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1. Prolog i epilog zarazem
Odwiedzając cmentarze zauwaŜyłam, Ŝe fotografie umieszczane przez
zbolałą (albo nie) rodzinę na nagrobkach pokazują zmarłe starsze osoby w
wieku, w którym zmarły. Czasami gdy przysiadam ze zmęczenia na
ławeczce przy cudzym grobie i mam przed oczami fotkę babci-staruszki,
pomarszczonej i pomniejszonej niczym główki polinezyjskich plemion,
oglądane w muzeum etnograficznym, ze szklanymi oczami, smutnymi i
mądrymi, bo rozumiejącymi, Ŝe juŜ nie ma o co walczyć poza kolejnym
oddechem — to buntuję się. Chciałabym zobaczyć babciną młodą twarz, w
najlepszym dla babci czy dziadka okresie Ŝycia, pełną energii i chęci do
zmagań ze światem, najczęściej piękną młodością i świeŜością, choć
odmiennie niŜ dziś, raczej nie uszminkowaną, ale upozowaną w
przemyślany, choć przestarzały sposób, ze spojrzeniem skierowanym za
sprawą fotografa w dal, choć tak naprawdę w tamtych latach patrzyło się
pod stopy lub za siebie, a nie w Ŝadne dale.
Kiedy wiec dziś moŜna przywołać porcelanowy obraz babci czy
dziadka na nagrobku między umieszczonym po środku krzyŜem — dlaczego
robimy bliskim paskudnego figla pokazując ich w ostatnim okresie Ŝycia? śe
mają mądrzejsze spojrzenie? śe wyglądają stateczniej (choć w młodości
hulali)? śe takich ich zapamiętaliśmy (zupełnie nietrafnie)?
Spodziewam się, Ŝe na moim nagrobku teŜ rodzina umieści taką
fotkę. Najlepiej z dowodu osobistego, bo wyraźna i widać ucho. Bez ucha
człowiek niewaŜny. Dawniej trzeba było się uśmiechać, teraz juŜ nie ma
takiego obowiązku. Moja procelanka jeszcze nie będzie taka zła, jak mojego
męŜa, choć oba mają paszportowe ucha — uśmiecham się wprawdzie
głupio, ale zawsze; nie do końca, tylko półgębkiem.

6

Muszę więc zadbać o swój wizerunek, póki jeszcze Ŝyję i pokazać się
w najlepszym świetle. Wymyśliłam więc sobie, Ŝe pokaŜę Wam, moim
drogim czytelnikom, za sprawą których nabrałam wiary w siebie, jak
zmieniał się mój wygląd na przestrzeni lat. To bardzo pouczające!
Namawiam kaŜdą babcię i kaŜdego dziadka do przygotowania takiego
zestawu dla potomnych, wyłącznie z fotek przez Was wybranych i
aprobowanych. One teŜ więcej powiedzą o Was niŜ to, co zaserwuje Wam
zbolała (albo nie) rodzina.
A więc do dzieła!
W pierwszym odcinku zaprezentuję Wam mój zestaw. MoŜna się nad
nim zadumać przez chwilę, bo zawsze uwaŜałam się za brzydką i
nieatrakcyjną. Ilu z nas szuka w sobie wad i boskich niedoróbek (wbrew
sugestiom, Ŝe jesteśmy idealni, bowiem Bóg nas stworzył – jak twierdzi
koleŜanka na blogu „ŚcieŜka miłości”). Nasze fotki obnaŜą prawdę. A
prawdą tą jest... śe nie mamy zielonego pojęcia o naszym prawdziwym
wizerunku. Szukamy idealnej buzi, po czym okazuje się, Ŝe kaŜdy nasz
portret tym ciekawszy jest, im jesteśmy na nim brzydsi.
Tak więc poniŜej moja ewolucja od wieku pięciu lat:
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No, a potem młodość się kończy i zaczyna seria do zamieszczenia na
porcelance. Z mniejszym entuzjazmem, ale i ją tutaj zamieszczę dla
porządku:
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komentarze
1. Babcinizm? • autor: Wojciech Jóźwiak 2013-04-30 14:11:39
Kasiu, co to ezoteryka, to mniej więcej rozumiem. Jak definiujesz babcinizm?
2. Kurczę Kasiu • autor: Barbara 2013-04-30 14:21:48
Byłaś i jesteś śliczna. Ja bym tam zamieściła wszystkie te zdjęcia - niech ludzie popatrzą.

3. Definicja • autor: kasia 2013-04-30 14:23:34
Babcinizm jest stanem umysłu właściwym ludziom (kobietom) leciwym, gdzie wszystko
miesza się ze wszystkim: realność, obserwacje, refleksje, rozwaŜanie perspektyw z
róŜnych punktów widzenia - a wszystko z pewnej pozycji zajmowanej w osobistej
czasoprzestrzeni. To taka przybliŜona definicja na gorąco - postaram się w którymś
odcinku ją omówić dokładniej. Kiedyś napisałam na temat babcinizmu poemat białym
wierszem na kilka stron - będę musiała teraz go jakoś streścić. W kaŜdym razie
babcinizm nie wymaga istnienia wnuków - choć ich realne bytowanie ustala punkt
odniesienia. Nie muszą być własne wnuki, mogą być tylko pokoleniem.

4. Dziadzinizm • autor: Przemysław Kapałka 2013-04-30 15:10:52
A czy babcinizm róŜni się czymś istotnym od dziadzinizmu?

5. RóŜnice • autor: kasia 2013-04-30 15:22:37
RóŜnice są, czasem bardzo widoczne, czasem mniej. Na przykład: Porządkowanie
otaczającej nas przestrzeni, to znaczy, stopień uporządkowania (zabałaganienia), sposób
wprowadzania porządku i stopień dyskomfortu Ŝycia w przestrzeni nieuporządkowanej
uzasadnienia konieczności porządkowania lub nieuporządkowania, intensywność przeŜyć
z tym związana itp. itd. Generalnie zaleŜą od kulturowych zobowiązań wobec pełnionych
ról

6. I w ogóle • autor: kasia 2013-04-30 15:23:17
nie dziadzinizm, a dziadkinizm

7. A ja właśnie... • autor: monika.a.wasilewska 2013-04-30 19:26:43
A ja właśnie zamieściłam na "porcelance" zdjęcie mojej ukochanej babci z lat młodości!
Ma tam piękne białe zęby, czarne, naturalnie brwi i rzęsy, a platynowe, naturalne włosy
zwinięte w śliczne 3 precelki nad czołem :-) Ciotka (córka babci) skrytykowała, a ja
chciałam patrzeć na moją babcię piękną i młodą...choć nigdy takiej młodej jej nie
znałam. Ale taki obraz mojej babci mam w sercu i to właśnie zdjęcie było NIĄ.

8. Parę słów Kasi wyzwala moc wspomnień • autor: Strzelczynka 2013-04-30
20:52:37

Moja babcia sama wybrała porcelankę. Patrzy z niej prosto w oczy gładko uczesana pani
w średnim wieku. Sprawia wraŜenie, Ŝe uśmiecha się kącikami ust.
Babcia za Ŝycia wybrała miejsce na cmentarzu wiejskim połoŜonym w środku lasu. Tam
stanął rodzinny grobowiec, na który babcia mówiła - "pieczara". Pieczara została

10

wymurowana i wytynkowana. Babcia osobiście nadzorowała prac murarskich i pewnego
letniego dnia zabrała mnie ze sobą. Byłam mała, miałam moŜe sześć lub siedem lat.
Bardzo przejęta, niemal z naboŜeństwem weszłam do środka, ale wcale się nie bałam.
Babcia, choć chłopka i to mająca niesamowitą rękę do roślin (ten KsięŜyc w Byku, ha!
WciąŜ ją widzę jak przepasana szerokim fartuchem coś sadzi albo piele, jak dotyka
kwiatów przechodząc wzdłuŜ płotu), miała w sobie jakiś wielki lęk przed ziemią, przed
tym, by po śmierci złoŜono ją bezpośrednio w ziemi.

9. Portrety moŜna czytać wierszami • autor: kasia 2013-04-30 21:21:41
Portrety z tego odcinka bloga moŜna czytać wierszami:
- Wiersz 1 - idealizm młodzieńczy. Odpowiada mu tarotowy Głupiec: Wszystko jest przed
tobą, spojrzenie masz świetliste i ufne, świat naleŜy do Ciebie, wierzysz jemu i sobie
- Wiersz 2 - Bunt jeszcze nie do końca zdefiniowany, ale przebijający się przez uładzone
Ŝycie według reguł opracowanych przez dorosłych. To jakby inna wersja Głupca, nieco
dojrzalsza, mniej ufna ale jeszcze pełna nadziei. MoŜe odkryjesz atom, moŜe zbawisz
świat, ale na pewno uwaŜasz za zbędne całowanie ciotek w pomarszczone policzki.
- Wiersz 3 - depresja i izolacja - tarotowy Pustelnik. Jesteś chuda, bo na pustyni brak
chęci do jedzenia
- Wiersz 4 - Ogarnij się i przygotuj do Ŝyciowej roli Cesarzowej albo PapieŜycy w układzie
prostym lub odwróconym - jeszcze tego nie wiesz.
- Wiersz 5 - Mniej złudzeń a więcej wiedzy, ale wciąŜ nie wiesz czy jesteś Cesarzową czy
PapieŜycą, czy moŜe jakąś blotką spoza talii
- Wiersz 6 - doświadczenie i akceptacja - tyle kart miałaś do wyboru, ale pospadały pod
stół. Kim albo czym jesteś? W końcu tak czy siak musisz się dostosować. Przed tobą leŜy
karta Umiarkowanie
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2. Graciarnie Europy (1) Gospodarze miejsc i
czasu
Dla mnie symboliczna postać Gospodarza i Gospodyni miała
szczególne znaczenie. W jednym z moich pierwszych opublikowanych
opowiadań byli oni głównymi, choć dość milczącymi bohaterami
opowiadania „Imieninowe przyjęcie”, stanowiącego epilog nagrodzonej
nagrodą główną, ale nie wydanej powieści „Taniec kury” — opisującego
nocną prywatkę w stanie wojennym, gdzie wszystko było płynne i nie do
końca zidentyfikowane, przeraŜająco obce i symboliczne, naładowane
cudzymi symbolami, niedopasowanymi do nas, prawdziwych ludzi, ale
postaci Gospodarza i Gospodyni ujmowały w ramy codzienności wszystkie
poruszone problemy, fobie i lęki; czyli po swojemu – jak widzę to dziś –
próbowałam odtworzyć „Wesele” Wyspiańskiego w innej scenerii politycznej
i mniej grzecznej scenerii erotycznej. Gospodarze pełnili waŜną, choć dość
małomówną rolę — stanowili ostoję normalności w płynnej, ideologicznej
magmie. Wyszło, jak wyszło – brzmiało mądrze, ale nikt nie wiedział o co
chodzi (poza samymi zainteresowanymi), a ci nie dostąpili zaszczytu
przejścia do historii, poniewaŜ byli zwykłymi ludźmi z domowej imprezki, a
nie poetami czy politykami powszechnie znanymi i czczonymi. Miało to teŜ
swoje dobre strony – nie rozpadły się związki, które mogły się rozpaść
(przynajmniej nie rozpadły się z tego powodu), a i tak bohaterowie nie
stanowili jakiegoś trzonu opozycji, więc nie byli godni historycznego
upamiętnienia, którego doznali mniej mądrzy, ale wyniesieni chichotem
historii.
Drugą przesłanką wagi postaci Gospodarza i Gospodyni stał się dla
mnie pewien przesąd. OtóŜ Ŝałoba po męŜu trwa rok i miesiąc. Ten
dodatkowy miesiąc jest podobno po to, by gospodarz jako duch mógł
powrócić i sprawdzić jak rodzina gospodaruje majątkiem, który zmarły
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zostawił. Jeśli wszystko jest w porządku, a duch gospodarza zadowolony,
moŜna porzucić czarne ubrania i zakończyć czas Ŝałoby. Dowiedziałam się o
tym przypadkiem. Gościłam u kogoś niewiele ponad rok po śmierci męŜa,
ubrana jeszcze w czarną sukienkę i spytano mnie dlaczego jej jeszcze nie
zdjęłam. Matka pani domu zaprotestowała:
— Kasia musi poczekać, aŜ skończy montaŜ drzwi w mieszkaniu.
Gospodarz je obejrzy, zaakceptuje i wtedy ostatecznie odejdzie.
Była to praca zaplanowana przez mojego męŜa ale nie wykonana z
powodu jego choroby. Po jego śmierci z przyczyn technicznych musiałam
koniecznie te drzwi wymienić.
Trzecim impulsem była zamieszczona przy odcinku 94 sezonu
pierwszego „Babci” fotografia pewnego inspirującego nieładem podwórza z
Gospodarzem i Gospodynią czuwającymi nad całością. Zdawać by się
mogło, Ŝe parę tę postawiono po to, by uporządkowała obejście.
Przejechałam ponad tysiąc dwieście kilometrów by napotkać
identyczne pary Gospodarzy w składzie uŜywanych mebli na holenderskiej
wsi i wówczas spojrzałam nowym okiem na przedmioty gromadzone przez
ludzi, a zwłaszcza na figury i figurki. We wspomnianym składzie mebli
właściciele gromadzili je skupując od starszych osób udających się do
specjalnie dla nich przeznaczonych domów, co w Holandii jest bardzo
częste. Wraz z meblami sprzedawano wszystkie niepotrzebne rzeczy, jak
ozdoby, tkaniny, czasem ubrania. Rzeczy te segregowano, naprawiano,
meble poddawano renowacji i szykowano do odsprzedaŜy. Niepotrzebne i
zbyt zniszczone wywoŜono na składowiska (ponosząc wcale niemałe
opłaty). Drobiazgi w rodzaju wspomnianych Gospodarzy takŜe sprzedawano
lub oddawano za darmo jako bonusy przy zakupie. Jest ich bardzo wiele, w
ilościach nieporównywalnych do zasobów takich przedmiotów w Polsce.
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My w przeciwieństwie do Holendrów nie cenimy zbytnio przedmiotów
stawianych w domach i ogrodach dla ich ozdoby. Kontynuując tradycję PRL
wyśmiewamy osoby umieszczające figury krasnali w ogródkach (na trasie
Siemiatycze —Warszawa jest nawet krowa, jak Ŝywa) krzywimy się z
niesmakiem widząc „durnostojki” na regałach „na wysoki połysk” w małych
mieszkaniach, traktując je jako przedmioty będące ilustracją złego gustu i
gromadzące kurz. IleŜ to nie nawyśmiewano się z kuchennych makatek
wyszywanych stosownymi hasłami w rodzaju „dobra gospodyni coś tam
czyni” czy „śona gotuje co męŜowi smakuje”. Jeśliby jednak popatrzeć na
sens napisów — stanowią one rodzaj dowartościowania siebie i swojej
pracy przez gospodynie domowe.
PRL w ogóle miał to do siebie, Ŝe ludzie często bali przyznawać się do
koligacji rodzinnych z obawy przed represjami. Pochodzenie z rodziny nie
daj BoŜe arystokratycznej czy posiadaczy czegokolwiek, zwłaszcza na
początku, w latach pięćdziesiątych, mogło narazić na represje. Nawet ja,
której pochodzenie określono jako „inteligencja pracująca” miałam
utrudniony dostęp z tego powodu do warsztatów malarskich dl młodzieŜy w
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, poniewaŜ miejsca rezerwowano przede
wszystkim dla dzieci klasy robotniczej, a potem chłopskiej. Inteligencja
pracująca była neutralna, pozostali od inteligencji działającej na własny
rachunek wzwyŜ, byli naraŜeni na powaŜniejsze represje. W ślad za tym
rodziła się niechęć do pokazywania, Ŝe w ogóle ma się jakieś pamiątki
rodzinne czy inne przedmioty zbytku.
Inaczej jest w Holandii. Ozdoby holenderskich domów trafiające do
wtórnego obiegu, jedne zabytkowe i cenne, inne standardowe i niezbyt
gustownie, zawsze wyraŜają jakąś prawdę o gospodarzach, ich
przekonaniach, pragnieniach i Ŝyczeniach. Holandii nie przeorała tak wojna,
jak Polski; jest tam o wiele więcej przedmiotów mających za sobą ponad
sto lat. Jak twierdzą mieszkający tam Polacy, wpływ miała na to takŜe
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historia, obfitująca w postaci piratów i powszechny kontakt z ich łupami.
Rzeczywiście, wiele z tych drobiazgów ma niewątpliwie zamorskie
pochodzenie. Pokazane poniŜej drewniane płaski figurki naleŜą jednak,
podobnie jak porcelanowe buciki, do wyrobów miejscowych
PoniŜej: zestaw Gospodarzy. U góry z lewej: Gospodarz w przydroŜnej
holenderskiej kawiarence oczekuje na gości, u góry z prawej: fotografia z
odcinka 94 blogu — figurki na polskiej wsi, pozostałe: w składzie
holenderskich mebli uŜywanych.
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Próbuję odgadnąć jakie znaczenie miały te figurki dla ich właścicieli.
Zapewne większość z nich nie zastanawiała się nad tym, inni to mieli, więc
oni chcieli mieć teŜ. Nie naleŜały zresztą do ozdób zbyt wyrafinowanych Ale
dzięki temu przestrzeń wokół nich stawała się bardziej swojska i przyjazna.
Miło jest widzieć w pobliŜu młodą parę, gdzie chłopiec wręcza dziewczynce
kwiatka, czy pieska warującego u nóg pana lub małego baranka niesionego
pod pachą do weterynarza, Ŝeby się nie zmęczył.
Oczywiście nie naleŜy tego traktować jako sielską prawdę o
holenderskiej wsi. Na oczach własnych i obcych dzieci pewien gospodarz
widłami pokaleczył pysk kilkumiesięcznego rasowego psa moich
gospodarzy, który poleciał za ich psem i bawiącymi się dziećmi. W Holandii
nie ogradza się gospodarstw, więc pies, który przeskoczy płot swojego
wybiegu moŜe wybiec na drogę zanim ktoś się zorientuje, Ŝe ogrodzenie
tego wybiegu trzeba podwyŜszyć. Niemniej takie potraktowanie wesołego i
niegroźnego szczeniaka, w dodatku na oczach dzieci nie świadczy dobrze o
kulturze i charakterze tego człowieka.
Co jednak pcha ludzi do zaludniania swojego otoczenia małymi
postaciami ludzkimi i zwierzęcymi, mimo, Ŝe czasem nie mają szacunku dla
rzeczywistych osób i zwierząt w otoczeniu? CzyŜby relikt wiary w duchy
opiekuńcze? A moŜe pomnoŜenie swojej obecności, dobytku i władztwa nad
nim przez sobowtóry?

Katarzyna Urbanowicz
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3. Babcinizm
Wyrastałam, jak i całe moje pokolenie w przekonaniu, Ŝe Ŝycie
człowieka, a szczególnie kobiety dzieli się na wyraźnie odróŜnialne etapy, w
których pewne rzeczy są stosowne i oczekiwane, a pewne nie. Był to relikt
tych czasów, gdy na przykład uwaŜano, Ŝe stosownym wiekiem dla
zawarcia związku małŜeńskiego dla panny jest wiek do 25 lat, potem panna
stawała się juŜ „starą panną” a więc przekraczała etap Ŝycia stosowny do
odczuwania miłości i dokonywania wyborów. Jeszcze dawniej etap ten
podkreślano zmieniając ubiór kobiety, zakładając męŜatce czepiec czy
chustę. Choć te zwyczaje dawno znikły z codziennego Ŝycia stając się
etnograficzną ciekawostką, ich otoczka została jako spadek przeszłości.
Kolejny etap, dojrzałości nie niósł ze sobą juŜ perspektyw Ŝadnych
przyjemności, tylko obowiązki. Moja mama pouczała mnie, gdy miałam 24
lata, Ŝe skoro mam juŜ dwoje dzieci to czas zaprzestać współŜycia z męŜem
poniewaŜ nie muszę juŜ wypełniać „obowiązków męŜatki” – jak to
nazywała. Była bardzo oburzona, Ŝe nie zastosowałam się do jej wskazań.
Mając dwoje dzieci byłam juŜ „kobietą w średnim wieku” choć nie umiałam
jeszcze gotować, nawet jajecznicy męŜowi nie potrafiłam usmaŜyć, a co
gorsza, nienawidziłam prasowania i prania (dopiero pojawiały się na rynku
pierwsze prymitywne pralki jak Frania i Światowit, a ja jeszcze prałam na
tarze obcierając sobie kostki palców). Moje drobne, wypielęgnowane dłonie
z starannie dobranym perłowym jasnym lakierem zaczęły wyglądać jak
dłonie praczki – spuchnięte, czerwone, popękane, miejscami zaropiałe. Nikt
jeszcze nie słyszał o uczuleniach, a ja, niestety, miałam uczulenia na
proszki do prania. W panieńskich latach prałam swoje skromne ilościowo
rzeczy w rękach, a tu nagle ponad setka pieluch (w tym ze dwadzieścia
zakupkanych), rzeczy moje i męŜa, pościel nasza i dzieci – stosy tego było!
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W dodatku miałam coś, co dzisiaj nazywamy „depresją poporodową”,
ale wówczas nikt się fumami połoŜnic nie przejmował. Zresztą mieszkałam
poza rodzinnym miastem, wśród obcego środowiska. Siedziałam w domu
sama z maluchami, a jak płakały i nie dały się uspokoić, szłam do łazienki,
zamykałam drzwi i sama płakałam. Czasami wypijałam kieliszek koniaku,
który dostaliśmy w prezencie na urodziny dzieci. Po trzech miesiącach
wróciłam do pracy i pracowałam na stojąco, poniewaŜ jeszcze się w moim
środku wszystko nie zagoiło i nie mogłam siedzieć: tylko stać albo leŜeć.
Miała więc rację moja mama twierdząc, Ŝe juŜ nic dobrego mnie nie
czeka.
Kobiety w moim obecnym wieku dawno juŜ zostawały babciami
(czasami nawet tuŜ po 30-tce), ubierały się w ciemne lub mocno stonowane
kolory jak paskudne beŜe i szarości i z definicji powinny być juŜ wolne od
uczuć miłości, seksualnych porywów czy jakichkolwiek innych marzeń, niŜ
przyszłość ich wnuków. Spotykało je jedno wielkie szczęście: nie miały juŜ
miesiączki, nie musiały zdobywać środków higienicznych których brakowało
i nie musiały uprawiać seksu. Jeśli chciały – to były wynaturzone i za ich
plecami złośliwie szeptano o jakichś „wściekliznach macicy”, Czasami jednak
los pokazywał im swoje pazury i kobieta na przykład
pięćdziesięcioczteroletnia, jak moja koleŜanka z pracy, zachodziła w ciąŜę.
Zaczął jej rosnąć guz w brzuchu (nie było wtedy USG) więc zabrano ją do
szpitala, Ŝeby guz ten wyciąć. I tu pewien przytomny lekarz zamiast
rozcinać kobietę wysłuchał tętno dziecka. Urodziła prześliczną dziewczynkę
(w przeciwieństwie do swoich dorosłych dzieci, samej siebie i męŜa, którzy
urodą nie grzeszyli), bardzo kochaną przez rodzinę ale na nią patrzono
nieco podejrzliwie. „W tym wieku jej się zachciało, no, no!” A przecieŜ nie
było wtedy w Polsce środków antykoncepcyjnych z prawdziwego zdarzenia.
I córeczka nie była zasługą jej jakichś zdroŜnych chęci.
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Muszę tu dodać, Ŝe dotyczyło to wszystkich środowisk, z którymi się
stykałam, no, moŜe poza tymi z najwyŜszej, niedostępnej półki.
Dziś oczywiście wszystko jest inaczej. Czterdziestoparolatki bywają
podfruwajkowatymi dziewczynkami, ale siedemdziesięcioletnie babcie na
ogół siedzą i zanudzają otoczenie opowieściami o swoich chorobach (jeśli
nie opiekują się wnukami, co skutecznie temperuje ich zapędy) .
Tu przejdę do róŜnic między babcinizmem a dziadkizmem. W moim
pokoleniu zainteresowanie dziećmi było stosowne dla kobiet: matek, babć,
dorastających dziewczynek, zamieniających swoje szmaciane lalki na
braciszków i siostrzyczki, których co rok przybywało. MęŜczyźni interesowali
się dziećmi o tyle o ile, pogłaskać dziewczynkę po głowie, pociągnąć
chłopca za ucho. Byli ponad „majtkowe sprawy”. Stąd ich sfera
zainteresowania pomijała na ogół dzieci, chyba, Ŝe jakiś dziadek bardzo je
lubił; uwaŜano wówczas, Ŝe jest zdziecinniały.
Ja miałam buntowniczą naturę i tych podziałów nie chciałam
akceptować. Ile jednak moŜna się szarpać z otoczeniem? Przez jakiś czas
studia zaoczne wytrąciły mnie z marazmu, ale gdy się skończyły, wraz z
nimi prysło złudzenie młodości. Przekonania, Ŝe jestem stara i nic juŜ tego
nie zmieni nabyłam po pięćdziesiątym trzecim roku Ŝycia. Uznałam więc, Ŝe
jestem babcią i kropka.
Wówczas to zaczęła się u mnie kształtować wstępna faza babcinizmu.
Przyjęłam, Ŝe z tym etapem Ŝycia wiąŜą się pewne obowiązki, choć prawdę
mówiąc robiłam wszystko, Ŝeby się ich pozbyć. Nieśmiało czasami
demonstrowałam swoje lenistwo, unikałam niektórych prac (np.
prasowania), opiekowałam się czasami wnukiem (bez entuzjazmu),
rozwijałam w sobie spryt kobiet, które zbyt wiele pracowały i miałyby juŜ
ochotę wyłącznie górobrzuszyć, choć nie wypada się im do tego przyznać.
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Jednym słowem znalazłam się w tym stanie umysłu, kiedy intelekt
wysila się w kierunku unikania zdarzeń, a nie kierowania nimi czy, co
gorsza, prowokowanie ich.
Nie oznacza to, Ŝe unikałam robienia wszystkiego. Nie, pewne rzeczy
robiłam chętnie, na przykład poruszałam się po sieci, czytałam mnóstwo
ksiąŜek i czasopism, dopóki mogłam, pracowałam na działce. ZałoŜyłam
komitet budowy wodociągu w gminie, zebrałam fundusze na opracowanie
planów, współroztrzygałam z wójtem przetarg na wykonawcę, wreszcie
urządziłam na swoim tarasie wielkie przyjęcie kończące tę pracę z udziałem
miejscowych i okolicznych notabli.
W miarę jak wymierali moi sąsiedzi i działkowi przyjaciele i ja
poczułam balast wieku i popadłam w stan który nazywam „babcinizmem
zaawansowanym”, z którego dopiero teraz powoli steruję do następnego
etapu.
Babcinizm to stan ducha, stawiający przed wszystkim innym
wspomnienia, ale przeŜywane, jakby to było dzisiaj. To zainteresowanie
historią rodziny, kontakty z rozmaitymi osobami, poszukiwania
genealogiczne, ale pozbawione głębszej refleksji. To podporządkowanie się
trendom obowiązującym w środowisku rówieśników: kochać wnuki, dbać o
męŜa, jego dietę i godziny zastrzyków, znosić złe humory powtarzając
sobie: „to tylko poziom cukru”, Ŝyć dobrze z sąsiadami, prowadzić z nimi
nudne i nic nie dające rozmowy, unikać punktów zapalnych: polityki, religii,
sztuki sakralnej i bridŜa. Unikać rozmów o konieczności postawienia nowego
płotu i innych wspólnych przedsięwzięć. Z rodziną nie dyskutować o
sprawach dla mnie waŜnych tylko o waŜnych dla nich. Ustępować dla
świętego spokoju. Jednym słowem ostatni etap zaprojektowanego dla mnie
Ŝycia przez społeczne oczekiwania moich współczesnych.
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Z babcinizmu zaawansowanego powoli się wyzwalam, takŜe dzięki
ezoteryce i innym zainteresowaniom. Refleksje nie są juŜ tak nasączone
przeszłymi emocjami, wiem, Ŝe nic nie muszę i umiem bronić swojego
nicniemuszenia przed zakusami bliskich. Ośmielam się nawet od czasu do
czasu wyrazić swoje zdanie, choć nadal nie wchodzę w konflikty. Swoje
wiem, ale nie muszę od razu tego ujawniać. Czasami zachowuję się jak
młodsze osoby. Na przykład noszę czerwone swetry (Jaka to zgroza była
dla mojej mamy – porządna dziewczyna nie zakładała na siebie czegoś tak
jaskrawego!) Zgorszonym babciom z rehabilitacji odpowiadam, Ŝe muszę
być widoczna na jezdni, bo wolno się poruszam i łatwo mnie rozjechać, a
jaskrawość wyglądu jest lepsza niŜ noszenie odblasków. Kamizelki
odblaskowe poprawiają widoczność, ale tych, których chcemy widzieć:
słuŜby drogowe, policję itp. Starych kobiet na ogół nie chce się dostrzegać,
chyba, Ŝe wyglądają dziwacznie. Na Ursynowie jest taki skręt w lewo na
światłach dla samochodów, gdzie testuję skuteczność moich strojów,
poniewaŜ na ogół pieszy na pasach na zielonym świetle nie jest jakimś
powodem do zatrzymania się i przepuszczenia go.
Trenuję nie wstydzenie się siebie, wywlekam na jaw róŜne wstydliwie
skrywane latami sprawy i przy okazji dowiaduję się o wstydliwych sprawach
innych. Nadal nie mówię ludziom niemiłych rzeczy, uśmiecham się do
wszystkich i przytrzymuję drzwi windy nawet młodym i z radością widzę, Ŝe
coraz więcej ludzi mi się kłania.
Jest to nieco inna odmiana babcinizmu, powiedzmy późna. Myślę o
przyszłych pokoleniach, ale w inny sposób. Nie próbuję nikogo zmieniać ani
krytykować. Nie mamy pojęcia przecieŜ my tu i teraz, co takiemu dziecku w
przyszłości będzie potrzebne do zadowolenia i osiągnięcia satysfakcji z
Ŝycia, jakich rzeczy powinien się uczyć, do czego zmuszać, a do czego nie, z
jakimi przeszkodami przyjdzie mu się zmierzyć. Czy musi być zdrowy i
wysportowany na wypadek gdyby najeźdźca wymusił na nim długie
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wygnańcze wędrówki, czy moŜe powinien oddać się myśleniu, lub
strategicznym grom, albo zwykłym strzelankom – wyrabiającym wszakŜe
refleks. Wiem tylko, Ŝe Ŝadne z wskazań moich rodziców i ich pokolenia nie
było przydatne w moim Ŝyciu, przeciwnie, krępowało mnie i prowadziło na
manowce. Miałam kształtować swój charakter i w istocie kształtowałam, aŜ
nie zrozumiałam, Ŝe tak przycinany jest właściwy dla osoby zaleŜnej,
podporządkowanej, bez Ŝadnej innej ambicji, niŜ spokojne Ŝycie i
zadowolenie z pełnionej słuŜby – Ŝywot słuŜącej, czy niepracującej
gospodyni domowej. Zawody te i duma z nich zaginęły w Polsce wraz z
wojną i kształtowanie charakteru pod ich wymagania jest zbędne, a nawet
szkodliwe. Co dobrego moŜe przynieść wymóg podporządkowywania się
wyŜej postawionym? W dodatku nigdy bym nie osiągnęła zakładanego
ideału, po prostu do takiej pracy się nie nadawałam. Ani do
podporządkowania.
Ale czyŜ pokolenie moich rodziców i dziadków mogło sobie wyobrazić
wyzwania współczesności? Moja mama, sierota od dziecka zdana na łaskę
obcych, mój ojciec, wprawdzie wykształcony ale z piętnem nieuleczalnej
choroby i zespołem przekonań o tym, jakie zbędne obciąŜenie dla
męŜczyzny stanowią Ŝona i dzieci?
Moja mama przyszłość mojej rodziny widziała w karierze moich
synów, których naleŜało wychować na „małych dziedziców”, mój ojciec
jedynie nieco uwagi poświęcał mojej siostrze odznaczającej się
zainteresowaniami naukami ścisłymi, a i to w miarę, poniewaŜ była tylko
dziewczyną. Moja babcia nie miała w tej sprawie nic do powiedzenia. Mój
dziadek, bez przekonania zresztą, interesował się nami dość
powierzchownie, dopóki moi rodzice byli małŜeństwem.
Rozumiem to. Ich Ŝyciorysy pełne były zawirowań, wojen, nieszczęść i
Ŝyciowych przeszkód, podczas gdy nasze Ŝycie jest coraz uboŜsze w
doświadczenia, takŜe te w sferze podstawowego bytu. śyjemy bardziej w
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świecie wewnętrznym niŜ zewnętrznym, im jesteśmy starsi, tym bardziej.
Młodzi potrafią juŜ całkiem odrywać się od realu, zastępować go światem
nieprawdziwym, wymyślonym lub miłymi ułudami. Co im będzie potrzebne
gdy to wszystko tąpnie? A moŜe i tak na nic nie będą mieli wpływu?
Tak wiele przywiązuje się wagi do indywidualnych odczuć i doznań,
podczas gdy coraz mniej mamy istotnego wpływu na cokolwiek!
MoŜemy przeprowadzić taki eksperyment myślowy: wyobraźmy sobie
średniowiecznego rycerza cwałującego na koniu z miasta do miasta. Gdyby
ktoś mu powiedział, Ŝe ma obowiązek zejść z konia i przedostać się na
drugą stronę drogi jedynie w miejscu oznaczonym namalowanymi pasami,
uznałby to za niedozwoloną ingerencję w jego wolność. A przecieŜ
swobodne poruszanie się to podstawowy wymóg naszej wolności. Jak więc
małą jej cząstką musimy się zadowolić! I czymś trzeba tę resztę zastąpić.
Takie głupawe rozwaŜania nazywam babcinizmem skrajnym.

