagności, powoli pojawiają się anestezjolodzy, a także zwierzęcy kardiolodzy, onkolodzy, gastrolodzy i – oczywiście – psycholodzy. W zabie-

Połowa polskich rodzin ma
psy i koty. Należymy
tu do światowej czołówki.
Pies macha
ogonem przyjaźnie,
gdy chce się bawić.
Kot – wtedy, gdy jest
zdenerwowany.
Kot nienawidzi i nie
wybacza złego traktowania. Niczym góral
długo nosi w sobie zadrę. Dobrze traktowany przywiązuje się
do właściciela i odwdzięcza swym towarzystwem oraz podsuwaniem karku do pogłaskania.
Do niedawna wśród
polskich kociarzy
panowała moda
na pochodzące z północnej Ameryki
mainkuny (Maine
Coon), inteligentne,
żywiołowe i ogromne
(potrafią ważyć ponad
10 kg). Teraz jest trend
na koty bezwłose, jak
sfinks czy Ukrainian
Levkoy.
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Zwierzaki

gu kota potrafi uczestniczyć nawet siedem
osób. – Zmierza to, wzorem Zachodu,
w tym samym kierunku co medycyna
ludzka – komentuje dr Orzeł.
Jeśli w pomieszczeniu ustawiono sto
pudełek, to w którym jest kot? W każdym. Ten żart wydawał mi się abstrakcyjny, dopóki nie przyniosłem do domu
dwumiesięcznej kotki. Po kwadransie była wszędzie. Nazwaliśmy ją Zosia.
Od pierwszego wejrzenia została członkiem rodziny. Ponadto zastępuje telewizor. Jej popisy są warte oglądania sto razy bardziej od popisów polityków. – Zwierzę momentalnie podnosi poziom empatii. Cała rodzina zaczyna inaczej funkcjonować – twierdzi na podstawie wieloletnich obserwacji Jarosław Orzeł.
Pozostaje odwieczne pytanie: co oznacza fakt, że mam kota na punkcie kota.
Według obiegowej opinii kociarze to miłośnicy wolności i twórczego nieładu (co
by się poniekąd zgadzało). Psiarze z kolei
mają cenić lojalność i podporządkowanie.
– A może kociarze są bardziej leniwi,
a psiarze bardziej aktywni? – dr Orzeł
z uśmiechem kwituje, że kot jest mniej absorbujący, nie trzeba z nim wychodzić
za potrzebą itp. A np. choroba 60-kilogramowego psa, który wymaga zniesienia
na rękach z trzeciego piętra, to nie lada
problem, nie wspominając o jego regularnym wyprowadzaniu na spacer. – Z tego
powodu ludzie starsi, zwłaszcza niedołężni, niesamodzielni, preferują koty. Nie ma
to nic wspólnego z ich charakterem – podkreśla lekarz.
Dostrzega w sercach i umysłach Polaków dwie rewolucyjne

zmiany. Pierwsza to niebywały wzrost empatii do zwierząt. Dotyczy to wszystkich
niemal grup społecznych. – Jeszcze po studiach dominowała praktyka eutanazji
miotów ślepych. Było to barbarzyństwo.
A teraz? Miotów się już nie usypia. Po prostu energicznie szuka się domu dla każdego psa i każdego kota – mówi dr Orzeł. Szukają sami właściciele zwierząt, pomagają
liczne organizacje wspierane przez media,
są portale i akcje w internecie, są schroniska. Powszechna stała się też sterylizacja
zwierząt, więc niechcianych małych jest
po prostu mniej.
– Zdecydowana większość z nas wie
i czuje, że zwierzę nie jest towarem. Pozostałości starego podejścia dostrzec można już tylko na głębokiej wsi. Większość
Polaków widzi w pupilu normalnego domownika, powiernika swoich uczuć. Zasługującego na szacunek, często miłość
– opisuje lekarz.
Efektem tego jest druga istotna zmiana: coraz więcej ludzi wierzy, że zwierzę
może całkowicie zastąpić innego człowieka. Niby czemu nie – skoro kot lub pies jest
normalnym domownikiem, do którego się
mówi, z którym się je, spędza wolny czas,
spaceruje, śpi? – Rozumiem, gdy ktoś – np.
z powodu śmierci współmałżonka – został
sam. Emocjonalna relacja ze zwierzęciem
staje się dla niego namiastką więzi utraconej. Ale niepokojąco często zdarza się, że
młode pary mają psa lub kota zamiast
dzieci – zauważa dr Orzeł. Przyznaje, że
ów „nowy model rodziny”, 2 + pies, przyszedł do nas z bogatych krajów Zachodu,
gdzie rozpowszechnił się parę dekad temu. Co może stanowić jeden z powodów
kryzysu demograficznego.
– Dobrze, gdy posiadanie psa lub kota
jest wstępem do posiadania dzieci. Można się przy tym nauczyć odpowiedzialności, czułości, troskliwej opieki. Ale niech to
nie będzie zamiast – podkreśla doktor.
Patrzę na brykającą Zośkę i serce rośnie. Jest już zdrowa, a było kiepsko. Wirus
w jelitach. Śmiertelnie groźny. Nasłuchałem się tragicznych opowieści w poczekalni kociej przychodni. Przypominały
do złudzenia te z izby przyjęć w ludzkim
szpitalu. Przy okazji nauczyłem się przeliczać czas ludzki na psi i koci. Na wiosnę
Zosia będzie świętować pierwsze urodziny, czyli – po naszemu – osiemnastkę.
Podobny ludzki wiek osiągnęłaby, gdyby była średniej wielkości psem (większym czas płynie wolniej, mniejszym
– szybciej). W wieku ośmiu lat kotka
skończy naszą pięćdziesiątkę. To
przeciętna długość życia hasających
na zewnątrz dachowców. Kanapowce
dociągają do 20 lat (choć Creme Puff
z Księgi Guinnessa żyła 38!), co
w przeliczeniu na nasze daje 84.
Wygląda na to, że jeśli będę się dobrze opiekował kotem i sobą, Zosia
stanie się w pewnym momencie
starsza ode mnie. Ba, wcześniej
przejdzie na emeryturę!
Strasznie się muszę jeszcze napracować, żeby zarobić na karmę,
żwirek i (nie daj Boże!) lecznicę. Zamierzam o tym z Zośką pogadać
w Wigilię. Może wreszcie zdobędzie
się na jakieś „dziękuję”?
Choć nie żywię przesadnej nadziei. Koty są w tym mocno
powściągliwe, jak chomiki
i króliki. Wdzięczność jest domeną psów i koni. A
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Bycie artystą jest darem. Niektórzy
z niego umieją skorzystać, inni nie
Dziś sztuką może być
wszystko. Ale to nie
znaczy, że każdy może
sztukę tworzyć.
Ważne są nie tylko
forma, ale także
tekst i kontekst
– podkreśla
Anda Rottenberg,
historyk sztuki
Ewelina Nowakowska
e.nowakowska@polskatimes.pl

Co mózg Marszałka ma wspólnego ze sztuką współczesną?
To pani pow inna zadać sobie to
py t a n i e .
Zadaję i trudno mi uzyskać odpowiedź.
Mowa o tablicach z fotografiami mózgu Józefa Piłsudskiego, które możemy zobaczyć w Zachęcie przy okazji wystawy „Postęp i higiena”.
To wystawa, która jest w dużym stopniu poświęcona eugenice i badaniom
nad człowiekiem. Mózg Marszałka został
zapisany naukowcom i zbadany w laboratorium w Wilnie w 1938 r. Plansze
z mózgiem Józefa Piłsudskiego nie są
dziełem sztuki. Są zapisem badań medycznych. Wiążą się silnie z obiektem,
który znajduje się obok, czyli tzw. kartą
frenologiczną, na której wyszczególnione zostały różne obszary mózgu odpowiedzialne za nasze cechy, talenty, humory,
temperament, inteligencję czy zdolność
uczenia się.
Wspomina Pani o karcie frenologicznej.
Czym jest frenologia?
Frenologia była nauką bardzo popularną przed wojną. Ludzie byli głęboko
przekonani, że w zależności od tego, jak
mocno rozwinięty jest określony ośrodek
mózgu, taki będzie człowiek. Moim celem nie było jednak pokazanie eksponatów medycznych. Wystawa nie jest wykładem, ale dyskursem dziejącym się
w trzech wymiarach. Kontekst, jaki tworzą dla siebie poszczególne obiekty, buduje dukt narracyjny ekspozycji. Nazywam to wartością dodaną, czyli takim
naddatkiem, który pojawia się „pomiędzy” znaczeniami poszczególnych przedmiotów i dzieł.
O czym traktuje wystawa?
Wystawa nie jest poświęcona tylko eugenice i sposobom badania mózgu. Ekspozycja dotyczy tego, w jaki sposób odkrycia
naukowe, m.in. z dziedziny medycyny
i antropologii, w powiązaniu z myślą spo-

kształtowane były kolejne kanony
w sztuce – nazywamy je stylami. Wraz ze
zmianą paradygmatu przekształceniu
ulegał również sposób tworzenia sztuki.
Dlatego możemy wyróżnić sztukę egipską, mezopotamską, mykeńską, ateńską.
Właściwie stosowanie tego typu rozróżnień możliwe było do końca XIX w., bo
w XX w. wszystkie modele sztuki zostały rozerwane.

łeczną XIX w. zostały wykorzystane
w XX w. pod hasłami postępu. Wystawa
wiąże się z definicją rasy, teorią dziedziczenia cech i postrzeganiem źródeł chorób.
W ten sposób ujawnia się relacja sztuki
do rzeczywistości?
Pojęcie „postępu” wyznaczało kierunek życia społecznego. Było ono też naczelną zasadą modernizmu. Mnie w tej
wystawie interesuje to, jak oddzielne gałęzie nauki i wiedzy przeplatały się między sobą i jakie istniały między nimi
współzależności. Również moment,
w którym uwaga społeczna przesunęła się
z jednostki na zbiorowość. Wówczas bowiem idea postępu spożytkowana została w procesach dehumanizacyjnych.

No właśnie. I czy przypadkiem nie nastąpiło
pewne uproszczenie? Joseph Beuys, znany
niemiecki artysta, teoretyk sztuki i reformator społeczny, twierdził, że każdy może być
artystą.
To tak, jak każdy może być poetą. Poetą się bywa. I artystą też się bywa. Zdarza się, że ktoś, pisząc coś na płocie sprayem, jest poetą, ale może być również tak,
że ktoś kto pisze złotą stalówką poetą nie
jest.

Mówi Pani, że ważne w odbiorze tej wystawy jest dostrzeżenie zależności między ideami modernizmu i postępu a procesami poznawczymi człowieka. Odbiór wystawy może być jednak trudny. Jak zatem ją interpretować?
Jak państwo chcą.
To nie jest takie proste. Oglądamy i nie rozumiemy.
Sztuka to język. Z kolei język wymaga
poznania. Nie jest tak, że jest on nam dany razem z narodzinami. Niestety, problem polega na tym, że większość populacji świata nie rozumie nawet swojego języka ojczystego. Czytanie ze zrozumieniem
sprawia ogromne trudności. Osoby, które znają alfabet i umieją czytać, nie potrafią często zrozumieć prostych komunikatów. Jak zatem te osoby mogą rozumieć
dzieło sztuki? Dzieło sztuki to jest przecież tak samo zakodowane jak język.
Co jest gwarantem zrozumienia?
Ważne, aby odbiorca zrozumiał komunikat. Musi poznać język, którym ten komunikat został zapisany. Każdy przekaz
kulturowy potrzebuje przygotowania.
Musimy poznać kod, który pozwala odczytać przekaz.
Nie wystarczy zatrzymać się na poziomie
formy?
Forma jest funkcją treści. Do określonej treści musi być zastosowana konkret-

Sztuka jest bliższa
poezji. Artyści
poruszają się
na poziomie
alegorii, czyli
w przestrzeni
umowności

FOT. BARTEK SYTA

Rozmowa

b Rottenberg: Odbiorca powinien obcować ze sztuką poprzez
emocje, jakie wyzwala w nim widziany obiekt. Liczy się też wiedza
na forma – bez tego dzieło nie istnieje. Nie
ma formy dla formy. Owszem był taki moment w sztuce, kiedy mówiono o tym, że
musi ona mówić sama za siebie. Takie były założenia modernizmu. W rzeczywistości była jednak zakorzeniona w określonej filozofii i ideologii. Nie była pusta,
ale była znakiem czegoś.
To znaczy, że ideologia i kontekst znaczeń
budują interpretację sztuki?
Budują znaczenie. Gdy znamy znaczenie, to znamy komunikat.
Gdy poznamy komunikat, będziemy wstanie określić, co jest sztuką, a co nie?
Dziś sztuką może być wszystko. Ale
znając komunikat, dotrzemy do tego, co
artysta chciał nam powiedzieć. Tak jak
czytając książkę, zrozumiemy, co pisarz
chciał nam przekazać w swoim dziele.
Sztuka jest bliższa poezji. Artyści poruszają się na poziomie alegorii, czyli w przestrzeni większej umowności.
Pytanie, jak dotrzeć do wizji artysty?
Ważne, aby obudzić w sobie wrażliwość. Nie podchodzić do sztuki z siatką
już rozpoznanych schematów kulturowych i spojrzeć na dzieło bez uprzedzeń,
uruchomić wyobraźnię.
To od czego zależy, co dziś nazwiemy sztuką, a czego nie?
Nie ma stałych reguł i kanonów. Próbowano je tworzyć już kilka tysięcy lat
temu. W starożytnym Egipcie na przykład istniała recepta, jak należy przedstawiać sylwetkę człowieka. Tak, aby
przeciętny Egipcjanin wiedział, co znajduje się na obrazku. Był to pewien kanon, bardzo umowny. W ten sposób

Anda
Rottenberg,
historyk sztuki, krytyk
i kurator sztuki, w latach 1993–2001 dyrektor galerii Zachęta
w Warszawie.

Zatem kto dziś jest artystą? Kim jest ten, którego nazywamy artystą?
W myśl tego, co powiedział Beuys,
można być poetą, ale tylko jednego wiersza. Bycie artystą jest darem. Jedni umieją z tego daru skorzystać, inni nie.
Skoro dziś nie ma kanonu, to czy kontakt
z dziełem nie jest pewnego rodzaju problemem dla odbiorcy?
Dlaczego miałby być problemem?
Mam na myśli osoby, które nie rozumieją
sztuki współczesnej – nie potrafią jej interpretować. Kanon narzucał ramy interpretacyjne i dawał pewne wskazówki. Także jak
definiowaćartystę. Bez z nich może byćtrudnozrozumieći interpretować,coartystamiał
na myśli.
Pytanie, czy odbiorcy muszą interpretować sztukę współczesną? To krytyk lub
analityk sztuki mają za zadanie interpretować dzieło. Odbiorca powinien obcować ze sztuką poprzez emocje, jakie wyzwala w nim widziany obiekt.
Możliwe jest odrzucenie interpretacji?
To przychodzi samo. Im więcej się wie,
tym więcej się widzi. Potrzebna jest edukacja artystyczna. Analfabeta nic nie zobaczy, tak jak i nie przeczyta. Będzie miał
kłopot ze zrozumieniem najprostszego
tekstu.
Roman Ingarden, polski filozof, pisał o miejscach niedookreślonych w dziele. To, czego
artystanieprzedstawiodbiorcy,musionsam
sobie dopowiedzieć. Na treść dopowiedzeń
mają wpływ nasze doświadczenia życiowe.
Sens przekazu rodzi się w wyniku dialogu
dzieła z odbiorcą?
Tak. Każdy widzi to, co wie.
Zatem aby zrozumieć sztukę współczesną,
nie musimy wpisywać się w kanony, na siłę
upychać dzieło w konkretne ramy – wystarczy użyć wyobraźni?
Każda wystawa tego wymaga. O tym,
czy dany przedmiot ma funkcjonować jako dzieło sztuki, rozstrzyga w pewnym
sensie odbiorca. Powinien on poddać się
wymowie dzieła. Ważne, aby dać się
wciągnąć w grę i uruchomić w sobie jakieś
odczucia. a
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b Ostatnia część trylogii „Hobbit: Bitwa
pięciu armii” to koniec podróży dzielnego
Bilbo i krasnoludów z Ereboru. W tym
rozdziale cała drużyna stoczy ostateczną
walkę ze smokiem Smaugiem

Trylogia „Hobbit” jako przewodnik
po naszym zwaśnionym świecie
To baśniowe odzwierciedlenie współczesnych kwestii
sprawia, że seria książek o elfach i goblinach stała się
największą epopeją XX w. – dowodzi Josh Glancy.
Tolkienowski świat Śródziemia nigdy się nie zestarzeje
Film

Josh Glancy
redakcja@polskatimes.pl

D

la młodych czytelników
J.R.R. Tolkien jest pokrzepiającym przewodnikiem
po twardej rzeczywistości. Mimo że w tym tygodniu Bilbo Baggins dochodzi do końca filmowej sagi, nadal niesie lekcje dla nas wszystkich – pisze Josh Glancy.
Miałem cztery lata, gdy moja siostra Anna zaczęła mi czytać „Hobbita” do podusz-

ki. J.R.R. Tolkien szybko stał się głównym
autorem mojego dzieciństwa. Na każdy
wakacyjny wyjazd targałem ze sobą
ogromny egzemplarz „Władcy pierścieni”
– dużo wcześniej, zanim byłem w stanie go
zrozumieć.
W rodzinie zaczęli mnie nazywać Bilbo
(nadal tak do mnie mówią), a każdego lata
powracałem do tych książek, żeby na nowo
zaprzyjaźnić się z ulubionymi hobbitami
i czarodziejami. Tolkienowskie Śródziemie
stało się moim drugim światem: borek
w pobliżu mojego domu przeobraził się
w las Fangorn, a wyjazdy na wieś stały się
wizytą w Shire. Nasz pies, golden retriever,
został oczywiście nazwany Samwise
– na cześć Samwise’a Gamgee, zaufanego
i lojalnego towarzysza Frodo Bagginsa. Na-

„Hobbit”
Na kanwie słynnej powieści J.R.R.
Tolkiena powstała nie
mniej słynna trylogia
filmowa nowozelandzkiego reżysera
Petera Jacksona.
Tolkien uważany jest
za jednego z największych pisarzy ubiegłego stulecia. Jackson to
w tej chwili jeden
z najlepiej opłacanych
reżyserów na świecie.

