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Rodzinny Konkurs Świąteczny z nagrodami

• Duch księdza:a FPirożyńskiego • Reportaż

z więzienia 9 Pies przyjaciel człowieka...?

• Demony * Na jubileusz 1Ireny Kwiatkowskiej

2 4  STRONY

Jarosław
IWASZKIEWICZ

Nim przyjdzie wiosna, 

nim mina mrozy, 

w ciszy kolebce —  

nade mną sosna, 

nade mną brzoza 

witkami szepce.

Szepce i śpiewa 

niby skrzypcowa 

melodia cicha, 

melodia nowa, 

której nie słychać, 

która dojrzewa.

Tak się zapadam  

jak w śniegu puchy 

w jesienne liście 

i tylko duchem 
słucham i badam, 

czy świt się rodzi, 
czy rzeczywiście ? '

I tylko przez sen 

wyciągom ręce 

—  to mnie nie budzi, 

nie chcę nic więcej 

bo wiem, że jestem 

w nieskończoności, 

w morzu miłości • 

do ludzi.



PUNKT WIDZENIA

MIŁOŚĆ, TOLERANCJA
WSPÓŁŻYCIE

W tradycji ludowej Gody Zimowe są świętem rodziny, skuplenia lu
dzi, życzliwości 1 cudownego oczekiwania na znak zapowiadający 
dobrą przyszłość. Przy stole zasiadają ci wszyscy, którzy nawet 

przez życie rozrzuceni po świecie, przyjeżdżają do domu rodzinnego, jeś
li tylko mogą; jeśli nie, są obecni sercem, myślą 1 pamięcią. Zwierzęta 
nawet mówią tej nocy ludzkim głosem, zaś jedno nakrycie przy stole 
czeka na niespodziewanego gościa, wędrowca, który nie zdążył dojść lub dojść 
nie ma gdzie; jest to ak t miłosierdzia i szacunku dla więzi ludzkich.
W tradycji chrześcijańskiej wigilia świąt Bożego Narodzenia stała się 
wyrazem nowszej koncepcji sięgającej jednak korzeniami tam tych, od
ległych epok To są bowiem święta miłości, początku, narodzin, jak  gdy
by z przyjściem Dzieciątka rozpoczynało się nowe życie: przesilenie dnia 
z nocą, dające nową nadzieję. Ten przeplatający się nowy — ale liczący 
już przecież wieki obyczaj, i ten  stary, zakorzeniony, odległy, splotły się 
z sobą. A rodzi się jak gdyby nowa jego odmiana; bez względu na to 
czy ktoś jest wierzący, czy nie, stół świąteczny, choinka, podarunki 1 ży
czenia w kręgu rodziny są akcentem tego w odczuciu niekoniecznie z 
religią związanego obyczaju — tych świąt rodziny, po prostu a nade 
wszystko dzieci i dla dzieci. Podarunki, oto właśnie dowód tego, a za
razem tęsknoty dzieci, czekających w napięciu na ów wieczór. Choć by
wało może i tak, jak» mówi dawne przysłowie: „We Wiliją dzieci biją; 
nic nie dają, jeszcze łają...”
_ To wszystko barwne i piękne. Obyczaj, Jak widać, może odbiega od 
źródeł swej Ideowej czy religijnej inicjacji. Są bowiem często obserwo
wane owe rozłamy czy rozejścia się zewnętrznego kształtu i  zamysłem.
I w sztuce, i w życiu.

Ale, jeśli są to święta miłości, muszą to być również św ięta to leran
cji, gdyż bez tolerancji nie m a miłości do człowieka.

Tolerancja, to wym iar stosunków między ludźmi, różnymi przecież, a 
zatem jest to uznawanie i zrozumienie różnic — może najpierw  najprost
szych, koloru włosów i skóry, nastaw ienia wobec życia i pracy, obycza
ju, a także poglądów. W istocie rzeczy, właśnie to jest najważniejsze: po
szanowanie cudzych poglądów. Jądro każdej dyskusji na tym  właśnie 
polega, ze w yłuskuje ona jak ze skorupy orzecha miąższ wspólnych 
spraw, dający szansę porozumienia ł wzajemnego zrozumienia, gdyż ina

czej po cóż byłaby potrzebna? A  toczymy ją niekoniecznie w blasku Ju
piterów, na publicznej scenie życia, lecz także codzfennie, z bratem  I 
matką, z kolegą z pracy, z żoną, w sprawach zda się drobnych, poszu
kując zrozumienia dla siebie i swoich racji.

Tolerancja jest również pożądanym efektem  zetknięcia się różnych 
koncepcji ideowych szerszego zasięgu, obejmujących nie tylko jednostkę, 
ale całe grupy, społeczeństwa, narody. Nie są to sprawy proste. Od wie
ków tak było, że tolerancja wzajemna sąsiedzkich narodów była prze
rywana przez nacisk ich nadm iernie rozwijających się am bicji i dążeń, 
przez napót interesów. Nacjonalizm był I jest formą nietolerancji w tym 
sens>e. Współżycie narodów w pokoju i tolerancji — międzypań
stwowym wyrazem. Otóż dlaczego możemy mówić także o liczącym 
ponad cztery dziesiątki la t okresie życia w tolerancji — Polski z sąsia
dami i Europy bez wojen. Nacjonalizm został bowiem usunięty od 
wpływów publicznych, to znaczy siła nietolerancji została pomniejszona 
« ograniczona. Czy Jednak nie ma takich tendencji, takich objawów na
cjonalizmów. które chcą zburzyć ów model życia w Europie? Jesteśmy 
i my. Polacy, obiektem owych nacisków od w ew nątrz i z zewnątrz. 
Niczym innym nie jest przecież koncepcja odwetu wielkoniemieckiego z 
jednej strony oraz ingerencje polityczne w nasze życie wewnętrzne ob
cych nam sił, z drugiej.

Tolerancja jest również sposobem odnoszenia się między sobą grup 
wyznawców i Kościoła oraz państwa. W chrześcijaństwie w y s t ę p u j e  ruch 
ku zrozumieniu wzajemnemu, mimo różnic. Są tego wyrazem koncepcje 
ekumenizmu, ale również wycofanie przez Sobór W atykański II oskarżeń 
wysuwanych wobec całego narodu żydowskiego w Imię zasady odpowie
dzialności zbiorowej za śmierć Chrystusa. Trzeba było wieków, aby ta 
naturalna z punktu widzenia nietolerancji, a obca humanistycznemu na
stawieniu koncepcja została usunięta z oficjalnych dokumentów Kościo
ła. Siła nietolerancji jest więc może w życiu większa niż moc sprawcza 
tolerancji, która wymaga odsuwania pretensji, szerokiego widzenia, m ąd
rości przede wszystkim I rezygnacji, w imię dobra, z nadm iernych, ma
ło uzasadnionych 1 wątpliwych roszczeń.

A tolerancja jako wektor stosunków między kościołami 1 ugrupow ania
mi religijnymi a państwem? Jest to rozumny efekt rozdziału ich sfer 
działania, wyraźnie I jasno sprecyzowanych. W naszej współczesnej kon
cepcji polskiej, wyraża się to przez świecki charak ter państw a, czyli po
litycznej organizacji społeczeństwa socjalistycznego oraz traktow anie reli
gii iako chronionej prawem  sprawy osobistej I wewnętrznej każdego o
bywatela Je j korzenie tkw ią w glebie tradycji i doświadczeń cywilizacji 
europejskiej, rozwijanej w licznych państwach współczesnych, np. we 
Francji, czy w USA. Strzeże je j prawo, strzegą konstytucje. Są obecne 
w tradycji intelektualnej naw et w obyczaju powszechnym.

Nie oznacza to. że Kościół jako instytucja religijna nie ma praw a do 
rozwoju. Dowodem — intensywne inwestowanie, budowa nowych licz* 
nych świątyń w Polsce, wysłuchiwanie przez rząd uwag 1 ocen form uło
wanych przez hierarchię, traktow anie poważne praw  religijnych, a także 
publicznych prerogatyw , czego przejawem jest istnienie Komisji wspólnej 
aa szczeblu państwa, gdzie przedstawiciele episkopatu 1 rządu' prowadzą 
dialog i dochodzą do ustaleń nieodzownych.

