
J
arostawl nad Wołgą leży ponad 300 
km na północny wschód od Mosk
wy, Wedle tradycji, sostal sałato- 
ny w połowie XI wieku przez księcia 

Jarosława, cwanego Mądrym. Ów syn 
św. Włodzimierz podczas polowania 
w lasach wokół Rostowa Wielkiego od
łączył się od drutyny i natknął na nie
dźwiedzicę. Gdy ją zabił, rozkazał na 
tym miejscu wybudować miasto, które 
nazwano na jego cześć Jarosławiem.

Odwiedziłem książęcy Jarosławl w pier
wszych dniach lutego. Gdy chdałem wra
cać do Moskwy, okazało się, że pociąg, na 
który liczyłem, spóźnił się nie godzinę 
— jak zaplanowałem — lecz 50 minut. 
Wypadało czekać na następny. Była go
dzina 6 wieczorem, a pospieszny do stolicy 
miał odjechać 30 minut po północy. Na 
szczęście, dojrzałem ogłoszenie, że kolej 
oferuje podróżnym, za odpowiednią opła
tą, pokój wypoczynkowy z wszelkimi 
— nietypowymi pod tą szerokością geo
graficzną — wygodami. Wyszedłem na 
pierwsze piętro i zameldowałem się przed 
babą hotelową.

— Waszpaspcrt— warknęła. Na szczę
ście wziąłem go w podróż; był całkiem 
nowy, z kolorowym zdjęciem. Niestety, 
nie wystarczył.

— Pókażytie drugoj, sowietskij — zażą
dała.

— Nigdy nie miałem sowieckiego pasz
portu — odparłem z polską butą.

— Nie macie sowieckiego, nie dostanie
cie pokoju. Musżę zapisać nazwisko i ad
res klienta, a ja tych waszych liter nie 
rozumiem.

— To ja pani napiszę po rosyjsku —za
proponowałem z nadzieją. W końcu pub
likowałem coś niecoś w rosyjskich pis
mach i wiem, jak napisać moje nazwisko 
graźdanką.

— Nic z tego. Bierzcie wasz paszport 
i czekajcie na pociąg w hali dworcowej 
— taki był koniec dyskusji.

Uparłem się jednak, zszedłem na dół do 
okienka, gdzie siedziała dieżumyj po wo- 
kzału. baba, wypisz wymaluj jak tamta 
z góry. Oczywiście poparła swoją koleżan
kę, a mnie kazała jechać do miasta i od
poczywać w hotelu dla inturistów (turys
tów cudzoziemskich).

— A gdzie jest napisane, że z europej- 
sMmi paszportami nie wolno wam wyna
jąć pokoju? — zapytałem. Mogłem się 
domyślić kontry:

— A gdzie jest napisane, że wolno?
Była jeszcze jedna szansa. Na pierwszej 

stronie polskiego paszportu „władze Rze
czypospolitej Polskiej zwracają się 
z uprzejmą prośbą do wszystkich, których 
może to dotyczyć" o okazanie pomocy 
właścicielowi paszportu w czasie jego 
przebywania za granicą. Owa prośba wy
drukowana jest w czterech językach, tak
że po rosyjsku, graźdanką. Ale to również 
nie pomogło.

Tymczasem b&ba w okienku konsul
towała się z dwiema sąsiadkami, ale i te 
kiwały w poprzek głową, z pewnym na
wet współczuciem. Potem przyszedł jakiś 
mężczyzna — w sumie moim przypad
kiem zajęło się sześć osób; przekonywali 
mnie, że kobieta na górze postąpiła, jak 
należy.

Wreszcie — jak deus ex machina — po
jawił się milicjant; młody, sympatyczny. 
Ostrożnie przedstawiłem mu sprawę. Za
pytał, czy mam bilet do Moskwy. Szczęś
liwie wykupiłem miejsce parę minut 
przedtem. Od grudnia ubiegłego roku 
w Roąji bilety są imienne; aby zapobiec 
spekulacji (miejsca w pociągach są śmie
sznie tanie), kolej odnotowuje na bilecie 
nazwisko pasażera, a konduktor ma pra
wo żądać od podróżującego paszportu. 
Ów milicjant wziął bilet, na którym graż- 
danką piętnaście minut wcześniej wypisa
no moje nazwisko, i zwrócił się do kobiet:

— A wy co, kobiety ? Czytać nie umie
cie? Tu macie nazwisko, w paszporcie jest 
numer. Zapisać i przyjąć na nocleg!