Katarzyna Urbanowicz
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4. Graciarnie Europy (2) wiosenne porządki
Ten odcinek zaczęłam pisać jeszcze w Holandii. Wiosna w Holandii
powinna być wcześniej, niŜ u nas, ale jej nie było. Przenikliwe zimno,
wietrznie i ponuro. Tylko drzewa miały mnóstwo zielonego, aŜ do samych
szczytów, ale to za sprawą oplatającego je bluszczu. No i kwitły kwiaty, te,
o których u nas jeszcze nie było ani słychu ani widu. RóŜowe drzewa
owocowe, zielone gąszcze bambusów w ogrodach, wśród nich
wszechobecne figurki i ludziki starych i nowych legend. A przynajmniej
kopce kamieni na trawnikach. Wszystko wysprzątane, aŜ lśniące. Przestało
mi się podobać.
Więc z zapałem godnym lepszej sprawy fotografowałam rozmaite
graciarnie — w Holandii i potem w Polsce. Z zachwytem przyglądałam się
fotce otrzymanej od osoby podróŜującej po Włoszech. Ach te śmiecie w
Neapolu! Mają one w sobie coś pociągającego, nieuładzonego i
nieopanowanego. Tętnią Ŝyciem (zapewne teŜ robactwem i smrodem), ale
na zdjęciach tego nie widać.
Wszystkie graciarnie mówią do nas swoim językiem, jak obrazy
załączone przez czytelniczkę do 94 odcinka blogu – prace malarza Jacka
Yerki (http://www.yerka.ovh.org/). Na co dzień nie rozumiemy tego języka,
zwłaszcza my, kobiety. Nauczono nas robienia porządku wokół siebie –
początkowo wśród przedmiotów, potem juŜ w swoim Ŝyciu. Mówi się
przecieŜ: ona(on) prowadzi Ŝycie nieuporządkowane. Powinien zrobić
porządek ze swoim Ŝyciem. Nawet niektórzy adepci(tki) astrologii tak mówią
nie bacząc na fakt, Ŝe astrologia moŜe uporządkować nasze mniemania o
czymś, a nie samą rzecz jako taką. I nawet tego czynić nie powinna.
Dopiero czasem, gdy coś nas wytrąci z kolein, zaczynamy odbierać
porządek jako „zepsuty chaos”, Ŝałosny i pozbawiony własnego języka.
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Ale wracając do graciarni. śadna z nich nie jest tak naprawdę
graciarnią, rozumianą jako nieuporządkowany zbiór róŜnych rzeczy. Na ogół
rzeczy te reprezentują jedną kategorię i zawsze są w jakiś sposób ułoŜone,
tyle Ŝe ich porządek moŜe być dla nas tajemnicą. Jej przeniknięcie moŜe
dać satysfakcję i inspirację do poszukiwania innych porządków w innych
kategoriach rzeczy.
Wyśmiewano kiedyś porządkowanie ksiąŜek w bibliotece według
wielkości woluminów, choć sens tego porządkowania był inny (co nie
znaczy ze gorszy) niŜ sens układania alfabetycznego wg autorów. W
pierwszym przypadku decydowała wysokość półek i racjonalne
wykorzystanie posiadanego miejsca, w drugim łatwość znalezienia
określonej pozycji. Ale kto mówi, Ŝe odkrycia dokonane podczas poszukiwań
według spisu autorów są lepsze lub słuszniejsze niŜ przeszukiwanie półek z
woluminami układanymi według wielkości. Wszak na tych ostatnich
znajdujemy na przykład ksiąŜki stosowne do czytania w łóŜku przed snem i
takie, do których naleŜy zasiąść przy biurku pod dobrą lampą – na przykład
albumy, ksiąŜki o dziełach sztuki.
TakŜe graciarnie na ogół posługują się tym pierwszym rodzajem
porządku, co nie oznacza Ŝe ich duch odporny jest na zawirowania osobistej
świadomości właściciela graciarni.
Weźmy składy uŜywanych mebli. Magazyn wielkości kilkudziesięciu
metrów kwadratowych da się zamknąć na niewielkiej powierzchni tira, jeśli
zastosuje się odpowiedni rodzaj porządku: na dole cięŜkie przedmioty, lady,
szafy i tym podobne, na górze lŜejsze: krzesła, stoliczki, u szczytu zaś
rozmaite drobiazgi lekkie i niegroźne, jakieś wikliny, plastiki i inne pierdoły.
Widać wówczas wyraźnie Ŝe kaŜde organizowanie graciarni zabija jej
indywidualność i ducha. Biała szmata uŜyta do ochrony drewnianego blatu
przed zarysowaniem, beztrosko przydeptana butem, mogłaby się okazać
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pięknie haftowaną powłoką i dopiero jej wypranie i wyprasowanie ukazuje
piękno angielskiego haftu. LeŜąc na półce, nawet niezbyt dokładnie
złoŜona, zawsze kryła w sobie tajemnicę i potencjał, z chwilą jednak
przypisania jej funkcji potencjał ten traci.
W takich składach rzeczy pochodzących od rozmaitych właścicieli
widać teŜ indywidualność poprzednich panów tych przedmiotów: ich
staranność, wiek, umiejętności i przywiązywanie wagi do drobiazgów.
Najwięcej mówią o tym ozdóbki domów i ogrodów, ale o tym napiszę w
następnym odcinku. TakŜe uŜywana odzieŜ wyraŜa prawdę o nich, ale nie
ta, sprowadzana workami do Polski, juŜ posegregowana, zdezynfekowana i
wisząca na wieszakach, ale ta pochodząca bezpośrednio od ludzi, jeszcze
przed przeglądem i selekcją. MoŜna się zadumać nad tą czy inną sztuką,
wyobrazić sobie jaki był stosunek do niej, rzadko czy często ją noszono,
lubiono ją czy nie. Czasami zdaje się Ŝe w powietrzu tworzy się ulotna
sylwetka właścicielki, starszej pani, na którą zwiewna sukienka dawno
przestała pasować i która musi się teraz z nią rozstać idąc do domu osób
takich jak ona, a moŜe zabrać ze sobą tylko niewiele pamiątek. Cień w
powietrzu zdaje się mówić do mnie: a moŜe tobie się to jeszcze przyda?
Albo: Przyjrzyj się dokładnie, tę plamę zrobił mój męŜczyzna przytulając
mnie gwałtownie w trudnych dla siebie chwilach. Rozbiłam wtedy filiŜankę
od kawy, a teraz muszę rozstać się z sukienką i plamą. Mam nadzieję, Ŝe
wybawisz ją w naszych płynach do prania, lepszych niŜ wasze, polskie,
bardziej wydajnych.
Cień rozwiewa się, a ja odkładam sukienkę, bo takŜe i na mnie jest
za szczupła. GdzieŜ bym zresztą ją nosiła? I tak wyrzuciłam sterty swoich
ślicznych sukienek, które przestały na mnie pasować! Jednak jest tu co
oglądać, bo Holenderki z reguły są duŜe i grube, więc większość rzeczy na
mnie mogłaby pasować. W polskich ciucholandach duŜe rzeczy są
natychmiast rozchwytywane, tutaj, u źródła stanowią większość. Jednak w
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stosunku do naszych, polskich gustów starszych ludzi są zbyt jaskrawe i
młodzieŜowe. W ubiorach jesteśmy jednak bardziej konserwatywni.
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5. Kiedy chce się do człowieka
U starszych, samotnych ludzi, tak jak ja, czasami chęć rozmawiania z
Ŝywym człowiekiem, a nie z komputerem, telewizorem, gazetą czy innymi
mediami jest tak przemoŜna, Ŝe powoduje zachowania Ŝenująco dziwaczne
jak na nasze polskie standardy, na przykład zagadywanie nieznajomych na
ulicy, w pociągu czy gdzieś indziej. Pamiętam jednak, Ŝe w czasach mojego
dzieciństwa było to zachowanie częste i przez nikogo nie przyjmowane
pogardliwym spojrzeniem czy niechęcią.
Coraz częściej zdarza się jednak, Ŝe kontakt z Ŝywym człowiekiem nie
odbiega specjalnie od kontaktu z mediami. Moja koleŜanka nauczycielka
opowiadała mi o tegorocznych maturach ustnych z języka polskiego. Ktoś z
jej uczniów czy uczennic wyraził taką opinię: „Jan Kochanowski w „Trenach”
prowadził politykę propagowania Ŝałoby”. Polonistka ta próbowała wyjaśnić
jak uczeń rozumie pojęcie „propagować” ale nie udało jej tego się ustalić,
aby więc nie pogrąŜać dalej delikwenta/tki odstąpiła od prób wyjaśnienia
pojęcia „polityka”. Zastanawiając się jednak głębiej nad uŜytymi słowami
trzeba przyznać, Ŝe nie popełniono tu raŜącego błędu poza mentalnym
przeniesieniem sfery prywatnej w sferę publiczną. Uczeń/nica ta dokonała
tego przeniesienia nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy, poniewaŜ
jego/jej Ŝycie na skutek kontaktu z mediami zatraciło wymiar osobisty, a
przynajmniej tak jej/jemu się wydawało.
MoŜna teŜ dopatrzyć się tu fascynacji językiem dyskursu publicznego,
uznanego za lepszy i waŜniejszy niŜ dyskurs prywatny. Podobnie jak za
mojej młodości, gdy kawaler zaprosił pannę do restauracji i chciał być
bardzo elegancki mówił do niej: „proszę, niech pani konsumuje.” Oczywiście
dotyczyło to pewnej kategorii kawalerów, bynajmniej nie najelegantszych.
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Ten sposób mówienia (przemawiania) do otoczenia utrwala się coraz
bardziej zabijając piękno i elastyczność naszego języka. Z wielkim Ŝalem
patrzę, słucham czy czytam bardzo mądrych ludzi, którzy mają wiele do
powiedzenia, ale wskutek nadmiernie częstego obcowania z językami
obcymi i tego, Ŝe ich myśli biegną szybciej, niŜ moŜliwość ich zapisu,
wychodzi niezrozumiały bełkot, pełen przy tym błędów stylistycznych,
ortograficznych i składniowych. Podobno mamy w Warszawie aŜ 30%
dyslektyków i dysgrafików i wszyscy zastanawiają się dlaczego. To taka
moda – iść na skróty. Większość młodych ludzi posługuje się komputerem,
a tym samym ma moŜliwość sprawdzenia ortografii tego, co pisze. To nic
trudnego – napisać najpierw tekst w wordzie, uruchomić narzędzie
sprawdzania pisowni (taka ikonka ABC), a potem skopiować tekst i wstawić
go do maila, odcinka na blogu czy gdzieś indziej. Jednak to przekracza ich
moŜliwości. Zapewne dlatego, Ŝe spowalnia całą pracę, ale głównie z tego
powodu, Ŝe nie przywiązują wagi do znaczenia posługiwania się prawidłową
polszczyzną. Tak wszechstronnie obeznani z komputerem młodzi ludzie nie
potrafią napisać prostego maila do kogoś z podziękowaniem na przykład za
coś.
Stale słucham w rodzinie narzekania na bzdurne wymogi ortografii, na
nieumiejętność polskiego państwa zlikwidowania tych wszystkich ó, rz,
samo ha i innych okropieństw, jako przeŜytków czasów słusznie minionych.
Istotnie, dlaczego tak kurczowo trzymamy się tych wymogów,
utrudniających Ŝycie młodym ( i nieco starszym) ludziom? Dlaczego, nawet
w rodzinie, nie potrafię przekonać ich do swoich poglądów? Dlaczego
okopałam się na straconej pozycji?
Owszem, trochę przez sentyment. Mój stryj, urodzony na najbardziej na
wschód wysuniętych kresach do dziś mówi tak, Ŝe gdyby z jego słów ułoŜyć
dyktando, niewiele byłoby pomyłek. W jego wymowie (pozbawionej tej
śpiewności z jaką kojarzy się na ogół pochodzenie ze wschodnich rubieŜy)
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wyraźnie wyczuwa się róŜnicę między samym h, a ce-ha, podobnie Ŝ i erzet. Ó kreskowane jest u niego takŜe bardziej dźwięczne w stosunku do
nieco przyduszonego w wymowie u zwykłego.
Po co kultywowanie tego wszystkiego? Najgłębsze porozumienie między
ludźmi zakłada „mówienie tym samym językiem”, przez co rozumiemy
wszystkie tego języka niuanse i grepsy, gesty i spojrzenia, cały arsenał
dostępny porozumiewającym się ludziom. ZuboŜenie języka porozumienia o
niektóre elementy (ortografię czy składnię na przykład) pociągnie za sobą
nieuchronne zuboŜenie go na innych płaszczyznach: zastępowanie polskich
słów słowami obcego pochodzenia, konstrukcji właściwych dla naszego
języka konstrukcjami obcymi i tak dalej. W myśl przysłowia: „dać kurze
grzędę, a ona wyŜej siędę”. Tak się oczywiście dzieje w praktyce, ale nie
nadawanie temu zjawisku ram urzędowej aprobaty powoduje, Ŝe ciągle tacy
czy inni maniacy mogą wykorzystywać całe bogactwo naszych słów i
naszego języka do porozumiewania się, choć tych, którzy ich rozumieją jest
coraz mniej.
Pytałam moją koleŜankę polonistkę, jaki temat prezentacji jest
najczęściej wybierany przez młodzieŜ jej szkoły na maturze. Odpowiedziała
bez zastanowienia: Miłość i Holocaust. Nie powinno to dziwić: miłość dla
młodych jest jedną z najwaŜniejszych rzeczy, a Holocaust najbardziej moŜe
wszechobecnym ostatnio w oficjalnych mediach tematem. Ale myliłby się
ktoś, kto by sądził, Ŝe usłyszy rzeczy interesujące i własne przemyślenia –
chociaŜby w sprawie miłości. Nic z tego. Moja koleŜanka mówi, Ŝe moŜna
zanudzić się na śmierć. MłodzieŜ na prezentacji do tego stopnia wykuła
przygotowane formułki, Ŝe gdy w stresie zdarza się jej zapomnieć
niektórych słów czy wyraŜeń, nie próbuje idei swojego wystąpienia
przekazać własnymi słowami tylko uporczywie powraca do poszukiwań
zapomnianej frazy. Powoduje to, Ŝe wystąpienie jest przerywane chwilami
ciszy męczącej wszystkich, choć przecieŜ taki temat jak miłość interesuje
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wszystkich niezaleŜnie od wieku. W dodatku zestawienie z holocaustem
moŜe być pretekstem do opowiedzenia prawdziwych i zaczerpniętych z
lektur historii i właściwie jest samograjem.
JeŜeli jednak rozmowa i kontakt z drugim człowiekiem jest tylko
wymuszonym społecznie konwenansem, czyŜ moŜe się wydarzyć coś, co
kiedyś opisałam po całonocnej rozmowie — czuwaniu z pewną koleŜanką:
„Zarówno ja jak i B byłyśmy padnięte. Nie spałyśmy całą noc i
miotałyśmy się kaŜda w swoim pokoju. B pewnie miała ochotę jeszcze
rozmawiać, ale ja nie miałam siły na nic, a zwłaszcza ochoty na jakąkolwiek
rozmowę z Ŝywym człowiekiem. Owszem, chętnie porozmawiałabym z kimś
umarłym, który doskonale wie co się dalej wydarzy, ale oni na zawołanie
nie przychodzą. Próbowałam w nocy pewnej medytacji polegającej na tym,
Ŝe z oddechem wciągasz odŜywcze białe siły, a wydychając wyrzucasz
czarne zasłony, jednak nic nie pomagało: czerń pod powiekami jak była,
tak gęstniała.”
Nawet po latach pamiętam doskonale tę rozmowę. Katastrofa
smoleńska zdominowała cały dyskurs publiczny, tworząc nastrój
przygnębienia i Ŝałoby, a w tym czasie umierał jej mąŜ i nasza rozmowa
miała przezwycięŜyć ten Ŝal publiczny prywatnymi nadziejami (mąŜ B
oczekiwał na przeszczep). Nigdy wyraźniej nie zobaczyłam, jak publicznie
prezentowane sprawy mogą zaszkodzić sprawom prywatnym, wdzierać się
w nie do tego stopnia, Ŝe rozmowa ze zmarłymi byłaby czymś bardziej
poŜądanym i oczywistym.
Gorzkie, bolesne doświadczenie, a jednak ukazujące wagę i siłę
prywatnego porozumienia między ludźmi. Dzięki wspólnemu językowi takŜe.

Katarzyna Urbanowicz
1. Ortografia • autor: Przemysław Kapałka 2013-05-14 13:35:05
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TeŜ słyszę róŜnicę w brzmieniu u ó, Ŝ rz, h ch (to ostatnie wydaje mi się oczywiste). Moja
rodzina pochodzi z kresów, ale u niej tego nie stwierdziłem, więc nie wiem, czy ma to
coś do rzeczy. Nie zdarzyło mi się przygotowywać do dyktanda i zawsze miałem piątki.
Ale - cóŜ, znajomy polonista przekonywał mnie, Ŝe róŜnice między h i ch są w zaniku, a
w to, Ŝe słyszę pozostałe, w ogóle nie uwierzył i starał mi się udowodnić, Ŝe tak mi się
tylko wydaje. A poniewaŜ w języku polskim jest tak, Ŝe kaŜdej literze (czasami parze
liter, raz trójce) odpowiada głoska i odwrotnie, a wyjątki od tej reguły są bardzo
nieliczne, więc nie widzę sensu utrzymywania tych ortograficznych róŜnic. Jeśli dojdzie
do reformy ortografii, pewnie cięŜko mi będzie się przestawić, ale obiektywnie
stwierdzam, Ŝe utrzymywanie tego nie ma sensu.

2. Ortografia c.d. • autor: Wojciech Jóźwiak 2013-05-14 14:47:30
(A) Polska ortografia nie jest taka zła. Jeśli Anglicy + Amerykanie zmienią swoją na
bardziej "ludzką", to wtedy moŜemy podyskutować o zmianach naszej :)
(B) Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, Ŝe w Tarace są teksty pisane po polsku ale
absolutnie fonetycznie:
Opowieści fonetyczne: Pogańskie BoŜe Narodzenie. Bogowie Słowian. Czarownice

3. Ortografia • autor: Przemysław Kapałka 2013-05-15 09:33:25
Oczywiście, Ŝe polska ortografia nie jest taka zła. Tyle, Ŝe i te utrudnienia które są chyba
straciły rację bytu.
A na uproszczenie angielskiej ortografii nie liczmy. Oni nie odwzorują swojej wymowy na
jednoznaczny zapis.
Podobno w holenderskim rozbieŜność między językiem mówionym a pisanym jest jeszcze
większa...

4. Problem ortografii • autor: kasia 2013-05-15 09:49:52
Moim zdaniem problem dotyczy nie tylko ortografii, ale wielu innych dziedzin naszego
Ŝycia. W końcu ktoś, kto nie jest w stanie opanować jej zasad moŜe pisać byle jak właściwe programy poprawią jego teksty - jeśli mu na tym zaleŜy. Tu chodzi o coś
innego: o rozumowanie typu: skoro mi nie zaleŜy tak bardzo, a musiałbym się męczyć i
ślęczeć to sam fakt takiego przymusu jest nie do zniesienia. Ta tendencja - pójścia na
łatwiznę i niechęci do wysiłku, zwłaszcza takiego, który musiałby trwać nieco dłuŜej
(powiedzmy dwa lub trzy lata) usprawiedliwia niektórych z nas do wysuwania Ŝądań
dostosowania zasad całego świata do mnie jednego, jedynego, najwaŜniejszego tu, teraz
i zawsze. Większość z nas patrzy przez pryzmat swoich własnych wygód, a poniewaŜ
nastawienie społeczne nie wymusza, jak kiedyś, dostosowania się do ogółu kwitną
rozmaite pomysły w rodzaju: poprawmy ortografię, Ŝeby było wygodniej, ograniczmy
ilość świateł na przejściach dla pieszych, bo ja z moim samochodem muszę co rusz
przystawać i przepuszczać jakichś ludzików, wszelkie pomysły ograniczania szybkości
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samochodów, a co gorsza rowerów to idiotyzm, w końcu takie ograniczenia mnie
stresują, a skoro jestem zestresowany to jest groźniejsze niŜ wszystko inne.
Na zakończenie: wysłuchałam tłumaczenia pewnej kobiety, która spowodowała wypadek
zajechawszy drogę komuś innemu: "Normalnie jest tak, Ŝe męŜczyzna ustępuje drogi
kobiecie i ten pan powinien mnie przepuścić". Delikwent tłumaczył się policji, Ŝe pani ma
krótkie włosy i nie wpadł na to, Ŝe jest kobietą.
Nie zawsze jest jednak tak śmiesznie.

5. Ortografia i wysiłek • autor: Przemysław Kapałka 2013-05-15 20:40:56
W tej walce o zniesienie ortografii, jeśli widziałbym gdzieś chęć dostosowania świata do
siebie, to właśnie wśród tych, którzy domagają się utrzymania ortografii. Ja teŜ tego
Ŝałuję, ale fakty są takie, Ŝe język polski poszedł w stronę uproszczenia lub zuboŜenia, i
utrzymywanie tej komplikacji lub bogactwa odgórnymi dyrektywami do niczego nie
prowadzi. No, chyba Ŝe do tego, Ŝe młodzi, zniechęceni, znajdą sobie swój własny język,
i lepiej nie gdybać, jaki on będzie. Poza tym kiedyś czytałem wykaz, jak się wieki temu
odmieniało rzeczowniki. Pięć róŜnych deklinacji tam, gdzie teraz mamy jedną lub dwie,
jak na dzisiejsze ucho większość brzmi dziwacznie. Czy i to spowodowało zuboŜenie
naszego języka?
Wysiłek - jak najbardziej, pod warunkiem, Ŝe sensowny. Dla mnie lepiej by było, gdyby
obecna ortografia została utrzymana, bo nie musiałbym się przestawiać, a Ŝe mam z tym
trudności, tego jestem pewien. Ale znałem takich, którym opanowanie tych reguł
sprawiało duŜe trudności. Pytanie brzmi: Czy nie lepiej by było, Ŝeby ten wysiłek włoŜyli
w coś innego, mogącego przynieść rzeczywisty poŜytek? Wiem, Ŝe większość by zamiast
tego bimbała, ale niektórzy znaleźliby sobie godne zajęcie. Podobny argument moŜna by
swego czasu wysunąć przeciw wodociągom - rozkopywanie całego miasta, przewracanie
wszystkiego do góry nogami, ogromne koszta, i wszystko dlatego, Ŝe jednemu z drugim
nie chce się chodzić do studni! Argumentów za poŜytkiem z chodzenia do studni moŜna
znaleźć wiele - sprawność, ruch, wysiłek dla organizmu, nawyk oszczędzania i tak dalej.
I zawsze moŜna spojrzeć na zagadnienie z drugiej strony: Czy to raczej nie Tobie, Kasiu,
nie chce się po latach zaakceptować zmian, które nieuchronnie zachodzą w naszym
języku?

6. Akceptacja zmian • autor: kasia 2013-05-15 22:03:43
Pytasz, czy nie chcę przypadkiem zaakceptować zmian, które zachodzą w języku.
Akceptuję, jeśli muszę, a wbrew pozorom zmiany ciągle następują (np.
urzędowa pisownia imiesłowów). Jednak jak skrzypkowi czy pianiście, który nauczył się
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grać na swoim instrumencie i osiągnął w tym pewną biegłość, trudno mi pogodzić się z
ograniczeniem liczby klawiszy czy ilości strun. Melodia przez to uboŜeje. W języku to, co
nie nazwane, nie istnieje. MoŜna w ostateczności opowiadać komuś taką historię: "no i
ku...poszedłem do niego i mówię ku... coś nie gra a on mi mówi ku... trzeba to
wyprostować bo ku... mam tego dość". Ale przyznasz, Ŝe ta łatwa w obsłudze opowieść
niesie ze sobą miałką treść. Nudną w dodatku jak flaki z olejem.
Dajesz przykład historycznych deklinacji czy czasów zaprzeszłych, które "wypadły" z
naszego języka. Widać nie były potrzebne do porozumiewania się i pewnie
porozumiewanie się na tamtym etapie historii raczej polegało na sprawnym władaniu
bronią; a od literatury i porozumiewania się było duchowieństwo. Czy chcesz teraz
sztukę porozumiewania się przekazać w godne usta kiboli? Im nie jest potrzebne
bogactwo języka, ale ludziom tkwiącym w naszej kulturze i czerpiącej z niej rozmaite
postaci rozumienia świata - i owszem.

7. Zmiany, zmiany • autor: Przemysław Kapałka 2013-05-19 12:59:30
Wydaje mi się, Ŝe nie jest tak, Ŝe wraz z uboŜeniem języka uboŜeje komunikacja i
wyraŜanie róŜnych rzeczy. Chyba raczej jest odwrotnie - to język uboŜeje dlatego, Ŝe
coraz mniej jest do wyraŜania i przekazania. W przykładzie, który podałaś, gdyby tą treść
trzeba było wyrazić eleganckim językiem, to pewnie nie zostałoby powiedziane nic, bo
ten wyraziciel nie potrafiłby tego zrobić. I nie sądzę, Ŝeby dodawanie nowych strun do
skrzypiec wyszło temu instrumentowi na korzyść.
Zmiany prędzej czy później trzeba będzie przeprowadzić, pytanie czy juŜ nadszedł czas
czy jeszcze nie, pytanie jakie zmiany. MoŜe wyjściem byłoby to, co podobno mają
Niemcy i Arabowie - jeden oficjalny, literacki język, i wiele róŜnych dialektów lokalnych i
nie wiem jakich jeszcze. Nie wiem, nie podejmuję się tego rozstrzygać. Pewne wydaje mi
się to, Ŝe postawa "tak ma zostać i juŜ" do niczego dobrego nie prowadzi.
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6. Sposoby podnoszenia rangi.
Mój starszy syn kupił mi holenderski mało uŜywany wózek inwalidzki.
Zielony metalic (mój ulubiony kolor) 2 akumulatory Ŝelowe, zasięg dla
jednego ładowania 30 km. Wygląda inaczej niŜ polskie wózki – podobny
jest do skutera, tyle Ŝe ma 3, a nie 2 kółka. Prościutki w obsłudze. Panel z
wykazem proponowanych szybkości, wskaźnik migaczy i naładowania
akumulatorów. Na razie czekam aŜ przejrzy go mechanik poniewaŜ stał 7
lat nieuŜywany w garaŜu i zapewne będzie wymagał wymiany
akumulatorów i przeglądu. Moja Spółdzielnia Mieszkaniowa znalazła mi
miejsce garaŜowe kosztem biurka pana Gospodarza (wielkie dzięki!!!). W
Holandii na takich wózkach śmigają dziadki i babcie, a poniewaŜ jest ich
bardzo duŜo i w poranki okupują wszystkie sklepy, nie mają najmniejszych
problemów z wjechaniem między półki. Inaczej jest w Polsce; tutaj odstępy
między półkami nie pozwalają na wjazd wózkiem, na moim osiedlu inwalida
stoi pod sklepem i czeka aŜ ktoś łaskawie do niego wyjdzie, ale ja, gdy juŜ
będę nim jeździć, zacznę bezczelnie wymuszać swoje prawa (chyba, Ŝe
mnie Ŝycie utemperuje).
Utrwalił mnie w tym postanowieniu pewien rowerzysta (wypasiony
rower i wypasiony skórzany mundur rowerzysty) w sklepie, gdzie weszłam
(oczywiście o kulach) aby zakupić mały detal za dwa pięćdziesiąt – sitko do
pralki. Rowerzysta ów postawił swój rower w wąziutkim przejściu i trudno
mi było przecisnąć się obok niego. Mruknęłam więc pod nosem coś
nieprzyjaźnie, na co on odrzekł mi ogólnie rzecz biorąc coś wskazującego
na moją rangę (byłam świeŜo po lekturze artykułu Roberta Palusińskiego, a
takŜe odcinka blogu Wojtka „Wkurzające rangi” pełna jeszcze jego
argumentów i podzielająca jego wkurzenie). W dodatku rano przeczytałam
artykuł w „Wyborczej” na temat braku zainteresowania opiniowaniem
projektu przepisów w sprawie prywatności w internecie p.t. „E–Ŝycie
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kupię/sprzedam” i w nagłym błysku olśnienia zrozumiałam, dlaczego
księgarnia internetowa w której kupowałam całkiem mądre ksiąŜki (np.
eseje Przybylskiego) i której wyraziłam zgodzę na przysyłanie handlowej
oferty nowości serwuje mi nieustannie jakieś durne Harlekiny i inną
literaturę kobiecą trzeciego sortu w zblokowanych kompletach,
zafoliowanych oczywiście, Ŝeby nikt nie był w stanie zajrzeć do środka;
niczym margarynę prawie jak masło, ale broń BoŜe nie otwórz opakowania i
nie spróbuj, bo przekonasz się Ŝe śmierdzi najtańszym olejem. Na okrasę
jakieś przeceny wiosenne ksiąŜek dla dzieci (wiadomo, idą wakacje,
mamuśki nie kupują dzieciom ksiąŜek tylko dmuchane baseniki). Po prostu
wyszło im, Ŝe jako kobieta nie zasługuję na solidną literacką ofertę. Zatem
przypisano mi jedną z najniŜszych rang. MoŜe lepiej byłoby, Ŝeby jednak
śledzono moje upodobania? Ale nie, nie. Mogłabym nie dowiedzieć się na
przykład o istnieniu czegoś z innej beczki np. „Gry o tron”. Na razie, póki
jeszcze chodzę i mogę zajrzeć do normalnej księgarni nie ma to takiego
znaczenia jak internetowe oferty w przyszłości.
Tymczasem, gdy przy okazji świadkowania w sądzie weszłam do
księgarni Bellony przekonałam się naocznie (i na zawartość portfela), ile
nowości literackich nigdzie nie reklamowanych, choć niezwykle
interesujących pokazało się na rynku. Część z nich kupiłam nawet w
promocji, w tym za coś około 6 złotych z groszami najlepszego polskiego
pisarza moim zdaniem (zresztą mój rocznik – 1942) – Eustachego
Rylskiego.
Ale wracając do rowerzysty: ciągle pod wraŜeniem wspomnianych
tekstów z Taraki pozwoliłam sobie zwrócić uwagę, Ŝe moim zdaniem
człowiek jest waŜniejszy niŜ nawet najbardziej wypasiony rower, co zbył
milczeniem, zwłaszcza, Ŝe jego rachunek wynosił kilkaset złotych a mój
zaledwie trzydzieści parę. RóŜnica rang była oczywista i dla mnie, dla niego
i dla właścicielki sklepu, która nawet się nie zająknęła.
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Będę więc bez litości stawała w przejściach i blokowała przejście
moim wypasionym wózkiem inwalidzkim zielony metalic mając nadzieję, Ŝe
podniosę tym, swoją rangę. W końcu w Polsce na przestrzeni kilku
ostatnich lat widziałam tylko taki jeden wózek – trochę inny niŜ czarny fotel
na kółkach!
W Holandii na końcu tego wózka jest uchwyt do wstawienia kul
inwalidzkich oraz miejsce na wstawienie wysokiej chorągiewki. Wczoraj
dyskutowałam z przyjaciółmi, jaką chorągiewkę powinnam wywiesić.
Niektórzy twierdzili, Ŝe flagę polską (jako patriotka) inni, Ŝe papieską (jako
powaŜnie myśląca o swojej niedalekiej przyszłości), ja zaś byłam zdania, Ŝe
o ile Wojtek wyrazi zgodę, powinno to być logo Taraki. RozwaŜałam takŜe
umieszczenie swojego niegdyś wypracowanego sigila (powinien tkwić w
podświadomości, Ŝeby działać). W Ŝartach proponowano mi jeszcze
umieszczenie poniŜej wstęgi z napisem „Babcia ezoteryczna” i maski
uŜywanej podczas demonstracji przez przeciwników Acta, ale te pomysły
zbyłam juŜ lekcewaŜąco.
śarty Ŝartami, ale problem rangi jest o wiele powaŜniejszy niŜ się
zdaje, choć ja go nieco inaczej widzę. Niemowlę w wózku ma najwyŜszą
rangę choć wcale o nią się nie stara. Nie na darmo mamusia i tatuś, babcia
i dziadek albo wszyscy razem gotowi są wózkiem rozjechać kaŜdą Ŝywą
istotę, która im się nawinie pod nogi. Mamy mało dzieci w Polsce więc jest
to w pełni zrozumiałe. Potem, w kolejności idą wypasione fury, motocykle i
rowery z ich woźnicami. Nawet starający się zaimponować swoją kulturą
jeźdźcy, zatrzymujący się przed przejściem dla pieszych, kiedy oddalisz się
nędzne półtora kroku ruszają z piskiem, wizgiem i dymem, aby nadrobić te
parę sekund zmarnowanych na prezentację swojego dobrego wychowania.
Potem juŜ cała reszta w kolejności: młodzi męŜczyźni, młode kobiety,
starzy męŜczyźni, stare kobiety. Ta niewaŜna reszta moŜe podnieść swoją
rangę posiadając psa lub dwa albo trzy psy na wiecznie plączących się
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smyczach – im droŜszy pies tym wyŜsza ranga i tym większe wymagania
wobec całego świata (Moja sunia boi się pani, niech pani nie stoi tak w
drzwiach sklepu, jak skończę rozmawiać i wyjdziemy z moją pieszczoszką,
to se pani wejdzie).
Wszystkie te osoby mają wspólną cechę: wymuszają na otoczeniu
większą przestrzeń niŜ im się „z przydziału” naleŜy. W tym celu uŜywają
dziecinnych wózków, rowerów, samochodów, piesków. To zresztą
charakterystyczne dla Polaków (ja teŜ taka jestem!), Ŝe nadmierne zbliŜenie
się kogoś (nie będącego osobą bliską) do nas nie podoba się nam i
traktujemy to jako zawłaszczenie przynaleŜnej nam przestrzeni. Jednak
osoby wymuszające powiększenie swojej sfery promieniowania mają coś
złośliwego i ironicznego w oczach i postawie, co bardzo łatwo rozpoznać i
odróŜnić od kogoś zagapionego czy nieuwaŜnego. Rosjanie i Ukraińcy są
zupełnie inni (przynajmniej byli ileś lat temu) im nie przeszkadza
potrącenie, a nawet odepchnięcie, byle nie było agresywne. Nie przeŜywają
tego tak jak my.
Z kolei Holendrzy nie wprowadzają swoich rowerów i piesków do
sklepów, ba, nawet nie zamykają ich na kłódki, moŜe dlatego, Ŝe rowerów
mają mnóstwo, a piesków jakby trochę mniej, w kaŜdym razie nie traktują
kaŜdego przechodnia jako potencjalnego złodzieja. Swój dystans od innych
podkreślają organizowaniem kawałka neutralnej, pozornie wspólnej
przestrzeni: trawnikiem z kopczykiem kamieni, donicą z rośliną czy inną
ozdobą, przy czym wszystko jest uporządkowane, wymierzone,
dostosowane do jakiegoś okolicznego wzorca.
W Polsce nie dość, Ŝe kaŜdy dom jest w innym stylu, Ŝe kaŜda
własność ogrodzona, to jeszcze zagarnia się przestrzeń wspólną, jeŜeli nikt
tego nie pilnuje. Znakomitym przykładem moŜe być wieś, gdzie mam
działkę. Wytyczono tam kilka dróg gruntowych o szerokości 6 metrów,
wzdłuŜ których budowano domki letniskowe. Po kilku latach, gdy zakładano
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nam wodociąg i trzeba było robić wykopy okazało się, Ŝe drogi są znacznie
węŜsze. Po prostu właściciele działek uznali, Ŝe marnuje się wolna
przestrzeń między koleinami drogi a ich płotem i płoty poprzesuwali:
najpierw nieśmiało jeden czy drugi, a potem ich wzorem wszyscy wzdłuŜ
danej drogi. Ale i tego było im mało. Po jakimś czasie, świadomi widać, Ŝe
zawłaszczyli kawałek przestrzeni, stanowiącej własność gminy, postanowili
„osadzić się” na zawłaszczonych kawałkach bardziej zdecydowanie —
mianowicie wykopali tam szamba. I gmina musiała wykupić potrzebny pas
na wykopy od Lasów Państwowych albo rozkopywać środek drogi.
Innym sposobem zawłaszczania przestrzeni było odgradzanie tych
kawałków dróg, przy których właściciele działek znali się i Ŝyli w przyjaźni i
stawianie własnych bram opatrzonych kłódkami. Pół biedy jeśli zrobiono to
na końcu drogi, gorzej jeśli pośrodku. Trzeba było wówczas objeŜdŜać
innymi, leśnymi, nie zagrodzonymi drogami. Ale pewnego dnia burza
powaliła ogromne drzewo w poprzek takiej leśnej drogi i... ponad pół roku
trwało zanim problem został rozwiązany i właściciele niektórych działek
mogli dojechać do swojej posesji.
O co moŜe chodzić takiemu właścicielowi działki przesuwającemu płot
kosztem „niepotrzebnego” kawałka drogi? Naprzeciwko ma las, po którym
moŜe chodzić do woli, przed swoim domem zasiał trawę. Nie odnosi
Ŝadnych bezpośrednich korzyści z darmowego rozszerzenia swoich włości o
jakieś dwadzieścia-trzydzieści metrów kwadratowych. Tylko o podniesienie
swojej rangi i o wyścig w sytuowaniu swojej pozycji.