Ale pr7ejawem nietolerancji są ambicje dążeń do opanowania Instytu
cji świeckich, takich np. jak  szkoły, przez wpływy religijne. P raw a nau
czania religil nie odebrano nikomu, udziela się naw et pomocy w tym 
dziele, ale poza szkołą. Szkoła musi być ponad różnicami, w inna służyć 
nauce, wiedzy, logice myśli, racjonalizmowi. Odstępstwem od zasady to
lerancji jest także jaskraw a tendencja roszczeniowa wobec pozareliglj- 
nych obszarów życia, zwłaszcza publicznego, przez nadm ierne dopuszcze
nie polityki do bram  kościołów, do ich wnętrz. Jest to, jak wiadomo, 
najczęściej polityka niespolegliwa wobec państwa, niekiedy właśnie anty
państwowa Można przyjąć za dobrą monetę, iż są to przejawy indywi
dualnych nastawień p o s z c z e g ó l n y c h  księży, że jest to przejaw  łamania 
swoistych niepisanych norm  dyscypliny kapłańskiej. Ale jest to także 
skutek różnicy wpływów idei religii z jednej »trony Jako źródła praw, 
ambicji, programów politycznych 1 roszczeniowych tendencji klerykal- 
nych oraz z drugiej, idei religii jako siły moralnej, kształtującej posta
wy społeczne wierzącego obywatela. Kościół jako miejsce doskonalenia 
uczuć i wiary, ora? kościół jako miejsce wiecu politycznego, oto najkró t
szy sposób uwidocznienia tych dzisiejszych różnic. Nie należy tych 
kwestii przesadnie rozciągać, ale one istnieją, są żywe, czekają wciąż na 
odpowiedź. Polityka we wnętrzu kościoła oraz Kościół Jako suweren po- 
lityki? g

Tolerancja, owoc miłości — mówią. Wynika to z motywów moralnych, 
z nakazów doskonalenia siebie samego, w sensie Indywidualnym oraz do-  
skonalenia — czyli przyw racania do norm cywilizowanych praw  — ży- !• 
cia i stounków między kościołami a państwem. Jakże bowiem Inaczej 
mogą się układać te stosunki, jeśli nie na podstaw ę cywilizowanych, no
woczesnych praw , w zgodzie z tradycją europejską?

Tolerancja, owoc miłości bliźniego Ale 1 miłość, wiara w wartość 
ludzką, siłę sprawczą dobroci, rodzić chcą tolerancję, żywią się nią i sta-  
nowią jej sen najbardziej humanistyczny.

©  OBRADOW AŁ« BIURO POLI
TYCZNE KC PZPR. Rozpatrzone zo
stały pro jek ty  materiałów na XXIII 
Plenum K om ite tu  Centralnego. Będzie 
ono poświęcone głównie zadm iom  
partii w sferze społeczno-gospodar
czej. Biuro Polityczne  oceniło stan wy
konania uchw ał XVI plenarnego po
siedzenia KC PZPR 1 t>ostanowili in
formację na ten  tem a t skierować pod 
obrady najbliższego plenum.

Omówiono przebieg 1 rezultaty wizyt 
Wojciecha Ja ruzelskiego w Libii. Al
gierii I Tunezji oraz spotkania * 
prezydentem Francji Francois Mit t e r- 
randem  w  P aryżtl

Zapoznano się /'w y n ik am i wizyty 
m inistra Spraw  Zagranicznych Maria
na Orzechowskiego w Związku Ra
dzieckim.
©WILLY BRANDT przebywaj z kil
kudniową w izyta w Warszawie — na 
zaproszenie I sekretarza KC PZPR 
Wojciecha Jaruzelskiego. Wizyta prze
wodniczącego Socjalistycznej ra rti-  
Niemiec (SPD} związana była z 15 
rocznica oodpisani* układu PRL
— RFN o podstawach normalizacji Sto
sunków wzajemnych. p-d którym W. 
Brandt jako kanclerz złożył swój pod
pis w imieniu rządu RFN.

Podczas spotkania odbyło się wiele 
rozmów oficjalnych i osobistych za
równo W. Brandta, jak  i członków de- 
legac ji SPD. Na przyjęciu w Pałacu 
Rady M inistrów  Wojciech Jaruzelski 
i Willy B rand t w y g o s ił  znamienne 
przemówienia podkreślają c po trzebę i 
konieczność przestrzegania uk ład u z 
1970 r. — Jest on bow iem  warunkiem 
pokoju w Europie i świecie. We 
wspólnym kom unikacie ro zmówcv wy
powiedzieli się za dalszym rozwojem 
bilateralnych stosunków międzynaro
dowych w sferze politycznej. gospodar
czej. ku ltu ra lnej I naukow ej. Zgodzili 
się również, iż indywidualne sprawy 
hum anitarne powinny być rozwiązywa
ne w duchu dobrej’ współpracy.

I sekretarz KC PZPR i pn"W idni- 
czacy SPD opowiedzieli sie za dalszym 
rozwojem sprawdzonej od 15 lat wy- 
m iany poglądów  m iędzy obu partiami
oraz ich grupam i parlam entarnym i.
©  PREZYDIUM RZĄDU rozpatrzyło 
oroblemv ochrony zdrowia. Przedłożo
na zortał ranort rządowej komisj- pt.: 
„Cele 1 zadania polskiego programu — 
zdrowie dla wsr.ysfkich w roku 2000*’. 
który powstał w  ramach inicja’ywy 
Światowej Organizacji Zdrowia. Doku- 
ment ten określa podstawowe w arun
ki dla zapewnienia zdrowia w  odnie
sieniu do ludności Polski oraz wskazu
je możliwości 1 kierunki działań zmie- 
rzające do poprawy stanu zdrowotnoś
ci do 2000 roku.

Obok propozycji doskonalenia opieki 
zdrowotnej  w raporcie akcentuje się 
konieczność szerszeeo upowszechniania 
w społeczeństwie stylu życia i u c h o - 
wań sprzyjających dbałości o własne 
zdrowie oraz poprawę stanu środow is
ka naturalnego.
#  W KOŁACH ZSL rozpoczęły się 
zebrania sprawozdawcze, na których 
ocenia sie działalność- tych og^iw 
stronnictwa w br. oraz w ykonani■» za
mierzeń przyjętych na poprze In Ich 
zebraniach rprawozdawczo-wybor- 
ezveh.

Na tym  tle programowana bedzie 
praca I główne zadania na przyszły 
rok.

W dobiegającym końca roku »Von- 
n i et wo podjęło w ieli ważkich proble
mów dla wsi I całego kraju, rozwi a jąc 
i wzbogacając uchwały IX Kongresu 
ZSL.
O  OBOP w kilika dni p o  genewskim 
spotkaniu przeprowadził sondaż doty
czący społecznego zainteresowania tym  
wydarzeniem ora- oceny Jego roli i 
znaczenia dla kształtowania stosunków  
międzynarodowych. .

72 proc respondentów potw :erdziło 
swoje- zainteresowanie spotkaniem 
orzywódców Związku RadziecK:eCo i 
USA. Ponad 2'3 ankietowanych oceni
ło, że spotkanie Gorbaczow — R?agan 
miało duże znaczenie dla utrzym ania 
pokoju na świecie oraz poprawy sto
sunków ZSRR — USA Niemal iden
tyczny rozkład głosów w obu tych 
sprawach pozwala ’.•nosić, te  problemy 
te  uznawane są za ściśle ze soba po- 
wiazane. Blisko pclowa respondentów 
oceniła pozytywnie woły w -oo tkani a 
w Genewie na ograniczenie zbroj»ń

Bezpośrednio nr? '-i spotkaniem w 
Oenewie i w kilka dni późniei zapy
tano ankietowanych o ocenę sy u acji 
międzynarodowej. P<ł spotkaniu pr-y- 
wódców Związku Radzieckiego i USA 
liczba osób uznaj?cvfch sytuacje mię
dzynarodową za pomyślna wzrosła 
'’-krotnie (z 28 pror do 54 proc.).
#  KOMISJA PLANOWANIA rrz.y Ra
dzie Ministrów fon społecznej ko-sul- 
•arji) opracowała p-ojekt Norod jwego 
Planu Soołe-zno-Go-flhdarczego na la- 
fa 1988—1990. Był on or-edmiotem dys- 
kus’i na posiedzeniu Prezydium Fom i- 
sJl Planowania. P rrT d lum  uznało że 
przedstawiony projekt NPSG zapewnia

dalszy rozwój eos pod arki l poora wę 
zaspokojenia potrzeb społecznych. Dys
kusja wyKazała. że najtrudniejszym i 
problemami, jakie stoją do rozwiąza
nia w tych latach, sa sposoby osiąg
nięcia niezbędnego postępu w efek
tywności gospodarowania, a zwłaszcza 
zahamowania tem pa inflacji oraz 
zwiększania zdolności eksport iwych 
gospodarki. Za niezbędne uznano do
konanie we współpracy z M inisters
twem Finansów. M inisterstwem Pracy, 
Płacy i Spraw  Socjalnych oraz NBP. 
dalszych analiz i przedstaw ienia wnios
ków dotyczących kształtowani* do
chodów ludności w aspekcie icn m o
tywacyjnego wpływu na wzrost wy
dajności pracy oraz zapewnienia tą  
drogą zwiększenia produkcji, a w  
konsekwencji poprawy zaopatrzenia 
rynku I umocnienia równowagi. Posta
nowiono także dokładniej przeanalizo
wać i uwzględnić w projekcie planu 
w yniki osiągnięte w 1985 roku i zało
żone na 1986 r.. zwłaszcza w zakres.e 
wymiany towarowej z zagranicą.
0  SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 
trzeba przygotować na przyjęc.o w 
1986 r. blisko 5 min uczniów, tj. o 
167 tys. więcej niż obecnie. Oznacz* 
to, te  tylko w tych szkoiacn o^a-.ata 
musi przygotować ponad 6 tys. .lodat- 
kowych oddziałów, nie mówiąc o po
mocach naukowych j podręczn k  .ch 
oraz o nauczycielach i pracow.i.kach 
obsługi, których zatrudni się o 21 tys. 
więcej niż w roku bieżącym.