Mrugnął jeszcze do mnie na pożegna
nie, że niby nowe czasy, a te babcie nicze
go nie zrozumiały. Po chwili byłem 
w ogromnym czystym pokoju; świeża po
ściel, cieplutko. Pięć godzin spędziłem 
zupełnie sam, po czym obudzono mnie, 
abym spokojnie odjechał tam, skąd przy
jechałem. I rzeczywiście, o świcie byłem 
w Moskwie.

HISTORIA A RZECZYWISTOŚĆ

Jarostawl, który tak gościnnie przyjął 
mnie tamtego wieczoru, swą świetność 
przeżył w wielu XVU. Był wtedy uważany 
za drugie po Moskwie miasto Roąji: dzięki 
kupcom, którzy sprzedawali rosyjskie to
wary na Wschód i do Europy. Rosjanie nie 
bali się wówczas „napływu obcego kapita
łu” i pozwalali handlować w Jarosławiu 
kupcom holenderskim, duńskim, niemiec
kim, francuskim, a także indyjskim. Ang
licy mieli tam nawet stocznię, a ich statki 
płynęły Wołgą ku Morzu Kaspijskiemu, 
a potem do Perąji.

Ściągając umiejętnie podatki, miasto 
rosło w siłę: do końca XVH wieku zbudo
wano wiele zachowanych do dziś cerkwi, 
z czerwonej cegły, przeważnie z pięcioma 
zielonymi kopułami W bibliotece jaro
sławskiego Spaso-Preobrażenskiego kla
sztoru w roku 1795 odnaleziono rękopis 
„Słowa o wyprawie Igora”.

Ale dzisiaj w Jarosławiu trudno kupić 
nawet plan miasta, nie mówiąc już o ja
kiejś informacyjnej broszurze. W księgar
niach to samo co w Moskwie: Dumas- 
-ojciec, przygody Angeliki, powieści fan
tastyczne Iwana Jefriemowa. W handlo

GRZEGORZ PRZEBINDA

Tradycja i zimne parówki
Dwadzieścia dni w Rosji

wych budkach nieśmiertelne snickersy 
i fanta w puszkach, w aptekach — pod
rabiane podpaski Tampax. Odwiedziłem 
jeszcze kilka takich miast jak Jarosławl 
nad Wołgą; Włodzimierz nad Klaźmą, Suz- 
dal, Kołomnę (w której w roku 1611 wię
ziono nieszczęsną Marynę Mniszchównę, 
żonę dwóch Samozwańców), Nowogród 
Wielki. Wszędzie to samo: miasta wprost 
ociekają historią, a dzień dzisiejszy jakby 
w nich zamarł.

Po wzruszeniach w Sofijskim Soborze 
w Nowogrodzie, gdzie wisi ikona Bogaro
dzicy Znamienie, która — podług tradycji 
— ochroniła nawogrodzian przed wojs
kami suzdalskimi Andrzeja Bogolubskie- 
go w roku 1169, po zwiedzeniu kremla 
i murów obronnych miasta nad rzeką 
Wołchow, po obejrzeniu fresków Teofana 
Greka w cerkwi Spasa na □jinie — po tym 
wszystkim wszelako chce się zwyczajnie 
jeść. Tymczasem w sobotnie popołudnie 
nie jest łatwo kupić bułkę w Nowogrodzie 
Wielkim. Podobnie jak w Suzdalu, grodzie 
założonym na początku XI wieku. W roku 
1608 miasto zostało złupione i spalone 
przez Polaków pod wodzą pułkownika 
Aleksandra Lisowskiego, pozostającego 
na służbie Dymitra II Samozwańca (tu- 
szyńskiego wora, jak nazywali go Ros
janie). Z Suzdala wyszedł bohater narodo
wy Rosjan, jeden z organizatorów wojny 
z Polakami, Dymitr Pożarski. Suzdal jest 
przepiękny, niezliczone cerkwie, głównie 
XVHI-wieczne, nie są tak zniszczone jak 
gdzie indzięj. To miasto miało być wizytów
ką turystyczną Związku Sowieckiego, 
dlatego nie spotykamy tu wokół kremla 
budowli socrealistycznych, dworzec auto
busowy w stylu soc oddalony jest od 
starego miasta o parę kilometrów.'

I na tym właśnie dworcu próbowałem 
posilić się po dniu pełnym wrażeń. Głów 
nym i jedynym daniem były parówki, 
rzecz jasna zimne — może dlatego, aby 
'dały się jeść palcami, bo widelców akurat 
nie było.