Katarzyna Urbanowicz
1. AGE-izm • autor: Robert Palusiński 2013-05-16 00:26:33
Bardzo serdecznie dziekuje za ten komentarz i za dzielenie się spostrzeŜeniami o
róznicach, rangach, przywilejach i o tym jak sobie radzić z podobnymi nierównościami .
3 lata temu spostrzegłam jak sam potrafię być dyskryminujący ze względu na wiek - i
jak bardzo potrzebuję właśnie informacji OD TYCH co są postrzegani przez pryzmat
"zdrowotności" i kultu "bycia w dobrej formie".
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o tutaj jest króciutki opis mojego AGE-izmu:
http://robertpalusinski.blogspot.com/2010/03/ageizm-czyli-jak-trudno-zauwazycwase.html

2. aha i gratuluję... • autor: Robert Palusiński 2013-05-16 00:28:55
aha i gratuluję wózka oraz podejścia do niego :)
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7. Graciarnie Europy (3) Dom i okno
Ponoć pierwsze wskazanie posłannictwa męŜczyzny brzmi:
wybudować dom. Pierwsze zaś zadanie kobiety: znaleźć dom. Kiedy tego
dokonamy – moŜemy myśleć o rodzinie. Nic dziwnego, Ŝe w domowych i
ogrodowych ozdobach Polaków w Holandii istnieje ogromna reprezentacja
domów – w kaŜdej postaci i o kaŜdym zastosowaniu, nieraz dziwacznym i
niespodziewanym. Nowoczesność wdziera się w tradycję tworząc dzieła
zaskakujące i niespodziewanie humorystyczne. Oto holenderski dom
całkiem pokaźnej wielkości jak na ozdobę i całkiem zaskakującym
zastosowaniu: przedłuŜacza i rozgałęziacza do komputerowych kabli:
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Zwraca uwagę ściana z kamieni, bardzo cenionych w Holandii oraz
płaty śniegu na dachu – takŜe cenniejszego niŜ w Polsce.
MoŜna teŜ mieć dom nad wodą, w której pływają kolorowe rybki, a
nawet dwa domy, a przed nimi łódź z uszami i pyskiem. Wszystko w
rozmiarze dwa na dwa metry. Obok – duŜe ilości przewróconych dzbanów –
być moŜe na zimę, Ŝeby woda nie zamarzała i nie rozsadzała ich.
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Jednak odmienność kultury tego kraju zaskakuje. Domy i posesje nie
są ogrodzone, zazwyczaj czyjś teren oznaczony tylko symbolicznie.
Samochodów nie zamyka się w garaŜach, najwyŜej stoją pod otwartą wiatą.
W Holandii nie ma firanek! Wielkie, niskie okna, czasem tuŜ przy chodniku,
pozornie są dostępne przechodniom. Powoduje to dla Polaka, nie znającego
miejscowości, stały stres. Czy to jest sklep, czy mieszkanie prywatne? Bo w
sklepach wystawy wyglądają identycznie. Ciemna pustka, po środku kwiaty,
pnącze czy bonsai w doniczce lub wazonie. Trzeba czytać napisy na
szyldach – dyskretne, stonowane. A jak nie zna się języka i nie chce
ludziom zaglądać w okna – jak znaleźć sklep, który nie ma wystawy?
Ale to tylko pozór. Idea jest taka, Ŝe nie mamy nic do ukrycia przed
publiką, ale robimy wszystko, Ŝeby ten, który chciał nas podejrzeć, niczego
nie zobaczył. Typowa hipokryzja i dwójmyślenie, którego rozszyfrowanie
Polacy mają we krwi. Celowi temu słuŜą pasma zasłon po bokach i kawałek
Ŝaluzji od góry. Po środku dzban lub doniczka z kwiatami. Przypuszczam, Ŝe
gdyby ktoś przeszedł ten kawałek trawnika dzielącego go od domu i
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spróbował zajrzeć w kawałek przestrzeni okna dostępny wzrokowi,
natychmiast znalazłby się ktoś albo coś, co przywołałoby go do porządku.
Na odległość jednak ma się zdawać, Ŝe nie mamy nic do ukrycia.
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Polka, z mieszanej rodziny polsko – holenderskiej, która mnie
zaprosiła, okna swojego domu ozdobiła półprzezroczystymi nalepkami
imitującymi witraŜe – z daleka nie dało się zajrzeć do wnętrza i rozpoznać
sylwetek, nawet przy zapalonych światłach, jednak w dzień widać było
sporo. Tak więc sprawiła (dzięki pomysłowości i indywidualizmowi
Polaków), Ŝe cel został osiągnięty, ale w niebanalny i odmienny niŜ w
domach Holendrów sposób.
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Mnie osobiście urzekł szyld w jej polskim sklepie — ilustracja tego jak
europejskość przenika do wszystkich dziedzin Ŝycia Polaka, jak zmienia jego
mentalność, poglądy i stosunek do rzeczywistości. Szkoda, Ŝe nikt nie
napisze czegoś takiego na drzwiach naszego warzywniaka, tylko woli sklep
zlikwidować.
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8. Graciarnie Europy (4) praca - czyli prowadź
przez Ŝycie taczki swoje
Po domu kolejną waŜną dziedziną Ŝycia jest praca. Pomyślałam o niej,
gdy za altaną ze stolikami przydroŜnej kawiarni zobaczyłam krasnala
pracusia, pchającego taczki.

Na takich pracusiów natykałam się co rusz, takŜe w sklepach sprzedających
mosięŜne i porcelanowe figurki. Ja sama mam w swoich albumach kilka
zdjęć gdy pcham taczki – niektóre traktowane symbolicznie (jak
przedstawione poniŜej, zatytułowane w moim albumie „małŜeństwo”), inne
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jak najbardziej prawdziwie, na działce, ze skoszoną trawą czy przyciętymi
gałęziami.

Dlaczego właśnie taczki? I dlaczego pchają je zazwyczaj małe skrzaty,
krasnoludki i inne ludzikopodobne stworzenia, a nie ludzie? Mogliby chcieć
pochwalić się swoją pracą, a nie chcą. Przypisują ją rozmaitym
stworzeniom, a nie tym, którzy naprawdę je wykonują.
Dla zrozumienia tego sięgam do swojej najdawniejszej pamięci —
dziecinnej wiary w dobre duszki obejścia.
Do domu z ogrodem na ówczesnych przedmieściach Warszawy (Dziś:
stare Bielany) wprowadziłam się po wojnie w 1945 roku, mając niecałe 3
lata. Od kogoś usłyszałam, albo ktoś przeczytał mi w ksiąŜeczce o istnieniu
dobrych duszków obejścia, potem zaś czytałam juŜ sama ksiąŜkę Marii
Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, w której występowały
postaci uboŜąt i innych skrzatów opiekujących się domem i ogrodem. Z
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lektur tych wiedziałam, Ŝe ludzie nie mogą ich dostrzec, bo chowają się
przed nimi, podobnie jak lalki, które gdy dzieci śpią, poruszają się i
rozmawiają ze sobą, ale gdy dzieci się budzą, na powrót przybierają dawne
pozy. KsiąŜka Konopnickiej budziła we mnie i inne obawy — zastanawiałam
się czy przypadkiem nie jestem podmienionym dzieckiem i wiedziałam, Ŝe
po duszkach tych niekoniecznie naleŜy się spodziewać tylko dobrych rzeczy.
Wiedziałam, Ŝe lubią oszukiwać i płatać złośliwe psoty. W tamtych czasach
dzieci wierzyły we wszystko, co usłyszały lub przeczytały. Chciałam więc
wiedzieć o nich jak najwięcej, Ŝeby zabezpieczyć się przed niemiłymi
niespodziankami z ich strony.
Doszłam do wniosku, Ŝe skrzaty w naszym domu (nie wątpiłam w ich
istnienie!) chowają się w pewnym kącie ogrodu, pod rozpostartym
krzakiem, gdzie w zacienieniu rosły pieczarki. Zaglądałam tam często ale
nigdy Ŝadnego skrzata nie wypatrzyłam. Później, gdy byłam trochę starsza,
wymyśliłam sobie, Ŝe skrzaty celem odwrócenia uwagi wypychają na
wierzch te pieczarki po to, by ludzie cieszyli się nimi, a dali skrzatom spokój.
Dzisiejszy świat jest inny: a jednak skrzaty (pod róŜnymi postaciami)
umieszczamy w obejściu wierząc, Ŝe jak te lalki – pracują, gdy my śpimy.
Umieszczamy je więc w miejscach, gdzie mają do swej „pracy” blisko, Ŝeby
niepotrzebnie nie zmuszać ich do marnowania energii w panicznych
ucieczkach.
Przydzielamy im najtrudniejsze zajęcia, wymagające znoju i siły, takŜe
i pchanie taczek. Mój mąŜ posiadał trzy pary budowlanych, metalowych
taczek, więc wiem, jak cięŜkie są nawet puste, a cóŜ dopiero z ładunkiem.
Bywało tak, Ŝe załadował na nie na przykład ziemię i zostawił wieczorem
wszystkie trzy pary, bo nie miał juŜ siły ich dopchać na miejsce
przeznaczenia, zostawiając to na poranek. Ja miałam inne, „babskie” taczki,
z lekkich aluminiowych prętów, pokrytych impregnowanym lekkim
tworzywem, w rodzaju tych, z jakich robi się podłogi namiotów. Woziłam
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nimi skoszoną trawę, chwasty i inne delikatne rzeczy bez ostrych krawędzi.
W miarę, jak męŜowi przybywało lat, coraz częściej „poŜyczał” moje taczki,
nie zawsze woŜąc w nich to, do czego były przeznaczone, na przykład
cementowe bloczki. Młode pokolenie w ogóle juŜ ograniczyło zasięg prac na
działce i posługuje się wyłącznie „moimi” taczkami. Stare stoją gdzieś pod
płotem stając się w suchej porze ostoją dla Ŝab.
Nic więc dziwnego, Ŝe taczki stały się symbolem cięŜkiej pracy i Ŝe
nawet w sposób magiczny usiłowano nią obarczyć kogoś innego.
Właścicielka przydroŜnej holenderskiej kawiarni umieściła je za
przeszkloną altanką, prezentując od frontu bardziej reprezentacyjne
symbole. Ma to magiczne znaczenie: nasza cięŜka praca powinna być tylko
częściowo dostrzegalna, odbywać się gdzieś w tle; widoczne powinny być
tylko jej efekty.
Nie mogę oprzeć się przekonaniu, Ŝe to przeświadczenie jest tym
czymś, czego szczególnie brakuje w Polsce, gdzie zaleŜy nam raczej na
pokazaniu, jak cięŜko pracujemy, a mniej na pochwaleniu się efektami tej
pracy. Podobnie jak często polskim właścicielom małych firemek na
pokazaniu, kto tu rządzi, niŜ na maksymalizacji zysków. Ale o tym innym
razem.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. Skrzaty w śnie pracują • autor: Wojciech Jóźwiak 2013-05-21 08:04:46
>>> "skrzaty ... pracują, gdy my śpimy"
Czy śniły Ci się kiedyś skrzaty pracujące taczkami?

2. Jako dziecku • autor: kasia 2013-05-21 08:17:03
Jako dziecku - tak. Ale nie taczkami, tylko nosiły węgiel duŜymi koszami na plecach.
Przynoszenie węgla z piwnicy naleŜało do moich dziecinnych obowiązków, a nie miałam
za duŜo siły i musiałam kilka razy obracać, Ŝeby przynieść potrzebną ilość. Śniły mi się
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skrzaty z takim koszem, jaki miał na plecach węglarz, który zwalał węgiel przed
okienkiem piwnicznym, tyle Ŝe skrzaty miały małe koszyczki i mogły mieścić się z nimi na
piwnicznych schodach.

3. Węgiel i krasnale • autor: Wojciech Jóźwiak 2013-05-21 09:20:40
PotęŜne Kasiu symbole! Węgiel to ukryta energia. To Ŝe czarny, to nigredo, czyli
konieczność przejścia przez cięŜką i "dołującą" samoprzemianę, która dopiero otwiera na
Światło. W kopalniach i piwnicach, czyli w podświadomości. Krasnale pracujący, to
"ukryci pracownicy umysłu", którzy, gdy świadomość śpi, umysł w trudzie przebudowują.
(Zapewne są obrazem faktycznie istniejących w mózgu-umyśle czynników
przebudowująco-naprawczych.)

4. Podziękowanie • autor: Moonwalker 2013-05-21 11:17:02
Babciu Kasiu
(przepraszam, Ŝe pozwalam sobie na tak prywatną formę powitania)
To mój pierwszy wpis w Tarace. Wśród wielu ciekawych artykułów jakie tu znalazłem,
Twoje są dla mnie szczególnie przydatne i intrygujące. Masz wspaniały dar dostrzegania
róŜnorodnych tematów i "przekładania" ich na język zwykłego śmiertelnika, język który
trafia prosto do serca. To co wychodzi spod Twojego pióra jest wielokrotnie inspiracją
moich osobistych dalszych przemyśleń. W dzisiejszym świecie wiele spraw omijamy
slalomem, bo w danej chwili nie są nam potrzebne do codziennej egzystencji.
Dzięki Tobie jest powód Ŝeby się zatrzymać i spojrzeć na te "oczywistości" z naleŜnego
im punktu widzenia. Mnie daje to poczucie większej integracji z samym Ŝyciem i
otoczeniem. Lubię dostrzegać i rozumieć więcej. Po lekturze tego co piszesz jest to o
wiele prostsze i łatwiejsze.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
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9. Biznesmeni od akwarium
W poprzednim odcinku wyraziłam niezbyt Ŝyczliwy pogląd na temat
właścicieli małych firemek i ich tendencji do przedkładania własnej
satysfakcji z posiadania firmy nad realne zyski z działalności. Uzasadnieniem
jest obserwacja ich stosunku do pracowników.
Zacznę od anegdoty. W 1997 roku, gdy po wypadku utrzymywałam
się z nędznej renty inwalidzkiej wynoszącej trzysta z czymś złotych, a mąŜ
pracował za granicą, skąd nie był moŜliwy transfer jego zarobków,
podjęłam się prowadzenia księgowości takiej niewielkiej firmy, której
właściciele za bezcen wykupili od likwidowanych zakładów państwowych
baraki i maszyny; wydzierŜawili specjalistyczne środki transportu i tłukli
jeden produkt budowlany, korzystając z zamówień swojego poprzedniego
pracodawcy. Byli to przedsiębiorcy typu nazywanego w tamtych czasach
„biznesmeni w białych skarpetkach”. Księgowałam ręcznie, w tzw. ksiąŜce
przychodów i rozchodów, bo nie miałam ani komputera ani stosownego
programu, pracowałam w domu i tylko raz na tydzień pojawiałam się w
firmie przynosząc wykonaną pracę i zabierając nową porcję.
Pierwszą własną inwestycją owych biznesmenów był zakup
ogromnego akwarium z pływającymi rybkami, a pierwszym przykazaniem
kaŜdego pracownika firmy troska o to, by niczym o to cudo nie zaczepiono,
nie potrącono go, nagłym rozbłyskiem światła nie przestraszono rybek.
Akwarium stało w przejściu, poniewaŜ firma mieściła się w barakach,
gdzie pokoje, łącznie z gabinetami właścicieli-prezesów były maleńkimi
klitkami i stąd pochodziły wszelkie, groŜące mu niebezpieczeństwa. Wszak
podłoga z płyt pilśniowych ugina się, a lud roboczy chodzi cięŜko tupiąc
buciorami; nosi ze sobą jakieś narzędzia i ogólnie rzecz biorąc jest toporny.
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Z późniejszych opowiadań, a moŜe i plotek wiem, Ŝe koniec
akwarium był inny, choć niemniej Ŝałosny, mianowicie podczas jakiejś
imprezy ktoś z zaprzyjaźnionego z właścicielami biznesu (a moŜe
konkurencji) postanowił poczęstować rybki alkoholem...
Moja umowa z firmą miała zakończyć się z końcem pewnego
miesiąca, gdy jej obroty tak bardzo wzrosły, Ŝe musiała przejść z księgi
przychodów i rozchodów na profesjonalną księgowość i zatrudnić
księgowego z uprawnieniami.
W ostatnim dniu pracy zjawiłam się w gabinecie prezesa z
dokumentami, gdzie poznałam nowego księgowego. Prezes postawił nam
kawę, co w owym czasie nie było taką oczywistością jak dziś, zawołał
jakiegoś pracownika i wysłał go do dość odległej kwiaciarni po zakupienie
bukietu poŜegnalnego dla pani Kasi. Wówczas nowy księgowy zauwaŜył, Ŝe
powinnam być zatrudniona jeszcze przez miesiąc po to, by płynnie przejść z
jednego systemu księgowania na drugi, uzgodnić dokumenty i sporządzić
wyjściowe zestawienia konieczne z jego punktu widzenia.
Prezes zgodził się z nim i szybciutko zawołał z powrotem pracownika
wysłanego po kwiaty oświadczając mu: to juŜ nieaktualne z tym bukietem,
proszę pieniądze z powrotem oddać pani sekretarce.
Pracowałam jeszcze miesiąc, ale poŜegnalnego bukietu juŜ nie
otrzymałam — wszak prezesa niespodziewanie kosztowałam jeszcze
jednomiesięczną pensję.
W tej i w kilku innych małych firemkach, w których podejmowałam
pracę po wypadku i w jakich pracował mój mąŜ po powrocie zza granicy,
obserwowałam ich właścicieli i nie dziwiłam się, gdy firmy te po kilku
miesiącach upadały. Ich właściciele chcieli być carem i bogiem dla swoich
pracowników, regulować najdrobniejsze ich posunięcia zawodowe i
prywatne lekcewaŜąc zdrowy rozsądek w zarządzaniu. Wydawało się, Ŝe
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tym, co ich napędza jest nieposkromiona Ŝądza pokazania, „kto tu rządzi”.
Chlubili się wręcz tym, Ŝe „w mojej firmie kierownik administracyjny moŜe
najwyŜej decydować o kolorze zakupionego papieru toaletowego”.
Na koniec w jednym przypadku okazało się, Ŝe gdy zatrudniona jako
dziennikarz nowo powstałego, ponoć profesjonalnego ubezpieczeniowego
pisma, zgłosiłam się po swoją pensję, firma rozwiała się, choć jeszcze
poprzedniego dnia istniała i poszukiwała nowych pracowników.
Wszyscy ci właściciele zaczynali od zakupu drogich samochodów i
dywanów do gabinetów o podłogach z płyt paździerzowych (często
mieszczących się w baraczkach albo kontenerach). Firmom swoim nadawali
pretensjonalne nazwy zaczynające się często od ich imienia, a kończące się
na –ex, w rodzaju „Tadex”, „Rysieks”, „Marex” lub utworzone od imion Ŝon
wspólników np. „Kabar”. śądali czołobitności i wręcz pańszczyźnianego
podporządkowania, powołując się na to, Ŝe przyszły nowe czasy i naleŜy
wychować personel wedle światowych reguł (o których zresztą nie mieli
bladego pojęcia). Od pracowników – kobiet wymagali określonego rodzaju
strojów, oczywiście na ich prywatny koszt. Nosili w kieszeniach grube zwitki
pieniędzy, choć oczywiście mieli konta firmowe i własne. Zabraniali
stawiania na biurkach szklanek z kawą czy herbatą i popijania jej w czasie
pracy – picie i jedzenie miało się odbywać w wyznaczonych miejscach. W
jednej z firm był to przedsionek ubikacji, gdzie znajdowały się umywalki i
pod oknem wstawiono stolik, Ŝeby moŜna było zjeść drugie śniadanie. Tam,
gdzie kupowano mikrofalówki lub ekspresy do kawy ustalano bzdurne
regulaminy ich uŜywania, jak np. zakaz podgrzewania potraw zakupionych
gdzieś „na wynos”, np. w barze „u Chińczyka”. Podejrzewam, Ŝe właściciel
firemki traktował takie podgrzewanie jako nienaleŜne świadczenie na rzecz
owego baru, a nie swojego pracownika.
Były to zwyczaje zaczerpnięte z radzieckiego modelu, choć bossowie
nie zdawali sobie z tego sprawy, poniewaŜ zazwyczaj prezentowali
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prawicowy model przekonań. Do dziś pamiętam jak na rejsie radzieckim
statkiem wycieczkowym po Morzu Czarnym kapitan wymagał od lekarza
codziennego przynajmniej dwugodzinnego polerowania mosięŜnych
barierek stosowną pastą. Gabinet lekarski porządkowały i układały
opatrunki w godzinach porannych barmanki. I tak dalej. Tak jak bossowi od
zakazu picia herbaty czy kawy przy biurku zaleŜało na tym, by nikt nie
powiedział, Ŝe jego pracownicy „nic nie robią tylko popijają kawkę” tak
panu kapitanowi na pokazaniu, Ŝe socjalizm oznacza równość i nikt
wywyŜszony nad innych nie będzie. MoŜliwe, Ŝe komuniści z kolei ukradli tę
ideę z Nowego Testamentu, którym przecieŜ się brzydzili, jako „opium dla
mas”.
Jednak zapędzanie się w ideologiczne uzasadnienia niosą zawsze ze
sobą śmieszność. Po latach powstają z tego kultowe komediowe filmy, choć
Ŝyjącym w przedmiotowych czasach wcale do śmiechu nie było.
Ale zboczyłam z tematu. Chciałam zrozumieć, dlaczego u
biznesmenów w białych skarpetkach właśnie akwaria z rybkami budziły tak
częste poŜądanie i skąd brał się wyścig w ich wielkości, bajerach
oprzyrządowania oraz cenie rybek. Pomyślałam, Ŝe ludzie lubią się
pochwalić posiadaniem czegoś, co się rusza, ale nie wymaga specjalnej
opieki. (do dziś przetrwało zamiłowanie niektórych mentalnych
„białoskarpetkowców” np. do drogich zegarków — chodzą, błyszczą,
kosztują, ale nie trzeba ich karmić).
Pewnego razu mój mąŜ przywiózł mi z ówczesnego ZSRR dziwną
lampę. Miała kształt wysokiego szklanego walca wypełnionego w środku
przezroczystym płynem. W płynie tym poruszały się wędrując w górę
wielkie białe kule o rozmaitej wielkości, niektóre wydłuŜone lub powstałe z
połączenia dwóch, przewęŜone w środku. Kule, które dotarły na górę walca
spychały w dół poprzedników zapewniając stałą cyrkulację i zmianę kształtu
w podświetlonym płynie. Takie „bąble poświaty”.
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Mogłam godzinami przyglądać się wędrówce tych kul. Bardzo mnie
uspokajały, szczególnie przed snem. Inna wersja takiej lampy to były
błyszczące skrawki w rozmaitych barwach, takŜe cyrkulujące w miarę
rozgrzewania lampy. Ale te nie wywoływały takiego wraŜenia i sprzedaliśmy
ją jakiejś restauracji.
Zrozumiałam więc, Ŝe widok akwarium z pływającymi rybkami takŜe
uspokaja, jednak w tym celu powinno stać na widoku właściciela, a nie w
przejściu. CóŜ! Chęć pochwalenia się czymś czasami zaprzecza logice
posiadania tego czegoś, podobnie jak latami trzymany w garaŜu drogi
samochód, którym się nie jeździ albo piękny naszyjnik, którego się nie nosi
z obawy przed napadem. Świadomość posiadania ma zastąpić wszelkie inne
poŜądane korzyści dostępne wówczas, gdyby posiadanemu przedmiotowi
zapewnić kilka dodatkowych (czasami kosztownych) warunków.
Co więc uspokoiłoby znerwicowanych biznesmenów i utwierdziłoby w
stałości posiadanej przewagi nad resztą otoczenia? Powinno się ruszać,
chociaŜ nie koniecznie być Ŝywe (wypasiony wóz, piękna asystentka, drogie
gadŜety). Nie wymagać Ŝadnych starań i opieki. Błyszczeć, przyciągać
uwagę i nie mieć konkretnego zastosowania.
Dlatego nieco bardziej wypasione odpowiedniki owej lampy
przywiezionej przez mojego męŜa z b. ZSRR, kosztującej tam niewiele
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widuje się czasem w sklepach w cenach od kilku tysięcy złotych wzwyŜ.
Jedyna istotna róŜnica polega na tym, Ŝe uruchamia się je za pomocą
pilota, w czym mają oczywistą przewagę nad akwarium.

Katarzyna Urbanowicz
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10. Graciarnie Europy (5) Buty
Moja koleŜanka, wdowa po Holendrze, mieszkająca w Polsce prosiła
mnie kiedyś o przywiezienie jej z Holandii porcelanowych butów, które
miały jej przypominać zmarłego męŜa. Trzymał on w takim bucie długopisy
i ołówki, ale stłukł się on podczas jej przeprowadzki po jego śmierci do
mniejszego mieszkania. Po raz pierwszy usłyszałam wtedy, Ŝe jest to
bardzo popularna tamtejsza ozdoba typu „durnostojka”. Szukając dla niej
tego przedmiotu po sklepach z uŜywanymi przedmiotami i rozmaitymi
pamiątkami zauwaŜyłam, Ŝe istotnie motyw ten powtarza się bardzo często,
w ozdobnych wersjach metalowych i porcelanowych, uŜytkowych i
ozdobnych wersjach drewnianych. Będąc juŜ w Holandii stwierdziłam, Ŝe
wiele osób chodzi w takich drewniakach, a nawet jeździ w nich
samochodem. Ja przymierzyłam taką parę ale nie byłam w stanie zrobić w
niej więcej niŜ dziesięć kroków. Mam w ogóle wraŜliwe stopy i łatwo robią
mi się bąble, chodzenie więc w czymś takim uwaŜam za skrajną torturę –
pamiętając takŜe, Ŝe w drewniakach chodzili więźniowie niemieckich
obozów koncentracyjnych.
Kupiłam mojej koleŜance te buciki, a nawet 3 ich wersje – na
fotografii poniŜej:
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Potem juŜ zwracałam uwagę na takie i inne buty słuŜące jako ozdoba, a
nawet przeŜywające swoje kolejne zastosowanie: jako doniczkę na krzak
porzeczek.
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Dodam do tego jeszcze drewnianą wersję ozdobną i będziecie mieli
przykłady zastosowań:
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Zastanawiając się nad znaczeniem i symboliką butów traktowanych
jako ozdoba, musiałam wziąć pod uwagę, Ŝe to, co dla mnie było skrajnie
niewygodne, dla Holendrów stanowi zwyczajność, przynajmniej na wsi. Przy
tej okazji pomyślałam o wielkich drewnianych koturnach noszonych w
dawnych latach przez Wenecjanki — co było uzasadnione lokalnymi
podtopieniami, które zniszczyłyby podczas jednego przejścia delikatne
pantofelki dam.
Mnie doświadczenie Ŝyciowe swego czasu pokazało, Ŝe posiadanie
wygodnych butów moŜe stać się palącą potrzebą, warunkiem koniecznym
(choć niewystarczającym) obecności w środku wielkich historycznych
wydarzeń. A było to tak:
14 grudnia 1970 roku zamknęłam na klucz śpiące moje małe dzieci w
naszym słuŜbowym mieszkaniu w Gdańsku-Oruni i „wyskoczyliśmy” z
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męŜem na pół godzinki do miasta kupić buty. Chodziłam wtedy w
wygodnych półbucikach z zielonej tkaniny, które stawały się za zimne na tę
porę roku, a w wypadku opadów śniegu bezuŜyteczne, a poza tym strzępiły
się i miały zdarte spody do jednej warstwy. Tramwajem z Oruni jechało się
do śródmieścia na Długi Targ dziesięć minut, powrót zajmował tyleŜ,
dziesięć minut zakupy, dwadzieścia na oba dojścia. Powinniśmy lekko
zmieścić się w godzinę.
Niestety, tylko pierwsza część wyprawy była zgodna z planem. Kiedy
oboje kupiliśmy juŜ sobie buty i wyrzuciliśmy stare do kosza w sklepie (tak
się kiedyś nosiło buty — do całkowitego zniszczenia i wyrzucenia) i
wyszliśmy ze sklepu okazało się, Ŝe na naszej trasie do przystanku
tramwajowego rozprzestrzenia się jakiś poŜar i przejście jest zamknięte.
Biegnący ludzie powiedzieli nam, Ŝe trwają jakieś rozruchy (tak je wtedy
nazywano) i Ŝe ludzie spalili Komitet Wojewódzki PZPR, wszędzie pełno
milicji i Ŝe strzelają do ludzi jak do kaczek. Wskazano nam takŜe drogę
wyjścia bocznymi uliczkami i bramami i w ten sposób po szaleńczym biegu
znaleźliśmy się poza śródmieściem, nad rzeczką Radunią, na wale
przeciwpowodziowym wzdłuŜ tego kanałku.
Zanim się opatrzyliśmy okazało się, Ŝe nie moŜemy z tego wału zejść,
bowiem od linii tramwajowej dzielą nas tory kolejowe i jezdnia wzdłuŜ
której rozstawiano szpalerem policjantów. Mieli oni za zadanie nikogo nie
przepuścić na drugą stronę jezdni, a tam mieściła się linia tramwajowa. W
ten sposób doszliśmy do pierwszej stacji kolejowej za Gdańskiem,
przystanku Gdańsk-Orunia, ale choć tak blisko od domu, nie mogliśmy z
powodu kordonu przejść na drugą stronę drogi. Milicjanci nie dali się
ubłagać nawet po tłumaczeniu, Ŝe zostały w domu same małe dzieci bez
opieki. Wsiedliśmy więc do pociągu i przejechaliśmy następną stację, gdzie
nie było juŜ kordonu. Chyba była to stacja Gdańsk-Pszczółki, ale nie jestem
pewna, moŜe tylko ta nazwa utkwiła mi w pamięci.
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W stronę Gdańska nie jechał juŜ Ŝaden pociąg, więc ruszyliśmy z
powrotem na piechotę. Moje cieniutkie pończochy nie zabezpieczały przed
otarciem stóp, więc w którymś momencie musiałam zdjąć buty.
Obwiązałam stopy chusteczkami do nosa i szalikiem, ale to nie wystarczało.
W nocy wziął mróz i skuł ziemię na grudę, a wracaliśmy na przełaj, przez
pola. Po jakimś czasie ochrona się zdarła i szłam boso. Do domu dotarliśmy
rano. Dzieci smacznie spały, my nie przeziębiliśmy się, lecz niestety, moje
stopy zostały zdarte aŜ do krwi i przez dwa czy trzy tygodnie nie mogłam
chodzić.
Tego wieczoru jeszcze jedna para mieszkańców znalazła się poza
internatem. Byli to studenci ostatniego roku pomaturalnej szkoły
melioracyjnej, dziś nie pamiętam juŜ ich imion. Mieli juŜ załatwioną pracę w
przedsiębiorstwie melioracyjnym prowadzącym prace w okolicach ich wsi,
zaraz po egzaminach mieli się pobrać. Odwiedziliśmy kiedyś ich firmę,
pokazywali nam nawet barakowóz mieszkalny, który mieli otrzymać do
dyspozycji za pół roku. Przez kilka miesięcy nie wiadomo było, co się z nimi
stało; uwaŜano ich za zaginionych, potem w ich wsi odbył się cichy
pogrzeb, w którym zabroniono uczestniczyć kolegom. Internat i szkoła,
połączone ze sobą, zostały w dniu pogrzebu zamknięte na trzy spusty, Ŝeby
nikt nie uciekł. Byli bardzo lubiani i Ŝałowano ich, jednak nikt się nie dziwił.
Dziś, gdyby ktokolwiek w Polsce zginął w czasie jakiejś
demonstracji, fakt ten byłby głośny i zapewne obrósłby nowymi
demonstracjami. Wówczas wydawało się oczywistym, Ŝe giną niewinni
ludzie i Ŝe nikt nie moŜe w tej sprawie nic zrobić. Słuchaliśmy wszyscy przez
radio słynnego przemówienia I sekretarza Kociołka, szeptano, Ŝe
demonstranci wywiesili na jakimś maszcie Ŝelazny sagan i wszyscy
współczuli mu, bo uwaŜaliśmy, Ŝe tak, jak reszta ludzi nic nie mógł zrobić,
choć chciał, a został po prostu oszukany i wystawiony na odstrzał.
Niepotrzebnie się wychylił i dopadło go potępienie z obu stron. NieŜyjąca
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para teŜ miała pecha, Ŝe wyszli akurat na miasto. Byli pełnoletni i nie
musieli nikomu się opowiadać.
To doświadczenie spowodowało, Ŝe gdy w polityce następowały
zawirowania, co zdarzało się kilkakrotnie, wyciągałam z szafek i
szykowałam moje najwygodniejsze, choć najmniej ładne buty, szukałam
odpowiednich skarpetek, ale starałam się nie opuszczać mieszkania, jeśli
nie musiałam tego robić.
Dziś juŜ tak nie robię, bowiem wiem, Ŝe tak czy siak nie dałabym
rady przejść takiego dystansu jak wówczas. Umarłabym pewnie wcześniej
niŜ zdarłabym skórę ze stóp. Czytając o więźniach obozów
koncentracyjnych gnanych w końcówce wojny rozumiałam i widziałam
oczami wyobraźni tych, którzy zostawali na poboczach dróg nie mając
szansy na dalsze Ŝycie. Ich nie uratowałyby raczej nawet dobre buty.
Dlatego nigdy butów nie postawiłabym w swoim otoczeniu jako
ozdóbki. Pod Ŝadnym pozorem.
Ostatnio na rynku w Krakowie dwie młode projektantki mody w
ramach swojej pracy dyplomowej przedstawiały paskudne (moim zdaniem)
kolekcje zwieńczone obrzydliwymi, topornymi koturnami, wręcz karykaturą
koturn. Telewizyjny prezenter zachwalał te kolekcje, a młode modelki,
długowłose blondynki, zgrabne, ale oszpecone tymi ubiorami, stały
cierpliwie robiąc dobrą minę do złej gry, bo wątpię, Ŝeby były w stanie
chodzić w czymś takim po granitowej kostce na rynku. Projektantka od
koturnów robiła wykład na temat rzekomej nowatorskości swojego
pomysłu, sama jednak tych butów przemyślnie nie załoŜyła. Nie nawiązała
teŜ do Wenecjanek, zapewne nic o nich nie wiedziała. Chciała być
oryginalna za wszelką cenę nadmiernie wierząc w siłę oryginalności
Jak bardzo niepostrzeŜenie wszystko się zmienia... I jak bardzo
wszystko ze wszystkim się łączy!
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1. W kwestii formalnej • autor: Przemysław Kapałka2013-05-28 18:55:15
Za Gdańskiem Orunia jest Gdańsk Lipce. Gdańska Pszczółki nie było chyba nigdy,
Pszczółki to stacja jeszcze za Pruszczem.