Tylko że zwiększone zadania oświa
ty  wynikające z sytuacji dem ograficz
nej wym agają zwiększenia środków na 
szkolnictwo i wychowanie. Trzeba p a
miętać także o brakujących wc:ąż 
miejscach dla przedszkolaków, których 
w  1986 r. przybędz>  jeszcze 34 tys.. o 
inwestycjach szkolnych, remontach, 
wyposażeniu, wypoczynku dzieci, o 
działalności pozaszkolnej... Są to w y
datki. k tóre muszą być finansowane z 
budżetu państwa. gdyż ośw iata > na 
siebie nrzecież nie zarobi. He dochodu 
narodowego należałoby wiec przezna
czyć na oświatę i wychowanie w przy
szłym roku. aby zaspokoić te  potrzeby? 
Tematowi tem u poświęcone było posie
dzenie Komisji Edukacji Narodowej i 
Młodzieży, które prowadził jej prze
wodniczący pos. Kazimierz Piłat.
•  SEJMOWA KOMISJA OCHRONY 
ŚRODOWISKA i Zasobów N aturalnych 
omówiła problemy ochrony środowis
ka I badań geologicznych w powiąza
niu z Centralnym  Planem  Rocznym 
na rok 1986.

Posłowie dokonali oceny głó^naych 
elementów planu. Zwracano uwagę, że 
wiele do życzenia pozostawia popu.aiy- 
zacja zagadnień ochrony środowiska. 
Szczególnie mocno akcentowana w 
dyskusji konieczność zwiększenia kar 
za dewastację środowiska. Duże zain
teresowanie wzbudzały problemy geolo
gii. której głównym zadaniem s‘anie 
się. obok nowych poszukiwań, także 
dążenie do najbardziej racjonalnego i 
oszczędnego w ykorzystania istniejących 
w naszym kraju  zasobów.
A  PREZYDENT MIASTA stołecJiego 
W arszawy Mieczysław D’bicki o.'zyjął 
w Ratuszu biskupa sufregana warszaw
skiego Jerzego Modzelewskiego oraz 
przedstawicieli Społecznego Komitetu 
Budowy Pom nika K ardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Prezydent poinformo
w ał o swoim pozytywnym stanowisku 
w  sprawie wzniesienia pomnika Stefa
na Wyszyńskiego obok kościoła sióstr 
Wizytek na Krakowskim Przedmieściu. 
Przekazano również szczegółowa decy
zję stw arzającą w arunki budowy tego 
pomnika.
9  W MOSKWIE, na zaproszenie rzą
du radzieckiego przebywał z ofi-jalną 
wizytą przyjaźni zastępca członka Biu
ra Politycznego KC PZPR, m inister 
spraw zagranicznych PRL, M arian 
Orzechowski. Był on przyjęty przez 
przewodniczącego Rady M inistrów 
ZSRR. Nikołaja Ryżkowa. Razem z 
ministrem  spraw  zagranicznych ZSRR. 
Eduardem Szewardnadze. m inist Trwie 
poinformowali się wzajemnie o rozwo
ju społeczno-gospodarczym sJVO;ch 
państw  oraz o przygotowaniach do X 
Zjazdu PZPR w Polsce i XXVII Z jaz
du KPZR w Związku Radzieckim We 
wspólnym kom unikacie polsko-radziec
kim podkreślono. Iż „obecnie, tak jak 
nłedy dotąd, konieczne sa wspólne w y
siłki wszystkich państw  I narodów w ce
lu rozwiązania głównego zadania — 
wypracowania gw arancji trwałC" 0  
pokoju oddalenia od ludzkości groź
by katastrofy Jądrowej. Polska Rzrrz- 
pospolita Ludowa i Związek Radziecki 
gotowe są - również w przyszłości tak 
Jak dotychczas' zdecydowanie dział-6 na 
rzec* zasadniczego zwrotu ku 'eusze- 
rou w sprawach europejskich I św ia
towych”.
®  W STANACH ZJEDNOCZONYCH
— dalsze reoresje wobec księży i dzia
łaczy kościelnych. Organizacje społecz
ne: ..Center for Constitutional Rights'’
1 ..Central American Refigee P roject” 
opublikowały ranort o prześlą iow a- 
niach księży i działaczy kościelny h u
dzielających pomocy uchodźcom ^ l i 
tycznym z Gwatemali i Sa’w  d -ru  
oraz krytykujących -politykę USA wo
bec środkowoamerykańskich rez nów 
dyktatorskich. Raporty opisują ponad 
60 udokumentowanych przypadków 
włamań do kościołów i plebanii, k ra
dzieży dokumentów dotyczących dzia
łalności kościołów udzielających schro
nienia uchodźcom, za s tra sz a n i : szan
tażowania księży i pracowników koś
cielnych. Podkreśla sie nrzy tym. że 
nclityka szantażu 1 zastraszania nro- 
wadzona przez funkcjonariuszy policji.

FBI 1 urzędu imlgracyjnego. skierowa
na jest nie tylko przeciw k.r.ężom 1 
działaczom kościelnym ale i o r ^ t iw  
ko dziennikarzom publikującym k ry 
tyczne m ateriały na temat.
•  KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, po 
dwóch latach pracy, ogłosił raport ko
misji badającej kryzys wielkich m.ast 
brytyjskich. 400-stronicowy dOK'iment 
przygotowany 'zo<stał przez 18-osooową 
grupę duchownych i specjalistów zwią
zanych z Kościołem. Raport jest jed
noznacznym oskarżeniu rządu M ar
garet Thatcher o zaniedbanie duży. h 
grup ludności zamieszkujących miasta. 
Ostro kry tykuje politykę społeczną 
rządu i pośrednio obarcza władze wi
ną za kryzys brytyjskich miast. Za
lecenia raportu  podważają głoszoną 
przez przywódców konserwatystów 
teorię o zbawiennym wpływie wolnej 
gry sil rynnowych na ogólną sy uację 
społeczną. Komisja domaga się mięk
szych funduszy na tworzenie miejsc 
pracy, podwyżkę zasiłkćw rodzinnych
I zasiłków dla bezrobotnych, a tik że  
zwiększenia udziału rad miejskich w 
budownictwie mieszkaniowym. Doma
ga się także zniesienia ulg podatko
wych na spłaty pożyczek mieszkanio
wych dla najlepiej zarabi ijących Bry. 
tyjczyków. Wśród zaleceń dla Kościo
ła znajduje się m.in. propozycja utwo
rzenia funduszu kościelnego na rzec* 
finansow ania różnych akcji społecz
nych w wielkich miastach.
8  WIELKA BRYTANIA wystąpi'* t  
UNESCO, organizacji ONZ do spraw 
oświaty, nauki i kultury. Podobnie 
jak Waszyngton rok temu. również 
Londyn usprawiedliwił swoją dicyzję 
„niewystarczającym i zmianami” jakie 
zaszły w  UNESCO od czasu. kiedy 
W ielka Brytania zakomunikowała ii  
nosi sie z takim  zamiarem. ..Jesteśmy 
zdecydowani popierać wewnątrz ONZ 
tylko organizacje działające skutecznie
— oświadczył m inister do spraw roz
woju w Izbie • Gmin. Niestety. 
UNESCO nie odpowiada temu kryte
rium ”. M inister utrzym ywał, że Siany 
Zjednoczone nie wywierały żadnej pre
sji n a , rząd M argaret Thatcher.
0  DOLORES IBARRURI, wybitna
działaczka Kom unistycznej Partii Hisz
panii i międzynarodowego ruchu ro
botniczego. która w czasie wojn.' do
mowej w Hiszpani zyskała sobie przy
domek .L a  Pasionaria" obchodziła 9 
grudnia 90 urodziny. Z tej okazj od
była się na m adryckim  stadionie uro
czysta m anifestacja na jej cześć.
©  W RZYMIE, jak już informowaliś
my. zakończyły sie 1 grudnia w po
łudnie dwutygodniowe obrady s/nodu 
biskupów. .'.Celem synudu n i d z w y c z a j -  
nc"o — powiedział w końco,vym Drze- 
mówieniu Jan  Paweł II — b y ł o  f w -  
myślenie i pogłębienie w diażania nauk 
Soboru W atykańskiego II" Na 'a !» ń -  
czenie obrad przyjęto: Relacje K oń
cową 1 Oredzie do Chrześcijan Całego 
Świata. Oba dokum enty stanowią o
strożna synteze różnych stanowisk 
przedstawionych na synodzie vtr kwe
stii w drażania nauk soboru i D c s z c z e -  
gólnych jego aspektów, m ają zatem 
charakter w yraźnie kompromisowy. 
Ojcowie synodu Drzyznali z akcentem 
samokrytyki. iż „częśc-owo winę za 
rozczarowanie” panosza sami biskupi, 
którzy w  wielu przypadkach „byli bar
dzo nieśm iali w wdrażaniu doktryny 
soborowej”. Najgorętsze dyskusje pod
czas obrad synodu wzbudziła sprawa 
teologii wyzwolenia. Spodziewany lest 
kolejny dokum ent w te j sprawie l e s z 
cze przed 1 lutym . tzn. przed podróżą 
papieża do Indii. Jan  Paweł II m a  
ogłosić dokum ent poś'v:econy ..wyzwo
leniu człowieka i narodów” , k t ó r y  po
ruszy tem at teologii wyzwolen!a w  
„szerszym asnekcie". Kościół po Sobo
rze W atykańskim II — jak oświadczył 
główny .sprawozdawca synodu k rrd y . 
r.ał Godfried Danneels —  stał s i ę  
świadomy swei szczególnej misi j ' -  
ko „Kościół biednych. u c i s k a n y c h  1 
zm arli n a liTouanych” Problem ioli 
kobiet w  Kościele nie przyciągnął 
zbvtniei uwntri biskupów mimo w y 
siłków dwóch fem inistek które doma
gały s 'ę  dopuszczenia kobiet do świę
ceń kapłańsk!rh. W prowokacyjnym 
geście, nani Babv Burkę, 4?-ietnia 
Amerykanka. próbowała odo.-awić 
msze” 4 gn 'dnia no południu, w Ba
zylice św. Piotra. Zost-ła zatrzymana
1 wyprowadzona przez gwardię n.-atv- 
kańska Bi-Vnpj uczestnVzacy w syno- 
dz:e zwrócili uw asę ■'* msz* p o ' So
borze W atykańskim TT słracJla wiele 
ze sw ojei tajemnicy. Naleeali więc. 
aby chociaż w części .talemnica ta  zo
stała przywrócona. Zastąpienie łaciny 
jezvkam! narodowym1 i zwiększenie 
roi' świecHeh w obrzc<j?eh. *nowodo- 
wało 7.mn*e'szenle a im -~ ery św<-to<- 
ci: . brak cisTT. t*»ęm'n‘ey | okaz ii do