Aby z Moskwy dotrzeć do Włodzimierza 
nad Klaźmą, musiałem z Dworca Kur- 
skiego przejechać „klasyczną”, jerofieje- 
wowską trasę Moskwa-Pietuszki. ZMosk- 
wy do Pietuszek jest ok. 150 km. Z Pietu- 
szek do Włodzimierza jeszcze 50. Wagon 
nie ogrzewany, na rozgrzewkę można by- • 
ło kupić lody. O Pietuszkach świat dowie
dział się przypadkiem, same Pietusz^i 
zresztą nic z tego nie mają. Ponura stacja, 
jak każda inna na tej trasie, świadczy 
o tym, że kapitał zagraniczny nie zamie
rza na razie otwierać tu żadnej destylami. 
We Włodzimierzu jest muzeum, w którym 
można oglądać zabytki związane ze wspa
niałą przeszłością miasta. Na ścianie jed
nej z sal można przeczytać optymistyczną 

informaęję, jaką podawał „Rocznik Wło
dzimierskiej Guberni” w roku 1680: 

„Ateistyczne korzenie nie mogły zapuś
cić korzeni we Włodzimierzu, teorie Wol
tera, F. Straussa oraz Darwina i innych, 
są tu znane zaledwie nielicznym, a i to ze 
słyszenia".

Na kremlu w Nowogrodzie od roku 1862 
stoi Pomnik Tysiąclecia Roąji. Dzieje Ro
sji liczy się bowiem od roku 863, kiedy to 
— według „Latopisu Nestora" — przywo
łano na Ruś książąt waregskich. 74 lata 
bolszewizmu stanowią niecałe 7 procent 
tych dzięjów. Co z tego jednak, że trwało 
to tak krótko, skoro szkody poczynione 
w sferze kultury materialnej trzeba bę
dzie teraz naprawiać co najmniej 50 lat?

GWARDIA KONTRATAKUJE?

Na razie — gdy chodzi o przeciętny 
poziom życia — zmienia się na gorsze. 
Korzystają z tego komuniści. Na dworcu 
w Nowogrodzie Wielkim kupiłem wyda
waną od czerwca 1992 „Trybunę”, organ 
miejscowych bolszewików. Znany pisarz.

Suzdat — kreml. Sobór Narodzenia Bogurodzicy

Wasyl Bielów, w artykule „Kłanistwo” 
zżyma się na projekt referendum w spra
wie prywatyzaęji i stworzenia możliwości 
obrotu ziemią:

„Ziemia, którą z takim trudem zbierał 
moskiewski kniaź, Iwan Kalita, wpadnie 
w ręce międzynarodowego spekulanta 
— razem z rudą, gazem i ropą naftową, 
razem z lasami, kwiatami, i ptasimi gnia
zdami. A my, potomkowie wojownika 
Światoslawa i Aleksandra Newskiego, bę
dziemy na tej już nie swojej. ziemi, dla 

obcego wujka harować, i jeszcze procenty 
płacić za długi, które zaciągnęli Gorba
czow i Gajdar". Inny autor tej gazetki 
obwinia „demokratów” o spadek liczby 
urodzeń w Roąji: proponuje zamrożenie 
cen i plac, nałożenie podatków na wielkie 
nwjątki, tak aby dzieci, wnuki i prawnuki 
bogaczy też musiały pracować na chleb.

Sankt-Petersburska „Narodnaja Praw
da" kolumnę „Słowo honoru" udostępnia 
młodzieży. W trzecim, styczniowym nu
merze D. Jusupowa, uczennica 10 klasy, 
pisze w tekście „Do więzienia z nimi”: 
„Wierzę, że ekipa Jelcyna nie dotrwa do 
1996 r., i w tym czasie będzie siedziała 
w więzieniu razem z Gorbaczowem".

Tymczasem z moskiewskiego więzienia 
„Matrosskąja Tiszina” wypuszczono już 
wszystkich dwunastu organizatorów pu
czu z sierpnia 1991. W pewnym sensie 
mieli szczęście, że pucz się nie udał; Zna
jąc historię bolszewickiej partii, trudno 
przypuszczać, by — w razie sukcesu 
— wszyscy dzisiaj znajdowali się na wol
ności. A tak, mogą wylewać swoje żale na 
łamach dotowanej przez budżet państwa 
komunistycznej prasy. Anatolij Łukja- 
now nie dostał pozwolenia na podróż do

Wołgogradu, gdzie chciał wziąć udział 
w obchodach 50. rocznicy bitwy pod Sta
lingradem. „Sowietskaja Rośsija” z 2 lube
go informuje o tym na pierwszej stronie 
i publikuje list Łukjanowa do „wołgo- 
gradzkich przyjaciół", w którym stary 
towarzysz nazywa oszczercami i przestęp
cami tych, którzy chcą oddać władzę „gar
stce kapitalistów i spekulantów”, na szko
dę milionów pracujących. Drugi z dwu
nastki, Walentin Pawłów, udziela gazecie 
wywiadu, któremu redakcja daje nostal

giczny tytuł: „Gdzie mocarstwo, z którego 
byliśmy dumni?”