2. Dziękuję! • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-05-28 19:13:25
To było tak dawno, Ŝe wszystko mogło się pomylić. Naturalnie chodziło mi o następną
stację za Orunią, a więc pewnie Gdańsk-Lipce, choć nie wiem czy akurat tam ten pociąg
się zatrzymywał.
Zazwyczaj jeździłam w przeciwną stronę.

71

27-05-2013

11. Lilith rzucająca cień
KaŜda obserwacja rzuca swój cień na obserwowany przedmiot.
Weźmy takie dmuchawce, czyli inaczej kwiaty mniszka. Robiłam im kiedyś
zdjęcie. Niestety nie udawało się zrobić go tak, Ŝeby na gęstwę nie padał
mój cień. W końcu zrezygnowałam i zostawiłam fotkę jak była. Felerną.
Dopiero niedawno zobaczyłam, Ŝe cień nie zaszkodził materii zdjęcia.
Mniszek w słońcu był mniej wyraźny, taki jakiś niedookreślony; zaś w moim
cieniu zyskiwał na ostrości i kontraście. Kwiaty stawały się bardziej
indywidualnymi jednostkami niŜ masą. Istnienie mojego cienia dodawało im
głębi (i znaczenia teŜ).

Mój wieloletni przyjaciel, Jerzy Płaczek robił ostatnio zdjęcia
dmuchawcom, czyli owym mniszkom, choć w innym stadium rozwoju, z
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naraŜeniem Ŝycia i zdrowia z powodu kohort komarów i meszek. Ma
doskonały sprzęt i wielkie doświadczenie, więc w jego fotografiach taki
bezczelny cień nie ma prawa się pojawić. Czy jednak jego podświadomość
nie umiejscowiła się w niektórych roślinkach? Czy obserwator kąsany przez
tabuny krwiopijców pozostał absolutnie obiektywny nie rzucając swojego
cienia na ulotne, delikatne piękno dmuchawców-latawców?
Obejrzyjcie poniŜsze jego zdjęcie:

CzyŜ nie przypomina raczej ataku pierzastych strzał na
bezbronne jądro kwiatu lub moŜe piór wyrwanych ptakowi przez Wielkiego
Agresora? MoŜe to właśnie ukłucia komarów wyostrzyły wzrok mojego
przyjaciela, Ŝe zamiast dostrzeganego świadomie delikatnego piękna, po
które się wybrał na daleką łąkę, jego cień rejestrował agresję przyrody?
Oczywiście fotografii tych jest cała seria, ja wybrałam tylko jedną i mój
wybór, jak równieŜ konieczność redukcji rozdzielczości profesjonalnego
zdjęcia stanowił cień cienia tego zdjęcia.
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Oderwę się od przyrodniczych przykładów. W astrologii dyskutuje
się nad pojęciem Lilith: czy stanowi ona symptom czegoś, czy symptom
braku czegoś. Legenda o Lilith jest niedookreślona, podobnie jak jej postać.
Astrolodzy twierdzą, Ŝe przejawia się inaczej u męŜczyzn niŜ u kobiet. śe
posadowiona w strategicznym miejscu horoskopu moŜe sugerować róŜne
nieszczęścia ale i wybory, zwłaszcza kobiet. śe w horoskopie moŜe
pokazywać aborcję, zabójstwo dziecka, ale i feminizm.
Piotr Piotrowski definiuje osobowość Lilith jako symbolizującą cień,
wszystkie elementy psychiki, które, na co dzień stanowią dla nas tabu.
Tranzyty Lilith wydobywają na powierzchnię, właśnie to, co chcemy ukryć,
lub zapomnieć.
Ewa Kornafel widzi ją jako uosobienie kobiecej świadomości swojej
siły, którą męŜczyzna odbiera jako postać ataku na swoją męskość.
ZauwaŜa ona, Ŝe feministki, polityczki, kobiety walczące o wolność
najczęściej mają Lilith w Wodniku lub połączoną z Uranem
Wojtek Jóźwiak widzi Lilith jako puste miejsce na orbicie księŜyca
symbolizujące puste miejsce w Ŝyciu (tekst z 28.12.2012 – p.t „Puste
miejsce (orbity), głodne duchy, brak języka jak brak ciała”
Ja przeprowadziłam kiedyś analizę czterech pokoleń matek i córek o
silnej Lilith z problemami w trzech pokoleniach z urodzeniem dziecka i
ujawnieniem się choroby psychicznej po porodzie. Były to koniunkcje Lilith
w ich horoskopach urodzeniowych z Neptunem, KsięŜycem i Uranem. Ja
sama mam w urodzeniowym horoskopie koniunkcję Lilith z KsięŜycem i
interpretuję to śladem Wojtka, jako zawiniony brak, pustkę po czymś, co
nie zaistniało, a powinno.
W dyskusji o Lilith na Akademii Astrologii ktoś określił ją jako drzazgę
tkwiącą w naszej osobowości.

74

Patrząc na przedstawione na wstępie fotografie moŜna powiedzieć,
Ŝe moja odzwierciedla przekonanie, iŜ cień czasem lepiej coś oświetla niŜ
blask, a fotografia Jurka wskazuje bardziej na drzazgę.
Jednak oboje wiemy, Ŝe jest to brak w naszych osobowościach,
działanie „głodnych duchów”, który przejawia się inaczej, a jednak
koresponduje ze sobą.
Podsumowując: Jurek powinien dalej robić piękne zdjęcia, a ja,
mizerna naśladowczyni, je komentować. Czy to oznacza, Ŝe dzięki temu
nasze duchy przestaną być bardziej głodne?
Mój stryj specjalizował się w wytworze leczniczych win lub dŜemów z
mniszka lekarskiego. Niestety, miały one obrzydliwy smak. I do tego
sprowadza się znaczenie Lilith najbardziej przyziemne i trywialne. I tak źle i
tak niedobrze. Jedno uleczy, drugie popsuje.
A na koniec jeszcze jeden dmuchawiec Jurka: tym razem delikatny i
śliczny:
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1. Kwiatostany mniszka • autor: Wojciech Jóźwiak2013-05-27 08:40:01
Zwykle patrzymy na ulotne dmuchawce (dojrzałe kwiatostany mniszka lekarskiego) i nie
zastawiamy się nad tym, czy one są. Są: wyrafinowaną wyrzutnią nasion tej rośliny. Ale
kaŜde nasienie jest juŜ gotową rośliną. Nie jest plemnikiem-haploidem jak latający pyłek
sosny, jest całym kompletnym gotowym do dalszego rozwoju organizmem. Ten organizm
jest przez swoją ojcomatkę macierzystą roślinę dosłownie rzucany na wiatr. Jaką ma
szansę wykiełkować i zakorzenić się itd? 1 na milion? Tam gdzie padnie nie od razu
obumiera. (Bo z reguły NIE ma szans dalszego rozwoju.) Nasiona gromadzą się w glebie.
Tam czekają na okazję. Okazją dawniej mogło być przyjście dzika, który przerył darń i
naruszył dotychczasowych roślinnych dominantów. Dzisiaj okazji jest więcej, przede
wszystkim ludzkie nieustanne grzebanie w ziemi. Homo sapiens jest przede wszystkim
zwierzęciem Uporczywie Grzebiącym. Gleba jest naładowana, nabita nasionami. Gęsta od
nich. Niektóre nasiona czekają w glebie miesiące, inne po kilkanaście kilkadziesiąt lat. W
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Japonii znaleziono nasiona w suszonych cegłach z wykopalisk sprzed iluś tysięcy lat.
Wykiełkowały.

2. Kiełkowanie • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-05-27 08:55:27
Bardzo dziękuję za komentarz, trochę mi wyjśniło sprawę czekiwania roślin na wykiełkowanie nawet
po wielu latach. "Uzbrojenie" nasionka dmuchawca w pierzastą lotkę pozwala mu polecieć dalej od
macierzystej rośliny, ale chyba utrudnia ukorzenienie się. A jednak rosną przewaŜnie kępami, potrafią
zachwaścić cały trawnik, którego przecieŜ nie rozkopujemy ani nie wzruszamy jego ziemi. CzyŜby
nasionka mniszka nie potrzebowały głębszego zakopywania tylko oczekiwały na zeschnięcie lub
zgnicie lotki, która wykonała juŜ swoje zadanie?

3. Mniszek c.d. • autor: Wojciech Jóźwiak2013-05-27 12:11:12
AŜ takich szczegółów z Ŝycia mniszka nie znam :) Poruszenie gleby na pewno
kiełkowaniu mniszka pomaga, ale chyba wystarcza dochodzenie światła do gleby. W
zwartej pokrywie wysokich traw mniszek się nie wysiewa, a na koszonych lub deptanych
trawnikach tak.
W zwartej pokrywie wysokich traw w ogóle mało co ma szansę wyrosnąć. Ja obserwuję
koło mnie, Ŝe głównie głogi potrafią sforsować tę barierę. Często na porzuconych polach
jako pierwsza nie-trawna formacja wyrasta sawanna głogowa. Tak jest koło mnie
wzdłuŜ autostrady pod Grodziskiem. Tak było ...dzieści lat temu na polach-łąkach pod
Wilanowem gdzie teraz paskudna i szczęściem nieskończona Świątynia Opaczności.
Podobno pampa w Argentynie to wynik niedopuszczenia drzew (czyli lasu) przez trawy mimo klimatu zupełnie "leśnego". Ale tam nie bylem, więc nie będę się wymądrzał.
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12. Enerdówek 2013
Nie interesuje mnie sport. A juŜ piłka noŜna zwłaszcza. Jeśli
oczywiście ma ona jeszcze coś ze sportem wspólnego. A nie ma nic a nic. W
niedzielę zmordowana wróciłam z weekendowej wyprawy do Galerii
Mistrzów Dawnych w Dreźnie, gdzie zamiast spać w hotelu po męczących
spacerach w lejącym deszczu i siedmiuset z hakiem kilometrach w
samochodzie, zmuszona byłam wysłuchiwać do rana wrzasku niemieckich
kibiców. No ale trudno, mówi się. Całkowicie juŜ rozbudzona o czwartej
rano zmobilizowałam wszystkie siły organizmu do walki z niesprzyjającymi
okolicznościami pocieszając się, Ŝe juŜ wracam i Dzień Matki jako święto
rodzicielki zafundowane mi przez wdzięcznego syna wreszcie ma szansę się
skończyć. Jeszcze tylko...
Ochrzaniona podczas śniadania (wkalkulowanego po europejsku w
cenę hotelu) przez panią kapo za to, Ŝe do nalania kawy uŜyłam
przezroczystego kubka z uchem ponoć przeznaczonego do herbaty zamiast
identycznego białego kubka z uchem słuŜącego do nalewania kawy, a po
zorientowaniu się, Ŝe jestem Polką i niewiele z jej wykładu na temat
przeznaczenia poszczególnych naczyń do określonych celów nie rozumiem
(albo raczej nie chcę rozumieć), wezwała pomoc w postaci osiłka, którego
wykład był bardziej dogłębny, cóŜ nadal w języku niemieckim. Niestety,
angielskiego nie znali, nie mówiąc juŜ o polskim, a ja nie miałam ochoty
stresować się faktem, Ŝe w dawnej, ale nie istniejącej obecnie NRD za
niemałe przecieŜ euro, hotelowa obsługa śmie gościowi zwracać uwagę na
jakiś bzdet. W dodatku podpadłam im totalnie, bo wychodząc z jadalni o
dwóch kulach nie byłam w stanie zanieść brudnych naczyń do ustawionego
w kącie wózka, ale do przepychanek nie doszło. Wzruszyłam ramionami,
poszłam sobie, i tyle. Śniadanie było smaczne i obfite, a ja niewyspana nie
miałam ochoty na Ŝadne walki.
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Ale pamięć starego człowieka przywołuje podobne zdarzenia i
analogie, a ja przypomniałam sobie (wcale tego nie chcąc) podróŜ z Polski
do Odessy we wczesnych latach siedemdziesiątych. OtóŜ na miejscu w
Odessie obsługa nie chciała wypuścić naszej wycieczki z wagonu sypialnego
pociągu bez wyjęcia koców i powłoczek z pościeli i złoŜenia tego
wszystkiego w stosowną kostkę w określonym miejscu posłania (koniecznie
w nogach!). Tak czy siak komunizm ujawnia swoje oblicze w najmniej
spodziewanych momentach: — Masz obowiązek stosowania się do reguł,
które wcale nie muszą ci być znane, a które wymusza się w celu ukazania
ci, jakim jesteś śmieciem wobec wszechwładzy przekonania, Ŝe to, co robi
władza jest konieczne, stosowne i istotne, słuszne i sprawiedliwe, a wręcz
niezbędne, chociaŜ nie ma Ŝadnego praktycznego ani nawet ideologicznego
znaczenia. Pogarda dla człowieka i jego indywidualności w stanie czystym,
wyekstrahowanym z ogólnych logicznych wskazań międzyludzkiego
współŜycia.
W Odessie Ŝądanie układania koców i zdjęcia pościeli chociaŜ miało
jakiś sens praktyczny — oszczędzenia pracy obsłudze, a tutaj Ŝadnego!
Naczynia myje się w zmywarce, zarówno kawa jak i herbata z termosu
miała ciepłotę letniego pieca, wrzątek nie rozsadziłaby więc szklanki, kogo
to powinno obchodzić jakiego koloru biorę kubek: biały czy przezroczysty?
Właściwością Wschodnich Niemców jest niechęć do informowania
kogokolwiek o regułach (wymaganych!). śeby znaleźć właściwe wejście na
wystawę spośród kilku bram i kilku aktualnych wystaw trzeba otworzyć
cięŜkie drzwi kaŜdej, a czasem i wejść po schodkach, poniewaŜ na zewnątrz
nie ma Ŝadnej informacji. śeby wejść do ubikacji (bilet muzeum za 10 euro
uprawnia do skorzystania z bezpłatnej toalety) naleŜy biletem tym
przeciągnąć przed czytnikiem. Czytnik ma trzy światełka czerwone na
górze, jedno zielone na dole i większość klientów ( takŜe Niemców)
przeciąga podłuŜnym biletem z lewa do prawej, przytyka go do górnych
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światełek, a w trzeciej kolejności do jednego dolnego (siła mentalna trzech
czerwonych przewaŜa nad jednym zielonym), a w ostateczności, skoro
bramka nie chce się nadal otworzyć, próbuje podkładać bilet pod spód, jak
w czytniku cen w marketach. Tymczasem nic z tego, a nikt nie wpadł na
pomysł, Ŝeby umieścić obok informacyjny obrazek.
Pewien człowiek, Anglik zresztą, nie mogąc porozumieć się w
ojczystym języku z obsługą muzeum, z stojącą za plecami kolejką ludzi
podobnie jak on nie mających pojęcia jak skorzystać z biletu do siusiania, a
nie zwiedzania, nie bacząc, Ŝe znajduje się w przybytku kultury wpadł we
wściekłość, zrobił się czerwony i siny na twarzy i utknął pod kołowrotem,
poniewaŜ był gruby i nie dał rady się przecisnąć ani przeczołgać. Ja stałam
z boku i obserwowałam jakiś czas, aŜ trafił się ktoś, kto wiedział co zrobić.
OtóŜ trzeba było przeciągnąć biletem z góry na dół, a nie z lewej do
prawej; z buziami aniołków patrzącymi w lewo, a loczkami na głowie na
prawo, mieszcząc się między skrajnymi czerwonymi światełkami.
Towarzysząca mi znajoma miała jednak problem: powiedziałam jej, Ŝeby
ciągnąć z góry na dół, ale ona miała na bilecie inny obrazek niŜ ja:
mianowicie Świętego Sebastiana najeŜonego strzałami i zasada przytykania
lewego boku (gdzie miał najwięcej strzał) do czytnika nie sprawdzała się.
Świętego naleŜało ustawić na głowie, prawym bokiem do światełek i
wówczas moŜna było iść i spokojnie siusiać w zgodzie z obowiązującymi
regułami i w godnym poczuciu spełnionego obowiązku.
Cała reszta muzeum była w porządku, jeśli pominąć zakaz
fotografowania (który spowodował, Ŝe nazwiska niektórych mistrzów
zapisałam z błędem i teraz ojczulek Google karci mnie, Ŝe takiego geniusza
malarza świat i on nie zna (co, najgorsze, dotyczy pewnego obrazu,
najlepiej zapamiętanego przeze mnie i korespondujacego z dziełem innego
malarza, oglądanym w Luwrze), no i fatalnego oświetlenia, powodującego,
Ŝe niektóre obrazy z powodu podwójnych poblasków (farby olejnej i szyby)

80

nie dawały się oglądać mimo wędrowania po całej sali i przeciskania się
przez tłumy. Ale to detale w końcu. Reszta geniuszy znanych i uznanych
była dostępna (łącznie z nazwiskami twórców i tytułami dzieł)) do kupienia
na pocztówkach za 99 eurocentów i w Google–grafika oczywiście teŜ. W
dodatku ja bardzo ceniłam sobie obecność w większości sal wygodnych
siedzisk, pozwalających kontemplować niektóre dzieła, a takŜe czasami
odpocząć.
Ale gdy na początku sztuki połoŜy się na stole strzelbę, to w ostatnim
akcie ktoś musi z niej wystrzelić. Na początku tej opowieści był mecz Borusii
Dortmund z Bayerem Monachium. W poniedziałek rano, juŜ w Polsce,
głodna wiadomości, co się działo w ojczyźnie w czasie mojej nieobecności,
dowiaduję się w TVN 24 na pierwszym miejscu o tymŜe meczu, choć
upłynęło odeń ponad 32 godziny! I w dodatku, nie dość, Ŝe sprawa na
pozór nie dotyczy Polski, okazuje się, Ŝe jednak jest dla niej jak najbardziej
istotna; prezenterzy i prezenterki aŜ zachłystują się: niejaki Lewandowski
opuszcza przegranych i sprzedaje się zwycięzcom. Ale wieści! Klękajcie
Polacy! Polak sprzedał się, choć jeszcze nie wiadomo za ile. Jak za duŜo, to
chwała mu. Ale kogo normalnego to nie zniesmacza? No i w Podkarpackim
wybrali nowego marszałka, nie z tych zaprzyjaźnionych koalicjantów, jak
miało być, tylko dzięki przyjaciołom z wrogów. Całkiem jak w bajce
Ignacego Krasickiego „Przyjaciele: — „wśród serdecznych przyjaciół psy
zająca zjadły”. Dodam, Ŝe z aprobatą publiczności.
Człowiek, który nie uwaŜa tych spraw (wyboru marszałka) za
nadmiernie istotne lub w ogóle istotne (decyzje jakiegoś kopacza piłki)
czuje się nie na miejscu, zarówno w enerdówku jak i tu. Jego myśli krąŜące
jeszcze wokół takiego czy innego dzieła sztuki, obecności na obrazie
jakiegoś rekwizytu symbolizującego sprawy, które wymagają rozwaŜenia,
sytuują go poza zdrową częścią społeczeństwa, zainteresowaną w ogóle
czymś innym. I nie jest to bynajmniej problem odmiennego hobby:
oglądania meczu czy oglądania wystawy, wszak moŜna lubić i jedno i
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drugie. To problem, z którym musi się zmierzyć kaŜdy z nas, choć
większość ucieka od tego, jak diabeł od święconej wody: jesteśmy razem
ze wszystkimi czy niekoniecznie.

Katarzyna Urbanowicz

komentarze

1. zazdroszczę oglądania Mistrzów • autor: Teresa „Teresti”2013-06-04 00:14:36
Piękny prezent na Dzień Matki, Katarzyno. W zeszłym roku w wakacje byłam w galerii
Ufici we Florencji i podziwiałam dzieła dawnych mistrzów włoskich. Zrobiłam tylko jeden
błąd, wybrałam się tam w towarzystwie mieszanym i ciągle musiałyśmy gonić i szukać
męŜów z koleŜanką. Bo oni ciągle nas poganiali i siadali na kaŜdej ławeczce ze
"zmęczenia", lub znudzenia jak kto woli.
Natomiast jeśli chodzi o sport, a piłkę noŜną w szczególności to stanę w obronie tego
szaleństwa, bo to jest jeden z nielicznych tematów którym się dobrze bawię razem z
męŜem właśnie.
A do Enerdówka jeŜdŜę na zakupy. Od mojego domu do najbliŜszych miasteczek mam
pół godziny drogi po autostradach. I nie muszę nocować w hotelach. U nich w miejscach
publicznych są toalety ze światełkami które opisałaś i równieŜ nie wiem nigdy który guzik
mam nacisnąć aby drzwi się otworzyły i nie zatrzasnęły.

2. Ja takŜe • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-06-04 08:21:47
Ja takŜe zazdroszczę Ci oglądania mistrzów włoskich! Sama juŜ chyba nie dam rady
wybrać się tak daleko. Najgorzej, Ŝe gdy wspomnę sobie swoje lata szkolne, to wycieczki
po róŜnych muzeach (choć bez takich mistrzów!) traktowałam jako zło konieczne. Do
fascynacji sztuką teŜ chyba trzeba dojrzeć.

3. NRDówek i zasady • autor: Przemysław Kapałka2013-06-06 20:14:02
Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, Ŝe u naszych zachodnich sąsiadów jeszcze taka
mentalna nędza. AŜ moŜna się dowartościować :)

82

Inny przykład komunistycznych reguł: Ryga, rok 1998. Stoję na peronie i czekam na
podstawienie pociągu. Wreszcie pociąg wjeŜdŜa, a ludzie jak stali tak stoją, nikt nie
wsiada. Postanowiłem spróbować i otworzyłem drzwi. Natychmiast przyszedł ktoś ze
środka i zamknął, ale to z jaką złością! Potem dowiedziałem się od współpodróŜnego, Ŝe
wsiada się dopiero 15 minut przed odjazdem.
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13. Co moŜna robić na WieŜach Babel (poza
spadaniem)
W Galerii Mistrzów Dawnych obejrzałam obraz “The Building of the
Tower of Babel”, Martena Van Valckenborcha powstały w roku 1595. W
internecie moŜna obejrzeć go w wielu miejscach, a zwłaszcza pod adresem:
http://marinni.livejournal.com/495729.html?thread=5531249
Autorka tej strony zadała sobie trud zgromadzenia ogromnej ilości
fotografii dzieł malarstwa od XVI wieku do czasów współczesnych
przedstawiających WieŜę Babel, m. in. i wspomnianego malarza. Okazało
się, Ŝe Van Valckenborchów było kilku, wspomniany juŜ Marten, jego brat
Lucas, który jedną ze swoich wersji namalował w 1568. Malował teŜ je
najsłynniejszy ze wszystkich autorów tego motywu Pieter Bruegel, w 1563 i
1964 roku, a jego uczniem był Marten Van Valckenborch.
MoŜna takŜe obejrzeć je pod adresem:
http://babelstone.blogspot.com/2008/12/72-more-views-of-tower-ofbabel.html
KaŜdy z wymienionych wyŜej malarzy stworzył po kilka wersji tego
motywu, byli takŜe inni jego miłośnicy. Ich dzieła rozrzucone są po całej
Europie, w rozmaitych muzeach. O Martenie moŜna przeczytać tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marten_van_Valckenborch.
Obraz z Galerii Drezdeńskiej jest wręcz nasycony szczegółami.
OdróŜnić go moŜna od innych podobnych pewnym szczegółem z pierwszego
planu: prawdopodobnie kierujący pracami dostojnik we wschodnim ubiorze
i turbanie jest osłaniany jasną parasolką. Niestety, rozróŜnienie detali w
galerii było bardzo trudne z powodu wadliwego oświetlenia, zaś na
dostępnych w internecie odwzorowaniach przybliŜeń fragmentów nie
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znalazłam. MoŜna jednak powiedzieć, Ŝe obraz przedstawia końcówkę prac,
bowiem do skończenia wieŜy niewiele juŜ zostało. Nie ma jednak mowy o
tym, Ŝeby ktokolwiek z niej spadał (jak na kartach Tarota). Jedynie gdzieś
na horyzoncie zbierają się burzowe chmury. Rozbudowany pierwszy plan
nie pozostawia wątpliwości, Ŝe autorowi najbardziej zaleŜało na
przedstawieniu pracowników rozmaitych zawodów, co prawdopodobnie
było ukłonem jego gildii – Św. Łukasza w Antwerpii w kierunku innych gildii.
Zdobywanie ich sympatii zapewne na niewiele się zdało, poniewaŜ
zmuszony został do emigracji do Frankfurtu, gdzie uzyskał obywatelstwo i
do śmierci prowadził wraz z bratem warsztat malarski.
W czasie zwiedzania zobaczyłam jeszcze jeden obraz, który w zapale
uznałam za kolejną wersję, tym razem miejską WieŜy Babel. Jej autorem
był świetnie nam znany z przedstawień barokowej Warszawy Bernardo
Belotto (zwany Canaletto). Obraz zatytułowany „Die Trümmer der
ehemaligen Kreuzkirche in Dresden 1765” (Ruiny dawnego kościoła KrzyŜa
w Dreźnie). moŜna obejrzeć tu:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernardo_Bellotto,_il_Canaletto__Le_rovine_del_vecchio_Kreuzkirche,_Dresda.jpg
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Jednak skojarzenie jest tak silne, Ŝe moŜna zastanawiać się czy
malarz celowo nie przedstawił prac rozbiórkowych kościoła w scenerii
miejskiej nawiązując do kulturowych skojarzeń. Pod ocalałym fragmentem
krzątają się robotnicy, widoczna jest nawet prowizoryczna wiata, oparta o
pozostałą część kościoła, gdzie pracują rzemieślnicy. Na pierwszym planie i
tu wybijają się postaci „waŜnych osób” w czerni, kierujących pracami. Liczni
gapie zwracają uwagę kolorowymi strojami dam, a najbliŜej widza, tyłem do
całej budowy siedzi obściskująca się para, sądząc po stroju kobiety, raczej
gminnego pochodzenia. Cały obraz wydaje się ilustracją gapiostwa i
obojętności, z jaką otoczenie przyjmuje ruinę czegoś, co kiedyś było święte,
a stało się stertą gruzów.
Przeglądając rozmaite wersje WieŜy Babel na stronach internetowych
Marinni trafiłam na WieŜę Babel z... butów. Od razu skojarzyła mi się

86

fotografia tego obrazu z treścią mojego 10 odcinka blogu, poświęconego
właśnie butom. Autorem obrazu o tytule „The Tower of Babel” jest Michael
Lassel , a dostępny jest na stronie:
http://www.lassel-michael.de/werke/index.html
WieŜa Babel Lassela ma za podstawę stertę papierzysk, map i
ilustracji (a wśród nich WieŜy Babel, wyŜej znajduje się piramida z butów
obróconych do widza podeszwami, oddanymi bardzo realistycznie, ale
niezbyt zniszczonych, kaŜdego o indywidualnym, róŜniących się od innych
kroju wzoru, niemniej tylko męskimi (brak butów na wysokich obcasach i o
Ŝeńskim kroju podeszwy), najwyŜej zaś umieszczone są fotografie
przodków, zapewne zmarłych. Tłem całej tej piramidy jest stara ściana
drewniana, niejednolitej barwy, zryta przez korniki, a nadciągającą chmurę,
która zaraz obali wieŜę reprezentuje odrywający się fragment zmurszałej
deski, godzącej w miejsce na szczycie piramidy stanowiące podstawę
fotografii.
O sensie przedstawienia obrazu moŜna spekulować rozmaicie, choć
nie jest on jednoznaczny. Ta niejednoznaczność moŜe takŜe częściowo
wynikać z nie do końca przemyślanego projektu — jakby autor obrazu
zachłysnął się pomysłem i uszły jego uwagi niektóre konsekwencje
zastosowanego rozwiązania. Bo co moŜna wywnioskować z takiego układu
WieŜy Babel? To, co najwcześniej ulegnie zniszczeniu, to fotografie ludzi na
szczycie. Czy reprezentują oni nie tyle naszych przodków, czy pamięć o
nich, ile ludzi w ogóle? Przetrwać miałyby po nich (przynajmniej część)
buty, jako przyziemny symbol ludzkiej egzystencji. Dlaczego jednakŜe
pozostaną zniszczone papiery? Jako ideologie, które przetrwają wszystko,
łącznie z ideą WieŜy Babel? Na fotografii WieŜy Babel, stanowiącej
podstawę piramidy widnieje podpis „Teszat”, co oznacza w języku
węgierskim „test”. Czego więc testem jest ta wieŜa z butów? Przetrwania?
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Sensu Ŝycia? Jego wartości? Umiejętności porozumienia się (ale kogo z
kim?)
Na stronie wspomnianego malarza jest wiele obrazów inspirowanych
ideą WieŜy Babel. Przedstawiają one piramidy z ksiąŜek, z fotografii, z
bibelotów zamkniętych w zniszczonej szafce, z kart i figurek szachowych,
kuchennych naczyń. Są to obrazy prezentujące fascynacje graciarniami,
którą Lassel dzieli z wspomnianym juŜ w moim blogu (4 odcinek) malarzem
Jackiem Yerka.
Niemniej ta graciarnia jest inna, bardziej realistyczna, zamknięta, nie
prowadzi z niej Ŝadne wyjście ku światłu, jak u Yerki i to mnie nieco od niej
odstręcza. Ale tylko nieco, poniewaŜ sama w sobie zawiera inne, ciekawe
inspiracje. Mnie, jako kobietę z Ceres na ascendencie interesują bardzo
sprawy kuchenne, dlatego teŜ ze szczególną ciekawością przyglądałam się
obrazowi zatytułowanemu „Stielleben” – martwa natura. Z tą nazwą i z
pewnym obrazem oraz innymi martwymi naturami w Galerii Drezdeńskiej
spotkały mnie (w zakamarkach mojego umysłu) ciekawe przygody, dlatego
zajmę się wszelkimi „Stielleben” w kolejnym odcinku.

Katarzyna Urbanowicz

komentarze

1. Turm zu Babel • autor: Wojciech Jóźwiak2013-05-31 08:47:18
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http://www.lassel-michael.de/images/turmbabel.jpg
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2. Podpis pod kartką... • autor: Wojciech Jóźwiak2013-05-31 08:51:47
Podpis pod kartką z WieŜą Babel brzmi: "LASSEL", gdzie pierwsze L i drugie S są
odwrócone. Co to znaczy i w jakim języku, nie dojdę.
Ta kolekcja WieŜ Babel - niesamowita.
Zastanawiam się teŜ, czy ktoś - jakiś bogaty Amerykanin lub Chińczyk - zbudował realną
REPLIKĘ którejś z tych malarskich wieŜ?