rnn^'M vv,,i
NA ZAPROSZENIE m inistra prof.

Adama Łopatki, dyrektora UrzęJu d 0 
Spraw  Wyznań; przebywał w polsce 
nrzen-'dniczacv Koncitptii *o Snraw 
Peligi; nrzy Pa^ł.-ie Ministrów ZSRR 
Konstantin M CHARCZEW 13 grud
nia. przewodniczący Komitetu. K.M. 
Charcze-.v w towarzystw ie ministra A. 
ło p a tk i spotkał sj« z sekretar atem 
Zarządu Glówneeo Towarzystwa Krze
wienia K ultury Świeckiej. Prezes ZG 
TKKS prof. Tadeusz M. Jaroszewski 
oraz sekretarze Zarzadu Głównego 
zapoznali gościa z działalnością Towa
rzystwa. ie-'-v miejscem i rola w społe
czeństwie. w k sz ta łto w an i ncuicowego 
poglądu na świat, krzewieniu so;iałis- 
tyczneeo humanizmu i szeroko pojętej 
kultury świeckiej.
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Tego jeszcze nie było! Polska mu-
z yka awangardowa w program ie
*  Międzynarodowego Zjazdu F ilozo- 

ficznego zorganizowanego we Włoszech 
z  okazji 400-lecia urodzin filozofa ska
zanego za ateizm na śmierć.

W 23 referatach liczących p rzęciet- 
nie po 30 m inut analizowano p rzez trzy 
kolejne dni różne aspekty tycia fi
lozofii’ Vaniniego (1585—1619'. pokazy
wano rozm aite konteksty polityczne i 
kulturalne, w które uwikłana byia je
go działalność, badano relacje łączące 
go z innymi myślicielami wcześniejszy- 
mi i późniejszymi. a cztery kolejne kon - 
certy ukazały uczestnikom Zjazdu je- 
go p o r t r e t  m u z y c z n y .  Twórcą 
tego portretu Vaniniego był polski; 
kompozytor Bogusław S c h a e f f e r  
który ód trzydziestu lat jest wc:aż 
bezspornym przywódca polskiej aw an
gardy muzycznej.

Z postacią Vaniniego Schaeffer zapo
znał się jesienią 1976 r 15 czerwca 
1978 r dow iedzia łem  się  od  n iego , że  
napisał utwór pod tytułem . V a i. ,’-s 
na" a n a s tępnie przez orzeszło siedem 
lat czekałem na ten dzień w którym 
usłyszę i zobaczę t e kompozycje. W ar
to było czekać Dobrze się stało że 
światowe prawykonanie miało mie jsce 
właśnie 24 października 1985 r w 
dniu otwarcia Międzynarodowego Zj a
zdu z okazji 400-lecia urodzin Vani- 
n iego.

Właściwie do ostatniej chwili n ie 
wiadomo było. czy toczone w tej s p r a 
wie przez cały rok pertraktacje zosta 
n ą uwieńczone pomyślnym skutkiem. 
Spiętrzyło sie t y l e  przeszkód że wła
ściwie jadąc do Włoch nie miałem na- 
dzie i na usłyszenie te j muzyki. Dopie
ro kiedy w samolocie zobaczyłem Scha
e ffera i wziąłem do reki party turę li
tworu dla którego źródłem insp r^cji 
była filozofia Vaniniego. uwierzyłem 
że ..Vaniniana” wreszcie przyoolecze 
się w dźwięki.

Potem było prawdziwe zaskoczenie 
kiedy w Lecce na pieknie wydruko
wanych plakatach przeczytałem że 
koncert zostanie wykonany w czte
rech kościołach Południowej Apulii i w 
Lecce. Trepuzzi. Galatine i Taurisano

..Vaniniana” to utw ór wielowersyjny 
k tóry może być wykonywany na wielu 
różnych instrum entach Dla Włochów 
Schaeffer przygotował wersję na zespół 
sześcioosobowy k tó ry wystąpił w na
stępującym składzie: przy fortep ian ie
— sam kompozytor sopran — Halina 
Skubis, wiolonczela — Krzysztof Su
chodolski. instrum enty elektroniczne
— M arek Chołoniew ski ak to r (o d tw ó r-  
ca roli Vaniniego) — A ndrze j G ra b o w - 
s k i. drugi aktor (odtwórca    ro li nauczy- 
ciela przviaciela biskupa anglikańskie- 
go. teologa katolickiego inkwizytora 
strażnika i kata) — A ndrzej K ierc 
Wszyscy wvkonawcy sa członkami k ra 
kowskiego Ensem ble M W  ?" (ze społu 
Młodych Wykonawców Muzyki Wspó’- 
czesnej). który już od wielu lat w y
konuje — w różnych krajach św iata — 
awangardowe dzieła Schaeffera.

Forma gramatyczna ty tu łu  jest dw u
znaczna. Właściwie jest to rzeczow
nik rodzaju nijakiego w liczbie mno- 
giei i oznacza aforyzmy (muzyczne) 
zw azane z postacia Vaniniego (w p ar- 
tyturze mamy do czynienia z 16 takimi 
vaninianami) ale dla polsk iego ucha 
jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego w  
liczbie pojedynczej i odbierany jest ja 
ko kompozveia o Vaninim ” W obu 
przypadkach przynależność utw oru do 
gatunku .muzyki filozoficznej” nie u
lega wątpliwości.
l

Nigdy nie ukrywałem  faktu, że moje
— niesłabnące od dziesięciu lat - za
interesowanie muzyka Schaeffera wy
wodzi się właśnie stąd. że jest on je
dnym t. tych nielicznych twórców któ
rzy up raw i ją m u z y k ę  f i l o z o f i 
c z n ą ” ,nie lekajac sie trudności, jaki
mi najeżony jest ten ratunek muzyki 
Na swoim koncie Schaeffer ma od da
wna takie utwory jak‘ . Heraklitiana”. 
„Spinoziana”. „Bergsonina i „Heideg-

Korespondencja własna z Włoch

VANINI
W SANTA CROCE
Andrzej Nowicki

griana", które można uważać za eks
perym entalne pen e tro w an ie  możliwo ś -  
ci tego gatunku i przygotowanie do 
,,Vaniniany”. Ale o ..drodze do Vani- 
niany” pisałem już obszernie przeszło 
sześć lat temu (por. A Nowicki- Aieizm 
w muzyce. Droga Bogusława Schaef
fera do Vaniniany, Euhem er". 1979. 
n r 2 (112). s. 61—70). wiec czas prze jść 
do własnych wrażeń związanych z od
biorem ..Vaniniany”.

Najpierw kilka uwag o miejscu wy
konania. Potężna Bazylika Santa Croce 
należy do arcydzieł architektury ba
rokowej. Ze względu na te Bazylikę 
nazwano Lecce ..Atenami Baroku", a 
w przewodnikach turystycznych czy
tamy że iest ona oodobna do potęż
nej symfonii z charakterystycznymi 
..motyw am i p rzewodnimi”. których od- 
kryw anie sprawia radość oczom i u
mysłowi. Tak wiec muzyka Schae ffera 
nie weszła do obcego sobie wnętrza. 
ponieważ — już w swojej strukturze 
architektonicznej — było to ..wa trze 
muzyczne” czekające na wypełnie.Te ży
wa muzyka.