wet moje 21. urodziny urządziłem w stylu
„Władcy pierścieni”. Moi zdziwieni, ale oddani przyjaciele posłusznie założyli spiczaste uszy i korony elfów na wyprawę do pubu w Oxfordshire. Prawdę mówiąc, nie mieli innego wyjścia.
Tak jak dla wielu fanów opowieści
Tolkiena oparte na nich filmy stały się dla
mnie grudniową pielgrzymką, nierozerwalnie związaną z Bożym Narodzeniem
i Chanuką, z ciemnymi wieczorami i ciepłymi światełkami. Wciąż pamiętam ten
moment, gdy po raz pierwszy zobaczyłem
Shire na kinowym ekranie, bardziej zielone i piękniejsze, niż mogłem sobie wyobrazić. Byłem bliski łez. Ten drugi świat nagle
wyszedł z mojej głowy i ożył przed moimi
oczami. W tym tygodniu premierę ma
„Hobbit: Bitwa pięciu armii”, szósta i zapewne ostatnia część epickiej serii Petera
Jacksona. Przyszedł czas na ostatnią pielgrzymkę.
Skąd ta obsesja? Z pewnością uwielbiałem świat fantazji Tolkiena, z jego mówiącymi drzewami i olśniewającymi elfami.
Uwielbiałem uciekać od prozy podmiejskiego dzieciństwa i zagłębiać się w Śródziemie,

gdzie walki były szlachetne, a przyjaźnie
prawdziwe.
Ale te historie miały też głębszy powab.
Pod koniec XX w., kiedy dorastałem, mroki
wojny nadal zajmowały poczesne miejsce
w pamięci zbiorowej. W znacznie większym
stopniu niż obowiązkowe studiowanie Biblii mity i legendy Tolkiena pomagały mi je
zrozumieć.
Gdy uczyłem się o Holokauście, w którym zginęło tak wielu moich kuzynów, myślałem o bezlitosnym okrucieństwie Saurona i jego orków. Gdy mój dobroduszny
dziadek opowiadał mi o nalotach bombowych na Berlin, wspominałem łagodnych
hobbitów idących na wojnę z Mordorem,
pochłoniętych przez konflikt znacznie większy od nich. Gdy szkolni nauczyciele mówili o niezłomności i braterstwie żołnierzy
w okopach, myślałem o wielkim charakterze i wytrwałości Frodo oraz Samwise’a
w drodze do Góry Przeznaczenia. Brutalna
i trudna rzeczywistość stawała się bardziej
zrozumiała dzięki Tolkienowi.
To właśnie ta cecha – baśniowe odzwierciedlenie współczesnych kwestii – sprawiła, że seria książek o elfach i goblinach stała
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się największą epopeją XX w. Dla wielu osób
Tolkien jest ojcem gatunku fantasy, jednak
dla mnie jest on w istocie współczesnym pisarzem wojennym. Nie pojawia się na listach
wielkich XX-wiecznych autorów opisujących grozę wojny, razem z Ernestem
Hemingwayem czy Primo Levim. Nie uczą
o nim w szkole jak o Wilfredzie Owenie
i Siegfriedzie Sassoonie. Ale Tolkien jest być
może największy z nich wszystkich, a z pewnością jest najbardziej popularny. „Władca
pierścieni” systematycznie pojawia się
na szczytach sondaży dotyczących ulubionych książek, a ekranizacje opowieści
Tolkiena są już jedną z najbardziej lukratywnych kinowych serii, po „Harrym Potterze”
i „Jamesie Bondzie”.
Sam Tolkien stanowczo twierdził, że jego książki nie są alegorią wydarzeń XX w. Są
jednak przepojone jego doświadczeniem
tych wydarzeń. Tolkien, jako porucznik pułku fizylierów z Lancashire, brał udział w bitwie nad Sommą. Należał do pokolenia, które zostało zdziesiątkowane przez jedną wojnę, a po dwóch dekadach musiało oglądać
kolejną rzeź wojenną. Chociaż Śródziemie
jest fantazją, to jednak zawiera motywy, które mocno dzisiaj przemawiają: zderzenie
zwaśnionych ideologii, mechanizacja rzezi
i głęboka nostalgia za prostszą przeszłością.
U podstaw opowieści Tolkiena są zwyczajni hobbici, a szczególnie mimowolni bohaterowie Bilbo i Frodo Baggins. Podobnie
jak zwykli żołnierze w wojnach światowych
mają nagle służyć większej sprawie i bronić
swojej ukochanej ziemi. Dla tych żołnierzy
niespodziewany przeskok z wiejskiej sielanki do spustoszenia na polu bitwy nie był
wcale fantazją.
Znawca Tolkiena John Garth podsumowuje to trafnie w swojej książce „Tolkien
i pierwsza wojna światowa” (Tolkien and
the Great War): „Podejrzewam, że
Śródziemie wygląda nam tak znajomo i tak
głęboko do nas przemawia, ponieważ narodziło się wraz z dzisiejszym światem i zostało naznaczone przez te same straszne bóle
porodowe”.
Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, Tolkien był 22-letnim studentem literatury angielskiej w Exeter College w Oksfordzie. Był sierotą i zgodnie z życzeniem swej
matki został wychowany na katolika przez
księdza Francisa Morgana. Nie zaciągnął się
do wojska natychmiast, tylko najpierw
ukończył studia, żeby móc w przyszłości
utrzymać z pracy akademickiej rodzinę, którą chciał założyć z narzeczoną Edith Bratt.
W młodzieńczym życiu Tolkiena główną rolę odgrywała grupa bliskich przyjaciół,
która powstała w Szkole im. Króla Edwarda
w Birmingham. Grupa znana jako TCBS
– Klub Herbaciany i Towarzystwo Barrowiańskie (Tea Club and Barrovian Society)
– skupiała podobnie myślących uczniów,
których jednoczyły błyskotliwy dowcip, intelektualny zapał i zamiłowanie do picia herbaty w herbaciarni urządzonej w centrum
handlowym Barrow’s Stores, nieopodal
szkoły. Wszyscy czterej przyjaciele z grupy
– Tolkien, Geoffrey Smith, Rob Gilson
i Christopher Wiseman – walczyli na wojnie.
Tylko Tolkien i Wiseman przeżyli.
Służba Tolkiena we Francji była stosunkowo krótka, ponieważ przez dużą część
1917 r. przyszły pisarz zmagał się z gorączką okopową w szpitalu w Anglii. Ale i tak odcisnęła na nim trwałe piętno. Tolkien mówił, że jest „młodym człowiekiem ze zbyt
wielką wyobraźnią i zbyt małą odwagą fizyczną”. Ale w 1916 r. brał udział w bitwie
nad Sommą, uczestniczył w kilku atakach
ze swoim batalionem. To właśnie w tej morderczej bitwie zginęli jego przyjaciele Gilson
i Smith.
Tolkien określił tamtą wojnę jako upadek całego jego świata, pisał: „do 1918 r.
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wszyscy moi najlepsi przyjaciele, oprócz
jednego, już nie żyli”. Chociaż w twórczości nie odnosił się do wojny bezpośrednio,
tak jak Owen czy Sassoon, to doświadczenie wojny również jego określiło jako pisarza. Jego zainteresowanie baśniami zrodziło się z fascynacji językiem i kulturą ludową, ale ożyło dzięki wojnie.
W 1917 r., na odwrocie arkuszy nutowych z marszami wojskowymi, Tolkien napisał opowiadanie „Upadek Gondolinu”
(The Fall of Gondolin). To był jego pierwszy wkład do tego, co później określał jako
legendarium Śródziemia, ogromnej kolekcji opowieści, języków i genealogii obejmujących „Władcę pierścieni”, „Hobbita”
i „Silmarillion”.
Wpływ wojny na jego dzieło jest przedmiotem debaty. Sam Tolkien niechętnie podejmował ten temat: poecie W.H. Audenowi
powiedział, że jego instynktem jako pisarza
jest „ukrycie swojej samowiedzy i krytyki
życia, jakie zna, w formie mitów i legend”.
Niektóre paralele Tolkien potwierdzał
– takie jak oparcie postaci Samwise’a na szeregowych żołnierzach, których spotkał
w czasie wojny i uznawał za tak dalece lepszych od niego. Przyznał, że Martwe Bagna,
pełne trupów moczary, przez które przechodzili Frodo i Samwise, „zawdzięczają coś
północnej Francji po bitwie nad Sommą”.
Inne paralele też wydają się jasne. Zmechanizowany sposób prowadzenia wojny
przez złego czarownika Sarumana niewątpliwie odzwierciedla, na pewnym poziomie,
tę machinę do zabijania, jaką był zachodni
front. Podobnie – czterech młodych przyjaciół hobbitów opuszczających dom w Shire,
by wziąć udział w wojnie, przywodzi
na myśl czterech członków klubu TCBS, którzy poznali się jako uczniowie w Birmingham i zaciągnęli się do wojska, żeby
walczyć z Niemcami. W rzeczy samej opowieści Tolkiena są pełne męskich przyjaźni, wykuwających się w ogniu walki: elfa
Legolasa i krasnoluda Gimli, Bilbo i krasnoludów, królów ludzi Aragorna i Eomera.
Ale cechuje je też poczucie straty i zaabsorbowanie śmiercią. Elfy nieustannie nawiązują do dawniejszego świata przed
upadkiem. Po powrocie do Shire z przygód
na Wschodzie hobbici przekonują się, że ich
rodzinne strony bardzo się zmieniły, zastali niszczące efekty industrializacji, zanieczyszczeń, upadek starożytnej wspólnoty.
Znowu trudno tu nie zauważyć głębokiego,
wstrząsającego wpływu pierwszej wojny
światowej na brytyjskie społeczeństwo.
Szkoła, Uniwersytet w Oksfordzie i wojsko
to były światy zdominowane przez mężczyzn, co być może wyjaśnia niewielką liczbę – chociaż nie całkowity brak – żeńskich
postaci w dziełach Tolkiena.
Poza tymi paralelami wojna wywarła
głębszy wpływ na pisarstwo Tolkiena. „Woj-

Wpływ wojny
na dzieło Tolkiena
pozostaje
przedmiotem
debaty. Sam pisarz
nie komentował
tej kwestii

Krytycy Tolkiena
twierdzą, że jego
opowiadania
fantasy są formą
ucieczki, balsamem
dla jego
psychicznych ran

na narzuciła mu znaczenie i powagę, przeciągnęła go przez przerażenie, skrajne smutki i radości, odkryła przed nim świat na nowo w dziwnej, ekstremalnej formie” – pisze
Garth. „Gdyby nie ta wojna, to nie wiadomo, czy jego powieści skupiłyby się na konflikcie dobra ze złem”.
Ten konflikt ma kluczowe znaczenie
w dziele Tolkiena i jego atrakcyjności dla
współczesnej publiczności. Pokolenia czytelników, a teraz również miłośników kina,
przenosiły swoje uczucia dotyczące rzeczywistego świata – tak jak ja, gdy byłem dzieckiem – na Śródziemie. Wielu widziało
w złym Sauronie Hitlera lub Stalina. W orkach dostrzegano faszystowskich szturmowców lub sowieckich stachanowców
z wypranymi mózgami. Dzisiejsza zachodnia publiczność niewątpliwie będzie tworzyć jakieś paralele z barbarzyńskimi
dżihadystami z Państwa Islamskiego.
Ale nie taka była intencja autora: jego
poglądy na dobro i zło były znacznie bardziej zniuansowane. Orkami nie byli Niemcy, a elfami – Anglicy. Raczej Tolkien zobaczył bezpośrednio, że wojna uruchamia
wrodzony ludzki potencjał zarówno do zła,
jak i do heroizmu. W relatywistycznym,
współczesnym
świecie
wyprawa
do Śródziemia przypomina, że zło istnieje, i żeby rozkwitło, wystarczy tylko, żeby
dobrzy ludzie nic nie robili.
Krytycy Tolkiena twierdzą, że jego opowiadania fantasy są formą ucieczki, eskapizmu, balsamem dla jego psychicznych ran.
Być może jest w tym trochę prawdy, ale
w swoim eseju z 1939 r. „O baśniach” (On
Fairy-Stories) Tolkien broni eskapizmu
w fantasy.
– Ucieczka jest ewidentnie z reguły bardzo praktyczna, a może być nawet heroiczna – twierdzi. Innymi słowy – dlaczego mamy zamykać się w tym świecie, kiedy możemy uciec do innego, który przyniesie nam
oświecenie i radość?
Gatunek fantasy nie jest dla wszystkich.
Wymaga wyobraźni, ufności i zdolności
do tego, żeby nie śmiać się w nieodpowiednim momencie. Ale gdy się trafi ze wszystkim, tak jak się to udało Tolkienowi, to może nas trwale, wręcz atawistycznie zauroczyć. W dziełach Tolkiena mit i głęboki
symbolizm, zbudowane na wielu stuleciach zbiorowej pamięci i ludowych opowieści, przemawiają w sposób, do jakiego
realistyczna literatura wojenna nie jest
zdolna. Po uwolnieniu się z ograniczeń tego świata Tolkien mógł tworzyć wyobrażony, drugi świat, którym świetnie można
się było posłużyć jako zwierciadłem dla
epickich, często tragicznych wydarzeń dzisiejszych czasów.
Dzięki osadzeniu swoich opowieści
w świecie fantazji Tolkien był w stanie uniknąć ironii i rozdrobnienia literatury moder-

//35
nistycznej. To pozwalało mu pisać o pozornie przestarzałych ideach – takich jak honor,
odwaga, poświęcenie i braterstwo – tak, by
publiczność mogła w nie uwierzyć. Jego moralność jest przepojona chrześcijańskimi
przekonaniami, ale jego dzieło jest jeszcze
większe, gdyż czerpie z przedchrześcijańskich, nordyckich wpływów i sięga głęboko
do naszej kolektywnej nieświadomości.
Przenosząc wizję Tolkiena na ekran,
Jackson budował na tym dziedzictwie i udowodnił, że dzieło Tolkiena jest ważne dla
współczesnej publiczności. W roku premiery pierwszego filmu sprzedaż książki „Władca pierścieni” wzrosła o 1000 proc. Miliony
ludzi wróciły do tej literatury, kolejne miliony mogły przeżyć tę opowieść, której w inny sposób mogliby nie odkryć.
Filmy nie były pozbawione wad. Uczynienie z „Hobbita” trylogii było przeciągnięciem materiału, a błyskotliwość wizji
Jacksona nieco przygasła w miarę kolejnych
części serii. W wywiadzie udzielonym
w 2012 r. Christopher Tolkien, syn autora,
wypowiedział się bardzo krytycznie o filmach: – Przepaść między pięknem i powagą tej literatury a tym, czym stała się ona
na ekranie, była dla mnie przytłaczająca. Komercjalizacja zredukowała estetykę i filozoficzny wpływ tego dzieła do zera.
To niesprawiedliwa ocena. Filmy czasami muszą trochę wulgaryzować i upraszczać. Działając w ograniczeniach budżetowych i czasowych, twórcy ekranizacji nie
mogli całkowicie oddać sprawiedliwości
książkom Tolkiena. Niemniej jednak te filmy są oszałamiającym osiągnięciem.
Po niezliczonych falstartach Jackson znalazł
grupę twórców i producentów z odpowiednią ambicją i wytrwałością. Dzieło Tolkiena
wymagało kogoś, kto weźmie je na serio
i będzie rozumiał, że jest ono czymś więcej
niż tylko opowieścią dla dzieci, a Jackson
potraktował je bardzo poważnie. Tak jak
każda dobra opowieść fantasy to dzieło musiało być spójne i mieć wewnętrzny sens,
a to zapewniła obsesyjna dbałość Jacksona
o szczegóły.
Trzeba też było sprostać niezwykłym
wymaganiom Tolkiena co do miejsca wydarzeń opisanych w opowieści. Jackson znalazł takie miejsce w niesamowitych krajobrazach Nowej Zelandii. Tolkien będzie już
na zawsze kojarzony z tym krajem, nie tylko dzięki wysiłkom agencji turystycznych,
ale też ze względu na niezwykle szczęśliwe
połączenie wizjonerskiego umysłu z tym
prawdziwie spektakularnym zakątkiem naszej planety.
Jako miłośnik tych książek od dziecka
mogę powiedzieć, że wielką radością
i prawdziwym zaszczytem było dla mnie
obejrzenie niemal 15 godzin ekranizacji
Tolkiena. Filmy te sprawiły, że oksfordzki
profesor zyskał niebywałą popularność, a ja
mogę z dumą nosić mój pamiątkowy „jedyny pierścień”, tylko sporadycznie przyciągając zdziwione spojrzenia. Żałuję jedynie,
że zostały tylko niecałe dwie godziny tej filmowej epopei.
Jackson rozumiał, że Tolkien był pisarzem wojennym, i jego monumentalne
obrazy bitew są być może największym
osiągnięciem tych filmów. Filmy stały się
tak popularne, ponieważ są dobre, ale też
dlatego, że materiał źródłowy nadal przemawia do współczesnej publiczności
w sposób, w jaki niewiele innych dzieł jest
w stanie przemówić. To niezrównane połączenie starożytnych mitów i współczesnych
kwestii.
Tak jak w przypadku zwierciadła Galadrieli w królestwie Lothlorien każdy może
w nich dostrzec coś zupełnie odmiennego.
Każdy z nas może zobaczyć „to, co było, co
jest i co może się jeszcze wydarzyć”.
TŁUMACZENIE: WITOLD TUROPOLSKI
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Polski duchowny Konrad Krajewski, papieski
jałmużnik, co wieczór opuszcza wrota
Watykanu i rusza na pomoc tym, którzy jej
potrzebują. To pogotowie ratunkowe papieża
Sekrety Watykanu

Jowita Łuczak
j.luczak@polskatimes.pl

W

śród wszystkich
dotychczasowyc
h jałmużników
papieskich jeden
z nich – arcybiskup
Konrad
Krajewski – okazał się wyjątkowo zaangażowany i oddany ubogim. Włosi mawiają, że wieczorami można go znaleźć
w zaułkach włoskiej stolicy wśród kloszardów, którym niesie pomoc. Wymienianie jego wszystkich uczynków zajęłoby wiele stron, warto jednak pamiętać, że wyciąga on do wszystkich chętnie pomocną dłoń.
Papież Franciszek przed nadaniem
Konradowi Krajewskiemu tej ważnej
funkcji powiedział mu, że absolutnie nie
chce widzieć go za swoimi plecami,
przy biurku, że chce, by poszedł do ubogich. I tak też czyni. W jednym z wywiadów ks. Konrad przyznał z uśmiechem:
„Kiedy mówię papieżowi: »Dziś wieczór
wychodzę na miasto«, zawsze istnieje ryzyko, że pójdzie ze mną. On już taki jest,
nie myśli o kłopotach”. Duchowny łodzianin jest prawdziwym „przedłużeniem dłoni papieża Franciszka” i z całą
pewnością nie jest jałmużnikiem czekającym na biednych, którzy pojawią się
pod wrotami Watykanu. On sam ich szuka. Jak mówi, robi to, by przekraczać samego siebie. Pieniądze przeznaczone
przez papieża Franciszka na cele pomocy biednym trafiają do wszystkich potrzebujących.
Kim właściwie jest jałmużnik papieski
i czym dokładnie się zajmuje? Jest nim
bliski papieżowi arcybiskup, który zajmuje się udzielaniem jałmużny w imieniu
Ojca Świętego, udzielaniem błogosławieństw papieskich. Oczywiście wszystkie wpływy z tego tytułu przeznaczane
są na pomoc ubogim i na pozostałe dzieła papieskiego miłosierdzia.
Ostatnio, z okazji 78. urodzin papież
Franciszek podarował bezdomnym
z Rzymu kilkaset śpiworów, a ich dystrybucją, w imieniu Ojca Świętego, zajął się
właśnie arcybiskup Konrad Krajewski.
Arcybiskup Krajewski jeździł wieczorem
po Rzymie i rozdawał śpiwory bezdomnym. – To jest prezent dla ciebie od papieża z okazji jego urodzin – usłyszał każdy z obdarowanych.