Prasa zachodnia, polska telewizja infor
mują z pewną schadenfreude o zjeździe 
komunistów, na którym z wielkim ap
lauzem powitano organizatorów puczu. 
Takie informacje zawsze kryją w podtekś
cie fałszywą tezę, że Roąja nierozerwalnie 
związana jest z kom&tmem i w końcu do 
niego powróci. PuczyscPmają w pewnych 
kręgach opinię męczenników: spędzili 
półtora foku w-więżieniu7 bez sądu. Ich- 
proces może przybrać inny obrót, aniżeli 
chcą oskarżyciele. Oskarżeni wyraźnie 
dąją do zrozumienia, że podczas procesu 
będą nie tyle się bronić, ile oskarżać. 
Oskarżać Gorbaczowa, Jelcyna, Gajdara. 
Już jednak to, że mają taką możliwość, 
świadczy, że Roąja od komunizmu od
chodzi. Bez przelewu krwi; bez pokazo
wych procesów, ale za to, na razie, bez 
jakichkolwiek sukcesów gospodarczych. 
Gdyby komuniści potrafili rozsądnie za
pełnić przestrzeń ekonomiczną, mieliby 
szanse na powrót do władzy. Pod warun
kiem, że zostaliby wybrani w wolnych 
wyborach parlamentarnych, które za pa
rę lat się odbędą. Model chiński bowiem.

w którym wolność w dziedzinie ekonomi
cznej łączy się z dyktaturą jednej partii 
w dziedzinie politycznej, w Rosji już się 
nie przyjmie.

UDRĘKI CODZIENNOŚCI

Na Rusi w zasadzie nie jedzono cielęci
ny, zajęcy; gołębi, raków. Posty prawo
sławne były o wiele surowsze aniżeli kato
lickie. W poniedziałki, piątki i środy nie 
wolno było jeść mięsa, w tym ryb, nabiału 
i jaj, cukru. Dlatego tak powszechne są tu 
do dzisiaj potrawy mączne: bliny, pirożki, 
weselne korowaje z pszennej mąki, a tak
że grzyby i kasze.

Ziemniaki dotarły do Roąji za czasów 
Katarzyny U — chłopi początkowo nie 
chcieii ich jeść. Staroobrzędowcy wręcz 
utożsamiali ziemniaki z rajskim owocem 
zakazanym — kto zjadł, nie dostąpi króle
stwa niebieskiego.

Tymczasem ziemniak, obok kaszy, 
Chleba i innych mącznych potraw, stał się 
u schyłku wieku XX podstawowym pokar
mem mieszkańców miast rosyjskich. Nre 
z miłości, lecz z przymusu- Dobra pensja 
wynosi dzisiaj — po wszelkich już pod
wyżkach — 10 tys rubli, ale są ludzie, 
którzy zarabiają zaledwie połowę tego. 
Dla tych ostatnich nawet jąjko (w Mosk
wie 15 rubli za sztukę, w Petersbur gu -
— 10) jest luksusem. Kilogram zaś masła 
kosztuje tysiąc rubli, mięsa — tyle samo, 
dobra kiełbasa - 2 tysiące; za kilogram 
szynki trzeba zapłacić nawet 3 tysiące.

Prawo wolnego rynku mówi, że jeśli 
cena jest taka, to widocznie musi is tnieć 
klient. Odwiedziłem w Moskwie tzvz. Da- 
niłowskij Rynok, zadaszony bazar hand
lowy tuż obok siedziby Moskiewskiego 
Patriarchatu. Oczywiście nie jest t o jesz
cze paryska rue Mouffetard, ale bazar 
wygląda imponująco: wszelkiego rodzaju 
mięsiwo i wędliny, nawet kapusta i ogórki 
kiszone wyglądają tam świeżo i apetycz
nie. Tyle że nikt tego nie kupuj e. .Ceny 
bowiem ustalono grubo ponad granicą 
przyzwoitości: Tak jakby sprzedającym 
nie zależało na sprzedaży towaru. Kupu-. 
jącego próbują przekonać, że to nie oni 
ustalili ceny. Cena powstaje jakichś 
mitycznych gabinetach, a oni ty Iko się jej 
podporządkowują. Wygląda na to, że pań
stwo — nie dokonawszy żadnej reformy 
zatrudnienia. — zmuszone jes't wyciągać 
od pracujących te pieniądze, które wy
płaca im co miesiąc w formie pensji.