- w  zestaw ien iu z Wielką Aulą Uni
wersytetu w Lecce. gdzie rozpoczął się 
Zjazd, należy podkreślić walory aku
styczne Bazyliki. We wspomnianej auli 
wypowiadane słowa rozdwajały się roz
biegały i powracały zagłuszając dalszy 
ciąg każdego zdania (dopiero na m oją 
prośbę obrady zostały przen iesione do 
innej sali o lepszej akustyce). W Ba
zylice każdy dźwięk miał czyste. pełna ’
i szlachetne brzmienie. Zachod ziła 
wprawdzie obawa, że ze względ u na 
wielkie rozmiary Bazyliki słabo będzie 
słychać, ale Marek Chołoniewski p rzy- 
wiózł z Krakowa wspaniała apara tu
rę nagłaśniająca i muzyka Schaeffera 
wypełniła sobą całą Bazylikę.

Jeśli chodzi o instrum enty, to w o
czy rzucał sie sposób gry. Wiolonczela 
ze stroju A-D-G-C została przestrojona 
na B-A-C-H, co miało także znaczcnie 
symboliczne: przypominało, że m iędzy 
datami narodzin Bacha (1685) ; Vani
niego (1585) różnica wynosi dokładnie 

 sto lat. W samej muzyce też można 
było zauważyć subtelne aluzje do Jana 
Sebastiana, ale przede wszystkim /.wra
cało uwagę to. że wiolonczela była trak 
towana czasami jak instrum ent perku
syjny. z którego Krzysztof Suchodolski 
wydobywał dźwięki uderzając palcami

w górną płytę. Również Schaefferowi | 
nie wystarczały i  klawisze fortepianu 
Kilka razy wstawał i sięgał do wnętrza 
próbując wyrwać kilka strun fo rte - 
pian. oczywiście, bronił się i słychać 
było jak wzywa pomocy. Nosicielem 

awangardowości" była jednak przede 
wszystkim taśma, z  której p ły n ę '/ po
toki muzyki organowej, huczały dzwo- 
ny. bulgotała woda  ćwierkały ptaki 
niepokoił brzęk tłuczonego szkła j za
chwycały niezwykłe brzmienia niezna
nych instrumentów Z ta taśma prow i- 
dził dialog Marek Chołoniewiki na in
strumentach elekt ronicznych. umiesz
czając wydarzenia muzyczne w różnych 
miejscach Bazyliki, „Vaniniana” okazała 
sie ..kompozycja przestrzenna”, w któ
rej wrażenia słuchowe przeczyły wra. 
żeniom wzrokowym: patrzyliśmy na in 
strumenty. a wydobywane z nich d z i ę 
ki słychać bvło t o  za ołtarzem, to w 
bocznej nawie, to znów gdzieś bardzo 
wysoko.-

Wszystkich obecnych n a jbardzie j  o - 
czarował cudowny -opran Haliny Sku
bis pełniący w tym  utworze funkcję 
czarodziejsk ieg o  in strum entu wykonu- 
jacego długą.;p ółtoragodzinną pieśń i bez 
słów. opowiadająca coś niezwykle in
teresującego tajemniczym językiem- sa
mej melodii. Jedynie w części dziewią- 
te j usłyszeliśmy z ust pani H aliny kil
ka słów. Wystąpiła bowiem w ro li ak 
torki grajacej kobiete z ludu która na
gle zaczęła mówić — jak apostołowie
— różnymi językami. Vaniniego zawsze 
bardzo interesowała różnorodność ję 
zyków. Jednym ze świadectw może być 
fakt. że w łaciński tekst swoich dzieł 
wplótł słowa w szesnatu różnych ję
zykach (słowa hebrajskie, syry jskie. per- 
kie, arabskie. greckie, holenderskie 
norweskie a nawet polskie) P ani: H a
lina wybrała z nich te. które miały 
najciekawsze brzmienie: trzy słowa he
brajskie. jedno w dialekcie chłopów 
północnej Francji i dwa słowa polskie: 
szed bar szemot ! cranbrans! ziele ta 
tarskie ', a wykrzykiwała je tak  jak 
krakowska kwiaciarka spod Sukiennic 
Scena ta zrobiła na Włochach ogrom
ne wrażenie, ale aktor grający ogzorcy- 
stę oblał panią Halinę święconą wodą. 
więc umilkła, a Vanini skomentował 
ten cud uwagą: — Dziewczyna umilkła, 
bo woda była zimna.

CEŚARE Y\N!\'l. J
Obecny na koncercie ksiądz proboszcz 

był przerażony: trochę tym. że Vani- 
ni drwi sobie w kościele z cudu a 
jeszcze bardziej, tym, że egzorcysta o
chlapał woda kable aparatury elektro
nicznej i krótkie spięcie mogło spowo- 
dować pożar.

Cała „Vaniniana" zbudowana zosta
ła — pod względem muzycznym -  na 
skontrastowaniu ze sobą dwóch r odzaj -  
jów muzyki: jedną z nich okre ś l i ł 
kompozytor w partyturze mianem . NI
CE MUSIC (piękna muzyka), drugą — 
mianem ..MUZYKI DIABELSKIEJ" al
bo „DZIWNEJ”. Wykonanie „ p ięknej 
muzyki” powierzył przede wszystk im 
sopranowi pani Haliny, fortepianowi i 
wiolonczeli, natomiast „muzyka diabel- 
ska” i rozmaite „dziwy” nagrane zo
stały na taśmę i wykonywane na ży
wo na instrum entach elektronicznych.

Słysząc ową „nice music” — która 
była naprawdę urzekająca — w y obra- 
ziłem  sobie, że Schaeffer chce nam- w 
ten sposób przekazać następujace myśli.
— Prawdopodobnie podejrzew aliście 
mnie o to, że nie umiem wytwarzać 
muzyki pięknej i dlatego właśnie two
rze drażniaca uszy muzykę aw angardo
wą. No to macie, przekonajcie sie że 
jak chcę to potrafię skomponować n ie
kończący sic strum ień muzyki melodyj- 
nej. trafiajacej do serc i od razu po
dobającej się. gdy po raz pierwszy u- 
słyszy sie pierwsze takty.

A ,,muzyka diabelska"? W czasie słu
chania nasuwały się następujące okre
ślenia: przede wszystkim porywała 
szybkim, tanecznym rytm em : miała w 
sobie wiele ludowego, typowo polskie- 
go tem peram entu: była bardzo głośna. 
wypełniała sobą cała Bazylikę, a prze
de wszystkim kotłowała się wysoko po
nad naszymi głowami. Była trochę nie- 
samowita i niewątpliw ie aw angardo
wa. pełna niezwykłych brzmień, ale z 
pewnością nie była brzydka ani przy
kra. Ukazywała po prostu inny rodzaj 
piękna.

Przejdźmy te raz  do omówienia pro - 
gramu” N ajpierw  uw ertura b ed aca  re 
nesansowym hymnem mówiącym o 
wielkości i godności człowieka (flety i 
szklane instrum enty) Następnie .naro
dziny geniusza” symbolizowane zapale
niem czerwonej świeczki, biciem w

dzwony j melodyjną kołysanką. W czę
ści trzeciej jesteśmy świadkami dysku
sji filozoficznej Vaniniego z nauczy
cielem. karm elitą Argottim. Dyskusia 
dotyczy pokarmów które staj s i ę  su 
bstancją naszego ciała: podobnie czy
tane książki stają sie substancją n tszej 
duszy. W części czwartej przenosimy 
się do Wenecji, a w części piatei do 
Anglii. W części szóstej spotykam ' Va
niniego w angielskim wiezieniu. Va
nini wypowiada myśl Tassa- . Bezpowro- 
tnie stracona jest każda chwila któ
rej nie wypełnia miłość". W części sió
dmej przenosimy się do Francji. W 6- 
smei Vanini w ypow iada myśl że każ
dy człowiek posiada jakieś cu d owne 
właściwości W dziewiątej komentuje 
cud sprawiony p rzez wodę święconą 
W dziesiąte j teologowie Sorbony potę
piają dzieła Vaniniego W jedenastej 
Vanini ukrywa się pod fałszywym  na
zwiskiem w Tuluzie W dw unastą zo
staje aresztowany i wypowiada myśl. 
że Sokrates nie waha ł sie oddać ży
cia w -obronie prawdy W części trzy
naste) w czasie to rtu r wyrywa s ię Va- 
niniemu ' okrzyk: — O Boże! Inkwizy
tor trium fuje: — A więc sam przyzna
łeś. że Bóg istnieje. Vanini odpowiada:
— C 'est une facon de parler. Będąc 
w więzieniu francuskim  mów; po fran
cusku). W części czternastej Vanini wy
powiada ostatnie słowa. W części pięt
nastej teologowie ponownie potępi-, ją 
dzieła Vaniniego. „Niech będzie przeklę-  * 
ty — m aledetto!” W części szesnastej 
Vanini odnosi pośmiertny trium f imię 
jego stało się nieśm iertelne' P owraca 
początkowy motyw: hymn o w ielkoś- 
ci i godności człowieka.