Wszystkim znana jest również historia
o trzech bezdomnych odnalezionych przez
arcybiskupa i zaproszonych na śniadanie
urodzinowe do papieża Franciszka. Trzej
mężczyźni – Polak, Czech i Słowak – wraz
ze swoim wiernym towarzyszem życia
psem zostali odnalezieni na ulicach Rzymu i zabrani przez jałmużnika do Domu św.
Marty, gdzie mogli porozmawiać z papieżem i posilić się wspólnie ze wszystkimi.
Konrad Krajewski urodził się w Łodzi
25 listopada 1963 r. Lata 1982–1988 spędził
na nauce w Wyższym Seminarium Duchownym w rodzinnym mieście. W 1988 r.
uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przyjął
święcenia prezbiteratu z rąk łódzkiego biskupa diecezjalnego Władysława Ziółka.
Kolejnym etapem jego życia była praca
duszpasterska, a począwszy od 1990 r., studia na Papieskim Instytucie Liturgicznym
„Anselmianum” w Rzymie. Po upływie
trzech lat ks. Krajewski podjął studia doktoranckie z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”.
W 1995 r. powrócił do Polski, by pełnić
funkcję ceremoniarza abp. Władysława
Ziółka. Później Konrad Krajewski znalazł
się już w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych, gdzie 12 maja 1999 r. został
mianowany papieskim ceremoniarzem.
Od tamtej pory był odpowiedzialny
za przygotowywanie liturgii, w których
przewodniczył sam papież bądź legat sprawujący funkcje w jego imieniu.
Warto zatrzymać się w tym momencie,
by przyjrzeć się niezwykłym historiom
z życia Krajewskiego, zanim został jałmużnikiem papieskim. Swoimi wspomnieniami podzielił się z nami proboszcz rzymsko-

Kiedy mówię
papieżowi: „Dziś
wieczór wychodzę
na miasto, zawsze
istnieje ogromne
ryzyko, że pójdzie
ze mną”
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W imieniu
papieża niesie
pomoc biednym
b Konrad Krajewski (pierwszy z prawej) nazywany jest w Watykanie przedłużeniem dłoni papieża
katolickiej parafii Najświętszej Eucharystii
ks. Andrzej Ścieszko, który poznał Krajewskiego jeszcze w seminarium i mieszkał z nim w jednym pokoju. – Jeździliśmy
do rodzinnego domu księdza Konrada.
Znaliśmy jego rodziców i brata, który później zginął tragicznie na morzu. Byli dla nas,
kleryków, niczym duchowi rodzice. Dzielili się sercem i miłością. To było niezwykle autentyczne – opowiada.
Zmarli już rodzice Krajewskiego byli dla
niego wielkim wsparciem. Odeszli zbyt
wcześnie, żeby towarzyszyć mu w trakcie
święceń w Rzymie, chociaż sam abp Krajewski podchodzi do tego ze zrozumieniem
i spokojem. – Może to do czegoś było potrzebne, żebym nie miał odniesień do najbliższych, żeby moimi najbliższymi byli ci,
którzy są porzuceni, opuszczeni, są w obozach przejściowych, na Lampedusie – mówił podczas jednego z wywiadów.
W trakcie swojej młodości wychowywał
się w trzech środowiskach. – Był to oczywiście dom rodzinny Konrada, ale także
dwa duchowe ogniska, czyli pielgrzymki
na Jasną Górę i Ruch Światło-Życie, czyli
oaza. Nasze więzi rozwijały się właśnie
w tej oazowo-pielgrzymkowej atmosferze
przepełnionej wspólnymi modlitwami,
wspólną troską i ewangelizacją – dodaje
ks. Andrzej.
Arcybiskup Krajewski był szanowaną
postacią w czasie pielgrzymek i do dnia
dzisiejszego, pomimo swoich obowiązków
w Rzymie, odwiedza w tym celu swoją ojczyznę. Kiedy dowiedział się o czekającej
go nominacji na biskupa, przyjechał
do Polski na pielgrzymkę na Jasną Górę,
traktując ją jako przygotowanie do święceń biskupich. – Chodził z nami jako kleryk i jako ksiądz. Zawsze potrafi wygospodarować czas, by go spędzić w duchu modlitewnym, choć i tak najważniejsze jest to,
że po prostu chce – wspomina ks. Ścieszko,
szybko dodając, że abp Krajewski był zawsze człowiekiem dynamicznym, twórczym, szukającym, jednocześnie zachowującym swoją tożsamość. – Konrad nie
należy do ludzi, którzy lubią poklask, bardzo ceni sobie szczerość i autentyzm. Zawsze wyróżniał się zaangażowaniem, robił
wszystko w intencji Ewangelii, w taki sposób, żeby trafić do ludzi.
Emanujący dobrocią arcybiskup zapewne wiele nauk zawdzięcza Janowi Pawłowi II, przy którym spędził siedem lat życia.
Jako że do obowiązków ceremoniarzy należy również zajmowanie się ciałem zmarłego papieża, był przy nim nawet w tych
dniach. – Czyniłem to przez długie dziewięć dni, czyli do czasu pogrzebu. Tę troskę, ze zrozumiałych powodów, abp Marini
powierzył właśnie mnie – mówił Konrad

Najlepszy jałmużnik Polski
duchowny Konrad
Krajewski jest uznawany za najlepszego
papieskiego jałmużnika.W przeciwieństwie
do swoich poprzedników nie pełni tej funkcji zza biurka, niesie
pomoc potrzebującym, bezpośrednio
przemierzając
ulice Rzymu.

Krajewski. Jan Paweł II był jego prawdziwym mistrzem życia duchowego.
– U boku Jana Pawła II nauczyłem się naprawdę widzieć, jak Chrystus zbliża się i dotyka ludzi. Zdałem sobie sprawę, jak ważne
jest wnoszenie Chrystusa między ludzi, jeżeli to możliwe, między cierpiących – mówi
w wywiadzie z włoskimi dziennikarzami.
Jest to człowiek o wielkim sercu i widać to na każdym kroku. Tuż po śmierci
Jana Pawła II ks. Konrad postanowił spełnić prośbę zmarłego papieża o modlitwę
za niego. Rozpoczął więc organizować
msze święte za zmarłego Karola Wojtyłę,
początkowo celebrowane tuż przy jego
grobie w Grotach Watykańskich, a po beatyfikacji – w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra. Papieska msza święta odprawiana była w każdy czwartek o godz. 7
rano. Spotykali się na niej mieszkający
w Rzymie Polacy, liczni księża, pielgrzymi, świeccy... Tego samego dnia w godzinach popołudniowych ceremoniarz organizował również w swoim mieszkaniu nieszpory dla znajomych, którzy często goszczeni byli również na kolacji.
Wszystkich bliskich, którzy go w tej porze odwiedzali, ks. Konrad nazywa swoją
czwartkową rodziną. O kulinarnych pasjach abp. Krajewskiego dowiadujemy się
również z wywiadów z ks. Piotrem Turkiem, który nazwał go mistrzem kuchni
włoskiej. Wszyscy znajomi ks. Konrada
podkreślają jego gościnność i hojność. Nic
nie dzieje się przypadkiem i na pewno nie
bez powodu to właśnie jemu papież Franciszek powierzył funkcję jałmużnika.
– Odkąd tylko został jałmużnikiem papieskim, stało się to bardziej widoczne, ale
on zawsze był hojny, pomocny, wyróżniały go wrażliwość i empatia w stosunku
do biednych, robił to zawsze, jeżeli chodzi
o tę wrażliwość do osób biednych i pokrzywdzonych – opowiada ks. Andrzej
Ścieszko.
Obecny jałmużnik papieski niewątpliwie jest jedną z najbardziej kochanych
przez ulice Rzymu osób, nie ulega również
wątpliwości, że wyróżnia go niezwykła
skromność. Zwrócił on uwagę, by pomimo
święceń nie zwracano się do niego „ekscelencjo”, prosząc, by w dalszym ciągu zwracano się do niego po imieniu.
Na koniec przytoczmy ciepłe słowa ks.
Andrzeja Ścieszki, który myśląc o polskim
jałmużniku papieskim, opisuje nam swoje
uczucia do ks. Konrada: – Wierny przyjaciel,
troskliwy i dla wielu wymagający ojciec.
A wymagający dlatego, że największym impulsem w życiu abp. Konrada była i jest miłość. Miłość do Pana Boga, do Kościoła,
do człowieka. On ciągle nas uwrażliwia, wypływa z niego wielka dobroć. a
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Świąteczne pojednanie wrogów
Magia świąt

Ben Macintyre, „The Times”
redakcja@polskatimes.pl

Wielkiej Brytanii
trwają właśnie
uroczystościzwiązane z setną rocznicą
„rozejmu
świątecznego”
z1914r.Wjegoramachdziałającynafroncie
zachodnim żołnierze niemieccy i brytyjscy
rozegralinazieminiczyjej(pomiędzyokopami obu stron) kilka meczów piłkarskich.
W czasie obchodów zapomniano jednak
o najistotniejszym szczególe.
RozegranywówczaswDzieńBożegoNarodzenia mecz między żołnierzami niemieckimiibrytyjskimiobrósłprzeztewszystkie
latanarodowąlegendąimitem.Angielskafederacjapiłkarska(FA)sponsorujewydarzenia
związane z setną rocznica tego spotkania.
Prezydent UEFA Michel Platini odsłonił nawet w Belgii pomnik upamiętniający tamte
mecze. To jeszcze nie wszystko, bo na stadioniewangielskimmieścieAldershotubraniwhistorycznemunduryżołnierzeniemieckiej i brytyjskiej armii dokonali wiernej rekonstrukcjizdarzeniairozegrali„powtórkę”
tego spotkania.
Jednak jak większość opartych na prawdzie mitów także w tym przypadku zostaje
mnóstwopytańpozbawionychodpowiedzi.
Najważniejsze z nich to: Kto właściwie wygrał? I jakim wynikiem? Biorąc pod uwagę
absurdalnie wręcz konkurencyjną naturę
spotkań między Niemcami a Wielką Brytanią, dziwne jest, że akurat tutaj nie ma zgodycodorezultatutegonajsłynniejszegospotkania w ich wspólnej historii.
Pomeczoweanalizypozostawałyidodziś
pozostają co najmniej wątpliwe lub mętne.
Pamiętajmy,żechodzinieojedno,leczkilka
spotkań. Niektórzy twierdzą, że boisko było
oblodzone, a ponadto podziurawione pociskami. Inni narzekają, że stronniczy sędzia
podejmował mocno dyskusyjne decyzje
o spalonych, co wypaczyło niestety końco-

W

Muzyka/ recenzja

Egzotyczne
inspiracje
Adama
Pierończyka
Adam Pierończyk uważany jest za jednego z najważniejszych i najbardziej
kreatywnych artystów dzisiejszej polskiej sceny jazzowej – to najczęstsza
opinia o słynnym tenorowo-sopranowym saksofoniście, jaką można znaleźć
w internecie. I co najciekawsze – jak
najbardziej prawdziwa. Na jej poparcie
warto przypomnieć listę jazzmanów,

wy wynik. Mieliśmy do czynienia – jak ujął
to słynny angielski piłkarz, mistrz świata
z 1966 r., Jimmy Greaves – z zabawną staroświecką grą.
OtoraportnatematmeczuWielkaBrytania – Niemcy. Sto lat później.
„Przygotowania” do tego starcia trwały
właściwie już od 1899 r. Budowano atmosferę, podsycano napięcie. Wtedy właśnie
w Berlinie reprezentacja Anglii po raz
pierwszy spotkała się z Niemcami i pokonała je 13:2.
ŻołnierzesiedzącypodczasIwojnyświatowej w okopach rozdzielonych ziemią niczyjąmielizesobądużowspólnego–przede
wszystkim właśnie piłkę nożną. Przed wojnąwieluNiemcówpracowałowWielkiejBrytanii. Podczas pobytu stawali się kibicami
różnych drużyn. W dzień przed bożonarodzeniowymmeczempewienniemieckispadochroniarz, wychodząc ze swojego okopu,
przywitałsięzbrytyjskimstarszymszeregowym.–Dzieńdobry.MieszkałemwHorsney
przyAlexanderRoad.Jutrochciałbymzobaczyć, jak Arsenal gra z Tottenhamem.
W 1914 r. już widać było – chociaż jeszcze
spokojne – początki tego, co później stało się
przykładem jednej z najbardziej zaciętych
rywalizacji w historii piłki nożnej. Gdy więc
doszło do nieoczekiwanego świątecznego
rozejmu, natychmiast pojawił się futbol.
Doszło do wielu zupełnie improwizowanych meczów. Wniektórych brali udział nawet sędziowie. W drugich w sposób nieformalny kopano tylko dla zabawy. W jeszcze
innych panowały ogólna bijatyka i dosłowna wolnoamerykanka, a na boisko mógł
wbiec, kto tylko chciał.
Pierwsze sprawozdanie z bożonarodzeniowego meczu razem z jego wynikiem pojawiło się w „The Times” w Nowy Rok 1915
r. Służący w Brygadzie Strzelców niewymieniony z nazwiska major Medycznego Korpusu Królewskiej Armii opisywał „niesamowite sceny”, jakie miały miejsce podczas
tego spotkania. Żołnierze obu armii bratali
się ze sobą, śpiewali pieśni, wymieniali alkohol i papierosy.
„Rozegraliśmy mecz z Sasami i wygraliśmy 3:2” – pisał anonimowy major.
Tego samego dnia „Manchester Guardian”donosił,żeoddziałbawarskichżołnie-

z którymi Pierończyk miał artystyczny
kontakt: Gary Thomas, Archie Shepp,
Bobby McFerrin, Ted Curson, Joey
Calderazzo, Ed Schuller i nasz stary
znajomy Leszek Możdżer.
Zatem o tym, że Pierończyk jest
wielkim muzykiem, już wiemy, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że jest on
również jednym z największych mistrzów techniki gry na obu swoich saksofonach (tenor i sopran). Aby się o tym
przekonać, wystarczy sięgnąć po podwójną płytę „A-Trane Nights”, którą
nagrał właśnie ze swoim kwartetem
(prócz niego: Krzysztof Dziedzic, Adrian
Mears, Anthony Cox). Osiem kompozycji daje doskonały przegląd
Pierończykowych możliwości.
Słuchając tego albumu, ma się wrażenie „odkrywania duszy, wielorakich
zainteresowań, świadomych i nieświa-

FOT. LEFTERIS PITARAKIS/AP

Wielka musiała być moc świąt Bożego Narodzenia, skoro śmiertelni wrogowie – żołnierze niemieccy
i brytyjscy – tego szczególnego dnia sto lat temu nie strzelali do siebie. Zamiast tego rozegrali mecz piłkarski

b W Aldershot dokonano rekonstrukcji meczu sprzed stu lat
rzy rozegrał puszką po konserwie wołowej
meczpiłkinożnejzBrytyjczykami.Dziennik
nie podawał niestety najważniejszego – wyniku tego pojedynku.
Z kolei najpełniejszy opis spotkania między Niemcami a szkockimi wojakami znajdujemywoficjalnejhistoriiwojennejniemieckiego133.KrólewskiegoRegimentuSaskiego. – Za słupki bramek służyły czapki [wojskowe]. Wiele strzałów spudłowano, ale
wszyscy amatorscy piłkarze grali z wielkim
entuzjazmem i poświęceniem.
Szkoci nosili kilty. „Niemcy pękali ze
śmiechu, gdy podwiewający szkockie »sukienki«wiatrpokazywał,żeichprzeciwnicy
nie noszą kalesonów. Fryce wygrały 3:2”
– czytamy w dokumentach Saskiego Regimentu. Identyczny wynik podawał „The
Times”. Cytat nie dowodzi jednak, że
na pewno chodziło o ten sam mecz, bo opisypochodzązróżnychsektorówliniifrontu.
Wliterackimopisie,jakijużpowojniewyszedłspodpiórapoetyRobertaGravesa,czytamy, że sędzią spotkania był kapelan regimentu. Wykazał on „za dużo chrześcijańskiego miłosierdzia” i pozwalał Niemcom
na zbyt wiele fauli i uchybień. „Rozstrzygającygolpadłzespalonegowidocznegonakilometr. Przyznał to sam zdobywca bramki,
gdy tylko rozległ się ostatni gwizdek sędziego” – pisze Graves. Znowu ukradziono nam
zwycięstwo.

AdamPierończyk
Quartet,„A-Trane
Nights”,2CD,ForTune,
Warszawa2014,
cena55,90zł.

Powtórka meczu po wieku
Na stadionie w angielskim mieście
Aldershot ubrani w historyczne stroje żołnierze niemieckiej
i brytyjskiej armii dokonali wiernej rekonstrukcji wydarzenia
sprzed stu lat i rozegrali powtórkę tamtego meczu.

domych inspiracji, indywidualnego
zmysłu pięknego brzmienia połączonego z pełnią prawdziwych przeżyć”, jak
napisał jeden z najwyraźniej wzruszonych recenzentów. Nie ma co się jednak
dziwić – muzyka Pierończyka potrafi
skutecznie wywołać w słuchaczach całą
gamę emocji. To efekt muzycznej fantazji, ale też fenomenalnych zdolności
muzyków.
Posłuchajmy: dwa pierwsze utwory
są ewidentnie inspirowane tematami
folkowymi, podobnie utwór „Tranquil
Prestidigitator”, który rozbrzmiewa
orientalną melodyką saksofonu sopranowego osadzoną na dźwiękach
didgeridoo (fikuśny instrument dęty australijskich aborygenów, na którym wirtuozersko gra Adrian Mears). „Copernicus” (blisko 18 minut) to wielki popis solowy wszystkich czterech muzyków,

WyzwanieNiemcomrzuciliteżżołnierze
regimentu Queen’s Westminsters. Ci jednak
nie stawili się o wyznaczonej porze. Mecz
odwołano. „Albo uznali, że teren nie nadaje
się do gry – w nocy panował mróz i zaorane
pole zmieniło się w lodowisko – albo ich oficerowie doszli do wniosku, że poprzeczka
wisi zbyt wysoko” – czytamy w zapiskach
pułku Queen’s Westminsters.
WMessines,gdziepóźniejdoszłodosłynnej prawdziwej bitwy, reprezentacja pierwszego batalionu regimentu z Norfolk zmierzyła się drużyną rezerwy 16. bawarskiego
pułku piechoty. Wyniku meczu nie znamy.
Jednak w innym meczu Niemcy przegrali z kretesem. W liście do domu opublikowanym w „The Glasgow News” 2 stycznia 1915 r. pewien sierżant pisał, że w meczu rozgrywanym między liniami frontu
i okopami drużyna pułku szkockich górali
z Agryll i Sutherland z łatwością wygrała 4:1.
Przypomnijmy, że od tego czasu Szkoci wygrali z Niemcami tylko cztery razy. I nigdy
tak wysoko!
Jednakzapewnenajbardziejzgodnyzrzeczywistościąopisfutbolowychzmagańmiędzywojakamizwrogichokopówpozostawił
namżołnierzregimentuzChesireErnieWilliams. „W »meczu« brały udział dwie setki
żołnierzy…Żadnegosędziego.Żadnegowyniku. Żadnych bramek. Bijatyka na całego
i nic więcej” – pisał Williams. Podobnie jak
prowadzonąwokopachwojnę,meczetoczonowbłocie.Granobrutalnie,aspotkaniazazwyczaj nie wyłaniały zwycięzcy.
Przez krótką, ale wymowną chwilę wojna po prostu stawała w miejscu. Nikt nie liczył bramek. Nie chodziło o wynik, lecz
o samą grę. O północy ponownie wznawiano ogień – ruszała machina zabijania.
„Strzały i wybuchy. Ot, tak, żeby nie zapomnieć, iż wojna twa w najlepsze” – pisał pewien brygadier.
Niemcy przegrali I wojnę światową, ale
niewielką przewagą wygrali w futbolowych
zmaganiach. Ten model powtarza się zresztą przez całe stulecie. Istotę zjawiska świetnie ujął wybitny reprezentant Anglii Gary
Lineker: „Piłka nożna to prosta gra. 22 facetów przez 90 minut gania za piłką, a w końcu zawsze i tak wygrywają Niemcy”.
TŁUMACZENIE: ZBIGNIEW MACH

przy czym prym wiodą instrumenty dęte. Rozkołysany „Storks of Marrakech”
Pierończyk poświęcił bocianom na fortyfikacjach Marrakeszu, a „Andalusian
Garden” i „If I Ever Saw The Seashore,
I Believe I’d Die Of Joy”, to ponownie
popisy solistów. Ciekawą kompozycją
jest „Muniak & Pieronczyk” jest natomiast wielką niespodzianką, ponieważ
kojarzy się natychmiast z Johnem
Coltrane’em oraz popową improwizacją.
Słowem – znakomita muzyka klimatem nawiązująca do „El Buscador”. Wtedy też Pierończyk zaprosił do współpracy kontrabasistę Anthony’ego Coxa i pianistę, ale też speca od didgeridoo Adriana Mearsa. Sam Pierończyk odżegnuje
się od takiego powinowactwa, ale chyba
niepotrzebnie.
Lucjan Strzyga
redakcja@polskatimes.pl
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Michał Listkiewicz: Wyba
Listkiewicz to
nazwisko znane
kibicom piłkarskim. My
pokazujemy Michała
Listkiewicza jako osobę
dotkniętą wielkim
dramatem rodzinnym,
jako człowieka, który
potrafił przebaczyć
zabójczyni matki
Jerzy Filipiuk
j.filipiuko@gk.pl

Aneto! Dziękuję za list z 28 marca. Jak wiesz,
ja już Ci wybaczyłem. Moja Mama, spoglądająca na nas z nieba – też. W tych szczególnych dniach, wielkiej żałoby po śmierci Ojca
Świętego, wszystkie sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Jesteśmy życzliwi, bardziej
dla siebie serdeczni, uspokojeni. (...) Jeżeli
mogę Ci pomóc, przysyłając ubranie, lekarstwa lub jedzenie, proszę o wiadomość. Pozdrawiam. Nie załamuj się, walcz ze złem
i wierz. Michał Listkiewicz

T

en list były szef PZPN napisał wiosną 2005 r. do
Anety B., która w lutym
2002 r. – wraz ze swym
chłopakiem Dariuszem
U. – zamordowała jego
mamę Olgę. Oboje odsiadują wyrok 25 lat
więzienia.
Listkiewicz przebaczył sprawczyni
zbrodni zaraz po ogłoszeniu wyroku
w 2003 r., dwa lata przed śmiercią Jana Pawła II. – Nie szukam zemsty. To kara bardzo surowa. Daje jednak tym młodym ludziom szansę na powrót do społeczeństwa
– mówił Listkiewicz na korytarzu sądowym. I dodał: – Chcę odszukać dziecko tej
dziewczyny i pomóc mu, by kiedyś nie znalazło się w takiej sytuacji jak jego matka.
Dlaczego przebaczył komuś, kto przyczynił się do tego, że jego 72-letnią matkę
duszono kablem, zadano jej 28 ciosów
w głowę, 14 w klatkę piersiową i poderżnięto gardło? Dlaczego zdobył się na taki gest
wobec kogoś, kto w bestialski sposób wykorzystał dobroć jego najbliższej osoby,
która gościła w domu, pomagała i wspierała duchowo przyszłą zabójczynię?