Bezrobocia w Rosji, przynaj mniej w du
żych miastach, nie widać. Dane oficjalne 
mówią o zaledwie 600 tys. bezrobotnych
— dotyczy to głównie prowinc :ji. W dużych 
miastach każdy znąjdzie dla. siebie jakąś 
możliwość pobierania regularnej pensji,' 
chociażby w muzeum. W Sankt-Peters-

burgu, na Wasiljewskom Ostrowie znaj
duje się Muzeum Marynari-d Wojennej. 
Dyrekcja oferuje miejsca pracy dla: in
żyniera, mistrza co, cieśli oraz palacza. 
Takich ogłoszeń nie widziałem nawet 
w bogatej i posiadającej liczne muzea 
Bawarii...

Jedna z niewielu rzeczy, które w Roąji 
dobrze działają, to moskiewskie metro.. 
Stacje nie są tak gęste ja k w Paryżu, ale 
pociągi chodzą niezwykle regularnie i szyb 
ko. Bilety są tanie. Trudmo za to podróżo
wać autobusami i trolejbusami — czasami 
trzeba czekać i godzinę. Dlatego metro 
często jest przepełnion.e. Ludzie spieszą 
z domu do pracy i z pr acy do domu. Jaki 
procent wykonuje pracę sensowną? Na 
pewno mniej niż polewa.

Skoro jednak ceny na żywność są tak 
wysokie, skoro w R.oąji jest tyle ziemi 
uprawianej źle lub leżącej odłogiem, jeśli 
można już tę ziemię brać w dzierżawę 
i uprawiać na własny rachunek, to dlacze
go naród nie pali się do tego? Przecież 
wszyscy żyjący na wsi zdają sobie sprawę, 
że minęłyjuż bezpowrotnie czasy, gdy po 
kiełbasę i chleb jeździło się do Moskwy. 
Przyczyny takiego stanu śą dwie:

1. pracujący w kołchozie, prócz tego, że 
dzierżawią kawałek ziemi, który pomaga 
im przeżyć, otrzymują jeszcze stałe pen- 
syjki: trudno im przechodzić na niepewne 
swoje: nie ma żadnego banku chłopskie
go, który udzieliłby rozsądnego kredytu, 
a traktoru nie jest w stanie kupić nawet 
kołchoz;

2. handel \n dużych miastach jest opa
nowany przez mafię: niech ktoś spróbuje 
kupić różę ,w moskiewskim metrze — je
den kwiat kosztuje dolara; mafia pobiera 
od handlujących „podatki”, kontroluje 
ceny, karze niepokornych.

Opowiadała mi dziewczyna, która przez 
pewien czas sprzedawała na Arbacie Rus- 
sian Matryoschka and Ural stones, w jaki 
sposób wygląda handel na tej głównej 
ulicy M.oskwy. Miasto nie pobiera od han
dlujących żadnych opłat. Za ustawienie 
stolika trzeba jednak zapłacić mafii 15 tys. 
rubli; potem „poborca" przychodzi co 
miesiąc. Doskonale funkcjonuje w tym 
systemie milicja: podobno owi Stróże po
rządku zarabiają nielegalnie ogromne su
my. Ten proceder musi być niezwykle 
opłacalny, skoro i do Polski, w ślad za 
handlującymi tandetą rosyjskimi handla
rzami, przyjeżdżają rosyjscy „poborcy po
datków".

BIADA REZONEROM
Wieść gminna głosi, że ludzie w Rosji 

chodzą do teatru wtedy, gdy dzieje im się 
źle. W Rosji teatry były przepełnione do 
czasów pieriestrojki. Potem, na kilka lat, 
życie stało się ciekawsze. Jednak dzisiaj 
teatry znowu są przepełnione — bilet do 
MCHAT-u, w jednym z pierwszych rzę
dów, kosztuje 50 rubli, czyli tyle co boche
nek chleba, a czterokrotnie mniej od pu
szki coca-coli. Miałem okazję obejrzeć 
tam „Mądremu biada” Gribojedowa, spe
ktakl zrobiony przez Olega Jefremowa. 
Losy autora dramatu tyły tragiczne. Miał 
zale.dwie 34 lata, gdy jako dyplomata ro
syjski został w 1829 r. zamordowany w Te
heranie przez rozwścieczony tłum. Jego 
dramat z 1824 r. Rosjanie zawsze uważali 
za rewolucyjny, zarówno w sensie formal
nym jak i ideowym. Protagonistą sztuki, 
od niepamiętnych czasów, był,Czacki, 
surowo krytykujący szlachtę moskiewską 
początku XIX wieku. Tymczasem dzisiąj 
Czacki nie budzi żadnej sympatii wido
wni. Ludzie są po stronie, o zgrozo! „tępe
go biurokraty” Famusowa, owację wywo
łują śpiewane wstawki Skałozuba, tej
— według prof. Wiktora Jakubowskiego
— „podpory polityki rządowej w duchu 
zasad Świętego Przymierza”. Gdy drugo
rzędny bohater dramatu, pijaczyna Rie- 
pietiłow, mówi, że w życiu liczy się tylko 
wodewil, a wszystko inne jest głupstwem, 
publiczność przerywa spektakl długą 
owacją.