3. Ja przeczytałam • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-05-31 09:57:06
Przeczytałam od lewej do prawej jako lustrzane odbicie, jedno S wzięłam za Z i tłumacz
identyfikujący język tak mi wyrzucił nazwę. W dodatku owo słowo "Tiszet" czy "Teszet"
gdzieś plącze się w meandrach mojej pamięci, moŜe kiedyś się pojawi. MoŜliwe, Ŝe
Lassel to po prostu nazwisko malarza.
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14. Stillleben (Martwa natura) — (1)
Wiele waŜnych spostrzeŜeń zaczyna się od pomyłek. A ja, jako
osobowość z urodzenia po strzelcowemu naiwna często się mylę i często
pomyłki te prowadzą mnie w nieoczekiwanych kierunkach, stają się
inspiracją do całkiem innych spraw.
Wydaje mi się, Ŝe przyziemny umysł babć – starych kobiet (ale i
męŜczyzn, chociaŜ ci nie martwią się tym tak bardzo, jak sprawami
najwyŜszej rangi politycznej i ideologicznej) nakierowany jest w dzisiejszych
trudnych czasach na zapamiętanie licznych PIN-ów, NIP-ów, REGON-ów,
haseł, kodów dostępu do domofonów, bankomatów, skrzynek pocztowych i
innych miejsc waŜnych dla codziennej egzystencji, a więc na
przypominanie haseł, (czasami na niespodziewane Ŝądanie — np. „Jeśli
powtórnie wprowadzisz mylne hasło po 30 sekundach bankomat zatrzyma
twoją kartę”) a nie, jak dawniej, na przypominanie wydarzeń i emocji,
cechujące babcie czasów minionych.
Owa hasłowość przeŜyć, zapisywana w umyśle, jak w katalogu
powoduje wielką liczbę skojarzeń (kaŜdego z kaŜdym) ich
równouprawnienie względem siebie oraz konieczność uruchamiania umysłu
dla segregacji wagi tych ścieŜek dostępu do meandrów umysłu własnego i
cudzych. KaŜda pomyłka skutkuje wówczas własną historią, a wiele z nich
zasługuje na opowiedzenie tu, czy gdzieś indziej. Dlatego ośmielam się
opowiedzieć historię takiej pomyłki.
Wspomniałam juŜ, Ŝe w Galerii Drezdeńskiej (w przeciwieństwie do
muzeów paryskich, gdzie nie zabrania się robienia zdjęć, tylko nie wolno
uŜywać lampy błyskowej; i chyba teŜ podobnie jest w większości polskich
muzeów) nie wolno fotografować. Oczywiście robienie fotografii dzieł sztuki
mija się z celem — w internecie są dostępne lepsze i wyraźniejsze; zawsze
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moŜna je obejrzeć i najczęściej na własny uŜytek skopiować. Mnie mój
słabiutki aparat odziedziczony po nastoletnim wnuku, który posługuje się
lepszym sprzętem potrzebny byłby tylko do sfotografowania informacji
towarzyszących obrazom. Byłam więc skazana na notatki w bardzo złym
świetle, a poruszając się o dwóch kulach musiałam manewrować
długopisem i notatnikiem przeciskając się między tłumami zwiedzających.
W dodatku nie znam języka niemieckiego, więc błędy zapisu były
nieuniknione.
Na drugiej pozycji w swoim notatniku zapisałam coś, co zaczynało
się od „Christoph”, dalej było „Stiellebe... coś tam, coś tam... zwei coś tam,

coś tam ...1658” i wielkim napisem: „Głowa Cielaka Luwr!!!”
Po powrocie szczęśliwa, Ŝe nie muszę juŜ nigdzie łazić i truć się
proszkami przeciwbólowymi ani wślepiać oczu w nudną autostradę, dbając
o to by kierowca był w formie, po odespaniu wycieczki, zasiadłam przed
komputerem poszukując owej „Głowy cielaka”, która miała stanowić
korespondencję z, a moŜe nawet inspirację obrazu Francisco Goya y
Lucientes, z 1746 r, o tytule: „Martwa natura z głową byka” wystawionego
w Luwrze (omówionego i przedstawionego w odcinku 93 I serii „Babci”).
Wprowadziłam więc chwiejnie zapisaną frazę do „Googla” i
wszelkich innych wyszukiwarek natrętnych i niechcianych, nie dających się
prostymi sposobami wykasować, podmieniających co kilka dni domyślne
Google, (zanim bardziej internetowo utalentowane młodsze pokolenie nie
rozwiąŜe problemu wykasowania tychŜe), ale Ŝadna z nich nie była lepsza
od poprzedniej; wszystkie Ŝadnego takiego twórcy, jak Christoph Stiellebe...
nie znały i nie odnotowały.
Nie lubię martwych natur. Nie lubiłam juŜ ich jako licealistka,
uczestniczka malarskich kursów w Pałacu Kultury i Nauki, z których mnie
wyrzucono mimo nagrody na „Expo 58” poniewaŜ nie reprezentowałam
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właściwego pochodzenia społecznego (co moŜe jakoś zmieniło moją
Ŝyciową drogę – nie wiem). Jednak wówczas, mimo mojej złości i
wściekania się na prowadzącego zajęcia rozumiałam, Ŝe martwa natura ma
słuŜyć nauce rzemiosła. CóŜ, kiedy dobór tematów owych martwych natur
był nudny jak flaki z olejem: na oparciu krzesła zawieszona jakaś bura
tkanina, na jej tle owoce i warzywa (dostępne wówczas w Polce i w kuchni
prowadzącego zajęcia), a więc jabłko, marchew, kartofel; nieśmiertelny
wazon z bladym pobłyskiem na brzuszku (uŜyj koloru dopełniającego,
pamiętaj!), a jak akurat była dostępna w duŜych ilościach Ŝółta farba
(uŜywaliśmy najtańszych farb do ścian do nabycia w mydlarniach za grosze
– stały zawsze pootwierane papierowe worki z nimi pod ścianami sklepów),
to czasem dorzucano do koloru jakąś ozdobną tykwę lub Ŝółty kwiatek,
Ŝeby męczyć się nad wyprodukowaniem odpowiedniego odcienia fioletu.
Nudy na pudy, podczas gdy moja fantazja twórcy szalała po wyŜynach
wyobraźni. No i kochałam kolory zieleni butelkowej i leciutko przydymionej
czerwieni makowej, a nie Ŝadne stateczne burasy: sepie, umbry i ugry
(które nazywałam sraczkowymi)!
Ową niechęć do martwych natur zachowałam do pobytu w Luwrze, a
najbardziej jej przełamaniu posłuŜył obraz Goi.
Nic dziwnego, Ŝe gdy zobaczyłam w Dreźnie coś w tym stylu,
prawdziwej martwej natury, dusza zerwała się do lotu, a wyobraźnia
zaczęła pracować. Niestety, pod tym tytułem i tego autora obraz był nie do
odnalezienia.
W końcu po Ŝmudnym posługiwaniu się internetowymi
tłumaczami poprawiłam niemiecki wygląd plakietki informacyjnej.
Prawdopodobnie wyglądała ona tak: — Christoph jakiśtam „Stiellleben mit
zwei Kälbersköpfen” 1658 – martwa natura z głowami dwóch cielaków (nie
znaleziono niestety). Przerzuciłam rozmaite katalogi malarstwa dostępne w
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internecie, ale na taki obraz nie trafiłam, co zrozumiałe, skoro nie zdąŜyłam
widać zapisać nazwiska mistrza.
Zasmucona poszłam wczesną porą odsypiać mecze niemieckich
kibiców i przyśnił mi się sen z prawdziwą martwą naturą, z samych
martwych zwierząt i ludzi, nad którymi stały roześmiane nagie postaci w
stylu Rubensa (ale bynajmniej, nie te znane nam na licznych reprodukcjach
grubaśne kobiety, ale postaci męskie, obejrzane na wystawie, z łydkami jak
mój obwód w talii, groźne i władcze, z tatuaŜami na ciele. Niektórym z tych
męŜczyzn towarzyszyły kobiety, równie nieatrakcyjne dla dzisiejszego oka,
poŜerające surowe mięsko, podobnie do bohaterów frazy cytowanego w
Gazecie Wyborczej poematu Juliana Tuwima „Bal w Operze”: (z
konstatacją, Ŝe treść poematu stosuje się takŜe do współczesności
najnowszej)
„Na talerzu Donny Diany
Ryczy wół zamordowany,
DŜawachadze, prync gruziński,
Rwie zębami tyłek świński,
Szach Kaukazu, po butelce
Rumu cum spiritu wini,
Przez pomyłkę tknął widelcem
W cyc grafini Macabrini,
Rozdzierane kaczki wrzeszczą,
Tłuszczem ciekną, w zębach trzeszczą,
A najgorzej przy kawiorze:
Tam - na zabój, tam - na noŜe,
A jak złapią - szczerzą zęby
I smarują głodne gęby
Czarną mazią jesiotrową,
A bieługi białe kłęby
śrą od razu na surowo,
Bo to dobrze, bo to zdrowo!
No i jak na zawołanie pojawiła się inna martwa natura. Obraz
zatytułowany : Frans Snyders — Stilleben mit der Hündin und ihren
Jungen ( wg tłumacza Google „Martwa natura z suką i jej chłopakiem”)
Kto jest suką? kobieta czy pies? Ale gdzie jest jej chłopak, tej suki
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oczywiście. Widać szczeniaczki, ale chłopaka suki nie. Inny tłumacz: Jungen
– młody, a nie chłopak. Więc zapewne: „martwa natura z suką i jej
szczeniętami” A więc kuchenna martwa natura z martwych trofeów jakiegoś
polowania z kucharką o bujnych kształtach i jej zalotnikiem, a pieskami pod
stołem.
Obejrzeć obraz moŜna pod adresem
http://www.wooop.de/poster-kunstdrucke/b/bilder-franssnyders/reproduktion/793842.html

Inne martwe natury tego malarza moŜna obejrzeć pod adresami:
jako: SpiŜarnia:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_SNYDERS,_The_Pantry.JPG
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a ponadto:

http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/Rubens--Van-Dyke-and-Jordaens/27-Frans-Snyders-Jan-Boeckhorst-Cook-in-the-Larder-163537.htm
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jako: sklep rybny:
http://www.londonfoodfilmfiesta.co.uk/Artmai~1/Snyders.htm
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_Snyders_005.jpg

i martwą naturę „owocową”:
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_Snyders_001.jpg

MoŜemy tu teŜ przeczytać o ich autorze.
Mówiłam, Ŝe babciom wszystko ze wszystkim się kojarzy i to ich
karma widać – zapewne moja teŜ. Więc — po przemyśleniu — ciąg dalszy w
następnym odcinku.

Katarzyna Urbanowicz
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15. Stillleben (Martwa natura) — (2)
Oprócz Snydersa i nieznanego mi z nazwiska Christopha sala nr 19 na II
piętrze Galerii Drezdeńskiej zawiera inne zgrupowane tu „ Europejskie
martwe natury”, a między innymi takich malarzy jak:
— Jan Davidszoon de Heem — holenderski malarz barokowy (ojciec 3
synów, równieŜ malarzy), którego wczesne martwe natury miały zwykle
myśl przewodnią (np: „Girlanda owoców z kielichem eucharystycznym”,
1648). Poza tym we wczesnym okresie malował głównie czaszki, klepsydry,
ksiąŜki, instrumenty muzyczne i przybory do pisania i palenia. Potem pod
wpływem Fransa Snydersa i innych malarzy flamandzkich zajął się
martwymi naturami o motywach roślinno kwiatowych często w oprawie
bogatych naczyń i draperii. Nie zajmował się martwymi zwierzętami
— Jan Vonck – malował martwe ptaki i czasem ryby. Jednak „martwość”
jest upozowana, ugrzeczniona, mało dramatyczna. Wydaje się, Ŝe dla tego
malarza śmierć jest tylko okazją do ukazania piękna tego, co się nie rusza,
a nie jakichś przeŜyć z nią związanych.
— David Teniers — malarz z upodobaniem zajmujący się Ŝyciem kuchni.
Jego obraz z Galerii nosi tytuł: „Vor de küche” i pokazuje zatrzymany w
ruchu moment kuchennej krzątaniny. Namalował kilka obrazów w tej samej
kuchni jednak za kaŜdym razem ma ona inny wystrój i wymowę. Obrazy te
składają się z dwóch części: lewa pokazuje martwą naturę z ułoŜonych lub
zawieszonych produktów, prawa — kuchenne prace i krzątaninę. NaleŜą
one do ulubionego przeze mnie rodzaju „bałaganiarskich” prac. Nie kładzie
jednak nacisku na wygląd martwych zwierząt, ale raczej na ludzką pracę
przy ich oprawianiu i przetwarzaniu. Niektóre obrazy moŜna obejrzeć:
http://www.kunst-fuer-alle.de/deutsch/kunst/kuenstler/kunstdruck/davidteniers-der-juengere/16255/1/133588/vor-der-kueche/index.htm
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a rozmaite sceny kuchenne:
http://archivum.piar.hu/batthyany/benda/doktori-kepek.htm

— Adriaen Von Utrecht — “Grosses Stielleben mit Hund und Katze”.
Martwe natury tego malarza odznaczają się Jowiszową nadmiarowością.
Wydaje się, Ŝe artysta chciał na swoich obrazach umieścić reprezentację
wszystkich przedmiotów istniejących na Ziemi, uczynić z nich coś w rodzaju
Arki Noego. Jest więc na tych obrazach mnóstwo owoców, tłusta pieczeń,
jakieś pasztety, z których wypada nadzienie, wielki czerwony homar
(martwy), papuga, piesek, małpka, kotek, a nawet wiewiórka (Ŝywe)
skrzypce i inne instrumenty muzyczne, nuty i bogate naczynia i całe
mnóstwo niezidentyfikowanych śmieci walających się po posadzce.
i inny obraz tego rodzaju:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adriaen_van_Utrecht__Gro%C3%9Fes_Stillleben_mit_Hund_und_Katze.jpg
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Interesująca jest wielka złota lub złocona misa stojąca na podłodze po
prawej stronie tytułowego obrazu:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adriaen_van_Utrecht_001.jpg
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W czasie poprzedniego pobytu w Dreźnie w lutym takie wielkie
misy widziałam ma wystawie klejnotów. Stało ich kilka na podłodze,
podłuŜnych lub okrągłych, o średnicy 50-60 cm i zastanawiałam się wtedy
do czego słuŜą: kąpieli dziecka? Na potrawy czy jako misy do mycia rąk
wydawały mi się zbyt duŜe (nie stawiano by ich teŜ na ziemi), innych
zastosowań nie potrafiłam sobie wyobrazić. Oglądając ten obraz teŜ nie
mogę odgadnąć ich zastosowania – stoją w niej butelki i bukłak z
napitkami.
Na wystawie oczywiście było wiele innych martwych natur, ale nie
utkwiły mi w pamięci. To co w niej zagnieździło się na stałe i najsilniej, to
martwe natury Fransa Snydersa (o których pisałam w poprzednim odcinku).
W internecie jest dostępnych ich mnóstwo i trudno wśród nich wyłonić
najlepszą, zawsze jednak robią wraŜenie, W „martwej naturze z suką i jej
szczeniętami” centralnym elementem jest biały ptak, prawdopodobnie gęś z
rozpostartymi skrzydłami leŜąca a właściwie zsuwająca się ze stołu w
towarzystwie zbliŜonego do niej wielkością martwego i wypatroszonego
dzika. (Jest tu pewne przekłamanie: dziczyznę najpierw oddziera się ze
skóry, a potem patroszy, jednak malarz celem dodania dramatyzmu scenie i
być moŜe, podkreślenia kontrastu ze sceną ludzkich zalotów i widokiem
płodnej suki pozostawił dzika w skórze — Jakby chciał opowiedzieć o
nieuchronności cyklu Ŝycia i śmierci)
Chcę jednak opowiedzieć takŜe o czymś innym – obrazie Ŝywego
(tym razem ciemnego ptaka) porywającego za koszulkę nagie dziecko.
Obraz namalował słynny Rembrandt, a nosi on tytuł: „Ganymed in den
Fängen des Adlers” 1635.
Nie podaję adresów internetowych poniewaŜ wystarczy wprowadzić
do wyszukiwarki grafiki „Rembrandt” i „Ganimed” i jest tego pełna strona,
do koloru do wyboru. Porwane dziecko jest niesłychanie skrzywione z
przeraŜenia, ale kurczowo ściska w rączce kiść czereśni. Pierwsze wraŜenie,
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które najczęściej komentowali oglądający z róŜnych wycieczek (łącznie ze
mną) wiązało się ze spostrzeŜeniem, Ŝe dziecko uniesione przez ptaka w
powietrze sika ze strachu, co na obrazie widać było doskonale z powodu
kontrastu z ciemnym tłem, na reprodukcjach mniej.
Ganimed, w mitologii greckiej nieprzeciętnie piękny młodzieniec
został porwany przez orła na zlecenie Zeusa i był elementem legendy o
homoseksualnym charakterze. Przez Rembrandta przedstawiony został jako
bardzo małe dziecko, niemowlę raczej. Czy wynikało to z sugestii co do
pedofilii Zeusa, czy przeciwnie, miało zatrzeć charakter homoseksualny
boskiego zlecenia? Wszak obraz namalowany został dla kalwińskiego
protektora malarza. Jaką rolę pełni tu naturalistycznie przedstawione
sikanie przeraŜonego dziecka? Czy tylko ma być obrazem jego strachu, czy
zawierać teŜ aluzję do zlecenia (Zeusowego, oczywiście)?
Ale wracam do ptaka. Ciemny ptak — agresor, atakujący, biały ptak
— ofiara. Skąd się wziął ten dualizm?

Katarzyna Urbanowicz
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16. Okulkowane buty
Obcowanie z dziełami sztuki powoduje chwilowe (niestety) zmiany
w patrzeniu na świat. LeŜę sobie na przykład i na chwilę odsuwam czytaną
ksiąŜkę błądząc wzrokiem po ścianach i zaczynam widzieć wszystko dookoła
siebie inaczej. KsiąŜki na półce juŜ nie są ksiąŜkami na półce, ale martwą
naturą z ksiąŜkami, kuchenne statki wypełniające zlewozmywak (bo na
razie nie chce mi się z nimi babrać i nikt mnie nie pogania, Ŝebym zmyła je
natychmiast) układają się w jakąś wiele mówiącą kompozycję. Ot, ten
garnek przesunę trochę bardziej w lewo, połysk na przezroczystej filiŜance z
dwoma uchami mógłby pojawić się bardziej na prawo, stanowiłby wówczas
przeciwwagę dla całej kompozycji zbyt bezładnej, Ŝeby uznać ją jako
artystycznie uporządkowaną. I jakby jeszcze zdjąć z półki i dołoŜyć całkiem
czystą karafkę...
MoŜliwe, Ŝe wyczucie plastyczne jest wrodzone. Przez całe Ŝycie
jednak kształtuje się je oglądając ładne i gustowne rzeczy, (a przynajmniej
uznawane za takie). Ukształtowawszy poczucie estetyki we właściwy sobie,
indywidualny sposób, odczuwa się dysonans, gdy coś zmusza nas do
oglądania rzeczy uznanych przez nas za zgrzytające, jak piasek w zębach.
Ja czasami czuję fizyczny ból, gdy miara tego zgrzytania jest wielka, jednak
nie przesadnie wielka, bo wówczas to coś staje się śmieszne, zabawne i
przestaje zgrzytać. Staje się satyrą, kpiną, ironicznym odwołaniem,
prowokacją.
Zgrzytanie takie odczuwam często oglądając „dzieła architektury” w
rodzaju pewnego ekskluzywnego czarnego domu towarowego w Warszawie
czy fotografie jednego z sanktuariów, nie zdradzę jakiego. Zgrzytanie takie
ostatnio dopadło mnie przy czytaniu Gazety Wyborczej. Ostatnio cierpię na
wyczulenie na motyw butów, więc nic dziwnego, Ŝe obejrzawszy modne
cuda (fotka poniŜej) doznałam uczucia cierpnięcia łydek. Podobno twory tej
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sztuki mają ogromne powodzenie wśród klientek. W dodatku nie moŜna
nawet ich uznać za artystyczne wytwory szewskie, poniewaŜ wytwórczynie
tego czegoś nabywają gotowe buty i oklejają je tylko piłeczkami. Cena
idiotycznie wysoka – 850 zł za parę. A firma produkcyjna otrzymała w
nagrodę GW i Raiffeisen Banku dotację 75 tys. zł.

Niestety, moda szczególnie wraŜliwa jest na dziwactwa niektórych
projektantów, a gdy jeszcze za ocenę estetyki biorą się banki.... Widuje się
czasem na zagranicznych relacjach z pokazów mody przepiękne stroje,
dopracowane i przemyślane, sprzedawane zapewne za bajońskie sumy,
jednak młodzi często idą drogą na skróty uwaŜając, Ŝe im bardziej
dziwaczne i toporne, tym lepsze. Musi walić po oczach.
Często nasza wraŜliwość na piękno tępieje. KaŜda z młodych kobiet
zakładająca rodzinę ma w oczach wizję swojego przyszłego mieszkania.
Jednak rzecz jest kosztowna, musimy często iść na kompromis z
moŜliwościami i nie zawsze znamy granice tego kompromisu. Zawodowi
projektanci wnętrz kosztują sporo i nie do końca są w stanie wczuć się w
naszą skórę, jak dzieło nie kaŜdego, nawet znakomitego artysty robi na nas
wraŜenie.
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Ja urządzałam swoje pierwsze mieszkanie (i wszystkie kolejne)
zupełnie na bakier z wymaganiami estetyki. Meble były uŜywane,
otrzymane za darmo od kogoś, kto miał zamiar je wyrzucić, kupowane
sprzęty najtańsze, a gdy juŜ mogłam cokolwiek nabyć nowego, to
schyłkowe lata osiemdziesiąte przyzwyczaiły nas do tego, Ŝe niewiele
sensownych rzeczy leŜy w sklepach i czeka na klienta — trzeba kupować, co
akurat jest.
Jednym słowem w jakimś momencie musiałam pogodzić się, Ŝe mam
co mam i moim zadaniem jest to tylko ułoŜyć czy ustawić tak, aby jak
najmniej zgrzytało.
Po latach przyzwyczaiłam się do wystroju swego mieszkania. Wiele
gratów rozpadło się i zostało zastąpione innymi gratami, część z nich
dopadły rozmaite kataklizmy losowe (np. kilkakrotne zalania mieszkania
przez sąsiadów). Wymiana okien i prucie muru z powodu awarii rur
dopełniło miary, aŜ wreszcie lat temu ileś doszłam do wniosku, Ŝe tak musi
juŜ zostać, a o lepszy wystrój mieszkania muszą zadbać moi spadkobiercy.
Nauczyłam się omijać wzrokiem nieładne fragmenty mieszkania,
zszarzałe zasłony, przybrudzone tapety, których nie mam siły juŜ zmywać,
kawałki tynku, porysowane futryny i tak dalej. Czasem jednak zastanawiam
się, Ŝe gdybym mogła na nowo urządzić swoje mieszkanie, jak bym to
zrobiła? No i gdyby chciało mi się do tego zabrać ze stosownym zapałem.
Oglądam fotografie eleganckich wnętrz, takŜe stanowiących własność
artystów plastyków, i widzę, Ŝe nie są to mieszkania, w których ludzie są w
stanie normalnie Ŝyć. Są one wydumane, upozowane, pozbawione Ŝycia.
Niektóre elementy dekoracyjne (zabytkowe meble, dzieła sztuki
prymitywnej, modne tkaniny i tak dalej) są dostawione po prostu po to,
Ŝeby wnętrze ładniej wyglądało. Właściciele na co dzień muszą je chować
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albo wstawiać w inne miejsce. Kto wytrzyma bowiem codzienną krzątaninę
po mieszkaniu, w którym trzeba omijać stojący na środku wielki wazon?
CzyŜ moŜna spokojnie zasypiać w sypialni, w której zasłony mają
kilka najbardziej wściekłych kolorów zestawionych awangardowo i
drapieŜnie? Czy moŜna gotować coś w kuchni, gdzie jest kilka wazonów, ale
ani jednego dzbanka i Ŝadnych przypraw? Czy moŜna mieszkać w
mieszkaniu, gdzie nie ma Ŝadnego normalnej wysokości stołu, na którym
rozłoŜyć moŜna coś w danym momencie do zrobienia i usiąść na chwilę przy
tej czynności? Czy zawsze konieczność przyszycia guzika skutkuje
poszukiwaniem krawca lub wyrzuceniem ubrania do śmieci? Czy laptopy
najwygodniej jest trzymać na kolanach? I tak dale i dalej.
Przestrzeń, w której mieszkamy powinna być przyjazna. Wszystkie
rzeczy, z którymi wiąŜe nas sentyment czy potrzeba powinniśmy mieć pod
ręką; najwyŜej, jeśli są brzydkie, moŜna je schować, nie trzymać na widoku.
Dlatego potrzebne są schowki, szafki, szuflady i szufladki. A nie gołe ściany
z jedną wymyślną półeczką. I nie moŜna popadać w szaleństwo
przeraŜenia, gdy coś nam spadnie na podłogę i zostanie tam na jakiś czas.
Na podłodze „kuchennych” obrazów malarza Davida Tienersa wala
się mnóstwo produktów, ryby, jakieś śmiecie i odpadki, wśród których
buszują pieski. Wiem, wiem, higiena nie była mocną stroną tamtych
czasów. Nie poradzę jednak nic na to, Ŝe Ŝycie tam przedstawione wydaje
mi się prawdziwsze i pełniejsze, bardziej realne niŜ nasze, spętane
ograniczeniami poglądów na obowiązujące standardy porządku. Ja
oczywiście staram się jak mogę, Ŝeby moje mieszkanie nie odbiegało od
obowiązujących norm. Wiem przecieŜ, Ŝe bałaganiarzy i notorycznych
zbieraczy wskutek interwencji sąsiadów zabiera się do wariatkowa, a ich
dobytek wywozi cięŜarówkami na wysypisko. Nigdy nie pozwoliłabym sobie
na takie upokorzenie mnie przez społeczeństwo, no i powonienie mam dość
delikatne. Więc się stosuję do reŜimu.
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Jednak bałagan mnie fascynuje, jak owoc zakazany. Nawet w snach
ustawicznie coś porządkuję, myję i czyszczę. Widać mojemu Cieniowi to się
nie podoba, więc stale przebija się z myślą: co właściwie jest takiego
fascynującego w nieporządku? Owoc zakazany? Spontaniczna naturalność?
Wolność od społecznych nakazów? Fascynacja brzydotą? Namacalność i
dotykalność?
Gdyby moje losy potoczyły się inaczej i gdybym zdecydowała się na
studia plastyczne i gdybym wykonywała ten zawód, moŜe bym doszła do
rozwiązania. Niestety, literatura w tym zakresie jest ślepa jak nowo
narodzony szczeniak. Rozum nie znajdzie rozwiązania, rozum je tylko
zaciemnia, a intelekt wymyśla uzasadnienia, niekoniecznie prawdziwe.

Katarzyna Urbanowicz

komentarze
1. Architekt wnętrz nie... • autor: inaus2013-08-18 12:37:24
Architekt wnętrz nie jest od tego, Ŝeby mieszkanie było funkcjonalne, tylko ładne.
Dlatego w moim mieszkaniu są meble z Ikei i kuchnia na wymiar. Bo ja tu mieszkam a
nie bywam.

2. Mnie zaś marzy się • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-08-18 12:58:06
Mnie zaś marzy się, Ŝeby było w mieszkaniu, w modzie, na ulicach, w biurach i wszędzie i
ładnie i wygodnie. Czy to nadmierne roszczenia?
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17. Pierogarnia
Przez całe dzieciństwo byłam „umysłowcem”. Rodzice cenili pracę
umysłu ponad jej realną wartość; konieczność wykonywania pracy fizycznej
była dla nich miarą mniejszej wartości człowieka. Oczywiście w podtekście
dotyczyło teŜ pracy kobiety przy męŜu, choć w rozmowach był to temat
tabu. Jednak przekonania ojca na temat wartości pracy umysłu
zatrzymywały się na nieprzekraczalnej granicy – kobiecość była przeszkodą
generalną do poświęcenia się temu powołaniu – głównie z przyczyn
realnych – ktoś musiał prać jego ubrania, gotować mu jedzenie i umilać
zasypianie w łóŜku.
Nikt o tym nie mówił głośno i otwarcie, jednak wypływało z
protokółów sądowych rozwodu rodziców. Matka broniła się twierdzeniem Ŝe
seksualnie byli dopasowani, więc poza jej rozumieniem były zarzuty ojca: Ŝe
intelektualnie odstawała od jego oczekiwań, nie była wykształcona, Ŝe
urodziła mu tylko córki i Ŝe starsza (to znaczy ja) nie spełniała jego
intelektualnych standardów. Biedna próbowała się bronić, Ŝe był gruźlikiem
i jego wymagania seksualne były czasem dziwaczne i nadmierne i Ŝe rzadko
się mył.
Brudy rodzinne, wyciągane ad hoc, na Ŝyczenie prawników, nie
wiadomo na ile prawdziwe. Ot, niedopasowanie charakterów; jednak
rozumieć je jednak naleŜy jako MEZALIANS. Wynaleziono antybiotyki i
sierotka z ulicy Sierocej, która stała się z aprobatą rodziny Ŝoną, by osłodzić
ostatnie chwile męŜa przed czekającym go zgonem, nagle w majestacie
prawa stała się Ŝoną prawdziwą, nieodwołalną i nie dającą się wygonić.
Urodziła mu dwie córki, zamiast synów. Dobrze, Ŝe chociaŜ ta druga,
młodsza, chłopczyca, podzielała zainteresowania ojca.
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Tych niuansów nie rozumiałam jako dziecko, a właściwie rozumiałam
podświadomie. Gdy w wieku lat 14 zrozumiałam na rozwodowej rozprawie,
co kryje się pod niedomówieniami, wskutek pytań adwokata i jako
„romantyczna” panienka, chroniona przed świadomością „brudów Ŝycia”
nagle musiałam zająć stanowisko w sprawie seksu rodziców, wybiegłam z
sali sądowej i skoczyłam pod nadjeŜdŜający tramwaj.
Tramwaj zahamował, tata wybiegł za mną, zaprosił mnie jak dorosłą
osobę do kawiarni, postawił kawę i lody i wytłumaczył wreszcie o co chodzi
z tym seksem i to był koniec mojego dzieciństwa.
Poddałam rewizji wszystkie moje ówczesne przekonania; i religijne, i
moralne; zaprzeczyłam wszelkim autorytetom i zostałam sama na pustyni
bez kompasu i wskazówek, opuszczona i bezradna. Stałam się sama sobie
sterem, Ŝeglarzem i okrętem.
Od tej pory próbowałam, jak Gałczyńskiego „Pijane dziecko we mgle”
rozeznać się w świecie mnie otaczającym. Tyle szkół filozoficznych, tyle
poglądów i wśród tego biedna Kasia, zagubiona, kierująca się emocjami, do
których nie ma zaufania.
Moja pierwsza miłość była Ormianinem. Jego rodzice, francuscy
dyplomaci mieszkali dwa lata w Polsce, a moja miłość, Bohdan, chodził do
mojej szkoły. Oczy miał migdałowe, z kącikami uniesionymi w górę, jak w
wiecznym uśmiechu, brwi uniesione u nasady, cieniowane, usta wyraŜające
wszystko, czego moŜna się domyślić. Był słodkim chłopcem z wyglądu ale
bynajmniej nie z osobowości. Obiema nogami stał na ziemi i taką jakąś
Kasię (o której platonicznej miłości doniosły mu moje koleŜanki) oceniał
trzeźwo i nieubłaganie. Rodzice pozwalali mu przyjaźnić się z Wandą o
jasnym warkoczu, córką rzemieślnika, kujonem, prymuską w szkole, ale
niezbyt bystrą, i paroma koleŜankami ze sfer prywatnych dorobkiewiczów.
Jak miałam nie być komunistką z przekonań, gdy widziałam jego pogardę
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dla kogoś „niŜej postawionego”, komu obiady w szkole opłaca Opieka
Społeczna, a uŜywane sukienki daruje mamusia Wandzi i jej koleŜanek?
Bohdan w wieku lat 16 dysponował samochodem, którym jeździł do
szkoły (w czasach gdy samochody prywatne były w ogóle rzadkością!) i
kiedyś zawiózł mnie na zajęcia malarskie w Pałacu MłodzieŜy. Słusznie
domyślił się, Ŝe nie mam pieniędzy na powrót i kupił mi bilet na powrotny
tramwaj. Inaczej szłabym z Bielan do Śródmieścia na piechotę. Kochałam
go za to jeszcze bardziej, tyle Ŝe moja cała klasa wiedziała o tym nazajutrz.
Kasia nie miała pieniędzy na bilet! Wsiadła do samochodu, bo chciała się
przejechać! Czar czterech kółek – jak prosto z „Przekroju”! (W tamtych
czasach pojechać gdzieś samochodem, to było coś! Mnie przydarzyło się to
drugi raz w Ŝyciu).
Z takiej Kasi mogło wyrosnąć coś bardzo innego. Jednak ja nabrałam
przekonania, Ŝe praca fizyczna jest prawdziwą miarą człowieczeństwa i Ŝe
naleŜy być robotnikiem albo chłopem (a nie jakąś marną inteligencją
pracującą, porzucającą w dodatku Ŝonę z zawodem „przy męŜu”), Ŝeby być
dumnym z siebie. Co wykonasz własnymi rękoma, jest twoje, a burŜuje, i
imperialiści, tacy jak Bohdan są twoimi wrogami, choć ich świat nęci cię w
niezrozumiałym przyciąganiu. Dość tego! Albo masz poczucie własnej
godności, albo zaprzedajesz się imperialistom!
Bohdan wyjechał z Polski do USA, tam się oŜenił z jakąś naftową
dziedziczką i zniknął z mojego horyzontu.
Zakochiwałam się jeszcze parę razy, poznałam historię Ormian i
lepiej zrozumiałam Bohdana i jego rodziców (ojca Ormianina i matkę
Francuzkę), wszystkich kolejnych chłopców „rozpracowywałam” pod kątem
rodzinnych tradycji, aŜ uznałam, Ŝe jestem wystarczająco ideologicznie
odporna.
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Pozostało jednak przekonanie, Ŝe praca fizyczna uszlachetnia.
Dlatego teŜ starałam się sprawdzać swoje moŜliwości w tym zakresie. Moje
otoczenie odnosiło się pogardliwie do pracujących fizycznie, ja, na przekór
gloryfikowałam taką pracę. Na studiach polonistycznych rąbałam siekierką
palety na deseczki, ale, niestety, za zastępstwa za nauczycielki w szkołach
podstawowych płacono więcej. Do pracy fizycznej, nawet do zbierania
owoców nikt mnie nie chciał zatrudnić; nie miałam widać odpowiedniego
wyglądu. Za to zostać wychowawczynią na koloniach letnich było bardzo
łatwo i w dodatku jeszcze za darmo wyjechać gdzieś,
Minęły lata, przekonałam się, Ŝe praca wykonywana w domu przy
ręcznym praniu pieluch, zmywaniu, noszeniu węgla i wody jest jak
najbardziej fizyczna, ale wcale nie uszlachetnia. Nawet pielenie grządek nie
uszlachetniało, chociaŜ było niezbędne, Ŝeby cieszyć się pięknym
otoczeniem i widokiem, uzasadniało jakoś posiadanie własnej działki,
przywiązywało do niej niewidocznym sznurem nawet wówczas, gdy całkiem
z głowy wyparowało mi przekonanie o wyŜszości pracy fizycznej nad
umysłową.
Na stare lata coś z tego przekonania wróciło. Zapragnęłam mieć
czytnik do e-ksiąŜek, Ŝeby na wyjazdach nie wymagał dobrego światła przy
czytaniu. Kosztował w empiku po przecenie całe 360 złotych i przez pół
roku lepiłam pierogi po 7 szt na porcję, 120 porcji tygodniowo. Zanim
skończyłam, interes dobiegł końca i splajtował, ale niewiele musiałam
dołoŜyć i czytnik kupić.
JakaŜ ja byłam szczęśliwa! Co prawda musiałam go trzykrotnie
wymieniać poniewaŜ egzemplarze były felerne, a w dodatku uŜytkowanie
nie było zbyt przyjazne. Dołączono tylko skrót instrukcji, pełna znajdowała
się ponoć w czytniku ale do dziś do niej nie dotarłam. Ściągnęłam ją sobie z
internetu na komputer i z niej korzystam, choć czasem aby wykonać prostą
rzecz trzeba tego dokonywać metodą sięgania prawą ręką przez lewe ucho,
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ale jak juŜ się czyta jakąś pozycję to tylko pozostaje przewracanie kartek,
choć moŜna to zrobić automatycznie. No i trzeba pamiętać, Ŝeby czytnik
trzymać w powietrzu, nie opierać przypadkiem o cokolwiek, bo ktoś tak
głupio umieścił wyłącznik...
W kaŜdym razie przez pół roku trzy dni w tygodniu funkcjonowała u
mnie pierogarnia, a ja byłam dumna, Ŝe mimo swojej słabości mogę jeszcze
być poŜyteczna w sposób przeliczalny na pieniądze.
I wówczas uświadomiłam sobie jak wiele przesądów czasów słusznie
minionych podświadomie jeszcze tkwi we mnie, choć świadomie nigdy bym
się do nich nie przyznała, a wśród nich:
— przekonanie, Ŝe emerytura jest jałmuŜną,
— przekonanie, Ŝe wartość człowieka moŜe być wymierzana
namacalnym poŜytkiem, jakie przynosi praca, zwłaszcza fizyczna,
— przekonanie, Ŝe aby udowodnić swoją wartość poprzez swoją
poŜyteczność dla innych, na przyjemności naleŜy zasłuŜyć albo zarobić.
— pogląd, Ŝe praca musi wymagać wysiłku i niewygody (zdrętwiałe
palce u rąk, bóle nadgarstków, nuda czynności powtarzanych kilka godzin
dziennie). Na szczęście mogłam wówczas słuchać rozmaitych nagrań
ezoterycznych wykładów, co nieco łagodziło nudę.
Nad tymi przekonaniami, zanim się wyrzuci je do śmietnika historii,
warto się chwilę zastanowić. I to był dodatkowy zysk mojej pierogarni.