Tabletki nie zadziałały

Darek mówił mi, żeby pójść do pani Olgi
i żeby okraść jej mieszkanie. Żeby wsypać
jej tabletki na sen do herbaty (…) – tak w telewizyjnym reportażu Anny Senkary zaczęła swą opowieść o zbrodni jej współsprawczyni Aneta.
Byłanocz9na10lutego2002r.Wmieszkaniu Olgi Listkiewicz przy ul. Andersena
w Warszawie zjawiła się Aneta. Jej chłopak
czekałnaklatceschodowej.Onamiałazesobą sześć tabletek clonazepamu, które dał jej

Otwarty dom
Rodzice Listkiewicza prowadzili
otwarty dom. Gościło
w nim wielu znanych
aktorów, m.in. Irena
Kwiatkowska, Mariusz
Dmochowski, Jan
Kobuszewski, Bronisław Pawlik, Zbigniew
Zapasiewicz i Marian
Łącz. Ten ostatni zabrał kiedyś małego Michała na mecz
o awans do III ligi Polonia Warszawa – Warszawianka, co sprawiło, że ten zainteresował się futbolem, a nie
został muzykiem, jak
chciała jego babcia.
Spotkania przyjaciół
Terazwdomu
Listkiewiczaspotykają
sięprzyjacielejegorodziców:LechOrdon,
RomanKłosowski,IgnacyGogolewski,BohdanŁazuka,MariaBroniewska,BarbaraHorawianka,HannaRekczy
ciotecznybrat pani Olgi, prof. Feliks Tych.
– Słuchanie ich jest dla
mnie wielkim przeżyciem – mówi
Listkiewicz.

Darek.–Kazałmijewsypywać–mówiAneta
w reportażu. – A ja nie chciałam ani jej wsypywaćtychtabletek,anitego,żebysięjejcokolwiek, broń Boże, cokolwiek stało.
Gdy siedziały w mieszkaniu, Aneta niepostrzeżenie wrzuciła jednak tabletkę
do herbaty gospodyni. Potem drugą. Nie
zadziałały. Pani Olga nie zasnęła, jak się
spodziewali. Nie wiedzieli, że clonazepam
może u osób w starszym wieku wywołać
tzw. reakcje paradoksalne, m.in. pobudzenie i bezsenność.
Aneta zapytała gospodynię, czy może
od niej zadzwonić. Mogła. – Pani Olga
wyszła, bo ona miała bardzo dużo w sobie
kultury. Mogłam rozmawiać przez telefon
– wspomina Aneta. Powiedziała Darkowi,
że chce wyjść, że nie będzie wsypywać
więcej tabletek, bo to może zabić panią Olgę. Ten jednak kazał jej wsypać kolejną.
Posłuchałago.Wsypałai–zabrawszymamie Listkiewicza klucze od mieszkania
–wyszła.–Jaitakjużmiałampieniądze,więc
Darek pojechał kupić narkotyki – mówi.

Wołała na pomoc

W środku nocy Darek obudził Anetę i powiedział, że wracają do mieszkania pani
Olgi, „bo ona na pewno już śpi”. Nie chciała iść, próbowała go przekonać, żeby sam
poszedł, ale tłumaczył, „że trzeba ją okraść,
bo taka okazja się nie zdarzy”.
Drzwi otworzyli skradzionym kluczem.
Gdy mama Listkiewicza zobaczyła Anetę
i stojącego za nią Darka, zamarła ze strachu. – Wołała. Wołała na pomoc. Była
strasznie przerażona... – mówi Aneta.
On złapał drewniany tłuczek do mięsa
i zaczął nim uderzać w bezbronną kobietę.
Potem oboje dusili kobietę. Kablem. Gdy
przestała się ruszać, on zadał jej wiele ciosów – tak mocnych, że aż złamało się ostrze
noża – i poderżnął jej gardło. „Chyba dla
pewności” – mówił w sądzie.
Darek miał rękawiczki, worki foliowe
na nogach. Nie chciał zostawiać śladów.
– A ja byłam tak, jak stałam. Ja nie szłam
tam z zamiarem, żeby zrobić jej krzywdę
– broniła się Aneta.

Świat dobra i zła

Skradzione pieniądze – kilka tysięcy złotych – wydali głównie na narkotyki. W ręce policji trafili po 10 dniach. Zostali oskarżeni o zabójstwo. W lutym 2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał ich na 25 lat więzienia. – Spotkały się dwa światy: dobra

Wybaczyłem,
bo nienawiść
zatruwa nam życie,
dewastuje nas.
Wybaczyłem,
bo mama
by tak postąpiła

FOT. WOJCIECH BARCZYŃSKI

Tragedia rodzinna

b Michał Listkiewicz
i zła. Świat dobra musiał przegrać. Miejmy
jednak nadzieję, że tak nie będzie zawsze
– mówił sędzia Marek Celej.
Dlaczego mordercy nie dostali dożywocia? – Nie możemy tych ludzi pozbawiać cienia szansy, a czy z niej skorzystają, zależy
tylko od nich – wyjaśniał sędzia.
To wtedy właśnie Listkiewicz mówił
o wybaczeniu... Potem była apelacja prokuratury i uchylenie wyroku. W sierpniu
2004 r. stołeczny sąd okręgowy ponownie
jednak skazał oboje morderców na 25 lat
więzienia. Pod uwagę wziął ich zachowanie przed zbrodnią i po niej, a także sytuację Anety: rodzinną (miała małą córkę)
i zdrowotną (była chora na AIDS).
– Przez branie narkotyków zaraziłam się
HIV. Nie wiem, ile czasu jeszcze pożyję, bo
każdy dzień to dla mnie walka, żeby nie
złapać jakiejś infekcji, która mogłaby mnie
zabić – nie ukrywa Aneta.
Ze względu na stan zdrowia korzystała z czasowego zezwolenia na opuszczenie celi. Nie wróciła jednak za kraty. W listopadzie 2010 r. wydano za nią list gończy. Zatrzymano ją w maju 2012 r. w lesie
koło Nowego Dworu Mazowieckiego.
– Jej zachowanie było dla mnie rozczarowaniem. Nie pomoże jej to w powrocie
na wolność – mówi Listkiewicz.

Heroina i córeczka

Aneta urodziła się w 1980 r. Wychowywała się w Węgorzewie koło Giżycka. W domu jej oparciem była tylko mama. To w jej
ramionach czuła się bezpieczna. Ojcu nigdy nie potrafiła zaufać. Gdy pił, bił. Ją, mamę i jej brata. Wojskowym pasem. – Kazał

się nam kłaść na ławę i wtedy nas bił
– wspomina. Uciekali z domu do sąsiadki,
a gdy wracali, czekali, „aż emocje mu
opadną i po prostu zaśnie”.
Po narkotyki sięgnęła w wieku 15 lat,
gdy poznała 22-letniego Grzegorza. – Wydawało mi się, że jestem strasznie w nim
zakochana i już tak zostanie – opowiada.
Grzegorz wprowadził ją w świat narkotyków. Miała 16 lat, gdy zaszła w ciążę.
Urodziła Zuzię. Nie chciała tego dziecka,
ale mama namówiła ją, żeby urodziła. I to
ona zajmowała się malutkim dzieckiem.
Ale gdy Zuzia miała cztery lata, jej babcia
zmarła.

Ucieczka do stolicy

Strata mamy załamała Anetę. Wyjechała
do Warszawy. – Zostawiłamwszystko,wyszłam z domu, jak stałam – wspomina. Porzuciła dom, córkę, brata i ojca alkoholika.
Żyła z dnia na dzień. Ćpała, włóczyła się,
czasami coś ukradła. Nie interesowała się
losem Zuzi. Rzadko dzwoniła do ojca. To
od niego dowiedziała się, że Grzegorz – jej
pierwsza miłość – powiesił się.
Poznała o pięć lat starszego Darka z Żoliborza. Też ćpuna. Zamieszkała u niego.
Początkowo on zdobywał forsę na kolejne
działki. Potem i ona zaczęła przynosić
do domu pieniądze. Dostawała je od Olgi
Listkiewicz, która mieszkała blisko bloku
swych przyszłych zabójców.
Pani Olga często przychodziła do miejscowego baru mlecznego, gdzie rozmawiała z napotkanymi ludźmi – i tymi, którzy lubili tam posiedzieć, opowiadać o sobie, swoich problemach, i tymi, którzy cie-
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czyłem zabójczyni mamy
Ojciec Michała Zygmunt Listkiewicz był
aktorem scen warszawskich, przez ponad
35 lat aktorem filmowym (m.in. „Człowiek
na torze”, „Eroica”, „Zezowate szczęście”,
„Gdzie jest generał...”, „Polskie drogi”),
a także reżyserem i pedagogiem. Na początku lat 80. zachorował na raka wątroby,
zmarł w 1989 r. w wieku 54 lat.

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Szokujący telefon

b Olga Listkiewicz
kawie opowiadali o sztuce, kulturze czy literaturze.
Po pewnym czasie Michał Listkiewicz
z żoną Dorotą zaproponowali mamie, by zamieszkała bliżej nich, na Ochocie. Przeprowadzka była już przygotowana, ale pani Olganiechciałaopuszczaćulubionegomiejsca
i ludzi, z którymi codziennie się widywała.
Znała wszystkich, dobrze się tam czuła. Bar
to był jej niemal drugi dom, a nie miejsce
dojedzenia.Dlategotakbardzolubiławnim
bywać. Nie wiedziała, że w tym raju spotka
kogoś, kto zgotuje jej piekło.

„Starsza, miła pani”
Aneta mamę prezesa PZPN poznała w 2001
r. Opowiadała jej o trudnym dzieciństwie,
ucieczce z domu, życiu w biedzie...
– Ujęła mnie pani Olga swoim ciepłem
i dobrocią. Po prostu starsza, miła pani
– wspomina Aneta, która potrafiła u ludzi
wzbudzać zaufanie i wywoływać litość.
„Starsza, miła pani” szybko ją polubiła.
O poznaniu pani Olgi, która zaczęła
wspomagać ją finansowo, powiedziała
swemu chłopakowi. Ten nazwał ją dobrą
ciocią. Pieniądze, która pani Olga przekazywała Anecie, wydawał na narkotyki. Ale
nie chciał się zadowalać datkami. Postanowił ją okraść.

Rodzina społeczników
61-letni dziś Michał Listkiewicz pochodzi
z rodziny słynącej z działalności społecznikowskiej, pomocy innym ludziom.
Jego pradziadek Bronisław Koszutski
był okulistą, absolwentem medycyny
na UJ, lekarzem m.in. w szpitalu św. Lu-

13 lutego 2002 r. w Limassol nasza piłkarska reprezentacja rozegrała towarzyski
mecz z Irlandią Północną. Wygrała 4:1.
Listkiewicz wracał do hotelu autem ambasadora Polski na Cyprze Tomasza Lisa
(zmarł w 2011 r.), gdy zadzwonił do niego
przyjaciel, pracownik PZPN Tadeusz Obliński. To jego poprosił wcześniej o sprawdzenie, czy coś się stało u mamy, po telefonie,
jaki dostał od sąsiadki zaniepokojonej niezgaszonym światłem i włączonym telewizorem w mieszkaniu na Żoliborzu.
Obliński pojechał do mieszkania z najstarszym synem Listkiewicza Tomaszem.
Do mieszkania na I piętrze weszli przez balkon. To, co zobaczyli, było przerażające.
Listkiewiczowi, który zjawił się w stolicy następnego dnia, oszczędzono widoku zmasakrowanego ciała mamy. Do dziś
wini się za to, że „w najważniejszej chwili
mamy” nie było go przy niej.
Mama wspominała mu wcześniej, że
poznała dziewczynę, że jej pomaga.
Listkiewicz uznał to za coś normalnego.
Dopiero, gdy mama zaczęła go prosić o pieniądze, bo chciała pokryć swej nowej znajomej podróż do siostry w Berlinie, zaczął
mieć wątpliwości. Podzielił się nimi z żoną, ale pieniądze dla Anety mamie dał.

Dlaczego?
dwika w Krakowie i ordynatorem szpitala
św. Trójcy w Kaliszu. Działał na rzecz miejskiej biedoty i robotników, organizował
szczepienia dzieci przeciwko dyfterytowi,
przyczynił się do zwalczania jaglicy, podczas okupacji z narażeniem życia udzielał
pomocy lekarskiej rodakom, po wyzwoleniu organizował szpitalnictwo.
Jego siostrzeniec Jerzy Koszutski (ps.
Jurand) był kolarzem torowym, olimpijczykiem w 1928 r. w Amsterdamie, potem założycielem legendarnego Chóru Juranda.
Żona Bronisława Koszutskiego Józefa
Zboromirska była lekarką. Mieli syna i trzy
córki. Jedna z nich, pisarka Halina Koszutska, babcia Listkiewicza, opiekowała się
adoptowaną córką poety Władysława Broniewskiego, a także wychowywała – gdy
rodzice nie mieli na to czasu – małego Michała. Z ZSRR, gdzie była nauczycielką polskiego, przywiozła malutkie dzieci, które
na wojnie straciły rodziców, by mogły rozpocząć nowe życie w rodzinach zastępczych.
Halina i jej dwie siostry, Jadwiga i Wanda, uratowały z warszawskiego getta wielu Żydów. W Jerozolimie mają swoje drzewo pamięci i tablicę pamiątkową.
Córka Haliny Olga Koszutska (potem
Listkiewicz), nazywana przez przyjaciół
Oleną, krótko studiowała aktorstwo, później skończyła reżyserię. Była ulubioną studentek Aleksandra Bardiniego. Najdłużej
była związana zTeatrem Polskim w Warszawie. Urządzała przedstawienia w zakładach
pracy, widowiska poetyckie w Łazienkach
czy pod pomnikiem Nike, wymyśliła też teatr dla dzieci w Pałacu Kultury i Nauki.

Dlaczego przebaczył morderczyni? – Wybaczyłem, bo mama by tak postąpiła. Wybaczyłem, bo nienawiść zatruwa nam życie, dewastuje nas. A ja wierzę, że każdy
człowiek ma w sobie pokłady dobra. Nie
ma ludzi z gruntu złych – przekonuje.
O historię życia Anety pytał prokuratora, policjantów. Jej powikłane losy także
wpłynęły na jego decyzję. Decyzję, która
wywołała zaskoczenie. – Moja żona do tej
pory się z nią nie zgadza. Większość mojej rodziny, przyjaciół, znajomych nie popiera tej decyzji – przyznaje.
Ale Listkiewicz zdobył się na coś więcej
niż „tylko” przebaczenie. Zaczął pomagać
morderczyni. Odpowiedział na jej list – pe-

Olga, mama
Michała, studiowała
aktorstwo,
skończyła reżyserię.
Była ulubioną
studentką profesora
Bardiniego

Michał
Listkiewicz
Jako człowiek futbolu
osiągnął niemal
wszystko – 23 lata był
sędzią piłkarskim (m.in.
arbitrem liniowym w finale mundialu w 1990
r. we Włoszech), trzy
lata sekretarzem generalnym i dziewięć lat
prezesem PZPN, jest
obserwatorem UEFA,
członkiem Komisji Sędziowskiej FIFA i prezesem Piłkarskiej Ligi Polskiej. Jako były sędzia
i wciąż czynny działacz
czuje się spełniony.
Marzenia Michała
Ma dwa marzenia.
Niezwiązane z futbolem. – W szkole podstawowej założyłem
z kolegami zespół muzyczny. Daliśmy cztery
koncerty. Potem się
rozpadliśmy. Teraz,
po 50 latach, chcemy
reaktywować zespół.
Chciałbym też nauczyć się gry na gitarze
basowej. Pomoc obiecał mi basista zespołu
De Mono Piotr Kubiaczyk, kibic Polonii
Warszawa.

łen skruchy i z przeprosinami, ale też z prośbą o wsparcie rzeczowe i finansowe.
– Wysyłałem jej do więzienia środki czystości, podręczniki do nauki, kosmetyki,
pieniądze na leczenie zębów – opowiada.
Zadeklarował też pomoc dla córki Anety.
Ta jednak trafiła potem do małżeństwa,
które się nią zaczęło opiekować. Dziś ma 18
lat, nie zna historii swej prawdziwej matki.
– Jej wychowywaniem zajęła się rodzina nauczycieli, która mieszka na Mazurach. Otrzymałem od niej wzruszający list.
Napisałem, że jeśli będzie potrzebna pomoc z mojej strony, niech da znać – mówi
Listkiewicz.
Wybaczył Anecie, bardzo pomógł, ale
w pewnej chwili zdał sobie sprawę, że nie
może wiecznie identyfikować się z nią,
w pewnym sensie uzależnić od niej jak
ofiara od oprawcy. Nie widzi już potrzeby
kontaktu z nią.
To samo, w jeszcze większym stopniu,
dotyczy mordercy jego mamy.
– To on był inspiratorem morderstwa.
W pierwszym odruchu też mu wybaczyłem, ale z dużo mniejszym przekonaniem
niż Anecie, której życzę, by stała się dobrym człowiekiem. On mnie nie interesuje – mówi.
Michał Listkiewicz podziela zdanie
znanej piosenkarki Eleni, że przebaczenie
jest potrzebne bardziej przebaczającym
niż sprawcom tragedii, że należy starać się
zrozumieć drugiego człowieka, że ze zła
można wydobyć jakieś dobro, że żeby komuś wybaczyć, trzeba samemu zrobić rachunek sumienia, zastanowić się, czy się
kogoś nie skrzywdziło. – Nawet skończone dranie mają w sobie jakieś zasoby dobra. Ale są przytłumieni zazdrością, nienawiścią, chęcią zysku – przekonuje.
Wbrew temu, co podawały niektóre media, Listkiewicz nie podjął swej decyzji
pod wypływem zachowania Eleni. O geście piosenkarki dowiedział się, gdy przeczytał o jej historii.

Historia Eleni
20 stycznia 1994 r. w lesie w okolicy
Przybrodzina (Wielkopolska) zginęła Afrodyta Tzoki, córka Eleni. 17-latkę zastrzelił
jej były chłopak. Strzelił najpierw w skroń,
potem w serce Afrodyty. W maju 1995 r. sąd
skazał go na 25 lat więzienia. Kary dożywocia wtedy jeszcze w Polsce nie było.
Przebaczyła zabójcy swej córki już
wkrótce po tragedii. Mimo ogromnego bólu zadzwoniła do jego matki. – Obie straciłyśmy dzieci – powiedziała jej. Piotra nigdy nie nazwała mordercą. Rozmawiała
z nim przez telefon. Chce się z nim spotkać, gdy wyjdzie z więzienia. „Jest różnica pomiędzy bólem i cierpieniem, brakiem
córki – a samym przebaczeniem. Tego bólu nie można zlikwidować, to jest nieutulony żal, który trudno określić... Czym innym jest jednak czuć ból, ale przebaczyć.
(…) Przebaczenie jest najważniejszą wartością, żeby móc dalej żyć i dawać ludziom
radość” – wyznała portalowi Opoka.

13. rocznica
W lutym, jak zawsze w rocznicę śmierci
mamy, Michał Listkiewicz pójdzie z rodziną i przyjaciółmi na jej grób, który zawsze
pokrywają znicze i kwiaty. Bo o kobiecie
o prawym charakterze nigdy nie zapominają ci, którzy mieli szczęście ją spotkać,
To będzie 13. rocznica jej śmierci. a
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Paweł
Zarzeczny

Boże
Narodzenie
i dziecka
wychowanie

W

łos się jeży, głos truchleje – takie nadeszły czasy. Tak,
mały Jezusek też był urwisem, ale wyrósł na wspaniałego człowieka. Tymczasem
gdziekolwiek zerknę, strach
w oczach. Jakieś dzieci mordują własnych rodziców, a inne w tym pomagają. Synek
Super Niani siedzi w areszcie
za próbę gwałtu i pobicie
– zresztą mojej dawnej koleżanki, dość naiwnej (wspominałem kiedyś telefon od niej:
„Myślałam, że jestem jedyna”). Coraz tego więcej, co
skłania do przypuszczeń, że
źle wychowujemy dzieci, i że
nie jest to już Boże Narodzenie. Raczej Boże Zwyrodnienie.
Jak wychować dziecko
– oto jest pytanie. Niedawno
zostałem o to zapytany przez
portal rodzicielski, jako ojciec
dwójki, i pozwoliłem sobie
odpowiedzieć na krótki test,
a zarazem dałem – jak to ja
– klasyczny wykład.