Ludzie w Rosji mają już dosyć reąone- 
rów wszelkiej maści, zarówno „oświece
niowych" jaki „średniowiecznych”, dy
daktyków z małym poczuciem humoru, 
którzy poza swoją racją świata nie wi
dzą. Nawet, jeżeli ją mają. Partia, która 
wyciągnie z tego praktyczne wnioski, 
może wygrać następne wybory. Trudno 
uwierzyć, aby była to odnowiona partia 
komunistyczna, czy też „patrioci” spoił 
znaku czarnej sotni.

GRZEGORZ PRZEBINDA

TADEUSZ ŻYCHIEWICZ

Niemiłosierny
W Ewangelii św. Mateusza (18, 21-35) 

czytamy:
„Wtedy Piotr przystąpiwszy do niego 

rzeki: Panie, a ile razy mam mu odpuścić, 
gdy brat mój przeciwko mnie zgrzeszy? 
Czy aż do siedmiukroć? Mówi mu Jezus: 
Nie powiadam ci aż do siedmiukroć, ale 
aż do siedemdziesięciu siedmiukroć. Dla
tego podobne jest Królestwo Niebieskie 
królowi, który chciał się obliczyć ze sługa
mi swymi. A gdy począł się obliczać, 
przywieziono mu jednego, który był mu 
winien dziesięć tysięcy talentów. A gdy 
nie miał skąd oddać, kazał go pan jego 
zaprzedać i żonę jego, i dzieci, i wszystka 
co miał, i oddać. A sługa ów upadłszy, 
prosił go mówiąc: Miej cierpliwość nade 
mną, a oddam ci wszystko. A pan zlitowa
wszy się nad owym sługą uwolnił go 
i dług mu darował. Lecz sługa ów wyszed
łszy, spotkał jednego z towarzyszów swo
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f przemienił się”
Przecież i ty choć trochę to znasz. Nie raz czułeś, jak w czasie modlitwy, 

opadają z ciebie lęki, straćhy, niechęci, gniewy, zawiści, żale, cale zło, które się 
nagromadziło w tobie w ciągu dnia, a przemieniasz się, prawie fizycznie 
piękniejesz, twarz ci jaśnieje, nawet twoje szaty stają się czystsze, bielsze. Twoi 
nąfbliżsi wtedy mówili, że dobrze im z tobą.

Bo gdyby bylo przeciwnie, gdybyś się nie przemieniał, to by po prostu 
świadczyło, żeś się nie modlił, choć może na początku i na końcu był znak krzyża, 
a w międzyczasie zdążyłeś odmówić jakieś teksty.

KS. M.M.

ich, który był mu winien sto denarów. 
I ująwszy go dusił mówiąc: Oddaj, coś 
winien. A towarzysz ów upadłszy prosił 
go, mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, 
a oddam ci wszystko. Lecz on nie chciał, 
ale odszedł i wtrącił go do więzienia, 
dopóki by mu długu nie zwrócił. A wi
dząc, co się działo, towarzysze jego zas
mucili się bardzo i przyszli, i donieśli 
panu swemu o wszystkim, co się stało. 
Wtedy zawołał go pan jego i rzeki mu: 
Sługo niegodziwy, cały dług darowałem 
ci, boś mię prosił. Czyż więc nie przystało, 
abyś i ty ulitował się nad towarzyszem 
swoim, jakom i ja ulitował się nad tobą? 
I rozgniewawszy się pan jego wydał go 
katom, dopóki mu nie odda całego długu. 
Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, 
jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu 
z serc waszych".

Jest w użyciu takie powiedzenie:

dłużnik
„Wszystko zrozumieć, to wszystko wyba
czyć”. Nie sądzę, aby było ono słuszne, 
choć brzmi tak szlachetnie. Lecz w związ
ku z nim przypomniał mi się stary kawał 
o bardzo łaskawym psychologu, który 
usprawiedliwiając podwójnego zabójcę, 
mówił mu: „Rozumiem, miałeś trudne 
dzieciństiao, mamusia o ciebie nie dbała, 
tatuś prześladował, więc mamusi zrobiłeś 
ryziu-ryziu, a tatusia puk w głowę raz, 
a dobrze. Wszystko rozumiem. Jesteś 
usprawiedliwiony i wszystko to będzie ci 
wybaczone i darowane, i nie mówmy 
otymwięcej". Skąd wynika, że rzeczywiś
cie jestem bardzo sceptyczny wobec mak
symy — „wszystko zrozumieć, to wszyst
ko wybaczyć". A serio:

Suma długu wobec króla wymieniona 
w przypowieści — dziesięć tysięcy talen
tów — jest niewyobrażalnie olbrzymia. 
W zestawieniu z nim dług'współtowarzy
sza dłużnika królewskiego był wręcz 
śmieszny i zupełnie nie tłumaczy i nie 
usprawiedliwia jego zachowania. Reakcja 
króla była słuszna, natomiast postępowa
nie owego niewypłacalnego i nielitościo- 
wego dłużnika było — uważam — nawet 
nie grzeszne. To było po prostu świństwo 
zupełnie nie zasługujące na wybaczenie.

I tak poznaliśmy dodatkową kategorię 
postępowania nie do wybaczenia — podo
bnie, jak grzechy obrażające Ducha Świę
tego również są niewybaczalne. ' •

Bo tego rodzaju świństwa nie można 
wybaczyć. I nie ma niczego/do zrozumie
nia.

TADEUSZ ŻYCHIEWICZ

REKLAMY 
BLASKI I CIENIE

Przepojony olbrzymią erudycją, błyskotliwy, 
wskazujący na duże zasoby interdyscyplinarnej 
wiedzy Autora wykład: „Czy dusza może być 
jeszcze bielsza" (TP 3/93) przeczytałem jednym 
tchem. Z satysfakcją odkryłem, że nie tylko jak. 
szary słuchacz „kościelnych wypowiedzi”, od 
dłuższego czasu zauważam, że z językiem, któ
rym przemawiają do mnie w różnych okolicz
nościach duszpasterze, jest „coś nie tak” — ale 
dostrzega to i naukowo opracowuje tak wybitny 
autorytet jak Ksiądz Tomasz Węcławski.

Jako nauczyciel wiem, jak ważne jest uwzglę
dnienie wszelkich praw uwarunkowań w za
kresie możliwości percepcyjnych słuchaczy. 
Wiem również, że bardzo łatwo — przy braku 
kontroli — wpaść w zawodową rutynę i wów
czas niedostosowana do aktualnych możliwości 
odbiorcy „forma" zabija najbardziej Słuszne 
i wartościowe treści. Oczywiście nie dotyczy to 
głęboko naukowych dzieł czytanych przez spec

jalistów, którzy potrafią przebić się przez „for- 
' mę" i analizować istotną treść. Ale najczęściej 

Kościół przemawia do „przeciętnego słucha
cza", stąd tak istotna jest dla kaznodziejów 
i katechetów znajomość psychologicznych praw 
informacji — praw które przechodzą ogniową 
próbę na twardym reklamowym poligonie. My
ślę, że zobowiązaniem do głębokiej analizy sku
teczności poczynań wielu głosicieli nauki Koś
cioła są bardzo trafne spotrzeżeniea Autora: 
„Jeśli zatem ktoś liczy na to, że będzie słuchany, 
ponieważ ma obiektywnie coś ważnego do po
wiedzenia. musi spotkać go zawód. To właśnie 
Jest jeden z najistotniejszych elementów sytua
cji, w jakiej znalazł się przekaz religijny i koś
cielny” — myślę, że nie tylko religijny.

Zdąję sobie świetnie sprawę, że „nie żabie 
podstawiać nogę gdzie kują konie” byłbym 

jednak wdzięczny, gdyby Autor zechciał wyjaś
nić, nie tylko moje, wątpliwości, które pozwolę 
sobie przedstawić w sposób 'bardziej opisowy 
(nie naukowy). Jeżeli oczarow any możliwościa
mi otwartymi przede mną przez fachową re
klamę kupię kolejno, mające mnie uszczęśliwić, 
mydło, proszek, szampon itd. i stwierdzę, że 
daleko im do moich rozbudzonych oczekiwań, 
to przy pewnej dozie inteligencji odkryję mani
pulacyjne meandry języka reklamy (dobrze zro
bionej) i jemu to właśnie (językowi) przypisze 
winę za niepowodzenie. I teraz, gdy usłyszę 
w kościele podobny (aczkolwiek w innym celu 
użyty) język, na zasadzie złych skojarzeń trochę 
na wyrost zwątpię w .jakość tego co głoszone”. 
Innymi słowy kaznodzieja może czerpać z .Języ
ka reklamy" ale chyba z pewną świadomą 
wybiórczością (jaką?) Które elementy i do jakie
go stopnia? Czy Ksiądz Węcławski nie obawia 
się przekroczenia (in minus) tej granicy i czy 
wogóledasięją w miarę precyzyjnie wytyczyć. 
Czy zafascynowanie „formą” i pozorną skutecz
nością oraz zatrzymanie się na jej symbolice nie 
może, w pewnych warunkach, wywołać u słu
chaczy (nawet bez udziału jego woli) reakcji 
odrzucenia, już na tym etapie, prawdziwej „is
toty”.