Po koncercie Rektor Uniwersytetu w* 
Lecce. prof. Donato Valli i organizator 
Zjazdu, historyk filozofii. pro f Gio
vanni Papuli udali się z a kulisy (to 
znaczy za ołtarz» i złożyli kompozytoro
wi gratulacje, dziękując zespołow za 
uświetnienie Zjazdu- wykonaniem „Va
niniany’'.

W kilka dni później byłem na czwar
tym koncercie, który odbył się w Tuu- 
risano (mieście, w którym  urodził się 
Vanini). Podobnie jak w Lecce. Trepuz- 
zi i Galatinie. również i tu koncert 
miał się odbyć w kościele ale wła
dze kościelne w ostatniej chwili sprze- 
ciwiły sie temu. Przenieśliśmy się więc 
do szkoły, gdzie czekały nas dwie do
datkowe atrakcje Właściciel wielkiej 
kwiaciarni postanowił uczcić 400-lecie 
urodzin Vaniniego wspaniałym prezen- 
tem: ofiarował szkole mnóstwo kwia
tów. które wzbogaciły Vaninianę'’ o 
cudowna scenerie był to koncert barw
i zapachów Kilka dni wcześniej szko- 
ła otrzymała komplet barwnych refle
ktorów i oto nadarzyła się okazja że
by wypróbować ich działanie Nie po
mogły protesty naszych aktorów. Go
spodarze włóczyli sie aktywnie w spe
ktakl. uzupełniajią c muzykę i d z b a n a  
aktorów nie zaplanowana przez Scha
effera orgią kolorowych świateł.

Brak miejsca na scenie, obfitość 
kwiatów, światła reflektorów, a także 
doświadczenia wyniesione z trzech po
przednich koncertów sprawiły. że otrzy
maliśmy nieco inna wersje „Vaninia- 
ny” niż w Lecce. Inne też był- za
kończenie. W Lecce atmosfera Bazyli
ki powstrzymała publiczność od bicia 
braw, natomiast w Taurisano w szkole 
świeckiej nic nie powstrzymywało Wło
chów od głośnego wyrażenia entuzjaz
mu. Huragan braw kilkanaście razy 
wywoływał aktorów, a potem burm istrz 
wygłosił podniosłe przemówienie wrę
czył aktorom piekne prezenty: portre
ty  Vaniniego w złoconych ramach.

WYBORY 

WANIUSZYNÓW 

I LUDZI NAM 

WSPÓŁCZESNYCH
(Dalszy ciąg ze str. II)

lego rodzinnego domu. Współcześni 
autorowi w tragedii starego Waniuszv- 
na który w idn zbliżające sie niesz- 
czeście. ale nie umie mu zapobiec ' 
w końcu wybiera samobójczą śmierć, 
odczytywali symptomy przemian spo
łecznych i zwiazanych z nimi wyna- 
t u rzeń mozalnych zachodzących w Ro
sj i  carskiej. Ale sztuka iest silnieisza 
od wszystkich doraźnych skoja rzeń czy 
symboli, zawiera wiele prawd bardziej

ogólnych, przez co może silnie prze- 
nówić także do współczesnego widza.

Zwłaszcza że zagrana została po 
mistrzowsku. W yreżyserował ją Mi
chaił I. C ariow. wieloletni i obecny 
kierownik artystyczny Teatru Małego, 
a zarazem odtwórca głównej w tym 
przedstawieniu roli ojca. Wybitny ak
tor reżyser i pedagog, urodzony w ro
ku 1903, związał się z Teatrem  Małym 
od roku 1937. a od 1950 roku pełnił tu 
funkcje dyrektora. To dobrze, że mo
gliśmy zobaczyć go na scenie, jeszcze 
lepiej, że pokazał nam  nie tylko swo
ją własną mistrzowsko 'opracowana 
rolę. ale cały ten spektakl, tak nie
zwykle precyzyjnie przemyślany i ro
zegrany. Podziwiać można było zwłasz
cza wydobycie całej odmiennej oby
czajowości tam tej epoki, od niezwykie 
zróżnicowanej służby (pyszna rola G 
W Bukanowej jako Wielkiej, grubej, 
wszystko o tym  domu wiedzącej gos
podyni). poprzez poszczególnych człon

ków tej dużej rodziny — zabieganej, 
wiecznie zatroskanej matki (G. J. Die- 
rrina) i dzieci próbujących w każdej 
chwili urwać coś dla siebie z ojcow
skiego majątku — aż do wizytujących 
ten dom wytwornych dam. Matki i 
córki, której mari aż z najstarszym  sy
nem Waniuszynów ma zapewnić jed
nej stronie duże pieniądze, a drugiej
— wątpliwy splendor.

Grane jest to wszystko niezwykle 
precyzyjnie, z wydobyciem każdego 
tonu i półtonu. Wszyscy aktorzy za
sługują na gorące oklaski, toteż zo- 
s*ali nimi hojnie obdarowani.

Druga pozycja — współczesny .Wy
bór" Bondariewa — nie była już u 
nas tak entuzjastycznie i zgodnie oce
niana: Spotykam się wręcz z opinią 
że w odbiorze jej przeszkadzał nad
mierny patos i podniosły, jakby cele
browany tok opowieści o frontowych 
przy jaciołach. spotykajacyeh sie n agle 
po 30 latach niewidzenia. Przyznam, że

mnie w  tym  wypadku ten wzniosły 
styl dziwnie odpowiadał. Widać znuży
ła mnie już nadm ierna może z kolei po
wściągliwość ukazywania uczuć w na
szym teatrze i przez to chyba tak  
dobrze odebrałem- tę współczesna pró- 
bę przedstawienia ludzkich losów 
właśnie w formie zbliżonej do tragedii.

Ujęło mnie również to. że spektakl 
nie potępia człowieka, który dla za
chowania życia w ybrał w momencie 
zagrożenia niewolę, a potem wygodne 
bytowanie na obczyźnie. Nie. nie roz
grzesza się tu wprawdzie Ramzina 
(granego z dużą prawda przez J. P. 
Baryszewa — jakże wymowna scena 
jego rozmowy z matką, sędziwą dziś 
ak torka S. N. Fadiejewą). ale zwycię
ża w tej inscenizacji W. A. Andrieje- 
wa. głównego reżysera Teatru Małe
go. raczej sm utna zaduma nad mean
dram i naszego współczesnego. jakże 
skomplikowanego życia. I zrozumienie 
konieczności dokonywania ciągłych

wyborów, z których każdy niesie z 
sobą nowe wielkie problemy.

Wypada dodać, że nadanie tej zwy
kłej. powiedzmy melodramatyczne i 
opowieści, właśnie owego tragicznego 
wymiaru, tak rażącego niektórych, u 
im.ych natomiast wywoływało praw
dziwe wzruszenie. Widziałem wokół 
siebie wiele zapłakanych kobiecych 
twarzy, co też wydaje mi sie niesły
chanie symptomatyczne. Być może wi
downia nasza — podobnie jak telewi- 
zyjna — odczuwa znów potrzebę prze
żywania wielkich wzruszeń, kiedy mi
łość znaczy miłość, a przyjaźń iest 
rzeczywiście przyjaźnią. I właśnie te 
wielka rangę podstawowym ludzkim 
uczuciom starał się nadać spsktakl 
Teatru Małego i dlatego, myślę, przed
stawienia jego cieszą się takim wzie- 
ciem u publiczności. Nie tylko włas
nej. chociaż do niej przecież m ają 
trafiać — i zapewne trafiaja — prze
de wszystkim.

ZOFIA SIERADZKA
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Paryski tygodnik „Le Point” zamieścił zdumiewajqcq opowieść 
o średniowiecznych praktykach we Francji w końcu XX wieku. Au- 
torkq jest Roselyne Bosch. Artykuł jej zamieszczamy z niedużymi 
skrótami.

C
zary. Opętani*. Egzorcyzmy. W 
1985 roku miliony Francuzów 
iy ją w przekonaniu, te tą  o

fiaram i szatana. I to nie tylko gdzieś 
wśród normandzkich lasów. Sabaty od
byw ają «ię w piwnicach miejskich 
bloków mieszkalnych, na parkingach. 
Albo w jeszcze bardzie] niespodzie
wanych miejscach. jak n p  suterena 
gmachu m inisterstwa obrony w Pa- 
ry iu . gdzie podobno rów nieł odpra
wiano jakieś magiczne obrządki. Maj 
1935. Metz: pewien mężczyzna wraz z 
siostrą podłożyli ogień do łóżka swe
go kalekiego ojca pragnąc „zmusić 
go. by wyrzekł się szatana” Kwiecień 
1933. Saint-Anthem « (dep. Puy-de-Do- 
me): para em erytów straciła całe po
siadane bydło w łóżku córki znalazła 
50-kilogramowe głazy, a na polach i 
w  domu — tysiąc« różnego kształtu 
szpilek do włosów. Kwiecień 1934 
Hem-Lenglet (dep. Nord): dwaj bra- 
eia zabijają ojca 50 ciosami noża 
gdyż wydawało im się, że przygoto
wywał Jakiś wywar, by rzucić czary 
na swą żonę — już 5 lat wcześnie: 
chciał ją spalić ł tłożyć w ofierze? 
szatanowi. Luty 1984. Metz: m u ran  
zabija nożem 27-letniego Turka- 
„Chciał na mnia rzucić czary".