1

Zostałeś ojcem w dość
młodym wieku, co było dla
ciebie największym wyzwaniem?
– Najpierw, jak moja
dziewczyna była w ciąży, to…
ukrywać się i konspirować.
Była moją nauczycielką polskiego w klasie maturalnej
i ciąża stawała się widoczna.
Koledzy zastanawiali się
na przerwach, gdzie jest ten
szczęściarz, bo była śliczna
i młodziutka, a nikt nie podejrzewał mnie. Chyba się dobrze konspirowałem i już jak
urodziła – zaprosiliśmy całą
klasę! Miałem 19 lat. Chcieliśmy wziąć ślub – nie dostałem
zgody opiekuna prawnego
(formalnie byłem sierotą
ubezwłasnowolnionym do 21.
roku życia). A sam poród
przeżyłem pięknie, bo był
Sierpień ’80, poniekąd symboliczny dla Polaków, a ona ze
Stogów w Gdańsku, skąd Wałęsa, a rodzina katolicka
i wspaniała, bracia strajkowali
w Stoczni). Młody wiek pomógł mi natomiast bardzo, bo
nie kalkulowałem żadnych
zagrożeń, nie martwiło mnie
nic, żyłem miłością, nawet
tym, że jak dziewczyna w ciąży, to… seks jest bezpieczny,
można hulać już do woli! Młodość to brak trosk, nawet jak
się chodzi w jednych spod-

kiem inwalidzkim! I zapylił,
i… umarł, jak syn miał naście
lat. Moje są już dorosłe, można rzec, że ten maraton
wcześniej zaplanowałem
i dlatego go wytrzymałem.

niach. A jak wyprowadzałem
się z domu, to tyle dostałem
na drogę, co miałem na sobie,
i nawet mi nie przyszło
do głowy, że to mało. Żyłem
wolnością, a był rok 1980,
chyba w naszych dziejach najlepszy, bo pełen nadziei. I te
nadzieje moje w odniesieniu
do syna się spełniły nie w 100,
a w 1000 procentach. Bez ryzyka tak by się nie stało.
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Jak ci się udawało pogodzić studia, pracę i wychowanie dziecka?
– Po pierwsze, zawsze byłem najlepszy, tak myślę, że
i w logistyce. Studia wciągałem nosem, mam w indeksie
same piątki (szóstek nie było)
– poza wojskiem, dwója i poprawka, konkurowałem
z kumplami, kto lepszy, zdrowe podciąganie się w górę,
zero dziadostwa. Praca – zacząłem od razu w „Piłce Nożnej” – pozwalali mi tam robić,
co chcę, wiedząc, że jestem
obiecujący i kocham futbol,
wspaniali ludzie – niestety,
nauczyli mnie tez picia wódki, ale bez tego nie poznałbym
tysięcy fajnych ludzi i miliona
historii. A wychowanie chłopca w moim wieku było radością, nawet pranie obsranych
pieluch – mnie nawet wydawało się, że dziecięce kupy
pachną, nie przeszkadzało
nawet noszenie wody w wiadrach z piwnicy, stanie w kolejkach (ale mleko było zawsze), całymi dniami czytałem
synowi książeczki (jak miał
cztery lata, sam zaczął, najpierw udawał, bo czytał z pamięci), graliśmy we wszystkie
gry na dywanie, no i dzień
w dzień wózek najpierw, kilometry, potem rowerek, piłka
i… spał całe noce jak zabity.
A ja… siadałem do książek,
miałem na parterze Czytelnię
Naukową przy Batorego i miłe
panie, które książki – w drodze wyjątku – pozwalały mi
zabierać do domu na noc.
Rozkładałem na wannie
deskę, na niej książki i się
uczyłem – w pokoju spało
dziecko, nie świeciliśmy
światła, ubikacja była jedynym miejscem. Całość miała
18 metrów, ale byliśmy szczęśliwi. Bo… młodzi, bez wyobraźni pewnie, ale śmiali i zuchwali. Aha, warto czytać
książki doktora Spocka o wychowaniu, u nas wszystko się
sprawdziło.

3

Czy wychowanie drugiego
dziecka jest łatwiejsze?
Zdecydowanie tak, nawet
myślę, że każde kolejne staje
się niezauważalne. Ale u mnie
drugie było z dziewczyną, dla
której to było… pierwsze.
Więc musiałem bardziej
o przyszłą mamę się martwić,
cały czas bała się, że umrze,
a ja się dzieckiem nie zajmę.
To też było dziecko chciane,
każdy się dziwił, że żenię się
z tak piękną dziewczyną, bo
pewnie jest w ciąży – nie, jesz-
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b Między moimi dziećmi jest 16 lat różnicy. Ale wytrzymałem to
cze dwa lata się staraliśmy
(tradycyjnie, seks kilka razy
dziennie) i… udało się. To już
był postęp (między dziećmi
jest 16 lat różnicy), bo zamiast
pieluch tetrowych, do prania,
były już jednorazówki, do wyrzucenia. Zamiast cielęciny
od baby – gotowe zupki. Zawsze miałem pieniądze i pewnie dlatego było łatwiej, zawsze też wsparcie rodziny mamy (moja jakoś zawsze mnie
olewała, kompleksy). Choć
przeżyliśmy dwa lata uczulenia pokarmowego, kiedy córa
mogła jeść tylko soję – ohyda!
Ale wytrwaliśmy, zjadła też
pewnie milion tuszek króliczych, polecam.
Byle nie trzymać króli
w domu – smród niewyobrażalny.

7

4

Gdybyś miał wybrać: córka czy syn, to jaki byłby
twój kolejny wybór? Nie każemy ci wybierać między obecnymi dziećmi, ale którą płeć
łatwiej wychować?
– Łatwiej wychować
w młodym wieku syna, bo ma
się siły grać w piłę, pływać
i jeździć rowerem, całymi
dniami to robiłem, plus wiele
godzin gry w szachy. W wieku
plus 35 wygodniej mieć córkę.
Kiedyś kolega mnie pocieszał,
jak wiedział, że się moja urodziła – nie stresuj się, moja to
bierze dwa talerzyki, siada
na dywanie i cały dzień sama
bawi się w kuchnię. Naprawdę! Moja też. Raz nawet zaskoczyła, mając cztery lata
może, zrobiła śniadanie wielkanocne, kiedy rodzice jeszcze spali, było pyszne poza
zimną herbatą. Poza tym
chłopakowi możesz przylać,
wejść do łazienki, z dziewczynką uczysz siebie i ją
wrażliwości, kultury, wzorów
zachowań na całe życie. Tak:
U każdego zucha druga musi
być dziewucha.

5

Bazując na twoim doświadczeniu, jaki jest najlepszy wiek na dzieci? Jak oba
wieki porównasz?
– To jasne: im wcześniej,
tym lepiej. Ja miałem 19 i 35,
młodo, współczuję tym, którym dziecko rodzi się po 50.
Kolega kiedyś przestrzegał,
że on już nie może, bo na maturę musiałby jechać wóz-

Jakie były twoje największe błędy wychowawcze?
– Z synem kiedyś chciałem
zobaczyć, ile można płakać,
jak długo i jak głośno.
Wył jakieś sześć godzin,
pościel w łóżku była mokra,
on siny, wróciła matka – i powiedziała – ostatni raz zostajesz sam z dzieckiem!!! No,
ucieszyłem się, zresztą nie
bez powodu zawsze spałem
od ściany (radzę, bo wstaje
jedno zamiast dwojga, bo
matka do płaczącego dziecka
wstanie zawsze). Drugi błąd
– kiedyś musiałem iść do pracy i postanowiłem zostawić
go samego – ale z książką.
Dawałem własne lektury
ukochane – padło na „Chłopców z Placu Broni”. No i matka wraca, a ten ryczy i nie może się uspokoić! Bo umarł
Nemeczek!!! Cały dzień płakał. Dostałem zakaz wyznaczania synowi lektur. Ale
po latach myślę, że mogło go
to wzmocnić.

Syn raz powiedział,
że zrobiłem coś
głupiego. Ja mu na to,
że postępując w myśl
zasad, nie zadałbym
się z jego mamą i nie
byłoby go na świecie

No dobra, a jakie były
twoje największe
sukcesy?
– Sukces największy, że
dziećmi się chwalę i… nie sterczałem nad nimi, miały zawsze luz, ale też potworne wymagania. To znaczy – nic mnie
nie mogło zadowolić, zawsze
mówiłem, że ja zrobiłbym coś
lepiej. Na przykład syn mówi,
że ma szóstkę z matmy. Ja:
– Tak? To ile jest 123 razy 456…
On się poci, głowi, a ja mówię
– nie męcz się już, to 56 088
(oczywiście miałem to policzone wcześniej). No, to się zorientował, że coś przed nim,
a nie za nim, i że szóstka to nic
– a miał ze 12 lat (tak samo jak
czuł, walcząc w szachy w zawodowym klubie z dorosłymi
mężczyznami, woziłem go
tam raz w tygodniu).
Albo raz matka wysłała
mnie na wywiadówkę, to było już liceum. I inne matki się
skarżą – że za dużo lektur, że
klasówki bez zapowiedzi, że
dwóje i tróje.
Przerwałem to pieprzenie
i mówię: – Ja mam inne obserwacje. Mój syn ma tutaj same
szóstki, a ma jeszcze czas
na grę w tenisa, kosza, szachy,
piłkę i pływanie, i w domu
w ogóle się nie uczy – tu jest
najprawdopodobniej za niski
poziom!!!
Wychowawca się uśmiechnął, a matki – napadły
na mnie strasznie, żem cham
i poniżam ich dzieci. A w domu – wrzask – że narobiłem
wiochy i ostatni raz poszedłem na zebranie syna!!!
Znów się ucieszyłem.
A ciotka, która mnie wychowywała, wysłała mnie samego na wywiadówkę, jak mia-

łem 14 lat, jak ją opieprzano
przez telefon, powiedziała, że
na głupoty nie ma czasu, a Pawełek uczy się dla siebie,
stopnie zna, słabości też,
i nikt go nie wychowa.
Zatem samodzielność to
podstawa i wyprzedzanie
zdarzeń, ale nie o tydzień,
a o dwa, trzy, cztery lata, bo
wszystko da się zrobić, nie
znamy nawet swoich rezerw.
Jak ładnie brzmi hasło:
Wszystko jest trudne, nim
stanie się proste.
Z córką problemów nie
miałem nigdy żadnych. Może raz, jak była w podstawówce redaktorem szkolnej
gazetki, napisała coś o nauczycielach i wezwano mnie
do szkoły – już przez telefon
odpowiedziałem, że nie
przyjdę i żeby się stuknęli
w puste łby, a jak dziecko
wyrzucą, to przyjmą w szkole obok, bo jest przymusowe
kształcenie. I że właśnie nauczyłem ją, żeby mówiła i pisała prawdę, i dlatego u mnie
dostanie nagrodę.
Zamknęli się natychmiast.

8

Czy twoje dzieci mówią,
że robisz im obciach? Jak
tak, to co im odpowiadasz?
– Moje dzieci mówią
do mnie „tato”, a nie pyskują
– choć żadnego nie biłem, to
stają na baczność, gdy trzeba,
a kiedy nie – dowcipkują. Córa w szkole, przyzwoitej, mną
się chwali. Syn woli ciszę, jako starszy wolałby pracować
już na własny rachunek, ale
ten ma już dostatecznie wysoki. Mówiąc bezczelnie,
ważne, że sam jestem z siebie
dumny, a obciach zdarza się
każdemu, nawet świętym.
Dzieci chciałem, pragnąłem,
wychowałem, kochałem i kocham. Wiem, że coś po sobie
zostawiam wartościowego, co
nie zdarza się często. Uważam to za prezent od Boga.
Za cierpienia, których w życiu
doznałem i doznaję.
Aha, syn raz ośmielił się
powiedzieć, że zrobiłem coś
głupiego. Ja na to, że gdybym
postępował w myśl ustalonych zasad, to nigdy nie zadałbym się z jego mamą,
a wtedy nie byłoby na świecie... jego! Co zatem wybiera
– czy żebym był w życiu mądry czy głupi? Znokautowałem go tym pytaniem.

9

Koledze właśnie się urodziła córka, masz jakieś
wskazówki dla niego?
Tak. Kupić jej dwa talerzyki.
Koniec testu. I pytanie – to
kto tu jest Super Nianią?
Boże Narodzenie, czyli narodziny dzieci. Dziś z tą moją
dwójką razem siądziemy
przy choince i to będzie dla
mnie największy prezent.
I tego zadowolenia i dumy
z dzieci oraz wnucząt wszystkim wam w te święta życzę.
Dzieci to największe szczęście. Choć, jak i Jezusek, na początku bywają urwisami… a
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2014 rok jest jednym z najlepszych
w historii polskiego sportu, nie tylko
z powodu złotych medali Stocha,
Kwiatkowskiego czy siatkarzy.
Nie wszyscy sportowcy znajdą jednak pod choinką miłe niespodzianki
Hubert Zdankiewicz
redakcja@polskatimes.pl

S

toch czy Wlazły? Antiga czy
Nawałka? A może Justyna
Kowalczyk? Każdy kibic ma
swoich faworytów – oto nasi. Zgodnie ze świąteczną
tradycją rozdajemy im zatem pod choinkę upominki i... napominki.

Pomarańcze

FOT. GRZEGORZ MEHRING

1. Kamil Stoch – wybór oczywisty, nikt nie
osiągnął w mijającym roku więcej od niego. Zresztą nie tylko w tym roku, bo podwójnego mistrza olimpijskiego w sportach
zimowych jeszcze w Polsce nie mieliśmy,
w ogóle złotych medali mieliśmy wcześniej
jak na lekarstwo (całe dwa od 1924 do 2010
r.). A on do podwójnego triumfu w Soczi dorzucił jeszcze Kryształową Kulę dla zdobywcy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Gratulujemy i trzymamy kciuki za jak
najszybszy powrót do zdrowia, bo w nowym sezonie nasz mistrz spędził na razie
więcej czasu w gabinecie lekarskim niż
na skoczni.

b Marcin Dołęga zawalił dwa lata temu igrzyska w Londynie. Teraz
do listy jego upokorzeń doszła jeszcze wpadka dopingowa

2. Stéphane Antiga i Mariusz Wlazły
– padło na nich, choć tak naprawdę na pomarańcze zasłużyła cała reprezentacja polskich siatkarzy. Wyróżniamy trenera, bo
miał odwagę postawić na swoim i wyrzucić z drużyny największą gwiazdę (Bartosz
Kurek), choć niejeden ekspert pukał się
w czoło. Namówił również na powrót do kadry Wlazłego, a ten poprowadził nasz zespół do mistrzostwa świata.
3. Justyna Kowalczyk – zdobyć złoty medal olimpijski to już megasukces. Zdobyć
go, biegnąc 10 km na nartach ze złamaną
kością śródstopia, to już przekracza ludzkie pojęcie. Pani Justynie życzymy równie
owocnej walki z depresją, bo od wiosny
– więcej niż o sportowych sukcesach – mówiło się w Polsce o jej dramatycznym wyznaniu.
4. Zbigniew Bródka – nie trzeba było
mieć bujnej wyobraźni, by przewidzieć medale (nawet złote) Stocha i Kowalczyk
w Soczi. Znacznie trudniej było za to przewidzieć mistrzostwo olimpijskie strażaka
z Łowicza. Zwłaszcza jeśli się pamięta, ile
jest w naszym kraju torów lodowych
z prawdziwego zdarzenia. A on dołożył
jeszcze do tego brąz w drużynie.
5. Arkadiusz Milik i Sebastian Mila – czyli dwóch takich, co dokopali Niemcom.
Gdyby ktoś latem powiedział, że po czterech meczach Polska będzie liderem grupy
w eliminacjach Euro 2016, zostałby uznany
za niepoprawnego optymistę. Jest liderem,
w czym zasługa nie tylko wspomnianej
dwójki, ale też całej reprezentacji i selekcjonera Adama Nawałki. To jednak właśnie
Milik i Mila strzelali bramki w wygranym
spotkaniu z Niemcami, a pierwszy w dodatku robi furorę w Ajaksie Amsterdam.
6. Rafał Majka i Michał Kwiatkowski
– za ich sprawą polscy kolarze przestali pełnić wreszcie w zawodowym peletonie tylko rolę pomocników. Pierwszy wygrał klasyfikację górską Tour de France, dokładając dwa etapowe zwycięstwa, a na koniec
wygrał jeszcze Tour de Pologne. Drugi błysnął formą w klasykach: Walońskiej Strzale
i Liege-Bastogne-Liege, a na koniec został
jeszcze mistrzem świata.
7. Łukasz Kubot – gdyby obstawiać, który nasz tenisista wygra w końcu turniej
Wielkiego Szlema, w pierwszej kolejności
padłoby nazwisko Agnieszki Radwańskiej,
a w drugiej – Jerzego Janowicza. To jednak
nie oni, lecz urodzony w Bolesławcu syn
piłkarskiego trenera wygrał w styczniu
Australian Open. Co prawda „tylko” w deblu, ale nie ma co narzekać. Przed nim podobnej sztuki dokonał tylko Wojciech
Fibak. Co ciekawe, też w Melbourne.
8. Henning Berg – czyli trener rodem
z Norwegii, który udowodnił, że w polskich
realiach również da się zrobić zespół klasy
europejskiej (po ostatnich wynikach Legii
w pucharach chyba nikt nie ma co do tego
wątpliwości). Na przekór kibicom, a nawet... własnym działaczom (patrz: rózgi).
9. Agnieszka Radwańska – za Roland
Garros, Wimbledon i US Open należałaby
jej się rózga. W mijającym roku nie brakowało też jednak pięknych chwil z jej udziałem, jak półfinał Australian Open, finał Indian Wells (pechowo przegrany z powodu
kontuzji) czy zwycięstwo w prestiżowym
Rogers Cup. No i na koniec odważna decyzja o dołączeniu do sztabu trenerskiego
słynnej Martiny Navratilovej.
10. Adam Kszczot i Anita Włodarczyk
– mistrzostwo to mistrzostwo. Nieważne,
że tylko Europy. Cała nasza lekkoatletyczna

FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI

Rózga dla Dołęgi, prezenty dla Stocha

b Kamil Stoch – dwa złote medale olimpijskie w Soczi, a na koniec Kryształowa Kula dla
zdobywcy Pucharu Świata. Więcej nie dokonał w 2014 r. żaden polski sportowiec
ekipa zasłużyła na wyróżnienie, bo w sumie przywieźliśmy z Zurychu 12 medali.

Rózgi

1. Marcin Dołęga – pierwsze miejsce tak naprawdę za całokształt, bo to w naszym sporcie postać tragiczna. Dwa lata temu zawalił igrzyska olimpijskie. W Londynie spalił
trzy próby w rwaniu i nie został sklasyfikowany, choć wydawał się głównym faworytem do złotego medalu. Teraz do listy upokorzeń sztangisty doszła wpadka dopingowa. Wyniku próbki B wciąż nie znamy,
a sam Dołęga twierdzi, że jest niewinny. Mało kto jednak mu wierzy.
2. Bartosz Kurek – przez lata stanowił
o sile siatkarskiej reprezentacji Polski, ale
najważniejszą imprezę w życiu obejrzał
w telewizji. A wszystko dlatego, że swoje
ego cenił wyżej niż dobro drużyny.
3. Ludovic Obraniak – nie zbawił polskiej
kadry, nie podbił Bundesligi (właśnie jest
na wylocie z Werderu Brema). Ktoś jeszcze
wierzy w to, że on chce dobrze, tylko wszyscy się na niego uwzięli?
4. Paweł Głażewski – wydawało nam się,
że szybciej od Andrzeja Gołoty (53 sekundy) przegrać w zawodowym ringu już się
nie da. „Głaz” poprawił jego „osiągnięcie”
o całe 10 sekund.