Katarzyna Urbanowicz
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18. Tarotowy dziennik Thota — dzień 9 lipca 2010
roku
Swego czasu postanowiłam ćwiczyć interpretacje (oraz trafność) kart
Tarota za pomocą tzw. karty dnia.
Są dwa sposoby realizacji tego ćwiczenia. Jeden z nich polega na
wyciągnięciu pod koniec dnia karty na dzień następny i sprawdzeniu czy
wróŜba była trafna, drugi zaś na wyciągnięciu takŜe pod koniec dnia, ale
karty podsumowującej dany dzień. W tym drugim wypadku nie oczekujemy
prognozy, prekognicji czy wróŜby, a jedynie trafności wnioskowania o
sprawach istotnych kryjących się za nieistotnym sztafaŜem. Ja wybrałam
ten drugi rodzaj ćwiczenia.
W moim Ŝyciu niewiele się dzieje, więc niepotrzebne mi
zastanawianie, co się jutro wydarzy. Bardziej zaleŜy mi na sensownym
zrozumieniu rozmaitych tendencji, gdy zaczynają się pojawiać w
codziennym Ŝyciu i uwolnienie się (w pewnej mierze) od osobistego
podejścia do nich.
Dlatego wybrałam talię kart „Tarot Thota”, bardzo hermetyczną,
niezrozumiałą i odległą od tego, czego się o znaczeniu kart tradycyjnego
Tarota się uczyłam. Zrobiłam to specjalnie, Ŝeby sprawdzić przy okazji, jak
działa coś, co z gruntu jest obce i niezrozumiałe, poniewaŜ w celach
wróŜebnych posługiwałam się inną talią. Kupiłam właśnie wówczas ksiąŜkę
Lon Milo Doquette wydawnictwa Okultura „Tarot Thota – klucz do
zrozumienia”, zawierającą historię powstania tej talii, sporządzonej pod
kierownictwem Aleistera Crowleya przez Friedę Harris. Artystka ta, nadała
talii cechy surrealistycznych dzieł, które wówczas, w latach 1938-43 i
później zdominowały wyobraźnię wielu twórców. Crowley był członkiem
hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku i inspiratorem idei, jednak
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wykonanie sprawiło, Ŝe talia prezentuje pewną dwoistość, artystyczną
opozycyjność kobieta/męŜczyzna, oprócz niejasności właściwej
surrealistom.
Sądziłam, Ŝe jeśli tarot w tej postaci zadziała, to z jednej strony
przybliŜy mi ten artystyczny kierunek (hermetyzm wydawał mi się bardzo
trudny do zrozumienia i sądziłam, Ŝe praca z tą talią ułatwi mi zrozumienie
najbardziej ogólnych jego zasad), z drugiej zaś strony trochę poćwiczy
umysł, z trzeciej zaś będzie ćwiczeniem ściśle tarotowym.
W rezultacie stwierdziłam, Ŝe na 31 dni lipca 2010 roku ocena dnia
sprawdziła się mniej lub więcej w 29 przypadkach. Pozostałe 3 były
niepewne, albo ja nie zrozumiałam konkretnego przesłania Tarota.
Jednocześnie jednak zaciemniły podstawowy cel mojego badania: Czy to ja
jestem źródłem odpowiedzi (zapewne nieświadomej przynajmniej
częściowo), czy karty i ich symbolika (tej konkretnej talii).
To juŜ przestało mieć wielkie znaczenie, w międzyczasie pogodziłam
się, Ŝe do końca tego nie rozgryzę. Niestety, większość spraw, z którymi
zmagałam się w tamtym miesiącu miała zbyt osobisty charakter, Ŝeby je
cytować. To, co zostało zapisane 10 lipca 2010 (sobota) jest względnie
neutralne i przytoczę zapis takŜe z innych powodów.
Co się wydarzyło 9 lipca?
„Rano poszłam odebrać sukienkę z poprawek krawieckich w ramach
reklamacji. Szukałam wstąŜki pod kolor do kapelusza, ale nie kupiłam,
kobieta z pasmanterii była zajęta młodą parą wybierającą kapelusze i miała
w nosie kogoś kto szuka wstąŜki (ona juŜ taka jest zawsze, nieuprzejma,
prezentująca nieuzasadnione poczucie wyŜszości wobec klientów którzy
wizualnie nie odpowiadają jej ideałowi klienta, jak zresztą większość paniuś,
właścicielek butików w okolicy). Jeszcze nie wpadły na to, Ŝe satysfakcja z
bytności w sklepie przekłada się takŜe na zyski w przyszłości. To paniusie
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doby PRL – jeszcze przesiąkły tamtym handlem i fumami sprzedawczyń, a
nabyły juŜ nowych przekonań Ŝon dobrze sytuowanych męŜów,
finansujących ich podłe sklepiki, z estetyki bazar tyle, Ŝe w lokalu. Łaskawie
pozwoliła mi pooglądać sobie wstąŜki z bliska pouczając nieustannie, Ŝe
państwo wybierający kapelusz byli pierwsi, oni zaś szukali nie wiadomo
czego, raczej małŜeńskiego sporu i wzajemnego upokarzania swoich
gustów. Mogłaby spokojnie połoŜyć przed nimi stertę kapeluszy i pozwolić
im powybierać między nimi, ale nie, ona stała się ich doradczynią i
konfliktoŜercą – zapewne opchnie im kilka sztuk. Z trudem wykorzystała
podzielność swojej uwagi wskazując mi regał z wstąŜkami.
Nie kupiłam Ŝadnej wstąŜki, nie podobały mi się.
W sklepiku indyjskim, gdzie kupuję swoje sukienki i gdzie sprzedawczyni
niemało na mnie zarobiła bez Ŝadnego natręctwa, wyszukała szal do
kapelusza, niestety zbyt gruby. Nie byłam jednak do końca zdecydowana.
Wróciłam do domu i zamotałam na kapeluszu szal przywieziony
jeszcze przez męŜa z Nietiszyna, ruskie badziewie spłowiałe miejscami,
którego nie wiadomo czemu nie wyrzuciłam, ale które na kapeluszu
wygląda super. Nawet spłowiałe części robią wraŜenie, Ŝe to takie odcienie
barwy, podnoszące atrakcyjność. Ale w końcu to bzdet.
Nieco wcześniej zastanawiałam się, czy będę miała co napisać o
poprzednim dniu i odnaleźć jego sens, ale widać, Ŝe rozpisuję się na tematy
całkiem bzdurne.
Do wieczora leŜałam i czytałam ksiąŜkę. Nic mi się nie chciało.
Temperatura w domu zbliŜała się do 28, proszki usuwające ból nogi i
kręgosłupa powodowały ustawiczne pocenie się. Moja temperatura ciała
wynosiła 34,6.
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Karta dnia 9 lipca –Dwójka róŜdŜek Dominion — interpretacja karty dnia (w
oparciu o ksiąŜkę – str. 362)
[Mars szczęśliwy w Baranie, wola w jej najbardziej wzniosłej formie, idealną
wolą, niezaleŜną od jakiegokolwiek celu. Znaczenie wróŜebne: Siła,
dominacja, równowaga rządów i sprawiedliwości. Zuchwałość, odwaga,
gwałtowność, bezwstydność, zemsta, rezolutność, hojność, duma,
wraŜliwość, ambicja, wyrafinowanie, niepokój, niesforność, do tego
roztropność ale i upór oraz nieumiejętność przebaczania. ]
Trochę pasuje. Dominujący Mars skierował moją uwagę (wobec
nieobecności osób istotnych) na właścicielkę pasmanterii. Cała reszta – do
wyboru. Plus szersze konotacje socjologiczne.”

Karta RóŜdŜki-2, talia Crowley-Harris
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Jednak czytając tak sformułowane znaczenie wróŜebne dziś nie
mogę się oprzeć wraŜeniu, Ŝe słownikowe znaczenie wykazu cech
charakteryzujących działanie tej karty zawiera rzeczy bardzo od siebie
odległe, a wręcz, moŜna powiedzieć przeciwstawne. Czy dominacja na
przykład ma coś wspólnego z równowagą rządów i sprawiedliwości? Albo z

bezwstydnością? A to wszystko razem i z osobna z wraŜliwością?
Dwójka róŜdŜek jest odpowiednikiem karty Tarota „normalnego” —
Dwójki Kijów. Wojtek Jóźwiak w swojej interpretacji podaje, Ŝe Dwójka
Kijów oznacza stan, w którym bardzo chce się coś zrobić, ale nie moŜna
tego osiągnąć samemu.
Niewątpliwie, niemoŜność kupienia wstąŜki do kapelusza (którego
wcale nie nosiłam, bo zabrałam do Holandii, a tam akurat pogoda była zbyt
wietrzna i w rezultacie zapomniałam go zabrać z powrotem) choć banalna,
ilustruje w jakiś sposób znaczenie tej karty — potrzebę energetycznego
doładowania. Jednak znaczenie to wybiega dalej, poza datę 9 lipca 2010
roku. Symboliczne jej zapomnienie za granicą, a potem dostarczenie przez
koleŜankę do Polski mimo kłopotliwości tego przedsięwzięcia ilustruje
przepływ energii między mną, a nią, między moim upalnym grajdołkiem, w
którym temperatura ciała jest stanowczo za niska, a dalekim krajem, w
którym pobyt zmobilizował mnie bardziej niŜ tego oczekiwałam. Bo
właściwie od tamtego ćwiczenia z „kartą dnia” stałam się Babcią
Ezoteryczną.
Całe to wydarzenie (a właściwie wydarzonko) dnia ma jeszcze inne,
rodzinne implikacje i stąd moja uwaga „wobec nieobecności osób
istotnych”. Istnienie jednak takich implikacji, pustych miejsc w opisach
wydarzeń powoduje, Ŝe wszelkiego rodzaju dywinacje pasują do realiów –
jakie by one nie były.
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Katarzyna Urbanowicz
komentarze

1. Dwójka Kijów • autor: Wojciech Jóźwiak2013-06-08 16:53:12
Dwójka Kijów (w tali Crowleya "Wands" czyli "róŜdŜki") na moje wyczucie oznacza
"pójście za..." - pójście za kimś, entuzjastycznie dołączenie do kogoś - przy czym tym
"kimś" moŜe teŜ być idea lub sprawa. Dwójki są kartami łączenia, scalania, tworzenia
większej całości. W Kijach czyli Ŝywiole Ognia dzieje się to za sprawą Ognia - czyli
entuzjazmu i osób-mistrzów-przywódców, którzy ten entuzjazm ucieleśniają, czyli są
"zapaleni". Tyle mini wykładu.

2. No tak • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-06-08 17:26:57
Ach te niuanse! Celowo kierowałam się tekstem z ksiąŜki. Choć i on nie jest
jednoznaczny. Na stronie 277 moŜna przeczytać, Ŝe karta ta jest wg samego
Crowley`a "ogniem w jego najlepszej i najbardziej podniosłej postaci"" i "wolą niezaleŜną
od jakiegokolwiek celu" i tak dalej. Namalowane przez Harris róŜdŜki wyglądają ponoć
"jak tybetańskie dordŜe (podobno - w przypisach - są czymś innym) i reprezentują
ukierunkowaną moc bogów i pełnią funkcję narzędzia boskiego zniszczenia". Crowley
twierdzi podobno, Ŝe: "Dziewicze jajo musi zostać rozbite, jeśli ma zostać
zapłodnione". Nigdzie nie znalazłam "osób-mistrzów-przywódców". Przy takiej
interpretacji "karta dnia" byłaby nietrafiona. Czasami zresztą wyciągałam własne wnioski
z rysunków Friedy Harris, akurat w tym przypadku nie ma nic takiego, co by mi na takie
wnioski pozwoliło.
To jednak potwierdzałoby spostrzeŜenie kończące odcinek mojego bloga - Ŝe większość
dywinacji tak czy inaczej pasuje do realiów
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19. Astrologia, tarot i róŜne takie...
Wracając jeszcze do „kart dnia” w Tarocie. Kiedy skończyłam swój miesiąc
ćwiczebny wpadła mi do głowy taka myśl:
To, Ŝe działają wróŜby i horoskopy; Ŝe róŜne, nawet przeciwstawne i
odległe od siebie mentalnie systemy oceny rzeczywistości znajdują swoje
potwierdzenie i są aprobowane jako prawdziwe i skuteczne, świadczy tylko
o jednym:
Otaczający nas świat nagina się do naszych sądów
Cokolwiek byśmy twierdzili z wewnętrznym przekonaniem o
prawdziwości naszych twierdzeń czy to w sferze naukowych dociekań czy
ezoterycznych domniemań lub sennych majaczeń - mamy rację. Wszelkie
przepowiednie odpowiednio oczekiwane spełniają się. TakŜe podobno
nauka potwierdza, Ŝe oczekiwane wyniki doświadczeń muszą nastąpić,
wcześniej czy później, a obiektywny obserwator moŜe być tylko ich
moderatorem.
Myśl powstała w nas obraca się w rzeczywistość.
CzyŜbyśmy więc Ŝyli w Matrixie, którego dostawca i operator dbają o
to byśmy byli zadowoleni z wyników swoich przemyśleń, jakimikolwiek by
nie były? Po co jemu nasza satysfakcja?
Mogą być dwie tego przyczyny:
Po pierwsze: rejestrując zjawiska nie znamy ich przyczyn. Z
nieprawdziwości świadomie lub nie zakładanych przyczyn nie musi wynikać
nieprawdziwość skutków. Jeśli wierzymy, Ŝe gwiazdy wpływają na los
nowonarodzonego dziecka, Ŝe płód tegoŜ dziecka w łonie matki moŜe
dokonywać swego rodzaju "wyboru" momentu przyjścia na świat w
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określonej konfiguracji ciał niebieskich i jeśli nawet nasza wiara jest
niesłuszna - nie przekreśla to faktu, Ŝe analiza horoskopów potwierdzić
moŜe losy tegoŜ nowo narodzonego dziecka w procencie przekraczającym
wyniki osiągnięte przypadkowo. Co więc tu działa? Jeśli nie sprzeczne ze
zdrowym rozsądkiem przekonanie o zaleŜności przyczynowo - skutkowej, to
człowiek pragnący kompromisu moŜe sporządzić myślowy konstrukt w
rodzaju teorii synchroniczności, głoszącej, Ŝe równoczesność zjawisk moŜe
zastąpić tę zaleŜność. MoŜe wymyślić i inne teorie równie proste, jak i
niemoŜliwe do potwierdzenia, bądź na tyle skomplikowane, Ŝe moŜe sobie
darować próby ich teoretycznego wyjaśnienia. Nie zmieni to jednak faktu,
Ŝe nawet bezduszna i z pozoru obiektywna maszyna licząca, jaką jest
komputer, moŜe potwierdzić jego wyssane z palca przekonania.
Po drugie: ktoś lub coś dba o to, byśmy będąc w owym Matrixie nie
zniechęcali się, gdy podejmiemy juŜ pracę naszym umysłem. MoŜe czynić to
w sposób niejako automatyczny, wbudowując w umysł człowieka rozmaite
zabezpieczenia w postaci podzespołów np. religijnych, ezoterycznych,
spiskowych i mnóstwa innych prowadząc tym do sytuacji nie pozwalających
mu na realne odczucia bezsensu wszelkich rzeczy, którym zajmował się
intensywnie i z przekonaniem. Jednym słowem: jeśli juŜ sięgasz po owoc z
drzewa wiadomości dobrego i złego, aktywizuje się w twojej osobowości
chip nie pozwalający cofnąć ręki. Ten chip ma przynieść ci satysfakcję z
Twoich wysiłków.
Gdzieś w trakcie twoich poczynań następuje nieświadome
naginanie umysłu, abyś nie zboczył z torów, po których się poruszasz
niczym pociąg. To nic, Ŝe za oknami łudzi cię bezmierny krajobraz wolności
i Ŝe nie widzisz pod sobą szyn, przysłoniętych przez poruszający się wagon,
mechanizm podwozia wagonu dopilnuje tego za ciebie, nie zboczysz więc
nigdy z zadanej ci drogi. Przekręcając klucz lokomotywy uruchamiasz
Matrix.
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Astrologia to przekonanie, Ŝe początek jakiegokolwiek wydarzenia
determinuje, a w kaŜdym razie uprawdopodabnia, dalszy kierunek rozwoju
sytuacji i mówi o wewnętrznej strukturze tego wydarzenia z duŜym
prawdopodobieństwem. Czy więc zaleŜność przebiegu podróŜy od
przekręcenia tego kluczyka nie potwierdza się? Jeśli nawet tak, to
synchroniczność niczego nie wyjaśnia. Czy to, Ŝe pociąg ruszył, gdy na
dworcowym zegarze ukazała się określona godzina, ta sama (lub nie) co w
rozkładzie jazdy, wyjaśnia plan naszej podróŜy? Zwłaszcza gdy stacja
końcowa tej podróŜy jest zawsze jedna.
Ktoś podjął decyzję o budowie linii, ktoś ułoŜył tory, zbudował
lokomotywy i wagony, obudował to wszystko infrastrukturą i zdeterminował
naszą podróŜ. Teraz dba o wygodę podróŜowania naszego umysłu,
Po co?
Ucząc się tzw. astrologii humanistycznej czy nowoczesnej wbrew
pozorom nie musiałam się przejmować takimi problemami. Jest ona
wystarczająco mało deterministyczna i rozmyta w swych sądach, Ŝe
wszystko moŜna było uznać za narzędzie własnego umysłu słuŜącego
porządkowaniu dywagacji. Przyporządkowując planetom i gwiazdom,
starym i nowo odkrytym, sfery ich oddziaływań zakładałam, Ŝe są to
konstrukcje - szkielety, uproszczenia pozwalające unikać na początkowym
etapie rozwaŜań nadmiernej komplikacji i zboczenia na nie prowadzące
donikąd ścieŜki.
Teraz jednak, gdy zaznajamiam się z astrologią tradycyjną albo
horarną, z jej systemem domów, ich władców, spalonych planet, planet w
detrymencie (na wygnaniu) lub w upadku albo peregrinus, podróŜujących
niczym tarotowy głupiec po świecie, szarpany za spodnie przez psy, planet
w swym władztwie albo egzaltacji - nie sposób uniknąć tych rozwaŜań.
Bowiem to wszystko jakoś działa. Pieski się odnajdują, dotacje Unii
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Europejskiej, juŜ przyznane na ekologiczne przedsięwzięcie mogą zostać
cofnięte (choć do głowy by mi to nie przyszło), kogoś zabierają do szpitala i
słusznie diagnoza brzmi, Ŝe „na nogę”, bo miał skrzep i tak dalej. Często
przez naciąganie, którym posługują się astrologowie równie łatwo jak
prawnicy i urzędnicy celni, ale jednak o wiele bardziej niŜ moŜna to
naciągnąć, bo często bardzo prymitywnie, jakby udzielający odpowiedzi był
niedorozwiniętym matołkiem
Przykładem sprawdzających się prognoz mogą być spadki cen na
giełdzie. W całym dwudziestym wieku i w tym kawałku dwudziestego
pierwszego, który przeŜyliśmy bessy notowano podobno przy opozycji
Saturna do Marsa w 80% spadków, koniunkcji Merkurego z Jowiszem w
70% spadków, sekstylu Merkurego z Wenus w 75 % spadków. Tak
przynajmniej twierdzą ci, którzy Ŝyją całkiem nieźle z biznesowego
doradztwa astrologicznego. A przecieŜ, jeśli nie gracze giełdowi, to analitycy
Ŝyją z liczenia i poszukiwania takich prawidłowości. Czemu nie mieliby Ŝyć
astrologowie? A zwłaszcza astrologowie ekonomiści?
Z liczenia poborowych i spisywania oraz analizie ich danych Ŝyją teŜ
wojskowi, a tu – jeśli wierzyć dobrze poinformowanym - wykryto znaczące
korelacje miedzy znakami zodiaku a wykonywanymi zawodami.
MoŜe jednak mamy do czynienia tylko z paradoksem, podobnym
temu, którego uczono mnie na statystyce. Z korelacji populacji dzieci i ilości
bocianów w pewnej odległej od centrów zaludnienia szkockiej wiosce,
wbrew pozorom nie wynikało, Ŝe to bociany przynoszą dzieci, a tylko to, Ŝe
bociany chętniej przylatują w miejsca odległe od cywilizacji i Ŝe
jednocześnie w miejscach tych ludzie prowadzą Ŝycie według bardziej
tradycyjnego modelu, nie regulującego poczęć ani narodzin.
Siedząc w pociągu zbliŜającym się do stacji końcowej wcale nie
pragnę powrotu do początków podróŜy. Tak wiele rzeczy przeŜyłam,
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doznałam, juŜ wiem i nie dowiem się więcej, bo umysł traci swą
elastyczność, do tego stopnia, Ŝe Ŝycie zaczyna być nudne. Niewiele się juŜ
chce i niewiele zdoła się osiągnąć. Przede mną majaczy stacja końcowa, a
słońce nad wstąŜką torów odbija się w nich niczym w lusterku czyniąc świat
złotym, podobnym do płynnego metalu Midasa. Dlatego moŜe dostrzegłam
szyny pociągu i szepczę cichutko:
ZachodźŜe słoneczko, skoro masz zachodzić..."
Moja przyjaciółka, M. po przeczytaniu tych dywagacji dzieli się ze
mną swoimi przemyśleniami:
„Przez wieki wierzono, Ŝe poród moŜe wywołać "gorączkę
połogową". Zwykłe doświadczenie podpowiadało, kobieta po porodzie moŜe
dostać gorączki i umrzeć. Tymczasem przyczyną zakaŜenia były brudne ręce
lekarza, który od nieboszczyka przechodził do rodzącej. - Kiedyś W. wmówił
mi, Ŝe płaszczaki naprawdę istnieją. Egzystencja owych dwuwymiarowych
stworzeń uczyniła na mnie ogromne wraŜenie. Godzinami bawiłam się
rozpatrywaniem rozmaitych sytuacji z punktu widzenia płaszczaka.
Zastanawiałam się teŜ, czy one mogłyby zorientować się, Ŝe istnieje trzeci
wymiar. Wymyśliłam prosty eksperyment. Gdyby, na przykład, zagięty pręt
zanurzyć do połowy w wodzie, płaszczak widziałby tylko dwa, niezaleŜne od
siebie, sterczące w górę odcinki. Ale gdyby zaczął poruszać jednym z tych "
odcinków", ujrzałby, Ŝe drugi takŜe się porusza. To by mu dało do myślenia.
KaŜda teoria znajduje swoje potwierdzenie, fakt, pytanie tylko, na jak
długo? W dawniejszych epokach popularna była teoria samoistnego
pojawiania się owadów, a nawet myszy. O ile się nie mylę, w
osiemnastym wieku przeprowadzano doświadczenia pod tym kątem. W
pustej piwnicy zostawiano kawał mięsa. Następnego dnia roiło się na tym
mięsie wszelakie Ŝycie. Dowód na samorództwo. Zaś w starannie
zamkniętym spichlerzu naukowcy wykryli gniazdo myszy.
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Eksperymentatorzy nie wiedzieli, jak potęŜny i wszędobylski jest Ŝywioł
przyrody.”
MoŜe jest więc tak, Ŝe droga wiodąca przez błędne i bzdurne teorie
nie jest drogą do nikąd, ba jest koniecznym etapem, który doprowadzić ma
nas, głupiutkie dzieci Ziemi do tego, kto zarządza owym Matrixem? I
zabawia nas po drodze, Ŝebyśmy się nie znudzili i nie przestali
kombinować?

Katarzyna Urbanowicz
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20. Przyjęcie na zamku czyli OBUT 2013
Moja koleŜanka nauczycielka, babcia wnuczka piszącego Test
Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, tzw. OBUT 2013
opowiadała mi o kontrowersyjnym badaniu, z którego wprawdzie jej
wnuczek wyszedł obronną ręką, bowiem jest dzieckiem trafnie
odczytującym oczekiwania otoczenia w stosunku do niego, jednak w mojej
koleŜance (a we mnie takŜe) zadanie testowe wzbudziło sporo wątpliwości.
Przede wszystkim nie badało ono, wbrew pozorom (przynajmniej zadanie z
języka polskiego, o którym napiszę) poziomu wiedzy czy inteligencji czy
umiejętności dziecka, a jego nastawienie kulturowe.
Zadanie jest dostępne pod adresem: http://natablicy.pl/sprawdziantrzecioklasisty-obut-2013-jezyk-polski-p1-p2-arkusze-test-zadaniapytania,artykul.html?material_id=519b5065142d5c7b17010000&4c3b05065
a0aba715d020000-zdjecie=8#zdjecie
Zadanie zawierało historyjkę o królu, który zaprosił wszystkich swoich
poddanych na urodzinowe przyjęcie obiecując, Ŝe kaŜdy otrzyma miłą
niespodziankę. Poprosił jednocześnie poddanych o małą przysługę:
przyniesienie wody dla uzupełnienia kończących się rezerw zamkowych.
Poddani jak to poddani, prośbę księcia potraktowali róŜnie: jedni przynieśli
małe karafki czy szklanki z wodą, inni beczułki i wlewali je do
przygotowanego zbiornika. Byli teŜ tacy, którzy kpili z króla i jego prośby.
Po zakończeniu przyjęcia okazało się, Ŝe król napełnił przyniesione naczynia
po wodzie złotymi monetami.
Wśród wielu pytań związanych z historyjką jedno budzi moje
zastrzeŜenia: — „Co moŜna powiedzieć o księciu na podstawie tej historii;
zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.” Było ich 5, a mianowicie: „był
mądry, był waleczny, był sprawiedliwy, był chciwy, był okrutny”. Poprawne
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odpowiedzi, które naleŜało zaznaczyć, to oczywiście: „Był mądry i był
sprawiedliwy”.
No właśnie? Czy naprawdę był sprawiedliwy? Nazwanie go okrutnym
jest pewną przesadą, ale moim zdaniem był przewrotnym, wrednym i
złośliwym władcą, odczuwającym satysfakcję z robienia z poddanych
„balona”.
Ale wczujmy się na chwilę w umysł trzecioklasisty. Polskie dziecko
jest przyzwyczajone do tego, Ŝe z okazji imienin czy urodzin otrzymuje
prezenty i Ŝe rodzice ani goście nie oczekują od niego przy tej okazji aby
wykazali się jakimiś zasługami. Ma prawo więc sądzić, Ŝe król moŜe
oczekiwać prezentów (nawet w tak mało sympatycznej postaci jak z góry
wyznaczony ich rodzaj, woda, kopertówka czy coś innego, obojętnie) ale
nikt tych prezentów nie powinien oceniać pod względem ich wartości —
choć oczywiście praktyka oscyluje ku temu mało sympatycznemu
oczekiwaniu dostarczenia rzeczy zamówionej z góry jako „prezentu” i w
oczekiwanej jego wartości. Idziesz na komunię czy na wesele, masz kupić
to czy tamto albo wsadzić w kopertę określoną sumę złotych, czy euro. W
niektórych rodzinach jednak dzieci się uczy, Ŝe za kaŜdy prezent naleŜy
uprzejmie podziękować nie oceniając jego wartości ani przydatności.
Prezent ma sprawiać satysfakcję nie tylko obdarowanemu ale i darczyńcy,
który moŜe cieszyć się swobodą decyzji, kogo i w jakiej formie obdaruje.
Inaczej moŜe być np. w rodzinach w USA, gdzie to gościom
zaproszonym z okazji urodzin solenizanta wręcza się prezenty i gdzie
oczywiście w rodzinach dyskutuje się o tych prezentach i porównuje z
innymi. Rzecz przecieŜ wykracza poza zakres jednej rodziny i trudno
oczekiwać od wszystkich jakichś działań wychowawczych przy tej okazji —
wszak darującym nie jest dziecko tej rodziny.
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Tak więc dziecko piszące test z języka polskiego OBUT 2013
właściwie zdaje test nie z języka, nie z umiejętności zrozumienia testu, a ze
zwyczajów swojego kraju i stosunku jego rodziny do wartości. A nie da się
ukryć, Ŝe większość rzeczy spontanicznych, jak na przykład dawanie
prezentów w Polsce zmierza ku niemiłej kodyfikacji i tym samym przeradza
się w formę kupna-sprzedaŜy: — ty zapraszasz mnie na imprezę, ja płacę
za to w oczekiwanej przez ciebie formie. Kiedy jestem parą młodą na
przykład oczekuję, Ŝe koszt wesela zwróci się mi z naddatkiem.
Ale nazwać króla, który tak postępuje sprawiedliwym? Albo mądrym?
Przesada! Raczej cwany i wyrachowany, choć moŜliwe, Ŝe monety były
więcej warte niŜ przyniesiona woda. Ale moŜe jego działaniami kierowały
inne intencje i kalkulacje, a monety z góry przeznaczył na kupienie sympatii
poddanych? Skala przewidywań dotyczących intencji jest tu duŜa i nieostra.
Autorzy testu zapomnieli, Ŝe charakterystyka oceniająca nie jest tym,
co naleŜy propagować w dzisiejszych czasach. Nietrudno sobie wyobrazić
inny test tego rodzaju: historyjka opowiadająca losy jakiegoś odmieńca i
wymuszenie na uczniach krytyki jego zachowań. Dlatego teŜ w testach
powinno się unikać sugestii, Ŝe coś jest dobre lub słuszne, mądre lub
głupie, złe lub niewłaściwe — poniewaŜ to okazać się moŜe tylko z biegiem
czasu. Ale nam nie zaleŜy raczej na wychowaniu ludzi myślących, tylko
wiedzących jak odpowiadać na pytania, a więc konformistów. Poza tym od
wpajania idei jest rodzina, a nie szkoła; tylko tak osiągniemy poŜądaną
społecznie róŜnorodność postaw.
I moŜe pod protestem wielu rodziców sześciolatków wojujących o nie
zabieranie im dzieciństwa kryje się właśnie ta niewypowiedziana obawa: Ŝe
szkoły ukształtują nam dzieci pod jeden wykrojony płaski, prymitywny
wzór, w dodatku nie tak, jak sobie tego Ŝyczymy.
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21. Maluch w szkole
Pisząc o szkolnych testach nie uniknę odpowiedzi na pytanie o mój
stosunek do wcześniejszego posyłania dzieci do szkoły. Jest on (ze
wszelkimi zastrzeŜeniami) pozytywny. Wypowiadam się nie tylko na swoim
przykładzie. Sama byłam przez kilka lat nauczycielką klas 1-3, kompletnie
nie mającą pojęcia o psychologii (to była wówczas jedna z burŜuazyjnych
nauk) i doświadczalnie zdobywająca wiedzę o dorosłych przeŜyciach małych
ludzi. A kaŜdy z nich to odmienna od innych osobowość. Jedno trzeba by
przytulić, inne poskromić, a jeszcze z innym porozmawiać. Jak z dorosłymi.
Nic o nikim z góry nie moŜna powiedzieć, niczego do końca przewidzieć.
Oczywiście, szkoła dla dziecka jest to jakaś forma „końca
dzieciństwa”. Ale czy odbiera ono to jako uciąŜliwość? Niekoniecznie. Jeśliby
się jednak tak stało i dziecku wyraźnie całe to wcześniejsze posłanie go do
szkoły szkodziło – naleŜałoby rodzicom zostawić moŜliwość cofnięcia się,
odwrotu. Niestety, o tym nie mówi się. I co gorzej, nikt o to nie pyta. Słowo
się rzekło, kobyłka u płota — w dziedzinie, która nie poddaje się
zdroworozsądkowemu przewidywaniu. NajwyŜej dziecko zacznie wędrówkę
po psychologach, a gdy będzie miało nieszczęście trafić na kogoś takiego,
jak mój umierający mąŜ — niemiły, bo umierający szpitalny pacjent,
zostanie dodatkowo skarcone, pouczone i naprostowane. Wszak pani
psycholog pisała pracę doktorską i nie Ŝyczyła sobie komplikacji.
MoŜe trafić takŜe, jak w latach osiemdziesiątych moi kuzyni ze
SkarŜyska Kamiennej, licealiści wysłani do psychologa na jakieś okresowe
badania, którego gabinet mieścił się w... miejscowej Komendzie Milicji
nawet wówczas, gdy Milicja zmieniła się w Policję i w tym niewielkim
mieście uznani zostali za kogoś, kto stanął na bakier z prawem.
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Zapominamy, Ŝe przyczyną stresu dziecka raczej nie będzie nauka, a
towarzystwo innych dzieci, wśród których się znajdzie. Brak swobody
przeniesienia dziecka do innej szkoły lub nawet cofnięcie go do przedszkola
stres taki pogłębi, a nawet zniechęci do nauki czy do szkoły w ogóle. Bo na
sam rozwój intelektualny szkoła wpływa zdecydowanie lepiej niŜ
przedszkole. A jeszcze lepiej niŜ wiele rodzinnych domów.
Co mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach? Były trudne.
Poszłam do szkoły w wieku 5 lat i 9 miesięcy, a więc zdecydowanie
wcześniej niŜ dzisiejsze sześciolatki.
W tamtych czasach z powodu wojny i repatriacji, dzieci zaczynały
naukę, kiedy chcieli tego rodzice, tyle, Ŝe kaŜdego czekało coś w rodzaju
egzaminu z poziomu. Ja byłam dzieckiem nadpobudliwym, myślącym i
niesłychanie ciekawym świata, ale nie umiałam czytać i liczyć (rodzice
uwaŜali, Ŝe lepiej gdy sama zatęsknię za czytaniem, co mnie zmotywuje do
nauki i niewiele ksiąŜek mi czytali powtarzając: pójdziesz do szkoły to się
nauczysz i będziesz sobie sama czytała. Jednocześnie miałam w domu
dostęp do biblioteczki i wiele rzeczy rozumiałam z ksiąŜek bez ich lektury)
Poza czytaniem i pisaniem byłam dzieckiem bardzo dociekliwym i
nieustannie zawracającym dorosłym czymś głowę. Dyskutowałam ząb za
ząb nie mając świadomości do przystoi stworzeniu, które jak „dzieci i ryby
głosu nie mają”. Rodzice chcieli, Ŝeby przyjęto mnie przynajmniej do 2
klasy, ale nie udało się. Trochę przeszkodziła tu nieumiejętność czytania
(nauczyłam się go w 2 tygodnie) ale głównie to, Ŝe byłam dzieckiem – jak
mówiono wówczas – nieuspołecznionym. Większość koleŜanek i kolegów
miało po pięcioro-siedmioro rodzeństwa, pochodziło z biednych rodzin i
nauczonych było walczyć o swoją pozycję wśród innych dzieci, a mnie
drugie śniadanie przynosiła do szkoły „słuŜąca”. Dlaczego uŜywam
cudzysłowu? Do klasy wchodziła pani woźna i obwieszczała głośno i
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pogardliwie: „Do Kasi przyszła słuŜąca z drugim śniadaniem i
przypomnieniem, Ŝe ma iść do ubikacji” JakŜe te dzieci ze mnie się śmiały!
Przypomniało mi się to dziś, gdy przechodziłam obok przedszkola.
Panie ustawiły dzieci przed automatycznie zamykaną bramką, sprawdziły,
Ŝe jest ich 21 i przypomniały „czy wszystkie dzieci odwiedziły przed
wyjściem łazienkę?” MoŜe właśnie na tym polega wyŜszość przedszkola nad
szkołą i jego przyjazność: wszystkim dzieciom przypomina się o załatwianiu,
załoŜeniu czapek, szalików i butów, nikt się nie śmieje ani nie przedrzeźnia
dzieci, które jeszcze nie nabyły pewnych przyzwyczajeń. MoŜe właśnie o to
tylko chodzi?
Następna sprawa. Zarówno ja wówczas, jak i dzieci obecne trafią w
środowisko dzieci o innych nawykach kuturowych, innych
przyzwyczajeniach co do sposobu rozwiązywania konfliktów, innym
poziomie – nie oszukujmy się – agresji. Jednak z tym wszystkim dziecko
musi nauczyć się dawać sobie radę – wcześniej czy później. Pod
warunkiem, Ŝe odczuwa sensowną i Ŝyczliwą pomoc nauczyciela, a z tym
jest znacznie gorzej, niŜ myślimy.
Mnie nauczycielki tłumaczyły: „Biją cię dzieci – to im oddaj”. I śmiano
się ze mnie jeszcze bardziej, Ŝe Kasia jak chce kogoś uderzyć, to zamyka
oczy i woła „uciekaj, bo mam zamiar cię uderzyć i z góry przepraszam”. Ile
nauczycielek daje rodzicom podobne rady w przypadku dzieci o niskim
poziomie agresji? Czasami robią to na przemian: najpierw instruują dziecko,
Ŝe nie ma być bierne, nie stać i czekać aŜ go uderzą i nie uciekać, broń
BoŜe, a za jakiś czas, gdy dziecko zasmakuje w odwecie, sypią się uwagi do
dzienniczka.
Mojego syna pani w I-szej klasie wytargała za ucho, bo powiedział
jej, Ŝe zachęcanie do oddawania ciosów jest niepedagogiczne! Taki wredny
gówniarz! I pani „zapodała” rodzicom na najbliŜszej wywiadówce, Ŝe od
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pedagogiki jest ona, a nie jakieś bachory. I jacyś zasrani rodzice. Nie byłam
zasrana bynajmniej, ale w tamtych czasach nikt nie dyskutował z
autorytetami tych, co działają w imię dobra społecznego. Więc zgryzłam to
w sobie. Szkole tej nie udało się jednak rozwiązać problemu braci
bliźniaków – G., o których legendy po SłuŜewcu Przemysłowym krąŜą od lat
sześćdziesiątych do dziś, kiedy niewiele w zachowaniu dzieci jest juŜ nas w
stanie zaskoczyć. Porządna matka, cięŜko pracująca samotna kobieta i
dzieciaki czorty, procent agresji, który przystoi dorosłym przestępcom i cała
szkoła zastygła w lęku, co ci bracia G. jeszcze nie wymyślą.
Od tamtych czasów – podejrzewam – niewiele się zmieniło na lepsze.
Mój wnuk uczęszcza do prywatnej szkoły, poniewaŜ cechuje go pewna
odmienność poglądów i nigdy nie gasnąca chęć do dyskusji, właściwe
chyba genetycznie dla rodziny i uzyskuje wyłącznie to, Ŝe dzieci w klasie
jest mniej. Rodzice płacą niemałe pieniądze i otrzymują to samo, co we
wszystkich innych szkołach: ten kto myśli inaczej, ma wątpliwości, chce
rozmawiać i dyskutować z nauczycielami, ma rozmaite zainteresowania,
duŜo czyta, a w jego głowie kłębią się setki myśli i zmagają się tysiące
społecznych przekonań, jest z góry na straconej pozycji. Zwłaszcza, jeśli
towarzyszy temu pewna nadwraŜliwość i fizyczne „niedotykalstwo”. Dobre
wyniki w nauce nie są tu waŜne – istotna jest niemoŜliwość przycinania
charakteru dziecka wedle tego, co pani sobie wyobraŜa jako cechę
poŜądaną.
Marny, niedokształcony ogrodnik kształtuje i przycina drzewko wedle
wskazań tworzących ogrodzenia z Ŝywopłotów nie bacząc na to, Ŝe to
drzewko jest całkiem innym gatunkiem i inaczej naleŜy się z nim obchodzić.
Zadowolone z siebie kierownictwo szkoły uwaŜa, Ŝe niska płaca nauczyciela
jest korzystna, bo przekłada się na niŜsze czesne dla rodziców.
Problem więc polega zupełnie na czymś innym: jak wspierać dzieci, które
„odstają”. Jak ocenić tych, którzy w badaniu OBUT 2013 uznali, Ŝe król jest
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okrutny, a nie, Ŝe jest sprawiedliwy? I Ŝe celem jego postępowania było
napełnienie zbiornika z wodą, czy to, Ŝe chciał pochwalić się swoim
bogactwem, a nie preferowanej odpowiedzi, Ŝe chciał wypróbować
poddanych (pyt.9 – Po co król zorganizował przyjęcie?). Skąd autorzy testu
mają tę niewzruszoną pewność, o co królowi chodziło?
Na szczęście mały człowiek przez kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
(częstsze niŜ wcześniej), a takŜe mediami, wbrew intencjom szkoły,
zdobywa wiedzę o działaniu społeczeństwa, o zaleŜnościach i naciskach
społecznych, o róŜnorodności charakterów ludzi.
I nie w tym problem, Ŝe podobno odbierze mu się dzieciństwo. Dzieciństwo,
jak róŜne rzeczy tego świata, moŜe być dobre i miłe, a moŜe być złe i
stresujące. Podobno nawet w niebie, na chmurkach, panuje nuda. Zawsze
lepiej mieć odskocznię, choćby taką jak szkoła. Tylko para nie powinna iść
w gwizdek, w ideologie, uprzedzenia i niesprawdzone poglądy, a w
ulepszenia, które moŜna i powinno się obmyślać. Nie tylko meble,
umywalki, sedesy, dywany na podłodze, ale to, co i w jaki sposób trafia do
głowy dzieci.
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22. Uczulenie na Ruskich
Jestem uczuleniowcem, więc wiem jak to jest, gdy ugryzie cię osa (a
ci uczuleni na jad pszczoły mają jeszcze gorzej) i zaczynają ci puchnąć drogi
oddechowe, coraz trudniej zaczerpnąć powietrza, ale musisz biec do
sąsiadów, Ŝeby ktoś cię zawiózł natychmiast do odległego o 8 kilometrów
szpitala i modlisz się przez te kilkadziesiąt metrów od ich domu, Ŝeby sąsiad
był trzeźwy. Wiem jak to jest gdy kilkadziesiąt sekund po zastrzyku znowu
moŜesz zaczerpnąć powietrza, jaka radość opanowuje człowieka, Ŝe jeszcze
raz mu się udało i jak po tym jest się klapniętym, niczym przydeptany
kapeć.
Wiem teŜ jak jest, gdy zetknę się gołą skórą z uczulającą substancją,
taką na przykład jak sierść niektórych gatunków psów, czy niektóre
chemikalia. Wiem to od czasu, gdy w prezencie dostałam własnoręcznie
uszytą przez teściową kołdrę z adamaszku, w której oprócz zgręplowanej
wełny ze starych wełnianych rzeczy, znalazła się sierść ich psa – podobno
dobrze, jak kocie skórki działająca na reumatyzm. Po dniu spędzonym na
plaŜy, spalona na czerwono, przykryłam się taką nowiutką kołdrą, śliską i
chłodną w dotyku, a obudziłam się rano obsypana paskudnie swędzącymi
bąblami i to w czasach, gdy jedynym lekarstwem na takie swędzenie było
polewanie się wodą z solą.
Wiem to wszystko i jak najdalsza byłam od drwin z ludzi, u których
nagle zaktywizuje się jakieś uczulenie. Zawsze jest przecieŜ ten pierwszy
przeraŜający raz...
AŜ do dziś. Nie sądziłam, Ŝe moŜliwe jest uczulenie, które nazwać
moŜna politycznym. Mówi się wprawdzie: „dostaję wysypki jak słucham (tu
wymienić stosowne nazwisko, najlepiej jakiegoś polityka z górnej półki)”,