Zagranica również ma swoich cza
rowników 1 egzorcystów. Maj 1985. 
Ohio, USA, od 1989 r. eo roku składa 
tię tu szatanowi w ofierze 8 nowo
rodków, by powitać w ten sposób po
w rót lata. Lipiec 1935. Jugosławia: 
trzej „egzorcyści’'  biją i podpalają 
młodą kobietę, aby ją zmusić, by 
wymówiła imiona tych, którzy „dręczą 
je j duszę”.

Szatan przemieszcza się samolotem 
i metrem, w  poszukiwaniu popularnoś
ci organizuje konferencje i kongresy. 
Według przeprowadzonej w 1982 r. 
przez ministerstwo ds. przemysłu i 
badań ankiety, która miała ocemac 
stopień racjonalności Francuzów, 18 
proc. mieszkańców Francji wierzy w 
czary Jeśli nawet połowa ankietowa
nych jest przekonana, że pewnego 
pięknego dnia nauka wyjaśni skutki 
czarów to i tak różne przybytki wie
dzy tajem nej mnożą się niesamowicie.
A jednocześnie do diecezji co roku 
napływ ają tysiące prób o egzorcyzmy 
(w samym tylko Paryżu — tysiąc 
próśb rocznie!*.

Liczbę różnych czarowników, guśla- 
rzy i zaklinaczy szacuje się we Fraa- j 
eji na 30 tys. is tna  żyła złota: ich 
obroty przekraczają podoóno 3 mld 
franków. Dokładnych liczb znać me 
sposób, gdyż czaraoksięsiwo jest wy
jęte spod praw a na mocy art. 403 
Kodeksu Karnego, który stanowi, że 
karom od roku do 5 la t więzienia 
podlegają „szarlatani i jasnowidze u
siłujący przekonać naiwnych, że po
siadają moc leczenia chorób” lub są 
w stanie „spowodować sukces bądź 
wypadek, albo w ogóle wywołać ja
kiś skutek”. Chociaż ustawa z 1901 
roku określa status prawny działa
jących pod różnymi tajem niczymi naz
wami szkół czarnoksięskich oraz 
bractw  neosatanistycznych j lucyferiań- 
skich jako stowarzyszeń o celach nie- 
lukratywnych wielu „splrytystów" oraz 
różne „media* oddają się praktykom 
magicznym w tajem nicy.

Czasami wystarcza drobiazg, aby 
wyzwolić diabła z bu te lk i Ni* ma 
dnia, w którym ten czy inny dzien
nik nie pisałby o czarach. Zdarzają 
się historie zabawne, takie np. Jak 
przygoda pewnego handlowca i  Tulu
zy, który pragnął zawrzeć korzystny 
kontrakt x Japonią 1 w tym  celu tań
czył wokół wypchanej banknotami 
walizeczki, oczywiście czarownik, któ
ry  go do tego namówił razem z for
są zn iknął Od innych historii włos 
się Jeży. Oto tragiczny scenariusz z 
M ontepellier: w m arcu 1983 r. podczas 
makabrycznego obrzędu, pielęgniarka 
zabija swego 8-letniego syna. aby 
przepędzić z niego diabła. Albo rzecz, 
która wydarzyła się w Carcassonne, 
gdzie para rzemieślników wierzyła, że 
uniknie bankructwa, Jeżeli ekshum u
je zwłoki, wyjmie * nich piszczel 1 
trzewia l sporządzi z nich talizman.
W piwnicach m inisterstwa obrony 
znaleziono fragm ent ludzkiego móz
gu™

Są to sprawy nieprawdopodobne 
W prawiają w zakłopotanie sędziów, 
którzy muszą orzekać w tych spra
wach. Niepokoją Kościół. Komisja do 
spraw duszpasterstwa 1 sekt, składa
jąca się i  kościelnych ekspertów w 
zagadnieniach ezoterycznych 1 okulty
stycznych, wezwała 29 kwietnia do 
zmobilizowania - wiernych przeciwko 
temu „większemu niż niewiara w yz
waniu”, co samo w sobie Jest j u ż  
bardzo wymownym sformułowaniem. 
Kilka miesięcy wcześniej W atykan za 
pośrednictwem „OSSERVATORE RO

MANO” raz jeszcze kategorycznie po
tępił «tych, którzy uprawiają magię 
oraz tych, którzy tię do niej  ucieka- 
ją"

Zachód nie sprzedał jeszcze duszy
diabłu, a F rancja nie ma monopolu 
na zabobony. W RFN co czwarty o
bywatel wierzy w czary. W Niem

czech Zachodnich Jest podobno 80 tys, 
czarowników. Przed 3 laty wierzono 
nawet — wierzył w to także „BILD 
ZEITUNG" — że m istrz piłki nożnej, 
Rummenige padł ofiarą francuskiego 
czarownika. W Stanach Zjednoczonych 
wielki producent proszku do prania, 
Procter and Gamble m usiał w maju 
wycofać z opakowań swój znak fir
mowy, ponieważ firm a od miesięcy 
otrzym ywała tysiące listów zwracają
cych uwagę, że figurują w nifn dia
belskie symbole (książyc o profilu pa
triarchy na tle gwiaździstego nieba). 
Do Salem (stan M assachusetts) po
wróciły czarownice. I ch prezeska nau
cza naw et oficjalnie magi w Salem 
State College. W spierany przez 400 
tys. am erykańskich czarnoksiężników 
Szatan rywalizuje — o ileż dyskretniej 
— z sektą Moon. Nawet Chiny Ludo
we są zmuszone walczyć > przesąda
mi. W Szanghaju na karę 15 lat wię
zienia skazano młodą kobietę za to. 
że za pośrednictwem czarownika s ta 
rała się wejść w kontakt te  swym 
zmarłym bratem. Nikt nie Jest w sta 
nie umknąć diabłu. Nawet śpiewak 
Julio Iglesias uważa, że Jest prześla
dowany przez jakiegoś niemieckiego 
wilkołaka, który rzucił na niego cza
ry ł jest odpowiedzialny za częste u 
niego zaniki głosu.

Kim są Francuzi tyjący w obsesji
czarów? „W większości wypadków są 
to kobiety” — odpowiadają 51-letni 
Guy Michelat z Krajowego Ośrodka 
Badań Naukowcyh i 43-letnl Daniel 
Boy z K rajow ej Fundacji Nauk Poli
tycznych. Przeprowadzona w 1982 r. 
ankieta wykazała, że większe skłon
ności do wiary, w to eo irracjonalne 
mają głównie Francuzi, którzy nie są 
zawodowo czynni. Osoby, które nie 
wyszły poza przeciętną pozycję spo
łeczną, mimo że w ich naukę wiele 
zainwestowano, miałyby być bardziej 
podatne na ten typ wierzeń. „Wydaje 
się, że rozdźw ięk m iędzy ich w y
kształceniem a ich pozycją społeczną 
sprzyja temu, te  zaczynają wyznawać 
odmienne koncepcje rzeczywistości". 
Nie bez wpływu na to wszystko jest 
imigracja z Afryki 1 z A ntyli N astą
piła naw et wymiana klienteli. M ara
but chełpi się tym, że odwiedzają go 
Francuzi, do egzorcysty i  okolic Lyo
nu przychodzą muzułmanie; a fran
cuską zaklinaczkę Ghislaine Lapeyre, 
która specjalizuje się w zdejmowanlu 
czarów, przyjm ują u siebie zwierz
chnicy Kanaków w Nowej Kaledonii™

Czy p arn y  więc do czynienia t  
kryzysem? Ludzie interesu, których 
dawniej w ogóle nie widywano w ta
kich przybytkach, te ras oblegają po
czekalnie czarowników. „W ubiegłym  
tygodniu — opowiada ..papież” Lucy- 
feriantów 1 gwiazdor czarnoksięstwa, 
43-letnl Octave Sieber — złożył mi 
w izytę pewien dyrektor generalny t 
branży włókienniczej, człowiek w y
sportowany i najw yraźniej zrównowa
żony” Po kwadransie towarzyskiej 
rozmowy pan ten puszcza farbę: •

„Niech mi pan pomoże załatwić 
przedsiębiorstwo X. Oni chcą m ojej 
głowy. Zresztą, ktoś rzucił na mnie 
urok*. A oto przykład s niższego 
szczebla h ierarchii:' pracownik ubez
pieczeń przychodzi  w nadziei, że uda 
mu się utrącić pewnego młodego i 
prężnego człowieka, który dybie na 
jego stanowlsko. J akiś urzędnik prosi 
o talizman przeciwko szefowi, który 
mrzuca na niego czary ”.