ANDRZEJ OSTROWSKI 
(Bolesławiec)

WYJAŚNIENIE
Wiersz p.t. „List do ks. Jerzego”, do tej pory 

publikowany, jako wiersz autora nieznanego, 
jest autorstwa Barbary Trojkowiczowej.

Wiersz ten powstał, w okresie pojmania i mę
czeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Był 
nalepiony na tablicach obok kościoła św. Stani
sława Kostki w Warszawie na Żoliborzu obok 
wielu innych. W parę miesięcy po tej tragedii. 
Niezależny Związek Pisarzy Polskich, wybrał 
kilkanaście wierszy i wydał mały zbiorek, po
święcony pamięci ks. Jerzego. Natomiast mój 
wiersz wydrukowano jako wstęp do podziemnie 
wydanego zbioru homilii ks. Jerzego p.t. „Cena 
miłości Ojczyzny”. Byl też kilkakrotnie nada
wany w radiu „Głos Ameryki" i innych rozgło
śni. Tyle celem wyjaśnienia autorstwa tego 
wiersza.

BARBARA TROJKOWICZOWA

WIELOGŁOWA AMEBA
Artykuł Tadeusza W Prussa (Wielogłowa 

ameba, „TP” nr 226T) dowodzi jak świetnie 
opinia w Polsce orientuje się w sprawach pół- 
nocno-amerykańskich. Autor ze znajomością 
tematu i obiektywnie przedstawia zagadnienie 
politicel correctness, gwoli której; do

dam. sądy z reguły uznąją winnym oskarżonego 
o zgwłacenie mężczyzny, nawet w sprawach, 
gdzie uprzednia zgoda rzekomej ofiary na wsze
lkie (powiedzmy) poufałości wydaje się nie ule
gać wątpliwości.

Mam jednak zastrzeżenie co do tłumaczenia 
samego terminu. Bardziej dorównane wydaje 
mi się tłumaczenie polityczna popraw- 
ność(raćzej niżpra widło w ość). Przemawia 
za nim także analogia z poprawnością ję
zykową, którego to terminu językoznawcy 
polscy używają jako odpowiednika angielskiego

Trudno się również zgodzić z twierdzeniem 
autora, że'to właśnie szermierze political 
correctness „linii pejoratywny termin" 
overachievers („ci z przerostem osiąg
nięć”), według bowiem Ozford English Dw- 
tionery ukazał się on w druku po raz pierwszy 
w r. 1953, czyli „za dawnych dobrych czasów”, 
kiedy nikt nie przewidywał swoistego terroru 
poprawności politycznej, który dzisiaj tutaj 
przeżywamy.

Z poważaniem 
■ ROMAN TERMAN

PODAJ RĘKĘ
Z wielkim zainteresowaniem i aprobatą prze

czytałem artykuł Red. Jerzego Turowicza p.t. 
„Znak pokoju” w nr 1. ź dn. 3 stycznia 1993 r. 
oraz wypowiedzi Mariusza Marczyka i Jerzego 
Skwary w nr. 4 z dn. 24 stycznia 1993 r.

Pragnąłbym zwrócić uwagę na jeszcze Jedną 
odmianę „znaku pokoju” praktykowaną we 
wspólnotach „Wiary i Światła" grupujących 
osoby upośledzone, ich rodziny i przyjaciół. 
Otóż po słowach Kapłana .jhzekażcie sobie 
znak pokoju" wszyscy biorą się za ręce i śpiewa
ją:

„Podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie 
czuje się sam. Chrystus przyszedł pokój dać 
Światu i ten pokój zostawia nam. Podaj rękę 
swojej siostrze, niechaj nikt... itd."

W tych wspólnotach ma to jeszcze dodatkowe 
znaczenie dla ludzi dość powszechnie nie za
uważanych przez społeczeństwo. Podczas świa
towej pielgrzymki „Wiary i Światła” do Lourdes 
w roku 1991, gdy w drugi dzień Wielkiej Nocy 
mieliśmy wśpólhą Mszę św. ze wspólnotami 
z krajów słowiańskich, Czechosłowacji, Bułga
rii a także Rosji, Białorusi i Ukrainy — oraz 
z Litwy 1 Łotwy — ta forma wzbudziła wśród 
nich entuzjastyczne zainteresowanie.

Łączę wyrazy szacunku 
Prof. ADAM ZIELIŃSKI 

(Szczecin)