135

ale to przecieŜ tylko taka przenośnia, której nie naleŜy rozumieć dosłownie.
A jednak...
W dzisiejszym króciutkim przeglądzie katastrof, wypadków i tym
podobnych wydarzeń w Warszawie i okolicach serwowanych w audycji
„Raport na gorąco” telewizji regionalnej TVP Warszawa usłyszałam taką oto
historię:
Patrolujący okolice ambasady rosyjskiej policjant znalazł pod murem
tejŜe ambasady podejrzany niewielki pakunek – kopertę. Otworzył ją,
odetchnął i nagle dostał cięŜkiego ataku reakcji alergicznej. Pogotowie
natychmiast odwiozło go do szpitala, a specjaliści przystąpili do analizy
zawartości koperty skutecznie odcinając komukolwiek dostęp do okolicy na
kilka godzin i uruchamiając słuŜby chemiczne StraŜy PoŜarnej. Po analizie
okazało się, Ŝe koperta zawierała wyłącznie stare rachunki i nie było w niej
ani śladu niczego trującego lub groźnego dla zdrowia. Widać alergia
policjanta była z rodzaju politycznych, sterowanych jego wyobraźnią,
przekonaniami i obawami przed światowym terroryzmem, wyciągającym
swe macki w stronę wszystkich słuŜących siłom dobra krajów,
uczestniczących w zwalczaniu ogniem i mieczem sił zła.
A Polska, szczególnie związana z siłami dobra, tym więcej naraŜona
jest na działanie sług szatana, o czym nie wolno nam zapominać.
Przyjęłam do wiadomości, Ŝe moŜna być tak uczulonym politycznie,
Ŝe aŜ reagować prawdziwą alergią na stworzone przez siebie myślokształty i
natychmiast usiłowałam odnaleźć inne przykłady takich alergii, choć nie tak
groźne, ale symptomatyczne.
Nie musiałam daleko szukać. Zrozumiałam, Ŝe występują częściej niŜ
myślimy, tyle Ŝe lekcewaŜymy je, bo wydają się błahe. Oto przykład z
dzisiejszego ranka:
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W porze największych korków idziemy z koleŜanką na pocztę nadać
paczkę. Na przejściu dla pieszych pali się zielone światło, ale wielu
zniecierpliwionych kierowców stara się za wszelką cenę wjechać na to
skrzyŜowanie z prawa i z lewa, byle za wszelką cenę znaleźć skraweczek
wolnego miejsca i nie utknąć na długie chwile za skrzyŜowaniem. Właśnie
pewna pańcia z telefonem przy uchu wepchnęła się skręcając w prawo na
przejście dla pieszych i zatrzymała się tam tarasując nam drogę.
Powiedziałam coś złośliwego do koleŜanki na temat braku przejmowania się
jakimikolwiek przepisami przez Polaków gdy oburzona moim komentarzem
poczuła się pewna kobieta zmierzająca z wózkiem na zakupy na pobliski
bazar. Wrzasnęła do mnie, Ŝe przede wszystkim powinni to robić ci na
górze i od nich naleŜy wymagać przestrzegania prawa, a nie od nich,
pospolitych szaraczków, do której to kategorii zaliczyła oprócz siebie
prawdopodobnie i tę pańcię w samochodzie.
Nie jestem z tych, którzy odmawiają dyskusji politycznych (choć
zasadniczo ich nie znoszę) ale w tym przypadku, skazana na oczekiwanie,
aŜ zapali się następna tura świateł (i tak faworyzująca samochody a nie
przechodniów) uznałam, Ŝe umili mi ona ten przymusowy postój i
odrzekłam, Ŝe ci na górze byli kiedyś tymi na dole, i Ŝe nie nauczono ich
szacunku dla prawa, i dlatego tacy są, jacy są, jeśli są, i prawdopodobnie
ich rodziny od dziecka wpajały im pogląd, Ŝe prawo powinni przestrzegać
głównie ci na górze, a cała reszta jak kto chce. Było nawet takie
powiedzenie: „Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce”
Kobieta nie znalazła Ŝadnych argumentów logicznych do dyskusji,
więc zaperzyła się okropnie i zaczęła coś wrzeszczeć, ale spieszyło się nam,
więc nie słuchałyśmy jej dalej.
Jednak do wieczora pozostał mi w pamięci ten jej dziki wrzask (nie
wiem czy mi się wydaje, ale ludzie kiedyś tak nie wrzeszczeli, byli bardziej
stonowani i cisi, nie wyrzucali z siebie całego swojego wnętrza przy błahych
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okazjach). Pomyślałam, Ŝe teŜ jest to jakiś rodzaj uczulenia, alergia
powodująca objawy jak najbardziej fizyczne na rzeczy wydumane, czy
nabyte, jak na przykład przekonania polityczne. MoŜe ukłucie poczucia
zajmowania niŜszej rangi w społeczeństwie moŜe być groźne niczym jad
osy, pszczoły, szerszenia, Ŝmii czy innego draństwa. Skoro moŜe uczulić
sierść miłego i spokojnego psa, to tym bardziej moŜe to zrobić niewinna
wzmianka o złamaniu prawa przez jakąś obcą kobietę. W moim przypadku,
sierści pieska, byłam poparzona słońcem, na którym zbyt długo
przebywałam i działa do dziś juŜ bez udziału słońca. Co było tym słońcem w
przypadku owej kobiety, zmierzającej na bazar po zakupy? Co ją tak
poparzyło w naszej rzeczywistości, w gruncie rzeczy nie takiej złej, od
sześćdziesięciu paru lat bezpiecznej od prawdziwych wojen tlących się czy
wybuchających w tym czasie na świecie, Ŝe zasłyszana przypadkiem
banalna uwaga, wypowiedziana do innej osoby, bynajmniej jej nie
dotycząca wyzwoliła taką reakcję alergiczną?
I czy jedynym lekarstwem jest coś w rodzaju polewania człowieka
posoloną wodą? W takim razie marnie widzę los długiego panowania pokoju
w naszym kraju. A jeśli nie, to co nim moŜe być? Gdzie szukać takiego
lekarstwa?
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23. Tranzyty na pewną podróŜ przez pół świata
W swoim wykładzie na V konferencji PSA Wojtek Jóźwiak mówił o
potrzebie programu, który mógłby szybko przetwarzać dane astrologiczne
większych mas ludzkich, wyszukiwać kaskady tranzytów i wyciągać z nich
statystyczne wnioski. Wydaje się, Ŝe istnienie takiego programu oddałoby
nieocenioną przysługę astrologii jako takiej, pozwoliłoby oddzielić „ziarna od
plew” astrologicznych przeświadczeń, zidentyfikować i ujawnić astrologiczne
przesądy. Niestety, jest to przedsięwzięcie wymagające wielu środków,
zwłaszcza finansowych i wysiłków wielu ludzi.
Czytałam o moŜliwości zbierania środków na określone
przedsięwzięcia za pośrednictwem internetu. MoŜe dałoby się to jakoś
zastosować w tym przypadku? Praca informatyka jest wysoko ceniona i
trudno znaleźć zapaleńca, który chciałby i którego stać byłoby na pracę za
„dziękuję”.
Dlaczego zabieram głos w tej sprawie? Pewnego dnia zapytał mnie
ktoś znajomy, którego czekała podróŜ samolotem, a potem statkiem i
wreszcie terenowym samochodem o ewentualne zagroŜenia. Horoskop jego
podróŜy wskazywał istotnie na pewne niebezpieczeństwa, a zwłaszcza
pozycja koniunkcji Neptuna i Marsa w znaku wodnym. Nie chciałam jednak
zbyt go niepokoić, bo przecieŜ odbywając podróŜ na krańce świata trudno,
nawet w dzisiejszych czasach, uniknąć rozmaitych zagroŜeń.
Czego miał się ten znajomy strzec? Uznałam, Ŝe gdyby
niebezpieczeństwo groziło mu w czasie podróŜy samolotem, zaangaŜowany
byłby raczej Uran niŜ Neptun (choć niekoniecznie: np. mgła w czasie startu
lub lądowania), a gdyby w czasie podróŜy samochodem, to moŜe na jakimś
moście, w czasie mgły albo ulewy. Najbardziej „podejrzany” jako
ewentualny etap podróŜy był chyba statek. Powiedziałam mu to oględnie;
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Ŝe musi uwaŜać, zwłaszcza w czasie podróŜy statkiem, ale i w czasie jazdy
samochodem na mostach i w czasie deszczu lub mgły. O samolocie nic nie
wspomniałam, bo przecieŜ nie miałby Ŝadnego wpływu na to, co moŜe go
spotkać, więc poŜytek z takiego ostrzeŜenia byłby Ŝaden.
Oczywiście obwarowałam swoją wypowiedź szeregiem omówień i
zastrzeŜeń, opowiedziałam mu takŜe o naturze Neptuna, ponoć lubiącego
zadrwić sobie ze staroŜytnych Ŝeglarzy, którego natura moŜe nam posłuŜyć
jako opis planetarnego odpowiednika.
Znajomy wyjechał i szczęśliwie wrócił i opowiedział mi swoje
przygody. Oświadczył, Ŝe ze swoimi prognozami zwracającymi uwagę na
rolę Neptuna trafiłam, ale mój opis zagroŜenia się nie sprawdził; sprawdził
się za to opis natury Neptuna, jego złośliwości, płynnych niejasności. Dał
mu się we znaki za pośrednictwem policji politycznej tego państwa,
zatrzymując go na moście (w czasie mgły zresztą) i poddając
drobiazgowym przesłuchaniom, kwestionując pozwolenia wcześniej mu
udzielone, czym zaburzony został harmonogram jego zajęć.
Jego podejście było subiektywne, mógł nie wiedzieć na przykład o
problemach statku, którym płynął albo o uniknięciu jakiejś katastrofy „o
włos”. Ale równie dobrze działanie Neptuna mogło być wyłącznie takie, jak
to opisał.
Jak to sprawdzić? Rozmyślałam o tym leniwie pewnego dnia w czasie
podróŜy metrem do taniej księgarni, gdzie często kupuję rozmaite świetne
ksiąŜki, które przeminęły niezauwaŜone i nie sprzedały się.
ZauwaŜyłam często, Ŝe gdy rozmyśla się nad jakimś problemem
pojawia się często moŜe nie rozwiązanie, ale droga do niego. W kącie stołu
zauwaŜyłam kalendarz ze zdzieranymi kartkami, na pozór zwykły jak setki
innych, przeterminowany znacznie. Kiedy wzięłam go do ręki okazało się, Ŝe
rok kalendarza nie ma Ŝadnego znaczenia, bowiem zaznaczono w nim daty i
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czasami godziny rozmaitych wielkich katastrof w dziejach świata. Nabyłam
co cudo za całe 3 złote i postanowiłam sprawdzić na początek rolę Neptuna
w katastrofach morskich i związanych z morzem (np. samolot wpadł do
morza.) szukałam oczywiście tranzytów w danym momencie, choć nie
byłam pewna czy to dobra droga i czy np. statek moŜna traktować jak
człowieka, którego daty urodzenia w dodatku się nie zna.
Podzieliłam katastrofy na działy: lotnicze, kolejowe i morskie;
masowe mordy i zamachy, katastrofy naturalne i inne.
Zrobiłam horoskopy kilkunastu przypadków, ale było to zbyt mało,
Ŝeby znaleźć jakieś prawidłowości. W dodatku trwało długo, a miałam
przecieŜ inne zajęcia, i w końcu pracę tę zarzuciłam. Nie jestem
człowiekiem, który poświęca pół Ŝycia na rozwiązanie jednego problemu, a
astrologia tylko jednym z moich zainteresowań. A przecieŜ te kilkanaście
przypadków, to zaledwie jeden z 365 dni w roku na przestrzeni kilku stuleci!
Istnienie programu, o którym wspominał Wojtek rozwiązałoby
największą część tego rodzaju problemów. Dlatego uwaŜam, Ŝe moŜe warto
byłoby ogłosić prośbę o sfinansowanie takiego projektu. A póki co
zorganizować wśród osób chętnych zbiórkę danych do bazy wydarzeń
katastrofalnych (albo nie) w ich Ŝyciu, podobnie jak istniejąca baza snów w
„Zawijawie”. To byłoby naprawdę przedsięwzięcie na miarę połączenia
tradycji astrologicznej z wymogami naszych czasów. I moŜe przełamałoby
drwiny, kiedy mówi się publicznie o astrologii i lęk niektórych ludzi przed
zdemaskowaniem ich jako interesujących się astrologią i hołdujących
przesądom.
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1. Informatycy • autor: Przemysław Kapałka2013-06-19 20:36:29
Praca informatyka jest wysoko ceniona i trudno znaleźć zapaleńca, który chciałby i
którego stać byłoby na pracę za „dziękuję”.
Jako informatyk zaprzeczam.

2. Dzięki, Kasiu - pomysł genialny i prosty • autor: Wojciech Jóźwiak2013-06-21
13:06:40

Kasiu! Twój pomysł (na zbudowanie programu CAA czyli z ang. Computer Aided
Astrology przez społecznościowe finansowanie), jest zarazem genialny i prosty, czyli
genialny w swojej prostocie! Dzięki za podpowiedź!
Ale Ŝeby ten projekt ruszył, wymaga pewnego warunku. Mianowicie od samego początku
musi w nim brać udział, prócz mnie, jeszcze jedna, tak samo główna i tak samo w to
zaangaŜowana osoba, która będzie MENEDśEREM. Która będzie zarządzać tym
projektem. Bo zarządzanie ludźmi, pieniędzmi i działaniem to nie jest to, na czym ja się
znam. Ja mogę być "mózgiem koncepcyjnym", ale na konkretne dzialania powinien to
rozrysować i pilnować wykonania - ten menedŜer.
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24. Jak chcecie narobić konfliktów, róbcie to teraz
Mój dwunastoletni wnuk zaczął pisać powieść. Mam nadzieję, Ŝe nie
znudzi się tym zajęciem, więc nawet nie chcę go poprawiać. Na to
wszystko, dopieszczanie stylu, ortografii i składni przyjdzie czas wraz z
dojrzałością. NajwaŜniejsze, Ŝe chce mu się i oby nie znudziło go to zajęcie i
oby nie chciało mu się przestać.
Jednak wśród pewnych dziecięcych nieporadności stylu uderza często
bardzo dojrzała fantazja i humor dialogów. Na ogół lepiej mu idzie z
dialogami niŜ z opisem — w przeciwieństwie do mnie, wychowanej na
literackich opisach przyrody, stanów ducha i zawiłości konfliktów. Opisy
zawierały teŜ pewne kody kulturowe milcząco rozumiane przez czytelników.
Tańcząca na rozstaju dróg kobieta w czerwonej sukience była tym, za kogo
brali ją czytający, bez konieczności dodatkowych informacji. Idąca boso po
śniegu i zostawiająca krwawe ślady, takoŜ. Ja z dialogami mam duŜe
trudności, a niewiele z opisem.
Dzisiaj dziecko styka się z zupełnie innym odbiorem świata,
przebiegającym w interakcji z otoczeniem czy mediami. Zagłębianie się we
własnym stanie ducha jest nieprzećwiczone; zastępuje go dialog, z którego
moŜna się tego czy tamtego domyślić. Ale dialog juŜ w samym załoŜeniu nie
jest odzwierciedleniem stanu duszy, jest tylko tym, co przekazujemy
rozmaitym grupom rozmówców i tylko na tyle, na ile chcemy im swoją
prywatność ujawnić. Stąd powszechne (zwłaszcza w ezoteryce)
prowadzenie dialogów z samym sobą, duchami swoich snów,
przewodnikami ucieleśnianymi przez fantazję w postaci aniołów, demonów,
bogów, mistrzów promieniejących mądrością. Ja z tym wszystkim, z tą całą
wymyśloną menaŜerią nie czułabym się dobrze; tylko wobec siebie samej
nie stawiam barier ograniczających szczerość i intymność. Nie prowadzę
dialogu ze sobą samą w taki czy inny sposób upostaciowioną,
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schizofrenicznie rozdwojoną, czy rozmnoŜoną na rozmaite aspekty mojej
osobowości. Byłby to zabieg sztuczny, ograniczający. Mówi coś we mnie do
mnie, a głos jest jeden. Mówię ja w sobie, świadoma swojej jedności. Jeśli
się rozdwajam lub dzielę na więcej, to jest to zabieg literacki, wyłącznie.
„— Załogo — mówił ich kapitan — za godzinę uciekamy; jak chcecie
narobić konfliktów, to naróbcie ich teraz.” – pisze mój wnuk. W innym
miejscu powieści stwierdza:
„— I tak umiera sprawiedliwość w akompaniamencie huków i liczenia
pieniędzy — wydał z siebie ostatnie słowa skazany.”
„— Płoń! — zakrzyknął dowódca zatrzymując się na chwilę — i
pozwól płonąć innym — dokończył były kelner.”
„— Witaj nie zmieniłeś się całkowicie oprócz wszystkich twoich zmian
— odpowiedziałem mu równie zawile, jak on mi podczas ostatniego
spotkania.” (tu nadmieniam, Ŝe jeden z bohaterów spotykany za kaŜdym
razem przedstawiał się innym imieniem i nazwiskiem)
„— Witaj, czemu nie uciekasz z resztą? — poniewaŜ nie goni mnie
strach.”
Tak pisze dwunastoletni, nad wiek dojrzały chłopiec. Oczywiście w
tym wieku odkrywa się za kaŜdym razem Amerykę, jednak jest coś
głębszego w tej finezji interakcji z otoczeniem. Mój wnuk pisząc te dialogi
nie odkrywa siebie, bynajmniej. Niesiony bieŜącą kulturą prezentuje ustami
swoich bohaterów sceptycyzm, dystans do wydarzeń, humor. Jego dialogi
raczej ukrywają, niŜ obnaŜają emocje.
Mateusz trenuje strzelanie z łuku i podejrzewam, Ŝe właśnie ono jest
przeznaczone do ujawniania emocji. Dialog z otoczeniem jest emocji tych
ukrywaniem, przetwarzaniem, oceną rzeczywistości, często lekcewaŜącą,

144

ale teŜ i systemem porządkującym aktualny stan poglądów na otaczający
go świat. Emocje Ŝądają ruchu i czynu.
Jak z pokoleniem tych ludzi ma porozumieć się taka babcia
ezoteryczna jak ja? Między moim pokoleniem, a pokoleniem Mateusza
widnieje przepaść o wiele większa niŜ dzieliła pokolenia dawniejsze.
Częściowo teŜ wskutek rozwoju techniki, komputerów, internetu, ale takŜe z
powodu stosunku do emocji. Wszystkie następne pokolenia po mnie mogą
śmiało podpisać się pod zdaniem: „— Załogo — mówił ich kapitan — za
godzinę uciekamy; jak chcecie narobić konfliktów, to naróbcie ich teraz.”
Wszystkie, ale nie moje i nie starsze. Dla nas konflikty zazwyczaj owocujące
wojną na większą lub mniejszą skalę były zagroŜeniem Ŝycia i egzystencji.
WyraŜanie emocji czynem było naganne, zwłaszcza, Ŝe czyn ten w praktyce
sprowadzał się do walki między ludźmi. NaleŜało więc emocje tłumić,
przekierowywać.
Emocje teraźniejsze nie boją się jawnego ich okazywania, bowiem nie
uwaŜa się ich za groźne. Zadymy na stadionach, podpalenia domów
obcych, malowanie swastyk i pisanie obraźliwych komentarzy, demolowanie
cmentarzy jest upustem tych emocji które były i zawsze będą. W końcu
zawsze jest wyjście: wzięcie nóg za pas.
Ongiś po kaŜdej wojnie emocje stygły, ludzie cichli, pokornieli,
zajmowali się odtwarzaniem stanu poprzedniego. W świecie, gdzie wojny są
poza naszym doznaniem jesteśmy tymi, którzy są w stanie planować
konflikty, poniewaŜ nie ponoszą za nie (jak im się wydaje)
odpowiedzialności.
Czy jest dzisiaj coś, co postawi tamę niekorzystnym zjawiskom?
Paradoksalnie, moŜe lepiej jest tak jak jest, niŜ nowa wojna? Gdyby tylko to
wszystko moŜna było wykalkulować i przewidzieć!
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25. Światło które cię uleczy
Przez całe lata jeździłam do pracy na godzinę siódmą rano.
Warszawa nie miała jeszcze wtedy metra, więc podróŜ z Bielan na Okęcie
zajmowała mi razem z dojściem i przesiadkami często ponad półtorej
godziny. WyjeŜdŜałam pierwszym tramwajem o piątej piętnaście rano. Z
tego wyliczenia wychodzi prosto, Ŝe wstawałam trochę po czwartej rano.
Pracowało się wtedy takŜe w soboty, tylko dwie godziny krócej, do
pierwszej zamiast do trzeciej. Mówiło się wtedy: pierwsza, trzecia, piąta po
południu, siódma, ósma wieczorem i tak dalej, a nie piętnasta, siedemnasta
czy dwudziesta, jak dziś. Tak czy inaczej nazwane, godziny wstawania były
najbardziej ponurą częścią dnia. Kiedy przychodziła więc niedziela, dla
kaŜdego człowieka czas, gdy mógł się wyspać był najlepszym, co spotykało
go w ciągu tygodnia.
Niestety, w niedzielę nie mogłam się wyspać. Nie dlatego, Ŝe nie
potrafiłam rano spać, o nie, byłam jak najbardziej skłonna i chętna.
Problem leŜał w tym, Ŝe niedzielny poranny sen nieodmiennie kończył się
atakiem wściekłego bólu głowy (migrena była wówczas chorobą
rozkapryszonych burŜujek, klasę pracującą miast i wsi mogło najwyŜej coś
boleć).
Próbowałam oszukać ten ból. Wstawałam, myłam się, krzątałam – a
byłam jeszcze wtedy panienką, więc nie miałam Ŝadnych obowiązków poza
dbaniem o siebie – i po jakiejś godzinie kładłam się z powrotem, by zasnąć.
Nic z tego! Ból głowy który mnie budził był gorszy niŜ ranne wstawanie.
Tak więc stałam się doskonałym przykładem zniewolenia przez pracę.
Moja świadomość nie miała tu nic do rzeczy, mogłam bez skutku sobie
powtarzać, Ŝe jest niedziela i mogę się wylegiwać bezkarnie w łóŜku; mój
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organizm uczynił moją świadomość swoim więźniem, zmusił ją do
postępowania według nieludzkich praw, nie własnych, a narzuconych.
Dlatego nie wierzę w samoleczenie, którego podstawą jest naturalna
wiedza o swoim organizmie. Owszem, to mogłoby się udać, gdyby moŜna
było wierzyć swojemu ciału, a właściwie jego wołaniu i pod warunkiem, Ŝe
działoby się to w strefach nie zepsutych jeszcze przez cywilizację. I Ŝeby
skutecznie dało się nim sterować.
Podam przykład: mogę być w stu procentach pewna prawidłowego
odruchu mojego ciała, gdy po pierwszym kęsie potrawy nieświeŜej,
zepsutej lub skaŜonej nadmiarem jakiejś chemii wiem, Ŝe nie będę w
stanie dalej jej jeść. Tego wyczucia nikt nigdy mi nie zepsuł, pozostało w
stadium podobnym do człowieka karmionego mniej więcej naturalnym
poŜywieniem. Nie jadałam teŜ słodyczy – po wojnie po prostu nie były
dostępne.
Zdarza się zatem, Ŝe kupię kilogram pięknych truskawek i od razu
wyrzucam je. Moja rodzina nie ma juŜ tego wyczucia, jednak wierzą mi i
często kaŜą testować to czy tamto. Moje wnuki juŜ nie mają tego talentu,
większość tego, co jedzą jest nafaszerowane chemią, przywykli więc do
nienaturalnych, podkręconych smaków. Ja nie wezmę do ust napoju o
smaku poziomkowym, poniewaŜ uwaŜam go za obrzydliwie przerysowany,
oni zaś prawdziwych poziomek, bo są mdłe. Człowiek pierwotny czy bardzo
biedny teŜ zatracał to wyczucie; często jadł rzeczy nadpsute, przezwycięŜał
więc swój wstręt do potrawy, bowiem miał alternatywę zostać głodnym.
Jednak inne sfery mojego organizmu nie są tak nastrojone, aby
rozpoznawać szkodliwość pewnych zachowań. Przez lata palenia
papierosów nie czuję niechęci do tytoniu. Nie odrzuca mnie teŜ alkohol.
Obie te rzeczy są w jakiejś mierze truciznami, uŜywając ich lub nie kieruję
się rozsądkiem, a nie wyczuciem. Wydaje mi się teŜ, Ŝe jem mało (w
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stosunku do innych ludzi w zbliŜonym wieku), mam jednak nadwagę, więc
obiektywnie biorąc jem za duŜo.
Dlaczego mam mieć nagle zaufanie do swojego organizmu, Ŝe oceni
sytuację prawidłowo i podda się jakimś zabiegom samoleczenia, o których
wyczytałam w ksiąŜkach? Lata całe leczono mnie antybiotykami, od wielu
lat biorę leki na serce i nadciśnienie, te ostatnie nieodmiennie pogarszają
samopoczucie, łykam je więc z rozsądku w trosce o swoje Ŝycie;
naturalność instynktu ciała została więc juŜ dawno zaburzona.
Owszem, gdybym była człowiekiem pierwotnym jadłabym szczaw,
miętę lub pogryzała zwęglone drewno w wypadku przejedzenia, ogryzała
gałązki młodej wierzby lub piła napar z jej kory i czekała aŜ dolegliwość
„sama przejdzie”. I dziś te środki są pomocne, korzystne, ale piję ziółka czy
zjadam tabletki węgla nie dlatego, Ŝe instynktownie wiem, co muszę zerwać
na leśnej polanie i połknąć, tylko to, co przeczytam lub usłyszę w sprawie
moich dolegliwości.
Nakłada to pewien obowiązek na przekazujących takie rady: Ŝe sami
doskonale wiedzą co doradzają. Niestety, nie zawsze moŜna mieć do nich
zaufanie. A zwłaszcza, gdy czytam coś takiego traktującego o samoleczeniu
raka:
„Zobaczmy w wyobraźni, we własnym sercu, iskierkę białego lub
kolorowego światełka, która zawsze tam się tli. Zobaczmy jak światło
rozprzestrzenia się na całe ciało, oczyszcza z nadmiaru wody, usuwa
patologiczny śluz, stwardniałe złogi rozkrusza i wydala wszystko co
niepotrzebne. Światło wyprasza stany zapalne, usuwa martwe tkanki,
likwiduje guzy, udraŜnia Ŝyły i tętnice. Cokolwiek wyobraźnią
zaprogramujemy w organizmie, mózg zapisze i będzie wykonane. W ten
sposób wspomagać moŜemy leczenie choroby nowotworowej. Rak jest
chorobą całego organizmu, organ zaatakowany był tylko najsłabszym
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ogniwem, który nie wytrzymał. JeŜeli wiemy, które miejsce jest najbardziej
chore, nakładamy tam dłoń, zobaczmy wyobraźnią, jak ze środka dłoni
wynurza się promień biało - złocistego światła i wnika do wnętrza ciała,
przywracając Ŝycie do kaŜdej komórki. Zobaczmy wyobraźnią jak pod
wpływem świetlistego promienia, zagraŜający Ŝyciu guz, zmniejsza się, w
takim tempie, jak topnieje bryłka lodu. Zwątpienie uczyni proces
leczenia nieskutecznym.”
PowyŜszy przepis pochodzi z biuletynu Wandy Prager Centrum
Wiedzy Ezoterycznej Ogród nadziei w Gdyni, Miesięcznik nr. 1 czerwiec
2011.
Do takich rad trudno się przyczepić, zawsze ktoś moŜe powiedzieć:
co szkodzi wspomóc leczenie autosugestią. Jednak ich szkodliwość polega
na tym, Ŝe w miarę angaŜowania się moŜna popaść w przesadę i
przywiązując nadmierne zaufanie do zdolności samoleczących organizmu
zaniechać lub opóźnić konieczne zabiegi medycyny profesjonalnej. Na
leczenie chemią często czeka się w kolejkach, stąd pokusa, by te kolejki
sobie odpuścić.
Jaka jest skuteczność autosugestii? Łatwo sprawdzić. Następnego
dnia po ukąszeniu stada komarów połóŜ przed sobą tubkę fenistilu i
podejmij postanowienie, Ŝe zlikwidujesz swędzenie podobną techniką jaką
zaleca biuletyn na raka. Zobaczymy jak długo wytrzymasz bez odkręcenia
tubki.
A oto inna informacja: pochodząca z podobnego wydawnictwa: Ezo-Land
nr.2/2010
„MMS – przełom w leczeniu chorób? Największy potencjał
leczenia wszelkich chorób leŜy w ludzkim organizmie. Aby jednak
system immunologiczny mógł efektywnie poradzić sobie z
chorobotwórczymi drobnoustrojami, trzeba dostarczyć mu
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niezbędnej energii. UmoŜliwia to MMS – cudowny suplement
mineralny...
Przez ostatnich 80 lat buteleczki stabilizowanego tlenu stały na
półkach w gabinetach lekarzy medycyny holistycznej i w sklepach ze
zdrową Ŝywnością, skrywając w zanadrzu jeden z największych sekretów
dotyczących zdrowia, jakie kiedykolwiek odkryto. AŜ pewien człowiek do
jednej z takich buteleczek dolał odrobinę octu i tak odkrył przypuszczalnie
najbardziej zadziwiający środek wzmacniający system odpornościowy
organizmu, jaki istnieje. Wynalazca tego preparatu był w stanie wyleczyć
osoby chore na malarię, Ŝółtaczkę, opryszczkę i tuzin innych chorób w ciągu
paru godzin lub paru dni, a nie tygodni lub miesięcy.
Ponad 75 tysięcy osób chorujących na malarię i inne choroby zostało
wyleczonych. Testy kliniczne przeprowadzone w Republice Malawi
wykazały, Ŝe wszystkie osoby chore na malarię, które poddano leczeniu
preparatem MMS zostały w 100 % wyleczone. Leczeniu poddano równieŜ
ponad 500 osób chorych na AIDS, z których 60% ponownie rozpoczęło
pracę i powróciło do normalnego Ŝycia w ciągu 3 dni, a ponad 95% z nich
zaczęło się lepiej czuć w okresie do 30 dni.
Zastosowanie w praktyce preparatu MMS wykazało, Ŝe jego działanie
jest niemalŜe natychmiastowe, podobnie jak regeneracja organizmu.
Ponadto preparat ten jest na tyle bezpieczny, Ŝe moŜna go podawać
niemowlętom i dzieciom (oczywiście waŜne jest stęŜenie i dawka!)
Pomaga w wielu chorobach m. in. takich jak: artretyzm, opryszczka,
wirusowe zapalenie wątroby, astma, miaŜdŜyca, grypa, nowotwory, stany
zapalne dziąseł, przeziębienia , a takŜe ukąszenia jadowitych owadów,
komarów itp”
No, na ukąszenie komarów skłonna byłabym zaryzykować, ale na
malarię czy AIDS? Dlaczego mając tak wspaniały środek pod bokiem,
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państwa wydają cięŜkie pieniądze na leczenie AIDS kombinacją drogich
leków, a koncerny farmaceutyczne tracą pieniądze w wyścigu do znalezienia
najlepszego lekarstwa na tę plagę? Jest rok 2013 i nie słychać o
wynalezieniu uniwersalnego lekarstwa na chociaŜby samo AIDS. Skoro to
takie proste i tanie jak dolać trochę octu do jakiegoś niedrogiego
preparatu...
Dlaczego więc wiele osób wierzy w takie recepty? JeŜeli czegoś nam
brakuje (na przykład Ŝycia bez bólu) to jesteśmy przekonani, Ŝe
dostarczywszy organizmowi tego co brakowało (na przykład uzupełniwszy
jego energię) staniemy na prostej drodze do uzdrowienia. Niestety, tak nie
jest. Uzupełnienie braku byłoby konieczne i poŜądane akurat w
tym momencie, gdy brak ten powstał. Potem moŜe być to juŜ
„musztarda po obiedzie”, czego dowodzi mój przykład z próbą niedzielnego
odsypiania porannego wstawania. Mam to do dziś, choć od wielu lat jestem
na emeryturze – muszę wstać rano, Ŝeby dobrze czuć się przez cały dzień.
JeŜeli nie ja, to moje ciało jest okropnym konserwatystą. Taka tylko
róŜnica, Ŝe dziś mogę nazwać to, co karze mnie za złamanie reguł migreną,
bo juŜ nikt nie uwaŜa jej za wymysł burŜujskich damulek.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. Dlaczego więc wiele osób wierzy w takie recepty? • autor: Barbara2013-07-02 14:54:03

MoŜe dlatego, Ŝe spróbowali?
H. Ford powiedział: "Czy myślisz, Ŝe moŜesz, czy myślisz, Ŝe nie moŜesz w obu
przypadkach masz rację" I to jest właśnie to.
Piszesz: "Uzupełnienie braku byłoby konieczne i poŜądane akurat w tym momencie, gdy brak
ten powstał."