Czy Jednak ludzie ci rzeczywiście w 
to wierzą?

Często ludzi sprowadza do czarow
nika Jakiś splot nieszczęść, porażek

zawodowych czy klęsk osobistych. 
„Tak jakby n iektórt um ysły  nie były 
odporne no poietarzajqce się ciosy" — 
mówi egzorcysta z Lyonu, ojciec G.

Kiedy lekarz epmzeza ręce. wzywa 
się czarownika. A kiedy ten wzrusza 
ramionami, pojawia się kapłan  We 
Francji sporo diecezji ma własnych 
egzorcystów, mianowanych przez bis
kupa przez wzgląd na „ich nebożność 
i nieskazitelność obyczajów” Jest Ich 
około se tk i Księża ci. często leciwi 
(stanowisko egzorcysty nie należy bo
wiem do najbardziej poszukiwanych), 
starają się jak sprostać zapo
trzebowaniu. W Paryżu na spotkanie 
trzeba się umówić więla miesięcy 
wcześniej, a audien cja trwa zaledw;e 
kwadrans, tak bardzo długa jest lista 
oczekujących. Do rzadkości należą 
egzorcyści, którzy zgadzają się roz
mawiać z prasą. A lbo też robią to a 
nonimowo, jak ojciec O. z Lyonu. Są 
dyskretni, szanują tajemnice. Nie 
chcą rozmawiać także dlatego, że

„każdy reportaż o tgzorcyzmach w y
wołuje lawinę udręczonych woła A — 
— próbuje się usprawiedliw ić ojciec 
G. — Są to wołania o pomoc łudzi,
którzy  nie p.^.ują już nad w łasnym  
życiem  i widzą diabła, tam  gdzie go 
nie ma". Ojciec G. modli się razem i 
nimi: — Uspokajam ich. Później im  
sugeruję, że m ote diabeł nie ma z 
tym  nic wspólnego

We Francji niektórzy duchowni
„wielkie egzorcyzmy” odpraw iają je
szcze po łacinie. Na przykład, kapu
cyn z Besancon ojciec Mathieu. Cho
ciaż ma tylko 40 lat. odprawił Już 
setki egzorcyzmów nad „opętanym i”

Francuzami, «1« również Belgami, 
Niemcami, Włochami.

W Gognac, pewien cieśla należący
do Kościoła gallikańsklego 1 sam «ie- 
bie nazywający „ojcem Eliaszem” wy
pędza diabła z miejscowych opętań
ców. Jest cieślą „jak C hrystus”. Jest 
też ojcem czworga dzieci. W ędruje od 
gospodarstwa do gospodarstwa z bia
łą walizeczką w ręku. Ta jego „apte
czka pierwszej pomocy” to Jest 
właściwie m iniaturowy ołtarz i  Matką 
Boską, woda święcona i świece. „Być 
egzorcystą to piekielne zajęcie” — 
mówi poważnie.

„Francja miota się w iród złych czy
nów  — uważa Octave Sieber. Przed 
trzema laty śmierć od czarów była 
rzadkością. Dzisiaj jest to częste zja
wisko”. Kogo chce się zgładzić? 
..Wszystkich. Od teściowej po męża, 
poprzez rozwrzeszczane niemowlę są
siadów z - piętra wyżej". Oczywiście, 
żaden czarownik nie przyzna, że uległ 
takiem u zadaniu, za którego spełnie

nie trzeba słono zapłacić: 50 000 do 
80 000 franków za sporządzenie wos
kowej figurki o rysach ofiary, której 
potem ktoś przekłuje szpilką serce. 
Wprawdzie w napojach miłosnych 
jest mniej sromu kobyły i nietoperza 
niż kupowanych w aptekach olejkach 
eterycznych, to Jednak w 1985 r. sza
tan Jeszcze nie zrezygnował tak zu
pełnie z budzących grozę akcesoriów. 
Jego „biskupi” przyjm ują klienta 
wśród ciężkich oparów kadzidła, na
dzy pod krótkim i płaszczami, jakie w 
średniowieczu wkładano na zoroję, o
tuleni w obfite ciemnowiśniowe sza
tr.

Kościół walczy, zajmuje się spra
wami społecznymi — skarży się 23- 
-letni Julien, któremu udało się wyjść 
cało t  mogącej pozostawić uraz przy
gody z pewnym bractwem wampi
rycznym. „Kiedy w  w ieku 18 lat, 
przeżywając kryzys m istycyzmu, po
szedłem do kościoła — opowiada — po
radzono mi, abym wstąpił do skau
tów”. Rozczarowany młodzieniec prze
kroczy! wówczas próg tajem nej księ
g a m i

W naprężonych jak łuk ciałach, w 
wywróconych oczach 1 krzykach 
psychoanaliza nie widzi niczego, czego 
n:« potrafiłaby nazwać. Znaki, które 
Kościół nazywał niegdyś „opętaniem”, 
medycyna nazywa „histerią". „Od 
czasu Charcota i Freuda — tłumaczy 
dyrektor do spraw nauczania w szpi
talu przy uL Lariboiseire’a w Paryżu 
— wiadomo, że histeria jest językiem  
ciała, a je j źródłem jest tłumienie po
trzeb seksualnych". Konwulsje? Są 
wyrazem ^związanych z pożądaniem  
przywidzeń". Języki obce, jakimi mó- 
wią „opętani” wcale ich nie znając? 
To zare jestrow ane przez podświado
mość zdania”. Stygmaty? „Niewątpli- 
wie jeden ze sku tków  sugestii”. Jean- 

F avret-Saada, etnolog, starszy p ra
cownik naukowo-badawczy, w" Kra
jowym Ośrodku Badań Naukowych 
unaoczniła nam silę sugestii w obrzę
dach zdejmowania uroku. Przez -trzy 
jata żyła wśród „zaklinaczy” w głę
bi normandzkich lasów. Dwie książki, 
w których opisała ten pobyt mający 
dla m ej znaczenie inicjacji „Słowa, 
śmierć, czary" („Les mots la mort le 
s o r t -) oraz „Ciało za ciało" („Corps, 
pour corps T należą do bestsellerów z 
dziedziny socjologii. Zauważyła, że 
zaburzenia, których ofiarą bvł*a jakaś 
rodzina, najczęściej ustawały po wi
zycie zaklinacza. „Wydaje mi się, że 
zcKiinacz stosuje, być m oie mimowol-  

nie, coś w  rodzaju terapii grupowej”.
Z m uszając   zaczarow anych   do  wska
zania tego, kto „rzucił na nich cza
ry odwraca falę nienawiści od kręgu 
rodzinnego. Czy istnieje jakiś per
wersyjny system który sprzyja naro
dzinom przemocy? ..Czarnoksięstw o 
ma przynajm niej tę zaletę, ie  przyj
m uje do wiadomości akt przemocy 
społeczne), zamiast go negować” — 
konkluduje Jeanne Favret-Saada.

Pozostają oszustwa, niezliczone zre
sztą,. Na przykład sprawa hotelarki z 
Nancy, która zapłaciła 65.000 fran
ków za talizman z... papieru toaleto
wego. Nie licząc ju ż zadatków wpła
conych marabutowi, który następnego 
dn:a naw et nie jest w stanie przy
pomnieć sobie nazwiska klienta, od 
którego wziął pieniądze. A szantaż w 
stylu: „powiem wszystko pani mężo
w i”...?

W spraw ach tego rodzaju ludzie 
rzadko odwołują się do wymiaru 
spraw iedliw ości Jednak dzień w dzień 
są sądzone sprawy o profanacje gro
bów, sprawy związane z różnymi 
obrzędami, które obróciły się w zbio
rową histerię.

Dzisiaj już nie Kościół, ani nawet 
nie policja najbardziej niepokoją 
czarowników. Najwięcej kłopotów 
przysparza im fiskus. Tymczasem, 
kiedy się ich słucha, można by sądzić, 
że ledwo wiążą koniec z końcem Od 
dwóch lat we Francji media płacą 
podatek od wartości dodanej (TVA), 
a kontrole finansowe sypią się gęsto. 
Szykany te nie wywołały odruchów 
solidarności zawodowej. „Między na
mi toczy się tajemna wojna” — mó
wi niebieskooki, ubrany w ciemny 
aksam itny kaftan, wielki mistrz, Yull 
Ruga będący założycielem pierwszej w 
Europie uczelni czarnoksięskiej „Wi
ca” (od angielskiego „witch” czarow
nica). Nie sposób dowiedzieć się Hu 
studentów będzie studiowało magię, 
tak Jak studiuje się medycynę: przez 
siedem lat.

F ran cu sk i św ia t  nauki jest  zanie
pokojony tym  nagłym renesansem o
kultyzmu. „Jest to niebezpieczeństwo 
zagrażajęce postępowi inofrmacji na
ukow ej — «twierdza astrofizyk Jean
-Claude Pecker. W samym końcu XX 
wieku ł u progu nowego tysiąclecia 
eia niełatwo będrie zabić stare de
mony.

„LE POINT"Maria Wąsowska, grafika 1971.
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