Zdobyć złoty medal
to już megasukces.
Zdobyć go, biegnąc
10 km na nartach
ze złamaną kością,
to już przekracza
ludzkie pojęcie

5. Marta Ostrowska – nie brak co prawda głosów, że – kolokwialnie mówiąc – samce alfa powiesiły psy na babie i zrobiły z niej
kozła ofiarnego (albo kozę, skoro mamy już
w Polsce rozróżnienie na ministra i ministrę). Fakty są jednak takie, że jako (była
już) kierownik drużyny musi wziąć na siebie przynajmniej część odpowiedzialności
za kompromitację Legii, która za występ
nieuprawnionego zawodnika (Bartosz
Bereszyński) w meczu z Celtikiem Glasgow
została dyscyplinarnie wyrzucona z kwalifikacji Ligi Mistrzów.
6. Kibice Legii Warszawa – nie mamy,
broń Boże, na myśli wszystkich kibiców,
tylko ich niewielką grupę, która pluje we
własne gniazdo i przedkłada własny
ubaw nad dobro klubu, narażając go
na kolejne kary. Ich najnowszy „sukces”
to zamknięcie trybun na dwa mecze Ligi
Europy. W ograniu tureckiego Trabzonsporu jeszcze to piłkarzom nie przeszkodziło, ale w spotkaniu w 1/16 finału
z Ajaksem Amsterdam brak dopingu może być już problemem.
7. Lechia Gdańsk – czyli Inter Mediolan
po polsku. O właścicielu włoskiego klubu
Massimo Morattim mówiło się swojego czasu, że jest zaprzeczeniem króla Midasa, bo
wszystko, czego dotknie, zmienia się w...
końcowy produkt przemiany materii. W jego ślady idą na razie w Gdańsku. Jak widać,
pieniądze to nie wszystko, trzeba jeszcze
wiedzieć, jak je wydać.
8. Bogusław Biszof (prezes Ekstraklasy
SA) – za reformę rozgrywek, której efekty
właśnie oglądamy. Myślicie, że Legia miałaby tej jesieni na koncie aż pięć dziwacznych porażek (m.in. z takimi tuzami jak
Piast czy Łęczna), gdyby nie świadomość,
że wiosną i tak jej zdobycz punktowa zostanie zmniejszona o 50 proc.
9. Bogusław Cupiał – za granie pod publiczkę i zwalnianie prezesa, który „miał czelność” walczyć z chuligaństwem na stadionie. Do czego może doprowadzić uleganie
tzw. kibolom, widzimy właśnie w Warszawie. Jak będzie w Wiśle Kraków?
10. Jerzy Janowicz – tenisiście z Łodzi życzymy dwóch rzeczy: zdrowia (bo wyraźnie mu go ostatnio brakowało) i więcej pokory. Nie tylko wobec mediów. a
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Autobus dla
Nawałki, tęcza
dla „Kwiatka”
Sportowiec też człowiek, cieszy się z prezentów.
Podpowiadamy św. Mikołajowi, co powinien
zostawić pod choinkami polskich mistrzów
REKLAMA
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igilia zbliża się
szybciejniżgłodny
Usain Bolt do McDonalda. Polscy
sportowcyuczynili rok 2014 bardzo
udanym,choćniezabrakłowpadek.Zprzymrużeniem oka pomagamy Mikołajowi z prezentami, by kolejny był jeszcze lepszy.
PohistorycznymzwycięstwienadNiemcami Adam Nawałka i jego piłkarze zostali

W

004789823

JustynaKowalczykprzeżywała
wtymrokuwzloty
iupadki.Ostatniestarty
pokazały,żedożyciowejformyjejdaleko.
Zrezygnowałazdwóch
startówwPucharze
Świata,byprzygotować
siędoTourdeSkiimistrzostwświatawFalun.Niktniezabierzejej
jednakzłotazSoczi
(zdobytegozezłamaną
kościąstopy).Mikołaja
prosimy,bypodarował
Justyniedużo...śniegu.
BezniegoprogramTdS
znówmożesięzmienić
naniekorzyśćnarciarki
zKasinyWielkiej.

bohaterami narodowymi. Eliminacje Euro
2016 nie są jednak jeszcze wygrane. Dlatego
selekcjoner na pewno ucieszyłby się z autobusu, który mógłby zaparkować w bramce
podczas trudnych meczów wyjazdowych
zIrlandią,NiemcamiiSzkocją.Jeślizagramy
za zero z tyłu, awans będzie niemal pewny.
WatakuswojepowinnizrobićRobertLewandowskiiArkadiuszMilik.ZwłaszczajeśliMikołajuraczyichzestawem„potrójnyPanTadeusz”.KsiążkaiDVD,żebynaobczyźniepamiętali,skądpochodzą.Butelkazczterdziestoprocentowym roztworem, by nasi reprezentacyjni strzelcy wyborowi jeszcze lepiej
się rozumieli. Ku chwale ojczyzny.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek reklamuje
niezarejestrowaną w Polsce firmę bukmacherską,gwiżdżącnawiceministrafinansów
Jacka Kapicę, który wydał nielegalnym bukom krucjatę. Zibi zrobi mu jeszcze bardziej
nazłość,chwalącsięzestawemżetonówpokerowych znalezionym pod choinką. Według prawa (chociaż wbrew logice) poker jest
bowiemgrąlosowąiniemożnawniegograć
nawetwdomuzkolegami.Dlaministra–melisa na uspokojenie.
LegiabyłakrokodLigiMistrzów,aleprzez
walkowerzCeltikiemmusiałaobejśćsięsmakiem. W Lidze Europy zespół grał świetnie,
lecz przez kary od UEFA za wybryki kibiców
budżet klubu mocno ucierpiał. BogusławowiLeśnodorskiemuprzydasięczerwonytelefon i gorąca linia z Nyonem na wzór tej łączącej Moskwę i Waszyngton. Henningowi
Bergowi–czapkaniewidka:żebymógłschować Ondreja Dudę i Michała Żyrę przed wysłannikami zachodnich klubów.
Tyle złota, ile każdy z nich waży, powinni dostać nasi mistrzowie świata – siatkarze.
A Bartosz Kurek musi zadowolić się zestawemkibica–czapeczkazrogami,trąbka,szalik,pestkisłonecznika...Potym,jakStéphane
Antiga nie powołał go na mundial, powiedział, że więcej u Francuza nie zagra. Kolejnesukcesykadrybędzieoglądałwięctakjak
mistrzostwa – sprzed telewizora. Może
snickersa – antidotum na gwiazdorzenie?
Ozłocić należy też naszych kolarzy,
zwłaszcza Michała Kwiatkowskiego (mistrz
świata)iRafałaMajkę(szóstyw Girod’Italia,
dwie wygrane etapowe w Tour de France,
zwycięstwo w Tour de Pologne). „Kwiatkowi” tęczowa koszulka mistrza globu pasuje
tak bardzo, że nawet choinkę ubrał w te barwy. Dlaczego nie sprezentować mu najbardziej znanej tęczy w Polsce, tej z warszawskiego placu Zbawiciela? Pod domem kolarskiego mistrza nikt nie będzie próbował jej
spalić. A dla naszego znakomitego górala,
czyli Majki – ciupaga oraz buława marszałkowska.Żebynajednymzprzyszłorocznych
wielkichtourówbyłlideremswojegoteamu.
„Chciałbymwystartowaćnaolimpiadzie,
zdobyć złoty medal. Ale na razie mam jeszczeczas.Możezakilkalat?”–archiwalnywywiad z 12-letnim Kamilem Stochem zrobił
w internecie furorę po jego dwóch złotych
medalachzSoczi.Ostatniomówił,żemarzy,
by ponownie przelecieć się F-16. Dlatego
– oprócz zdrowia i kolegów nawiązujących
dojegoświetnychwyników–prosimyMikołajaomyśliwiecdlaKamilazZębu.Zasłużył.
Porządne lanie należałoby się z kolei kilku pięściarzom. Ale już je dostali – od przeciwników. Artura Szpilkę sprowadził na ziemię Bryant Jennings, z kolei on później wybił boks z głowy Tomaszowi Adamkowi.
W Moskwie skompromitował się Paweł Kołodziej, a pas WBC po słabej walce stracił
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. Szczytem
byłajednakwalkaPawłaGłażewskiegoopas
WBA. Jürgen Brähmer znokautował go już
w 43. sekundzie, Polak nie zadał nawet ciosu! Naszym „asom” proponujemy więc worekcementu(nautwardzenieszczęki).Ewentualniezestawbierek–przytejzabawieprzynajmniej nie zrobią sobie krzywdy... a
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Niedoszły pływak,
fotograf z talentem
i wielki siatkarz

F jak fundacja

Fundacja Mariusza Wlazłego działa
od dwóch lat, a jej głównym zadaniem jest
wspieranie utalentowanej sportowo młodzieży. Nazwisko Wlazły otwiera drzwi
u wielu sponsorów, a fundacja organizuje
turnieje siatkarskie dla dzieci z powiatu
wieluńskiego. Być może dzięki jej działaniom siatkówka niebawem będzie miała
nowych Wlazłych.

G jak gazety

Mariusz Wlazły często powtarza, że gazet
nie czyta, ale zaskakująco dużo wie, co się
o nim pisze. Kiedyś wywiadów odmawiał
z założenia, dzisiaj łatwiej już o rozmowę
z nim, ale i tak jest kilku dziennikarzy, z którymi rozmawiać nie chce. Sami zainteresowani najczęściej nie znają powodów niechęci siatkarza.

Wolny czas uwielbia spędzać z rodziną w domu na wsi, nie
czyta gazet, choć wie, co o nim piszą, uwielbia niezdrowe
jedzenie i przyjaźni się z najlepszym polskim tenisistą.
Gwiazdor siatkówki Mariusz Wlazły, jakiego nie znacie!

H jak hobby

Pasją numer jeden w życiu Mariusza Wlazłego jest fotografia. Na początku swojej
przygody z aparatem próbował sił jako fotoreporter sportowy, ale szybko doszedł
do wniosku, że najbardziej lubi fotografować przyrodę. Swoimi umiejętnościami
dzieli się czasem na portalach społecznościowych. Siatkarz ma jednak także inne
pasje, najczęściej związane z adrenaliną.
Rok temu po raz pierwszy w życiu skoczył
ze spadochronem, czym wzbudził konsternację... szefów klubu. Kontrakty siatkarzy
pełne są bowiem zapisów o zakazie uprawiania sportów ekstremalnych.

Sport, siatkówka

Paweł Hochstim
p.hochstim@dziennik.lodz.pl

A jak Antiga i Anastasi

Ten pierwszy sprawił, że Mariusz Wlazły
wrócił do reprezentacji Polski, ten drugi
z kolei upokorzył go przed londyńskimi
igrzyskami, więc do faworytów najlepszego polskiego siatkarza nie należy. Ten pierwszy umiał się z nim dogadać, ten drugi
– nie. Kto lepiej na tym wyszedł – wiadomo. Andrea Anastasi na sytuacji z Wlazłym
chciał zbudować swój autorytet w drużynie. Gdy szefowie PZPS wręcz nakazali mu
rozmowy pojednawcze z atakującym Skry,
przyjechał do Bełchatowa i powiedział, że
widzi Mariusza w kadrze na Londyn. Później już nie zadzwonił, a gdy siatkarz specjalnie przyjechał do Łodzi, by go zapytać,
dlaczego się nie odzywa, usłyszał: – Nie
przekazali ci, że zrezygnowałem z ciebie...?
Stéphane Antiga działał inaczej. Przedstawił Wlazłemu swoją wizję drużyny i powiedział, że go potrzebuje. Kilka miesięcy później obaj cieszyli się z mistrzostwa świata.

J jak Jerzy Janowicz

Dwa lata temu najlepszy polski tenisista
wystąpił w meczu charytatywnym PGE
Skry Bełchatów i szybko złapał wspólny język z Wlazłym. Do dziś utrzymują bliski
kontakt – w Łodzi podczas mundialu siatkarz odwiedzał trenującego kilkaset metrów od hotelu, w którym mieszkała reprezentacja, tenisistę. Z kolei Janowicz bardzo
często gości na meczach Wlazłego.

K jak kapitan

B jak basen

FOT.SYLWIA DĄBROWA, MARIUZS WLAZŁY/ OFFICIAL PROFILE

Niewiele brakowało, a właśnie z basenem
związałby swoją sportową przyszłość Mariusz Wlazły. Pływanie było bowiem pierwszą dyscypliną sportową, którą zaczął uprawiać. Do siatkówki trafił nieco przypadkowo, bo na trening poszedł z jednym z kolegów. Odbijanie piłki najwyraźniej mu się
spodobało i to nie tylko dlatego, że szybko
zaczął się wyróżniać na tle rówieśników.

C jak charytatywna działalność

Mariusz Wlazły chętnie angażuje się w pomoc innym. Wspiera różne fundacje, które
działają na rzecz chorych i pokrzywdzonych przez los dzieci. W czasach, gdy przez
wielu siatkarskich kibiców uważany był
niemalże za wroga narodowego, szczególnie chamsko obrażany był w Rzeszowie.
W tym samym czasie przekazał swoje prywatne pieniądze na leczenie jednego z młodych kibiców Resovii. A pracownikom biura prasowego Skry Bełchatów zabronił informowania o tym fakcie.

D jak dziecko

Oczkiem w głowie najlepszego polskiego
siatkarza jest Arkadiusz Wlazły. Pięcioletni blondynek, syn Mariusza, jest na większości meczów swojego taty. Ostatnio wyprowadza nawet kapitana PGE Skry na boisko podczas prezentacji. To dla niego Wla-
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b Mariusz Wlazły pomaga dzieciom, ale lubi też czasami odlecieć
zły zrezygnował po mundialu z gry w kadrze. – Syn często pyta mnie, kiedy wreszcie będę w domu. Chcę spędzać z nim więcej czasu – mówi Wlazły.

E jak enklawa

Dom pod lasem, na uboczu wioski położonej blisko brzegu Warty – tam Mariusz Wlazły znalazł swoją enklawę. Kilka lat temu
w tym uroczym miejscu wybudował dom
z bali, który wyróżnia się na tle wiejskiej
zabudowy. Jest też atrakcją dla letników,
bo niektórzy z jego sąsiadów pokazanie domu Wlazłego traktują jako atrakcję dla wynajmujących pokoje turystów.

Kilka lat temu prezes Skry wpadł na pomysł, by Wlazły, który miał wyraźny problem z kontaktem z mediami, został kapitanem drużyny. Od tego czasu siatkarz ma
obowiązek m.in. reprezentowania drużyny na konferencjach prasowych. Początki
były trudne, ale z czasem Wlazły zaczął
wypadać na konferencjach coraz lepiej.
Czasem jednak chyba mu się nie chce i mówi: „Dla nas najważniejsze jest zwycięstwo
i bardzo się z niego cieszymy”.

Ł jak łakomstwo

Jedna ze słabości Mariusza Wlazłego. Siatkarz uwielbia bowiem jedzenie, które sportowcy muszą omijać szerokim łukiem. Jak
sam przyznał w jednym z wywiadów,
na chipsy czy fast foody pozwala sobie coraz rzadziej, ale są chwile, gdy sprawia sobie tę przyjemność.

M jak media społecznościowe

Zamknięty przez lata na media, a zatem i kibiców, Wlazły w pewnym momencie zafascynował się mediami społecznościowymi.
Sam prowadzi swoje konta na Twitterze
i Facebooku, co dla gwiazd sportu wcale
nie jest takie oczywiste. Lubi dyskutować
ze swoimi kibicami, chętnie odpowiada
na pytania, zamieszcza swoje zdjęcia, również w prywatnych sytuacjach. Nie jest może tak aktywny jak jego koledzy z PGE Skry
Karol Kłos czy Andrzej Wrona, ale daje kibicom odczuć swoje zainteresowanie.

N jak nagrody indywidualne

Każdy sezon Mariusz Wlazły kończy przynajmniej z 20 nagrodami indywidualnymi

– od statuetek dla MVP poszczególnych
meczów po wyróżnienia bardziej prestiżowe. Na swoim koncie ma już tytuły najlepszego gracza mistrzostw świata, najlepszego atakującego tej imprezy, najlepszego
gracza Ligi Mistrzów, najlepszego gracza
PlusLigi i Pucharu Polski... Powinien pomyśleć o utworzeniu swojego muzeum.

O jak oświadczenie

W 2011 r. z pomocą dwóch dziennikarzy napisał oświadczenie, w którym wyjaśnił powody swojej nieobecności w reprezentacji,
które przeczytała cała siatkarska Polska.
Artykuł na stronie internetowej Skry miał
ponad 360 tys. odsłon. To był początek
zmian w wizerunku Wlazłego, a wielu kibiców zaczęło go rozumieć.

P jak PGE Skra Bełchatów

Klub, który Wlazłemu zawdzięcza bardzo
wiele, ale też wiele mu dał. W Bełchatowie
siatkarz występuje już 11 lat, miał znaczący udział w absolutnie wszystkich sukcesach drużyny. Półtora roku temu był bliski odejścia ze Skry i wyjazdu do klubu
zagranicznego, ale ostatecznie zdecydował się na pozostanie. I wygląda na to, że
w tym klubie zakończy swoją niezwykłą
karierę, bo – jak sam powtarza – tu czuje
się najlepiej.

R jak reprezentacja

W czasie swojej kariery Mariusz Wlazły
nie opuszczał tylko mistrzostw świata
– w 2006, 2010 i 2014 r. Na koncie ma złoty i srebrny medal, ale – paradoksalnie – to
właśnie mundiale sprawiły, że tracił motywację do gry w kadrze. W 2010 r. we
Włoszech – podobnie jak cała drużyna
– był bez formy, ale działacze PZPS winą
za niepowodzenie obarczyli właśnie jego.
Z kolei po ostatnim mundialu powiedział,
że nie chce już grać w kadrze, by skupić
się na rodzinie. Nieobecność w reprezentacji kosztowała go stratę złotych medali
w Mistrzostwach Europy i Lidze Światowej oraz – być może – medal igrzysk
w Londynie.

S jak skarpetki

Najbardziej „znana” część garderoby Mariusza Wlazłego. W 2010 r. udzielił głośnego wywiadu, w którym opowiedział o nieprofesjonalnym podejściu działaczy PZPS,
podając przykład, że kadrowiczom brakuje skarpetek. Miał rację, sprzętu siatkarze
mieli wówczas bardzo mało, ale niepowodzenie na mundialu zostało zrzucone
na Wlazłego, któremu „brakowało skarpetek”. Szkoda, że nie poparł go wtedy żaden
z kolegów, bo Wlazły walczył również o interesy innych reprezentantów.

U jak urazy

Nie da się ukryć, że problemy ze zdrowiem stopowały w pewnym momencie
karierę Wlazłego. Przez długi czas walczył
z powracającymi skurczami, które nie
pozwalały mu na normalną grę. Wątłe
zdrowie nie pozwalało mu na większe obciążenie organizmu, niektórzy twierdzą,
że właśnie z tego powodu nigdy nie opuścił Skry Bełchatów, gdzie mógł liczyć
na zrozumienie jego problemów. Szczęśliwie w ostatnich latach jednak poważne
problemy go omijały.

Ż jak żona

Paulina jest największą miłością życia Mariusza Wlazłego. Oboje pochodzą z Wielunia, znają się od wielu lat, oboje grali
w siatkówkę, oboje zresztą w Skrze
Bełchatów. Po likwidacji żeńskiej drużyny
szefowie Skry zaproponowali Paulinie pracę w klubie, gdzie przez kilka lat była dyrektorem marketingu. a

44//

Polska
Środa–niedziela, 24–28 grudnia 2014

www.polskatimes.pl
Magazyn

Warszawa to mój
drugi dom, czas więc
spędzić w nim święta
Sport, piłka nożna

Tomasz Biliński
t.bilinski@polskatimes.pl

Z

Inakim Astizem umówiłem
się w jednej z kawiarni przy
placu Zbawiciela. – Ona teoretycznie jest przy ulicy Mokotowskiej, niedaleko Czerwonego Krzyża, ale jak będziesz szedł z placu Zbawiciela, to skręć
w Marszałkowską, w stronę placu Konstytucji – tłumaczył piłkarz warszawskiej Legii. – Gdybyś miał jakiś problem, to dzwoń,
pomogę – nie ustępował Hiszpan, gdy zapewniłem, że trafię. Żarty, że po wielu miesiącach nie wie, gdzie jest Nowy Świat
gdzie albo stoi palma, to nie o nim (choć
w Legii grali w przeszłości tacy, którzy tego nie wiedzieli). Astiz polską stolicę zna
jak własną kieszeń.
– Faktycznie można tak powiedzieć.
W lipcu będzie osiem lat, jak tu jestem.
Warszawa jest moim drugim domem. Czuję to – przyznaje 31-letni obrońca szykujący się do świąt Bożego Narodzenia. Wyjątkowych, bo pierwszych w Polsce.
– To dzięki mojej narzeczonej Dominice. Do tej pory zawsze leciałem – sam czy
z nią – do rodzinnego domu w Pampelunie.
Bardzo jej jednak zależało, żebyśmy ten
niezwykły czas spędzili w końcu w Polsce.
Żebym poznał zwyczaje panujące tutaj. Postanowiliśmy więc, że w tym roku zostajemy razem w Warszawie – zdradza Hiszpan.
Jak to zwykle bywa, święta Bożego Narodzenia i sposób ich obchodzenia różnią
się w zależności od kraju, a nawet regionu.
– W Pampelunie przede wszystkim nie
mamy tradycyjnych 12 potraw. Właściwie
to menu co roku może być inne. Zależy
od pomysłowości gospodarzy. Wiem, że
w Polsce jest karp, raczej mało smaczna ryba. Natomiast w Hiszpanii jest większy wybór ryb, no i zawsze jest gwarancja, że są
świeże. W każdym razie ona jest głównym
daniem. Do tego dochodzą krewetki i inne
owoce morza, sałatki... Poza tym mamy
na przykład pinchos, takie przekąski – Astiz
zaczyna pokazywać na telefonie zdjęcia
i kontynuuje: – Albo spójrz na to, to fritos.
Tylko to nie są frytki ani czipsy, a zawijane
w ciasto różne rzeczy. Może być kurczak,
ser, warzywa. Bardzo fajnie wygląda i jest
super w smaku. Bardzo lubię też paprykę
czerwoną z beszamelem w środku i z rybą,
warto zobaczyć na zdjęciu. Astiz prezentuje kolejne specjały. – Moja ciocia robi je rewelacyjne. Ostatnio z Dominiką takie coś

sobie przygotowaliśmy. Wyszło dobre, ale
jednak nie wszystkie produkty są tutaj dostępne, a jeśli już, to różnią się w smaku.
Po obiedzie czas na deser, czyli na przykład
lodowe sorbety i szampan – wymienia Hiszpan, który nie wyklucza, że w przyszłości połączy zwyczaje z obu krajów i stworzy
wigilię idealną.
– Mniej więcej wiem, czego się spodziewać, ale dopiero po tych świętach będę
mógł powiedzieć, na co najbardziej czekałem, jeśli chodzi o polskie przysmaki. Być
może za rok wprowadzimy coś nowego.
Choć jak widziałem niektóre dania, to coś
czuję, że pozostanę przy delikatnym spróbowaniu wszystkiego, a nie objadaniu się
– śmieje się Astiz. No, może z wyjątkiem
pierników, które piekł.
– Superzabawa! Wyszło całkiem nieźle,
spójrz – piłkarz pokazuje zdjęcia tacy wypełnionej ciastkami przypominającymi
dziadków do orzechów, każdy inaczej polukrowany. – Z Dominiką byliśmy u jej rodziców. Oprócz nas była też jej siostra z mężem. Każdy z nas zrobił po kilka ciastek.
Zajęło nam to całe popołudnie. Mama Dominiki i jej siostra zrobiły też domek z pierników oblany lukrem. Robi wrażenie. Ja aż
tak utalentowany nie jestem, ale pilnowałem, żeby im wszystko wyszło – puszcza
oko hiszpański obrońca.
W przeciwieństwie do polskich zwyczajów w Pampelunie świętowanie zaczyna
się dużo wcześniej i nie tylko w domu.
– Jeszcze przed kolacją mieszkańcy zbierają się przed domami, oczywiście pięknie
przystrojonymi z choinkami i tak dalej. Zapewniam, że mój zawsze najładniej – zaznacza wesoło legionista. – No i ulicą idzie
taka procesja, dużo ludzi ma na sobie ludowe stroje, nie brakuje też zwierząt. Na cze-

Odkąd przyszedłem
do Legii, w klubie
zmieniło się niemal
wszystko. Co ważne
– na plus. Teraz to my
dominujemy, choć
Lech i Śląsk są mocni

FOT.BARTEK SYTA

Przyjechał na roczne wypożyczenie, ale w Legii Warszawa gra
już od siedmiu i pół roku. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą jednak pierwszymi, które Inaki Astiz spędzi w Polsce.
Opowiada nam o życiu w stolicy i Pampelunie, skąd pochodzi

b Astiz poznał nie tylko Warszawę. Zwiedził m.in. Kraków, Oświęcim i zamek w Malborku
le idą natomiast Święty Mikołaj i Olentzero.
W Kraju Basków to taki człowiek z gór, który też roznosi prezenty. Jest wtedy radosna atmosfera. Na koniec uczestnicy zbierają się w jednym miejscu i Mikołaj z Olentzero rozdają upominki. Największą frajdę mają dzieciaki – opowiada Astiz.
– Ja zawsze wierzyłem w Świętego Mikołaja. Jak byłem mały, to po kolacji wychodziliśmy na dwór i z głośnika było słychać jego głos. Zabawa polegała na tym, żeby razem z innymi dziećmi odkryć, skąd on
dochodzi. Tam czekały na nas prezenty
– wspomina. – Dziś wolę dawać, niż otrzymywać upominki. Nigdy nie wiem, co bym
chciał dostać. A i tak najwięcej frajdy sprawiają mi drobiazgi. Lubię natomiast szukać
prezentów dla bliskich. Choć odkąd jestem
z Dominiką, to idzie mi to znacznie szybciej. Czasem jesteśmy w sklepie i ona mówi, że musimy kupić to czy tamto, już
na święta. Mówię: „Zaraz, przecież jeszcze
trzy miesiące!” – śmieje się legionista. – Ale
to dobre, dzięki temu nie trzeba się później
martwić – dodaje.
W Pampelunie inaczej wygląda też sylwester. – Najpierw spotykamy się w rodzinnym gronie na kolacji, a dopiero po niej
idziemy na miasto w przebraniach. Coś jak
halloween, tyle że bez strasznych kostiumów. Jeszcze nie wymyśliłem, za co się
przebiorę w tym roku, ale niedługo będę
musiał to zrobić, bo po świętach lecimy
do Hiszpanii. Najdziwniejsze przebranie?
Raz byłem wilkiem, moja siostra Czerwonym Kapturkiem, a mój kuzyn myśliwym.
Kiedy indziej byłem jednym z siedmiu
krasnoludków, ale nie pamiętam którym
ani też kto był naszą Królewną Śnieżką
– wspomina z rozbawieniem Astiz.

Jego rodzinna Pampeluna słynie jednak
z innych świąt. Konkretnie fiesta Sanfermines, czyli dni ku czci patrona miasta, świętego Fermina. Trwają one od 7 do 14 lipca.
Wtedy m.in. odbywają się gonitwy ulicami miasta byków i ludzi. – Trasa liczy 825
metry. Bierze w nich udział, kto chce, byle
nie był pijany. To bardzo niebezpieczne. Ja
biegłem dwa razy, ale trzymałem się
na uboczu. Taki byk waży kilkaset kilogramów. Co prawda tę zabawę mamy w genach, ale jak cię taki byk weźmie na rogi, to
możesz dochodzić do siebie przez tydzień.
Wszystko kończy się corridą – opowiada
piłkarz Inaki Astiz.
Na YouToube i oficjalnej stronie klubu Legia.com jest opublikowany film
z mniejszej corridy. Jej głównym bohaterem jest... Astiz, choć toreadora nie przypomina. – A taka tam zabawa. Ten byk był
mały, bez dużych rogów, choć takie są bardziej ruchliwe. Nie robią jednak aż takiej
krzywdy. To popularny sposób na spędzenie czasu albo pomysł na wieczór kawalerski. Uczestnicy najpierw pobawią się z bykiem, później idą na obiad, wracają, znowu coś przekąszą i tak dalej – tłumaczy.
– Czy oberwałem kiedyś od byka? Raz.
Grając jeszcze w Osasunie. Po zakończeniu sezonu poszliśmy całą drużyną na corridę. Następnego dnia wstałem i strasznie
bolał mnie pośladek, a nie przypominałem
sobie, żebym sobie coś w niego zrobił. Jeden z kolegów miał kamerę i nas nagrywał. Podczas późniejszego oglądania
wszystko się wyjaśniło – śmiał się Astiz,
który w Osasunie poznał Jana Urbana. To
zresztą późniejszy trener Legii i mistrz Polski z nią ściągnął Hiszpana do Warszawy.
Było to latem 2007 r.
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– To dla mnie bardzo ważna osoba. Dużo się od niego nauczyłem. Nie tylko, gdy
obaj byliśmy już w Warszawie, ale już
w młodzieżowej drużynie Osasuny – opowiada hiszpański obrońca. – Później dał mi
szansę w Legii. Uprzedzał mnie, że nie wiadomo, jak będzie w Warszawie. Polska piłka różni się od hiszpańskiej, poza tym wiedziałem, że nie będę grał tylko dlatego, że
on mnie ściągnął. Zdawałem sobie sprawę,
że przyjazd tutaj to dla mnie ogromna szansa, by się pokazać. Początkowo zostałem
wypożyczony na sezon, ale szybko wróciłem. A skoro jestem tu już ósmy rok, to chyba tę szansę wykorzystałem – kiwa głową
uśmiechnięty Astiz, który jest pierwszym
Hiszpanem, który trafił do polskiej ekstraklasy. Szybko w niej się zadomowił. Podobnie jak w Warszawie.
– Na początku mieszkałem na Agrykoli,
później w Marinie Mokotów. Niby blisko
Centrum, ale to było bardzo fajne, spokojne
osiedle. Podobało mi się głównie przez to,
że jest tam dużo zieleni. Później poznałem
Dominikę i po jakimś czasie postanowiliśmy zamieszkać razem. Trzeba było tylko
zdecydować gdzie, bo ona miała mieszkanie przy placu Zbawiciela i nie wyobrażała
sobie życia z dala od Centrum. Stanęło na jej
i tak tu trafiłem – opowiada Astiz.
– Miejski zgiełk? Przeszkadza może tylko wtedy, gdy są manifestacje, marsze i tym
podobne – wzrusza ramionami. – Ale
o wszystkich niedogodnościach wiadomo
wcześniej, więc spoko. Poza tym to bardzo
fajne miejsce. Przede wszystkim wszędzie
mam blisko. Jak jest ładna pogoda, to nawet na stadion chodzę piechotą, ewentualnie podjadę rowerem. Nieraz już tak robiłem – zaskakuje pogodny Hiszpan.
– A jak chcę uciec od korków i hałasu,
to pięć minut piechotą i jestem w Łazienkach albo na Polu Mokotowskim. To jedne z moich ulubionych miejsc. Z Dominiką bardzo lubimy spacerować. Często bierzemy naszego psa, buldoga francuskiego,
i tam chodzimy – mówi. Ale pies to niejedyne ich zwierzę...
– Mamy jeża – śmieje się Astiz, widząc
moje zaskoczenie. – Dominika chciała mieć
psa, ale akurat był taki czas, gdy często nie
było nas w domu. Szukaliśmy więc zwierzątka, które nie potrzebowałoby dużo
uwagi. Stąd jeż. Jak ma jedzenie i wodę, to
nic więcej do szczęścia mu nie potrzeba
– tłumaczy.
– Fakt, trudno się z nim pobawić. Ma lepsze i gorsze momenty. Zwykle jak chce się
go dotknąć, to zwija się w kulkę. Ale czasem
na to pozwala. Można go wtedy wziąć na kanapę i tupta sobie wokół nas. Zdecydowanie
jednak pewniej czuje się w nocy. Ale spokojnie, nikt z nas na niego nie nadepnie,
kontuzji więc nie będzie. Mieszka sobie
w dużej klatce – zapewnia Astiz, po czym
wraca do ulubionych miejsc w stolicy.
– Oprócz parków lubimy odwiedzać Stare Miasto, Muzeum Powstania Warszawskiego, pałac w Wilanowie i oczywiście nasz
stadion. To też pierwsze miejsca, które staramy się pokazać bliskim, gdy na odwiedzają. Poza tym jak mamy więcej wolnego, to
z Dominiką lubimy zjeść śniadanie w Charlotte albo wyskoczyć do innej restauracji
– wymienia piłkarz.
Oglądajączdjęcianablogujegonarzeczonej (Dominikafetras.com), aż dziwne wydaje się, że Astiz w ogóle odchodzi od stołu.
– Bardzo lubi kulinarny świat. Często gotuje w domu i wszystko jest pyszne. Nie ogranicza się tylko do kuchni polskiej czy hiszpańskiej, którą też uwielbia. Czasami sama coś wykombinuje, połączy elementy
z różnych kuchni – przekonuje Hiszpan.
Jemu najbardziej smakują… polskie zupy. – Świetne są. W Hiszpanii mamy je takie
proste. Tutaj kapitalne są pomidorowa, ro-
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b Inaki Astiz w kuchni radzi sobie równie dobrze jak na boisku.
Razem ze swoją narzeczoną Dominiką Fetraś upiekł świąteczne
pierniki. – Zabawa była przy tym świetna – przekonuje piłkarz
sół, grzybowa, jarzynowe. Pierogi też są super, no a na deser obowiązkowo szarlotka
– uśmiecha się Astiz, który w kuchni też się
odnajduje.
– Mam kilka dań, które – można powiedzieć – są moją specjalnością. To przede
wszystkim zupa z soczewicy i… Czekaj…
– mówiąc to, Astiz zaczyna szukać czegoś
w telefonie. – To! – pokazuje ekran. Ciecierzyca. – Nigdy nie wymówię tego słowa!
– wybucha śmiechem. – Robię ją na swój
sposób. Wrzucam ją do garnka i zalewam
wodą. Tak mniej więcej dwie trzecie do jednej trzeciej. Dodaję por, cebulę, marchewkę i to wszystko gotuję. Później – to już zależy, co kto lubi – jesz takie albo miksujesz.
Pycha! – zapewnia legionista, który tajniki
kulinarne zaczął poznawać, odkąd trafił
do Warszawy. – Wcześniej grałem w Osasunie i klubie niedaleko Pampeluny. Przez ten
czas mieszkałem więc w domu, gdzie gotowała mama. Swoją drogą – rewelacyjnie.
Dopiero tutaj musiałem się usamodzielnić
– wspomina Astiz.
Ale to go nie zniechęciło. Podobnie jak
początek w Legii, który mógłby się wydawać mało zachęcający. Pierwszy mecz to
wyjazd przeciwko Vetrze Wilno w Pucha-

rze Intertoto. Przerwany po pierwszej połowie ze względu na bijatykę części kibiców z policją.
– Było to zaskakujące, ale nie łapałem się
za głowę, zastanawiając się, gdzie ja jestem?
Widziałem, że trwa konflikt. Mimo wszystko wrażenia z przyjazdu były pozytywne.
Pierwsze rzeczy, jakich dowiadywałem się
o Polsce, to że jest tu przeraźliwie zimno.
Gdy przyjechałem, akurat było lato, 30 stopni Celsjusza, jak w Hiszpanii! Co prawda zimą jest gorzej, bo aż takich mrozów, jakie
czasem są tutaj, w Pampelunie nie ma. Ale
z kolei tam są dni, gdy temperatura jest trochę powyżej zera, ale jest silny wiatr. To powoduje, że jest gorzej niż teraz w Warszawie – opisuje Astiz, który w Legii rozegrał
już ponad 200 spotkań.
Ważne dla mnie było też poznawanie języka polskiego. Nawet mimo tego, że był
wypożyczony. – Na początku wystarczał mi
język angielski. Polski wtedy nie różnił się
dla mnie od chińskiego. Co prawda są słowa, które są niemal identyczne, ale większość nie. Po kilku miesiącach postanowiłem się go nauczyć. Trener Urban podczas
zajęć zawsze mówił po polsku, więc hasła
piłkarskie przydatne na boisku szybko załapałem. Już w październiku razem z Kibu
[ówczesny asystent Urbana – red.] poprosiliśmy Cesara Sanjuana [wtedy trener w akademii piłkarskiej Legii, później trener przygotowania fizycznego, obecnie pracuje zUrbanem w Osasunie – red.], by nas uczył. Zajęcia mieliśmy mniej więcej dwa razy w tygodniu. Dotego oglądałem dużo polskiej telewizji, czytałem gazety – opowiada.
Pomocne były też dla niego… wycieczki po Polsce, które sam sobie organizował.
– To ważne, by poznawać kraj, w którym ma
się żyć. Byłem m.in. w Krakowie, Oświęcimiu, Wieliczce, Malborku, Gdańsku i Sopocie, Białowieży. Ciekawiło mnie na przykład, skąd pochodził papież Jan Paweł II.
O Oświęcimiu czytałem na historii. Co
prawda nie był to mój ulubiony przedmiot,
ale II wojna światowa mnie interesowała.
Do tego wrażenie zrobiła na mnie książka
Johna Boyne’a „Chłopiec w pasiastej piżamie” – mówi. Kiedyś na oficjalnej stronie

b Inaki Astiz (w środku) z Legią dwa razy był mistrzem Polski, zdobył cztery Puchary Polski i raz Superpuchar
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klubu było zdjęcie z podróży, jak czyta
książkę Ryszarda Kapuścińskiego.
– Ale ona też była po hiszpańsku. Dostałem ją od kolegi – Maćka, kibica Legii. Inne
książki? Czytam głównie w swoim języku.
W polskim przeczytałem chyba tylko autobiografię Michaela Phelpsa, którą dał nam
prezes Leśnodorski, jak przyszedł do klubu
– stwierdza.
– Najwięcej problemów z językiem polskim mam z tymi „sz”, „cz” „rz”... Język
można połamać. Mimo to szybko zacząłem
sobie radzić. Co prawda na początku trochę się krępowałem mówić, ale stwierdziłem, że będzie, co będzie. A odkąd poznałem Dominikę, ponoć poprawa jest duża –
mówi legionista.
Zimowa przerwa to dla Astiza także czas,
by zastanowić się, co dalej. W czerwcu kończy mu się kontrakt. – Na temat jego przedłużenia nie rozmawiałem jeszcze z klubem.
Pewnie zrobimy to w najbliższych tygodniach – mówi. W obecnym sezonie zagrał
w 19 meczach. Wskoczył do składu, gdy
kontuzji doznał Dossa Junior. W poprzednich latach to jednak on był podstawowym
graczem. Obok Jakuba Rzeźniczaka i Miroslava Radovicia jest w Legii najdłużej.
– Odkąd przyszedłem do klubu, niemal
wszystko się w nim zmieniło. Co ważne
– na plus. Jest rodzinna atmosfera. Zaczynając od nas, piłkarzy, po pracowników biurowych, w sklepie i na sprzątaczce kończąc.
Każdy stara się, żeby każdego dnia było lepiej. I rzeczywiście tak jest, choć nic nie
zmieni się pstryknięciem palców. To jest
wieloletni proces. Choćby posiłki, które mamy w klubie. To są detale, które tworzą klub
bardziej profesjonalnym – twierdzi.
Przez siedem sezonów dwa razy został mistrzem Polski, cztery razy zdobył Puchar Polski i raz Superpuchar. Najbardziej
obfite były dwa ostatnie lata.
– I przede wszystkim niezapomniane.
Kiedyś dominowała Wisła Kraków, a teraz
my. Wiemy, że jesteśmy mocni, to zasługa
szerokiej kadry. Dzięki temu wciąż gramy
na trzech frontach. Ale nie możemy przysnąć, bo Lech Poznań i Śląsk Wrocław nie odpuszczają. Trener Henning Berg wykonuje
jednak kawał dobrej roboty. Wiadomo, że
jak są wyniki, to łatwo chwalić, ale naprawdę czuć różnicę. Każdy z nas wie, czego
od nas wymaga. Mamy indywidualne zajęcia, rozmowy. Dużo analizujemy, skupiamy
się na detalach, do których wcześniej nie
zawsze przykładaliśmy wagę. Co też jest
niesamowite, to on zawsze szuka pozytywów. Czasami wydaje się, że ich nie ma, ale
on je znajduje i nas do nich przekonuje
– ocenia Astiz.
Największa zmiana w stosunku do poprzedniego sezonu to gra w europejskich
pucharach. Rok temu w fazie grupowej Ligi Europy Legia wygrała tylko raz, a pięć razy przegrała. Teraz jest odwrotnie. – OK,
zrobiliśmy ten krok do przodu. Ale moim
zdaniem rok temu nie mieliśmy szczęścia
do wyników, bo gra nie była zła. Teraz jest
jedno i drugie – przekonuje Astiz.
Trudno nie przyznać mu racji. W sierpniu, gdyby nie błąd klubu, drużyna zagrałaby w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. – Było, minęło. W szatni już do tego nie wracamy. Po tym wszystkim widzę,
że cała ta sytuacja nas wzmocniła. Mam też
wrażenie, że inne drużyny w Europie czują do nas większy respekt – twierdzi obrońca, mając nadzieję, że w nowym sezonie
dostaną kolejną szansę i tym razem ją wykorzystają.
– Mistrzostwo Polski to nasz cel. Przejazd
przez miasto w ostatnich dwóch latach to
coś niesamowitego. Lubię wracać do zdjęć
czy filmów z tych wydarzeń. Mam nadzieję, że na koniec tego sezonu będzie tak samo – mówi. a
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Chcesz w życiu wygrać? Musisz być
twardy i dzielny jak Marcin Wasilewski

Sport, piłka nożna

Michał Skiba
redakcja@polskatimes.pl

T

rener Wasilewskiego
z Leicester Nigel Pearson
powiedział o nim, że to
Man’s men. W wolnym
tłumaczeniu oznacza to
mężczyznę z klasą. Tak
zwykło się mówić na Wyspach o dobrze
ubranym, wysportowanym i podobającym
się kobietom dżentelmenie. – Zderzenie
z nim to jak spotkanie ze ścianą. Bardzo
boli – tak opisywał go Leo Beenhakker.
– Wszyscy powinni być jak „Wasyl” – dodał menedżer Leicester City.
Droga do ziemi obiecanej Wasilewskiego była bardzo kręta. Pierwsze podejście
do Premier League miał jeszcze w 2006 r.
Niestety, testy w Stoke City zakończyły się
niepowodzeniem. Na początku sezonu
2009/2010 do „Wasyla” i jego agentów
odezwało się Hull City. Mniej więcej w tym
samym czasie w Anglii odbywał się konkurs, w którym Hull zdobyło tytuł najnudniejszego miasta w Anglii. „Zanudzisz się,
»Wasyl«, nie jedź tam” – pisali kibice
Anderlechtu Bruksela na internetowych
forach. Polak, który miał już żonę i małe
dzieci, na pewno nie narzekałby na brak
atrakcji w Hull. Rekompensowałby to sobie na boisku.
Temat transferu do Hull upadł bardzo
boleśnie. W przedostatni dzień sierpnia
2009 r., przed zamknięciem okna transferowego, w 25. minucie meczu ze Standardem Liege, Axel Witsel w starciu przy linii
bocznej wyprostowaną nogą zaatakował
reprezentanta Polski. Efekt – otwarte, podwójne złamanie prawej nogi. Wasilewski
prosto ze stadionu trafił do szpitala, gdzie
już w nocy przeszedł zabieg oczyszczania
rany. – Atmosfera w naszej szatni przypominała pogrzeb. Grobowa cisza i przerażenie. To, co działo się na boisku, to nie był
futbol. Chciałbym o tym wszystkim jak
najszybciej zapomnieć – powiedział ówczesny trener Anderlechtu Bruksela Ariel
Jacobs. „Atak z horroru”, „Witsel to potwór” – tak opisywały zagranie Witsela belgijskie media. – Nikt nie jest tak twardy jak
„Wasyl”. Wróci silniejszy – mówił po meczu Lucas Biglia, kolega z Anderlechtu.
Pewnie w tamtym momencie nikt nie wierzył w te słowa.
Wasilewski przeszedł trzy operacje. Rehabilitacja trwała zaledwie osiem miesięcy. Lekarze uważali, że rok to absolutne
minimum, które jest potrzebne Polakowi,

by dojść do jakiejkolwiek formy. Do pierwszych treningów wrócił
pod koniec kwietnia,
czyli niecałe osiem miesięcy po feralnym ataku
Witsela. – Jego powrót jest tyle wspaniały, ile spektakularny. Taki piłkarz, człowiek,
którego kochają kibice, to
wspaniała sprawa dla klubu, patrząc na to od strony
wizerunkowo-marketingowej. Wasilewski na zawsze
będzie kojarzony z Anderlechtem i będą to silne odczucia
– opowiada Rudy Moenaert,
profesor strategii marketingu
i dyrektor w bardzo znanej
w Belgii spółce
TIAS – Speaker & Advis o r .
P r y watnie Moenaert jest zagorzałym kibicem Fiołków. Gdy Anderlecht
grał w Lidze Mistrzów z Zenitem St. Petersburg, media bardziej interesowały
się, czy grający w rosyjskiej drużynie
Witsel dostanie uścisk dłoni od Wasilewskiego.
– Chciałem go odwiedzić w szpitalu. Nie zgodził się. Bardzo przeżyłem
całe starcie. Nie sądziłem, że to będzie miało takie konsekwencje – mówił Axel Witsel.
– Nie wiem, czy podam mu
dłoń, po prostu nie wiem – mówił
„Wasyl” oficjalnej stronie UEFA.
Ludzie odpowiedzialni za realizację transmisji spotkania Zenit vs.
Anderlecht na wszelki wypadek nie
skupiali się na momencie podawania sobie dłoni przez obu zawodników, by nie prowokować kibiców
przed telewizorami – tłumaczyli
przedstawiciele UEFA.
Pierwszy trening w kadrze Franciszka Smudy Wasilewski odbył
w drugą rocznicę odniesienia kontuzji. Jego powołanie nie obyło się
bez mocnego wstawiennictwa Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego. Determinacją wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i zagrał wszystkie trzy spotkania
w mistrzostwach Europy.

FOT. BARTEK SYTA

Gdy wręczamy świąteczne prezenty, życzymy sobie spełnienia
marzeń. Czujemy, że wszystko jest możliwe. Co roku łapiemy
się na ten stary trik. Marcin Wasilewski
właśnie spełnia marzenie, na które długo
czekał – gra w Premier League. Być jak
„Wasyl” – to życzenie dla każdego kibica

– Daliśmy ciała – jako jedyny miał
odwagę bez wykrętów skrytykować swoją postawę i kolegów z boiska w polsko-ukraińskim czempionacie. Ostatniego
występu w kadrze nie będzie wspominał
zbyt miło, mimo że to właśnie mecz z San
Marino dał mu wejście do Klubu Wybitnego Reprezentanta. Spotkanie obywało się
parę dni po blamażu drużyny Waldemara
Fornalika w starciu z Ukrainą w ramach eliminacji mistrzostw świata.
To był też czas, gdy jego pozycja
w Anderlechcie zaczęła słabnąć. Nowy
trener Besnik Hasi zaczął odstawiać Polaka na boczny tor. Pod koniec grudnia
Anderlecht grał mecz w Pucharze Belgii. Kiedy okazało się, że i w tym
spotkaniu Wasyl zaczyna zawody
na ławce rezerwowych, zdał sobie sprawę, że jego czas
w Brukseli dobiega końca.
Właściciel Anderlechtu
Roger Vanden Stock i dyrektor generalny, Herman van Holsbeeck
pożegnali Wasilewskiego przed pierwszym gwizdkiem
meczu z SV Zulte
Waregem. Oklaskiwali go także kibice.
Swój ostatni mecz
w barwach Anderlechtu Wasilewski
rozpoczął na ławce
rezerwowych. Na boisku pojawił się
na sześć minut
przed
ko ń c e m
spotkania,
które zakończyło się remisem 1:1. Ten
wynik dał Fiołkom 32. w historii
mistrzostwo Belgii.
Następny przystanek w drodze po marzenia nazywał się: gra
w Championship. We
wrześniu 2013 r. podpisał
roczny kontrakt z Leicester City, który w sezonie 2013/14 na sześć kolejek
przed końcem ligi zapewnił sobie awans do najwyżej klasy
rozgrywkowej: Premier League.
– Jestem bardzo szczęśliwy, że
trafiłem do Anglii. Gra na Wyspach była od zawsze moim
marzeniem. Podpisanie tutaj
kontraktu jest dla mnie fantastyczną sprawą – mówił
oficjalnej stronie Leicester
Wasilewski.
15 maja 2014 r. o kolejny rok przedłużył kontrakt z angielskim klubem. Gra w najlepszej lidze świata, marzenie
do którego tak długo dążył,
przyszło do „Wasyla” w najmniej spodziewanym momencie.

Kibice Anderlechtu
przyjechali na mecz
specjalnie do Anglii,
by podziękować Wasilewskiemu. Fani
Leicester mają hasło
na cześć Polaka

Kibicom z Brukseli jednak nie było łatwo rozstać się z „Wasylem”. Grupka zagorzałych fanów przyjechała na mecz
Leicester z Millwall specjalnie po to, by
wyściskać Polaka. Kibice Fiołków pokazują na każdym kroku, że ma u nich status
legendy. W każdym meczu Anderlechtu
27. minuta spotkania to minuta braw
na cześć reprezentanta Polski. Po spotkaniu (w rozgrywkach Championship), ku
wyrozumiałości porządkowych, kibice
opuścili krzesełka, biegnąc do swojego bohatera. Wzruszeni angielscy kibice bili brawa, przyglądając się, jak fani Anderlechtu
podrzucają Wasilewskiego. Anglicy także
śpiewają o Polaku. „Robisz Wasilewskiego, odwracasz się i idziesz dalej” – tak
brzmi hasło fanów z King Power Stadium.
Nawet w Leicester Wasilewski miał momenty zwątpienia. Był okres, że w drużynie Lisów nie miał pewnego miejsca w składzie. Mówiło się o transferze do tureckiego Sivassporu czy nawet o powrocie do Polski, konkretnie do warszawskiej Legii.
Według „La Derniere Heure” (najstarsza
gazeta w Belgii) „Wasyl” miałby wrócić
do Anderlechtu jako trener młodzieży lub
drużyny rezerw. Ta ostatnia plotka pojawiła się przed startem w Premier League. Wasilewski nie mógł wtedy odpuścić – nie byłby sobą. Posadził na ławce Liama Moore’a,
dotychczasowego podstawowego defensora Lisów. Fakt, że w meczu z Liverpoolem czerwoną kartkę dostał Wes Morgan,
także umocnił pozycję Wasilewskiego
w podstawowym składzie – mówił Rob
Tanner, dziennikarz „Leicester Mercury”.
Przyszłość Polaka zależy od utrzymania drużyny w Premier League. Paradoksalnie, jeśli Lisy się utrzymają, pozycja
„Wasyla” będzie trudna do zdefiniowania. Klub poczyni wtedy spore wzmocnienia w obronie. Jak spadną, pewnie on
zostanie podstawowym defensorem. –
„Wasyl” na zawsze będzie naszym bohaterem. Pokazał, jak podnosić się z najtrudniejszych dołków, jak spełniać marzenia. Rozpiera nas duma, że był naszym
zawodnikiem – mówiło zgodnie ponad
stu kibiców Anderlechtu, którzy przejechali autokarami ponad 500 km, by spotkać się z reprezentantem Polski. Po prostu
musisz być dzielny i twardy jak Marcin
Wasilewski. a
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Warszawa

mln zł stołeczny ratusz przeznaczył na organizację tegorocznego sylwestra dla
warszawiaków. Wielka impreza rozpocznie się o godz. 21 na błoniach Stadionu
Narodowego. Wśród gwiazd będą: Budka Suflera, Hey, Artur Rojek.

Jak odnaleźć pierwszą gwiazdkę
A Tworząc sztuczne oświetlenie, zabrano ludziom niebo. Ale istnieją specjalne miejsca, jak w Bieszczadach,

Rozmowa
Karolina Gawlik
Większośćdziecibędziedziśszukaćnaniebiepierwszejgwiazdki.
Wiemy,którato?
W tym roku rolę pierwszej
gwiazdki odegra najprawdopodobniej Vega. Jeśli ktoś będzie
jej szukał, to niech patrzy w zenit i tam ją najwcześniej zobaczy. Nie będzie to żadna planeta, tylko faktycznie gwiazda.
Możemy ją znać chociażby
z piosenki „Korowód”
Grechuty. Z tym, że śpiewa on:
„kto z gwiazdozbioru Vega, patrząc na Ziemię, zgadnie”... Tak
więc Grechuta był troszkę niedouczony astronomicznie, ale
za to poetycko jak najbardziej.
Vega znajduje się w gwiazdozbiorze Lutni.
ZawszepierwszajestVega?
Nie. Czasem są to planety. Jak
robi się zmierzch, to widzimy
tylko te najjaśniejsze obiekty.
Jeżeli nad horyzontem jest jasna planeta, jak Jowisz czy Wenus, to mogą czasem odegrać
rolę pierwszej gwiazdki.
Ponoćzastronomicznegopunktu
widzeniato25grudnianiepowin-

niśmyszukaćpierwszejgwiazdki,
bowogóleniepowinniśmywtedyobchodzićBożegoNarodzenia.
Oczywiście. Z każdymi świętami jest tak, że są mocno zakotwiczone w świadomości ludzkiej, wcześniej niż obecnie oficjalne religie. Pierwsze spojrzenia człowieka w stronę nieba
i kosmosu brały się z obserwacji przyrody. Boże Narodzenie
obchodzi się w okolicach zimowego przesilenia. Święta te mają uszanować to, że z pierwszym dniem astronomicznej zimy dzień zaczyna się robić
dłuższy i przybywa światła.
Czas najkrótszego dnia mija
i wszystko idzie ku lepszemu,
jest bliżej wiosny, więc serce się
raduje. Stąd nie powinniśmy
myśleć o wierzeniach pogańskich jako o czymś gorszym, bo
były bardzo bliskie przyrodzie.
Wiadomo,czymbyłaGwiazda
Betlejemska?
W tym roku w Trzech Króli żona chorowała i nie poszliśmy
do kościoła. Puściliśmy przez
internet jakąś mszę z Sanoka.
Msza była zwyczajna, niczym
się nie wyróżniała. Aż do homilii, kiedy ksiądz powiedział:
„Gwiazda Betlejemska jest
symbolem ludzkich dociekań

naukowych. Droga do Boga
prowadzi przez naukę”. To
odważne, gdy ksiądz mówi, że
coś w Ewangelii jest symbolem.
Szkoda,żeniedodał,żedroga
doBogaprowadziprzezgwiazdy.
Ale tak było! Przecież Trzej Królowie szukali drogi do Jezusa
właśnie przez gwiazdy. To były
czasy, kiedy wszyscy wierzyli,
że jak człowiek się rodzi na Ziemi, to na niebie pojawia się jego
gwiazdka. Jak ktoś się znakomity rodził, np. przyszły król,
to gwiazda miała być wielka.
Skądwogólepomysł,żegwiazda
możesięurodzić?
Hipparch odkrył około 200 lat
przed narodzeniem Chrystusa,
że nowe gwiazdy się pojawiają.
To on zrobił pierwsze katalogi
gwiazd. Zresztą Jezus był bardzo dobrze wykształcony
w ówczesnej astronomii.
W apokryfach można wyczytać, że jak Jezus miał 12 lat, rozmawiał z mędrcami na astronomiczne tematy.
CoJezuswiedziałoniebie?
Ile jest sfer, ile ciał niebieskich,
jaka jest ich natura, oddziaływania, koniunkcja. Kiedy są widoczne na niebie, kiedy zachodzą, o porach różnych zjawisk
i ich przewidywaniu.

A Ginekolog A-Z 514-933932

Ogłoszenia drobne

handlowe
antyki

nieruchomości

609643399

pensjonaty

motoryzacja

A BESKIDY, Ferie u nas wnuk gratis
425 zł 7 dni z wyżyw. emer., renc.
33/8703050

mieszkania - sprzedam
dwupokojowe
A Władysławowo, 38 m kw., dwa pokoje,
piętro 1, 400 do morza, 185 000 zł.
tel. 504 191 105

czteropokojowe
A Jastrzębia Góra, 90 m kw., 4 pokoje,

ogród, 300 m do morza, 500 000 zł
tel. 502 370 312

zabytkowe
kupię
A Kupię stary samochód lub motocykl,

min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499555.

lokale użytkowe - sprzedam

finanse biznes

handlowe.

kredyty, pożyczki

A Odstąpię w atrakcyjnej cenie bardzo

dobrze prosperujący dyskont z odzieżą
używaną, w centrum Chorzowa,
514029466

działki, grunty kupię

Ale szybka gotówka - nawet
10.000zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska
S.A. 600 400 295 (opłata wg taryfy
operatora)

A BESKIDY, ferie u nas wnuk gratis,
7-dni z wyżyw. 425 zł z 30% zniżką
emer. renc., możliwość dowozu gratis.
33/8703050

pokoje gościnne
A Ferie w Kotlinie Kłodzkiej
490 zł/7 noclegów z wyżywieniem.
Dzieci do lat 10 - 50 % ceny.
Tel. 74/813-92-94, www.ponikwa.com
A Ferie w Kotlinie Kłodzkiej
490 zł/7 noclegów z wyżywieniem.
Dzieci do lat 10 - 50 % ceny.
Tel. 74/813-92-94, www.ponikwa.com

A Kredyt 50 tys. rata 549zł 32/7007040

bank kwater

budowlana
Firma deweloperska kupi w Warszawie grunt pod zabudowę wielorodzinną min. 2000 PUM, warunki
zabudowy, plan miejscowy, pozwolenie na budowę. Tel. 500-326-100

turystyka

A Antykwaryczne książki kupię

zdrowie
ginekologia
A Ginekolog -tanio 0-502-865184

góry
A Sylwester w Świeradowie Zdroju, miła
atmosfera, domowa kuchnia, 506077096

FOT. MICHAŁ GĄCIARZ

gdzie niebo jest tylko ciemne, do medytacji. Nazywam to astroterapią – mówi astronom dr Bogdan Wszołek

b Wszołek: Pierwszej
gwiazdki tak naprawdę
powinniśmy szukać 25 grudnia
Jakdziśtraktujesięówczesnepostrzeganienieba?
Kiedyś ludzie myśleli, że to, co
dzieje się na Ziemi, ma
odzwierciedlenie w gwiazdach.
Dziś wiemy, że tak nie jest.
Alebezwzględunaepokęisposóbmyślenialudziezawszelubili
patrzećwgwiazdy.

Właśnie. Ale teraz nie mają
za bardzo takiej możliwości.
Większość mieszka w miastach
i nieba w ogóle nie ogląda.
Toźle?
Moim zdaniem bardzo źle, bo
prawdopodobnie nie byłoby tej
cywilizacji bez patrzenia w niebo. Gdyby nie to, że nad głowami miał rozgwieżdżone niebo,
człowiek nie wyprostowałby
się. Patrzyłby dalej w ziemię,
jak zwierzęta. Chociaż trzeba
zauważyć, że wilk czasem wyje
do Księżyca. I to jest piękne. Jak
zaczynam wykład, to często
puszczam studentom na slajdzie taki właśnie widok.
Dlaczego?
Żeby nimi potrząsnąć. Pokazać,
że to niby zwierzę, a czuje. A ty
człowieku, do czego jesteś powołany? Bo jeśli nie do tego, żeby tamtą stronę szturmować, to
jesteś już trup. Moim zdaniem
czegoś do końca nie przemyślano, tworząc sztuczne oświetlenie. Z nim zabrano nam niebo.
Możnaświecićtak,żebyniebobyłowidać?
Można latarnie tak skonstruować, żeby świeciły tylko tam,
gdzie trzeba. Świat jest wzywany przez środowisko astronomów do szanowania ciemnego

nieba. W Bieszczadach jest specjalny park ciemnego nieba.
Słyszałam,żeludziejeżdżąwtakiemiejsca,żebymedytować.
To nic złego. Nazywam to
astroterapią. Coś wyjątkowego się dzieje z człowiekiem, który znajduje swoje
indywidualne odniesienie
we wszechświecie i łapie fotony z gwiazd. To naturalne
fotony, które giną w oku
człowieka i karmią go, a nie
takie, które biją nas z ekranu
komputera.
Tokażdymaswojespecjalnemiejscewewszechświecie?
Z tym bym nie przesadzał. Jesteśmy na tej planecie na koszt
czegoś, co się wcześniej rozgrywało. Znajdujemy w sobie atomy, które nazywamy wapniem,
azotem, tlenem, żelazem. A te
wszystkie składniki właśnie
w gwiazdach mają swój początek. One się tam zrodziły dużo
wcześniej niż Słońce. Słońce
powstało z wtórnej materii.
Przed pięcioma miliardami lat
już wszystko było dla nas ustalone, jeśli chodzi o skład pierwiastkowy.
JakodnaleźćBogawgwiazdach?
Nie ma się co czarować: człowiek o Bogu nie wie nic. A
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