Chyba nie jest to do końca właściwe rozumienie. Ten "brak" jak go określasz
powodujący na przykład bóle głowy moŜe wynikać z takich przyczyn, jak
choćby nadmierne tempo Ŝycia, napięcia wynikające z perfekcjonizmu itd. I
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często zmiana trybu Ŝycia, zmiana starych przekonań doskonale sprawdza się
jako właśnie "uzupełnienie braku". W moim przypadku to zadziałało i juŜ od
dobrych dwudziestu lat nie wiem co to są migreny.

2. Uzupełnianie braków • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-02 15:19:35

Daleka jestem od twierdzenia, Ŝe w tym czy innym przypadku określone postępowanie polegające na
uzupełnieniu braku nie jest skuteczne. UwaŜam tylko, Ŝe nie moŜemy mieć pewności iŜ właściwie
oceniliśmy przyczynę dolegliwości i zdefiniowaliśmy ów brak. Perfekcjonista moŜe nie wpaść na
pomysł, Ŝe jego dąŜenie do doskonałości tworzy napięcie mogące skutkować migreną. Podobnie
przejawiająca się migrena moŜe mieć wiele innych przyczyn, powaŜnych, jak guz mózgi i takich, jak w
moim przypadku. Czy Twoim zdaniem powinnam z powrotem poddać się reŜimowi wyczerpującego
rytmu dnia, Ŝeby pozbyć się bólu? Albo na ślepo czerpać rady z podobnych wydawnictw?
A juŜ nieporozumieniem jest stawianie diagnozy na odległość - Ŝe przyczyna choroby jest taka czy
inna - bez obejrzenia nawet delikwenta. Opisane przeze mnie wydawnictwa nie ponoszą Ŝadnej
odpowiedzialności za swoje rady i to mnie niepokoi. Poznaliśmy działanie tych czy innych ziół, co
moŜemy jednak sądzić o preparacie nie wiadomo z czego zrobionym, który "wszystko leczy"?
Chciałam pokazać teŜ na moim przykładzie, Ŝe zmiana przyzwyczajeń niekoniecznie jest lekiem, moŜe
być teŜ powodem nowych dolegliwości.
I jeszcze inny przykład: znajoma przejęła się tak sugestią iŜ zdrowo jest jeść pieczywo z otrębami i
pełnym ziarnem, ze wylądowała w szpitalu. Akurat w jej przypadku nie powinna spoŜywać potraw
draŜniących ściany Ŝołądka.
Problem dostrzegam tylko w czymś innym. Wojtek Jóźwiak w swoim ostatnim artykule słusznie
zauwaŜył, Ŝe nasza medycyna leczy tylko te choroby, które dotykają większość. Mniejszość, cierpiąca
na inne schorzenia powinna się powaŜnie zastanowić czyich rad słuchać - ale przede wszystkim starać
się zdiagnozować powaŜnie i uczciwie dolegliwość.

3. Albo na ślepo czerpać rady z podobnych wydawnictw? • autor: Barbara2013-07-02 16:03:45
Ślepoty w tych sprawach nie polecam nikomu. Ale przemyślenie problemu jak najbardziej. Wcale nie
jest to proste i trzeba pogrzebać w wielu źródłach aby mieć jakąś świadomość we własnych
bolączkach. I uzyskać pewność - bo nawet nie wiara ale właśnie pewność w określonych sprawach
moŜe nam pomóc. Pewność - która moŜe nam kazać szukać pomocy takŜe u lekarzy. Bezmyślne
naśladownictwo rzadko komuś wychodzi na dobre.
Wiesz Kasiu - nawet nie chciałam pisać komentarza. No bo cóŜ - Twój blog, Twoje przekonania. Ale
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mam ciągle wraŜenie, Ŝe właściwie najbardziej jesteś zaniepokojona tym, Ŝe pojawiają się takie
róŜne sugestie, takie róŜne propozycje, tacy róŜni "pomocnicy" i naciągają biednych ludzi.
I to właśnie jest dla mnie niezrozumiale, bo nawet te oszukańcze propozycje - to nie jest jakiś rys
współczesnych czasów - znane są od "zarania ludzkości" a więc metody są znane. I przecieŜ
kierowane są do osób dorosłych. A jako dorośli - wszyscy mają prawo wybierać to, co ich przekonuje.
Jeśli "idą za modą" jeśli bez zastanowienia kopiują cudze pomysły - to przecieŜ nikt im tego zabronić
nie moŜe. I jakoś nie widzę sposobu aby ludzi przed tym uchronić. A za własne "niedołęstwo
umysłowe" właśnie płaci się najwięcej.
Jakoś nie spotkałam takiego oburzenia gdy naciągane "propozycje" składa nam rząd, czy choćby
banki. ChociaŜ akurat w tych ostatnich przypadkach najczęściej jesteśmy zwyczajnie przymuszani do
zastosowania się do nich.
Popraw

Usuń

4. Naciągane propozycje • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-02 16:29:43
Tak jakoś mam, Ŝe lubię się troszczyć o biednych, naiwnych i bezmyślnych. Oszukane propozycje
banków czy innych instytucji, a nawet wykręty rządu i rządów nie budzą we mnie takiego sprzeciwu.
Banki proponują swoje produkty nie najbiedniejszym, rządy nie proponują, a przymuszają i nie ma na
to rady (choć czasem tłumaczą to i owo oszukańczo), więc moje oburzenie byłoby jałowe. Zresztą na
ogół ryzyko jakie ponoszą ludzie jest wyłącznie finansowe. Inaczej w przypadku oszukańczych leków i
technik medycznych - dotyczy zdrowia a nawet Ŝycia.
śycie nauczyło mnie, Ŝeby nie oburzać się na wszystko - raczej wówczas para idzie w gwizdek i
człowiek dorabia się "mentalności typowego zawałowca". Nie jestem taką idealistką, Ŝeby walczyć o
lepszy świat. Pragnę skłonić tylko do myślenia tych, którym się akurat zechce przeczytać mój tekst i
skojarzą sobie moje przeŜycia ze swoimi. Oczywiście niektórzy są sami z siebie świadomi i dyskusja z
nimi wzbogaca, więc za słowa krytyki takŜe jestem wdzięczna.
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26. Upały i śmierć
Ubiegłotygodniowe upały zaowocowały zgonami i chorobami osób
starszych i młodszych ode mnie.
Na działce skłoniłam syna do zrywania wiśni szklanek z drzewa, które
ongiś z męŜem posadziliśmy i z którego tylko raz udało mi się zebrać pełny
plon – zawsze pierwsze były ptaki, wiewiórki i inne istoty. Niestety, coraz
rzadziej na targach spotyka się wiśnie szklanki. Są one wcześniejsze od
większości czereśni, więc tym bardziej naraŜone na podkradanie przez inne
stworzenia. W dodatku jest to gatunek zanikający, podobnie jak wiśnie
„chłopskie”, nadające się wyłącznie na przetwory.
Szklanki były jasne, drobniutkie i chorowite. Drzewo rosnące bliŜej
drogi miało piękniejsze owoce, te, rosnące dalej wzdłuŜ podjazdu
przygłuszone zostało przez posadzone przy płocie sąsiada wstrętne i pełne
agresywego przedzierania się fioletowe kiście, tak chętnie sadzone przez
ogrodników osiedlowych. Jak mają przetrwać wśród nich starodawne
wiśnie, gdy właściciel posesji zmuszony jest walczyć do upadu przez
niechciane obrzydlistwo, bo bez walki na przyszły rok podjazd dla
samochodu byłby nie do uŜytku (choć wyłoŜony cięŜką trylinką)?.
Tak więc syn rwał te wiśnie z dachu samochodu, kiedy zadzwonił
telefon, a z braku zasięgu musiałam wybiec na wzgórek za drogą, Ŝeby go
odebrać. Dzwoniła moja przyjaciółka, Ŝe jej ojciec, pan Wojtek Majewski
właśnie godzinę wcześniej zmarł.
Nie wyobraŜałam sobie działki bez pani Ziuty i jej męŜa pana Wojtka.
Byli pierwszymi, którzy wybudowali tu letni dom i których poznałam, gdy
kupiłam w ciemno działkę rekreacyjną, zielona i niedoświadczona adeptka
posiadaczy ziemskich, bowiem mieliśmy z męŜem zaledwie kilka dni, kiedy
jeszcze waŜne były bony PKO, w których parę lat wypłacano mu pensję
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składaną na konto (niedostępne dla rodziny pracowników) i kiedy bony te
chciał przyjąć gospodarz, mający działkę na zbyciu.
Pan Wojtek był inŜynierem, budowniczym mostu na Bugu w latach
czterdziestych: Kronika odbudowy mostu zapisana została przez pana
Wojciecha Majewskiego pod adresem:
http://www.fronolow.pl/readarticle.php?article_id=21
inne informacje: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mierzwice-Kolonia oraz
http://www.fronolow.pl/readarticle.php?article_id=13
Informacje o odbudowie mostu znacznie wcześniej zamieściła rodzina
pana śelazińskiego, majstra budowy i dopiero pan Wojtek skłoniony prawie
przymusem przez dawnych mieszkańców, zgodził się nagrać swoje
wspomnienia z odbudowy mostu. Wszak on był tu najwaŜniejszy i jego
wspomnienia zawierały to jądro miejscowej historii, którą pominięto przy
wcześniejszych opowieściach.
Dzisiaj to juŜ niewaŜne, obaj panowie nie Ŝyją. We wspomnieniach
dawnych mieszkańców pan Wojtek i pani Ziuta, zmarła wcześniej Ŝona pana
Wojtka, współpracująca z ruchem oporu, modna ślicznotka ratująca przed
niemiecką machiną wojenną więźniów w Radzyniu Podlaskim, zostali jako
pierwsi mieszkańcy działkowiska, które doczekało się nawet swojej strony
internetowej. Opowieściom Pana Wojtka i innych dawnych mieszkańców wsi
Mierzwice Kolonia zawdzięczam opowiadanie – minipowieść „Te drzwi”,
które nie mogło ujrzeć światła dziennego przez serię uranicznych
przypadków, między innymi format zawarty między 45 a 55 stronami
maszynopisu znormalizowanego – nie pasujący wydawcom – zbyt mały na
powieść – zbyt duŜy na opowiadanie.
W moich wspomnieniach dom państwa Majewskich pozostał jako oaza
dawnych lat. Pani Ziuta opowiadała, Ŝe pewnego dnia zeszła na dół z
pięterka mieszczącego sypialnie do kuchni, w której stała jakaś stara
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wersalka i ze zdumieniem dostrzegła śpiącego na niej człowieka. Pani Ziuta
wystraszyła się, ale człowieka tego obudziła (wyjąwszy mu wcześniej z
dłoni niepełną butelkę wódki), usmaŜyła mu jajecznicę na śniadanie i
wygłosiła mowę antyalkoholową. W tamtych czasach nie zamykało się drzwi
wejściowych i człowiek ten, idący ze stacji w ciemności pomylił drogę, a
kiedy doszedł do domu, otworzył drzwi i zobaczył wersalkę, połoŜył się i
zasnął. Znalazł tu opiekę i wsparcie oraz pouczenie moralne.
Rozmawialiśmy o tym kilkakrotnie w sąsiedzkim gronie. Niestety,
wspomnienia mieszkańców wsi Mierzwice kolonia nie zawsze były takie`
idylliczne. Czasami w księŜycowe noce nie dało się tam spać. Duchy
pomordowanych odbierały sen i biegłam wówczas do pani Ziuty, zawsze
znajdując zrozumienie. Oglądałyśmy Drogę Mleczną w październikowe
noce, tak wyrazistą i piękną, jak nigdy nie była w Warszawie, słuchałyśmy
brzóz i śpiewających jeszcze po ćmaku ptaków. Rozmawiałyśmy o doli
kobiet w tej wsi, o losie niedostosowanych i skazanych, spacerując po tych
kilku płytach chodnikowych z odzysku ułoŜonych przez mojego męŜa.
Słuchałam pani Ziuty i podziwiałam pogodę jej ducha pozbawioną
niepotrzebnych sentymentów. Przed nami tuptał nocny jeŜ albo mignął
wystraszony smukły stwór z czarna pręgą na grzbiecie kryjący się dotąd w
stercie drewna porąbanego rankiem do kominka.
W czerwcu 2013 zrobiłam przetwory z wiśni szklanek. Wypiliśmy z
synem po kieliszku za pamięć pana Wojtka – tyle razy spotykaliśmy się na
grillu i rozmawialiśmy o dawnych czasach. Pan Wojtek wzorem ludzi z
tamtych lat mówił oszczędnie i dlatego kaŜde jego słowo zapadało w
pamięć. Nie mogłam być na pogrzebie – rodzina i jej samochody miała
waŜniejsze sprawy, a mnie bolały stawy więc nie wstawałam z łóŜka.
Zadzwonił telefon i dowiedziałam się, Ŝe mój wieloletni przyjaciel,
fotograf przyrody, młodszy ode mnie o 11 lat trafił do szpitala z zawałem
serca, A ja wciąŜ Ŝyję, choć nie powinnam. Dlatego postanowiłam
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udostępnić w odcinkach czytelnikom Taraki opowieść „Te drzwi” opartą na
historii wsi Mierzwice Kolonia. Mottem do opowiadania jest wiersz Wiesławy
Bubak, innej mojej zmarłej przyjaciółki z Mierzwic, poetki, z którą nie
zdąŜyłyśmy porozumieć się do końca, zanim nie zabrała ją śmierć.
Większość bohaterów opowiadania juŜ nie Ŝyje i moŜliwe, Ŝe ja wkrótce do
nich dołączę, więc z przeraŜeniem myślę o tym, Ŝe nikt nie dowie się o
„Epidemii wypadków drogowych mieszkańców wsi Gówniane Kolonia” –
opowiadaniu, które nie przebiło się przez literacki system konkursu
wydawnictwa na problem epidemii, nawet jako bezpłatny e-bok” i ostało się
pod zmienionym tytułem do dziś.
Jednak moja miłość do tej działki, do domu mojej duszy, kaŜe mi
wrócić do trudnej historii wsi i zawrzeć sojusz z jej zmarłymi. Opowiedzieć
ich historię, dzieje winy i kary i walki z przeznaczeniem, tak odległej od
historii oficjalnej i uznanej, nie liczącej się z bohaterskimi ponoć
partyzantami „Młota”, którzy pozostali w pamięci kobiet tej wsi, zamarłej i
pochowanej na cmentarnym placu miasta Sarnaki i nie mającym nic do
powiedzenia w jaskrawym przebłysku kobiecego losu. Ja jestem ich
spadkobierczynią i dysponentem ich historii. TakŜe w aspektach
ezoterycznych, widzianych niechętnie.
Nie mam po co dłuŜej czekać. Ktoś, kto miał opublikować „Te drzwi”
splajtował, darmowa „Fantastyka” udostępniająca e-boki ma problem z ich
przetworzeniem, mój dobry współczesny duch, zamierzających
reaktywować moją twórczość, znalazł intratne zajęcie i nie ma czasu, a dla
mnie, czas biegnie. KaŜdego ranka budzę się z bólem kaŜącym myśleć o
przyszłości.
Dlatego następne odcinki „Babci” będą minipowieścią w odcinkach: „Te
drzwi”. Poddaję je pod osąd czytelników.
DŜem z wiśni szklanek pięknie zgaletowaciał, zamknięty w słoikach zastygł i
mam nadzieję ten rocznik przetworów upamiętni więzy które łączą mnie z
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utraconym światem literackiej wsi „Gówniane-Kolonia”. Mam nadzieję, Ŝe
mój przyjaciel po zawale odwiedzi mnie w sierpniu i zrobi przepiękne
zdjęcia ilustrujące tamten, zaginiony juŜ świat, a czytelnicy Taraki odnajdą
w nich przesłanie, które ukształtowało „Ezoteryczną babcię”.

Katarzyna Urbanowicz
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Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (67)

Te drzwi (1)
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

Opowiadanie to oparte jest luźno na motywach rzeczywiście zaszłych
wydarzeń, jednak powiązanie konkretnych osób i konkretnych spraw jest w
sporej mierze wynikiem mojej fantazji dlatego dopasowanie istniejących w
rzeczywistości ludzi i spraw jest nieuprawnione. Niektóre z osób i wydarzeń
są czystą fikcją literacką. Co więcej, ja to nie ja, moje sąsiadki nie są nimi
naprawdę i tak dalej. Proszę więc traktować ten tekst jako zupełną fikcję.
motto:
Zło czerpie siły z mocy dobrego,
lecz czyś pomyślał czasem tak,
gdy dumnie w górę zadzierasz głowę,
Ŝe rozliczenia teŜ przyjdzie czas.
Gdzieś tam czekają te drzwi. Piotrowe.
(Wiesława Bubak „Drzwi Piotrowe”)

1. Mroczna przestrzeń pod świerkiem
Kiedy męŜowi mojemu pozostał do zrealizowania juŜ tylko jeden punkt
ze spisu jego męskich zadań, chociaŜ realizował je w odwrotnej kolejności, i
kiedy, dzięki pobytowi za granicą, uzyskał część potrzebnych środków,
udałam się na upatrzoną wieś celem obejrzenia działki do kupienia i
ewentualnego jej zadatkowania.
Brnęliśmy od pociągu ze znajomym, który mi towarzyszył, przez
kopne śniegi, zalegające las, aŜ do gospodarstwa na uboczu, którego
właściciel sprzedawał ów kawałek pola, a potem, po załatwieniu sprawy,
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wracaliśmy na stację, a właściwie przystanek typu: wygwizdów. Był luty,
silny mróz, a my okropnie zmarznięci. Do odjazdu pociągu mieliśmy jeszcze
dwie godziny, a na wysokim nasypie przystanku kolejowego, połoŜonym tuŜ
przed mostem nie było Ŝadnej osłony przed zadymką. Znajomy przypomniał
sobie o swoim koledze, mającym letni dom w okolicy, a teraz, gdy był juŜ
na emeryturze, mieszkającym w nim i w zimie, niewiele więc nadkładając
drogi, mogliśmy liczyć na osłonę przed mrozem i śniegiem, a moŜe i
szklankę gorącej herbaty. Działka tego znajomego mieściła się na tak
zwanej patelni, czyli skupisku małych działeczek na terenie zakupionym
kiedyś przez kolej dla swoich pracowników. Przed godziną nawet nie
przyszło mi do głowy zapytać o nazwę wsi, w której przed chwilą kupiłam
ziemię; pamiętałam tylko nazwę stacji, na której wysiadłam i zdawało mi
się, Ŝe to wszystko, czego potrzebuję. Mówię to w tym celu, Ŝebyście
zrozumieli, jak byłam naiwna i niedoświadczona, mimo skończonej
trzydziestki na karku, dwojga dzieci i paru lat małŜeństwa.
Dziś wiem, Ŝe człowiek uczy się do śmierci, a kaŜde chwilowe
zaniedbanie w poszukiwaniu informacji, na pierwszy rzut oka nawet
niepotrzebnych, mści się na nim po wielokroć. I nie tłumaczy mnie to, Ŝe
wiedza, której nie chciałam, wydawała się zupełnie niewaŜna wobec tego,
ile kosztuje działka, ile dać zadatku, czy starczy mi to, co mam w torebce,
czy cena, zaśpiewana przez właściciela, jest korzystna i wreszcie, czy mój
mąŜ, który w naszym małŜeństwie do tej pory wszystkie decyzje waŜne i
średnio waŜne podejmował sam, zaaprobuje mój wybór działki i nie
skrzyczy za trwonienie cięŜko zarobionych przez niego pieniędzy. Czy na
przykład nie dojdzie do wniosku, Ŝe jest okropnie usytuowana, albo Ŝe źle
się targowałam. Było jeszcze mnóstwo innych, niemiłych moŜliwości i po
prostu cierpła mi skóra na myśl, Ŝe moŜe źle się ze swoich zadań
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wywiązałam, bo z charakteru byłam perfekcjonistką. Nazwa miejscowości
była najmniejszym moim zmartwieniem.
Ostatnie ostrzeŜenie losu, opowieść przy szklance herbaty u owego
człowieka, puściłam mimo uszu, podniecona jeszcze kupowaniem i targami.
No i kołaczącym się w głowie pytaniem: czy przypadkiem nas nie oszukano?
— Jak panu się tu mieszka? – spytałam grzecznościowo, taksując
wzrokiem pomieszczenie, będące czymś pośrednim między kuchnią, szopą i
sypialnią, z wysokim od sterty pościeli barłogiem, ułoŜonym na stelaŜu ze
starego tapczanu, wspartym na potęŜnych, pięciolitrowych puszkach,
takich, w jakich za czasów moich rodziców przysyłała Ŝywność UNR-a,
organizacja pomagająca krajom wyniszczonym drugą wojną światową.
Puszek było trzy, czwartą zastąpiły cegły i wyrównujący poziom, kawałek
sękatej deski.
Gospodarz wzruszył ramionami na moje głupie pytanie. Jak bym go
słyszała:
- Co będę pani mówił, sama pani zobaczy, jak się pani wybuduje. To
znaczy, jak mąŜ się wybuduje - poprawił.
Strawiłam to; kolega mówił o nim, Ŝe jest to stary ubek, Tacy, jak on,
wiadomo, mieli odchyłki. Jeden w mojej pracy parzył szklankę kawy po
turecku, a potem łyki odmierzał menzurką. Jedna menzurka na godzinę. Jak
prezes go opieprzył, wypijał w łazience flaszeczkę spirytusu salicylowego.
Nazywano go Salicylowym Katem i nie chciałam dociekać, dlaczego. Mnie
ogarniała litość, ilekroć na niego spojrzałam, ale gdy znalazłam go w
łazience martwego, poczułam ulgę. I wyrzuty sumienia, Ŝe nigdy za Ŝycia
nie fundnęłam mu uczciwej flaszki. Trzy lata siedział przy biurku
przysuniętym do mojego i wiedziałam o nim tylko tyle, ile menzurek
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odmierzył danego dnia. Szklankę i menzurkę chował w biurku, bo nasz
prezes zabronił picia kawy poza przerwą śniadaniową, co podobno
wyrabiało złą opinię o urzędnikach. Ten facet był zupełnie inny, ale teŜ miał
coś takiego we wzroku, podobnego Salicylowemu Katu, Ŝe uwierzyłam
znajomemu.
- Trochę miałem zawracania głowy zeszłej nocy – powiedział
wreszcie stary ubek z niechęcią. – Wieczorem poszedłem na ryby i jak
wróciłem, nie chciało mi się rozpalić ognia, ani nic. Nawet światła nie
zapaliłem. Wlazłem od razu w bety i śpię. W nocy coś mnie budzi. Okno mi
się ostatnio nie domyka, w jesień te deszcze wypaczyły mi kompletnie
wszystko, co było do wypaczenia. Ciągle się zbieram, Ŝeby z tym oknem
zrobić porządek i ciągle coś mi przeszkadza.
Gospodarz odwrócił się na chwilę, dokładając drewna pod kuchnię, a
mój znajomy szepnął mi na ucho:
- Pilniejszy bimberek, zimno, to duŜo go sprzedaje. No i wypija teŜ.
Jeszcze wtedy na wsi nie było ruskich handlarzy i bimber chodził po
10 złotych, co się opłacało wszystkim. No i wszyscy przeŜywali imprezy.
- Budzę się więc, tak coś koło północy – ciągnął - księŜyc świecił,
jasno było jak cholera, a w oknie widzę człowieka. Zewnętrzne okno juŜ
otworzył, wewnętrzne uchylone, Ŝe szpara szeroka na dłoń, a człowiek
zwisa na rękach; łapy zaciśnięte na parapecie, zaraz podciągnie się i wlezie.
U mnie, widzieliście, podmurówka wysoka z kamienia, sam zbierałem i
wózkiem z pola woziłem, jeszcze chłopki dziękowały; nie to co teraz, Ŝe za
kamień trzeba płacić. Taki byłem jeszcze omulony ze snu, Ŝe nie
pomyślałem, schwyciłem siekierkę, co nią rąbię patyki na podpałkę;
malutka siekierka, taka z kuchni, nie Ŝadne ustrojstwo do porządnego
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drewna, i łup go tą siekierką po łapach. Człowiek wrzasnął, spadł, a jedna
odrąbana dłoń wpadła do środka, na podłogę. Wybudziłem się juŜ zupełnie
i dalej za nim, do lasu. Myślę sobie, Ŝe zasłabnie z upływu krwi i zamarznie
w lesie; człowiek to jest, jak by nie było, i mimo wszystko trzeba go
ratować. Wziąłem porządną siekierę, na wypadek, gdyby było ich tam kilku
i za śladami krwi idę. W końcu jednak księŜyc zaszedł i się pogubiłem. Jak
tylko trafiłem na drogę, poszedłem do sołtysa i zadzwoniłem na policję i
powiedziałem im, co i jak. Przyjechali, szukali w lesie, ale gdzieś ślad się
urwał, moŜe kumple go zabrali?
- Stasiu, ileś bimberku wypił? - spytał niedowierzająco mój znajomy.
- Eee tam, prawdę mówię, teraz zima, to wiesz, Ŝe czyhają i włamują
się do domków, gdzie nikogo nie ma. A ja światła nie paliłem i dym z
komina nie szedł, to się pomylili.
- No, to gdzie masz tę uciętą łapę?
- Policja zabrała.
- Rękę zabrali, a ciebie nie aresztowali? To moŜe prawdę mówią, Ŝeś
ubowiec?
- Znają mnie wszyscy przecieŜ, zawsze tu jestem. Patrzcie, jeszcze
krew na parapecie i pod oknem, gdzie ręka spadła.
Faktycznie, krew była. MoŜe skrobał ryby na parapecie, moŜe ptaka
jakiegoś ubił albo i zająca, a moŜe i mówił prawdę. Spieszyliśmy się jednak,
podziękowaliśmy za herbatę i poszliśmy. Na odchodnym powiedział nam:
- To zła ziemia, tu zawsze krew się lała i leje nadal. I będzie się lała.
Ja przywykłem, ale wy, miastowi, nie wiem czy będziecie spać tu spokojnie.
Dlatego ziemia tu taka tania i daje się z gospodarzami łatwo targować.
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Jak bym go dziś widziała, chudego pijaczka o nerwowych ruchach,
śpiącego z siekierą pod ręką i znieczulającego się bimberkiem. A ryby
pewnie głuszy prądem, a nie łapie na wędkę! I nie wiadomo, co ma na
sumieniu.
Miał rację. Nigdy w naszym, nowo wybudowanym domu, nie udało
mi się spokojnie przespać całej nocy. No ale byłam młoda i wysypiałam się
potem, w mieście, gdy wróciliśmy juŜ z weekendu. Kąpałam się,
spłukiwałam brud grzebania się w ziemi i spałam jak zabita. Czasami tylko
we śnie wracały do mnie zwierzęta: koty walczące ze sobą o chromą kocicę,
węŜe poŜerające Ŝabę, zarzynane świniaki, w ostatnim pragnieniu Ŝycia
przygniatające gospodynię, pobitą przez gospodarza za brak chyŜości,
cięŜarne kocice wybierające piłę łańcuchową przed sparszywiałym psem.
Czysty darwinizm przewijał się w moich snach. Usiłowałam go nie
dostrzegać, biegnąc do swojej, bardzo odpowiedzialnej pracy. I do garów
zmywanych nocą oraz zadań z matematyki, sprawdzanych przed świtem,
zanim mąŜ się obudzi i zacznie tresować nasze dzieci.
***
Wieś swoje miano wzięła od gówna, a poniewaŜ chcę ukryć jej
prawdziwą nazwę, ze względu na licznych przyjaciół, którzy tam nadal
mieszkają, lub pochowani są na miejscowym cmentarzu; pozwólcie, Ŝe
będę nazywać ją: „Smrodliwe”. Składała się z kilku gospodarstw, blisko
setki kolejarskich działek na „patelni”, kilku większych domów przybyszów z
niedalekiego miasta, szykujących siedziby na starość i wielkiego masywu
leśnego, połoŜonego w trójkącie między rzeką, torami i szosą.
Według krąŜących tu licznych, plotkarskich opowieści, mieszkańcy w
czasie wojny przeprawiali śydów, uciekających przed Niemcami, na drugą
stronę rzeki, do bolszewików, niejednokrotnie topiąc ich na środku, dla
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zdobycia majątku w postaci skarbów przechowywanych w woreczku
zawieszonym na szyi. Łupy z łodzi zwozili do szopy na jednej z wysp, a
potem sprzedawali je na targu. W pokojowych czasach zajmowali się
pędzeniem bimbru i rozmaitymi lewymi interesami, jak oszukiwaniem na
ilości furmanek przewiezionego Ŝwiru przy budowie drogi i odbudowie
mostu albo wyłudzaniem odszkodowań za nieistniejące szkody powodziowe.
Bezspornym faktem było i jest pędzenie bimbru, i jego naduŜyciu
przypisywano nadmierną liczbę wypadków drogowych w okolicy, czasem
zupełnie niezrozumiałych z logicznego punktu widzenia. Bo co na przykład
sądzić o pewnym gospodarzu, który mroźną nocą wyszedł z chałupy,
pracowicie odśnieŜył podwórko i dojazd do szopy, w której trzymał swojego
malucha, posypał ziemię trocinami i piaskiem, wyprowadził auto i jadąc po
oczyszczonej powierzchni umyślnie zaczął uderzać pojazdem w ścianę
domu, cofał samochód i ponownie z rozpędu uderzał w ścianę. W ten
sposób uszkodził samochód i inne mienie wartości dwóch tysięcy złotych
oraz rozbił własną głowę i uszkodził obie rzepki w kolanach, powodując
swoją niezdolność do pracy w okresie przekraczającym dziewięć miesięcy.
Policja prowadziła oczywiście postępowanie wyjaśniające, ale niczego nie
wyjaśniła. Jak zresztą nikt z mieszkańców wsi. Mówiono więc to, co zawsze:
- bimber. Zresztą gorsze rzeczy robiono, by uzyskać mizerniutkie renty. Nikt
nie wspominał o mgle zalegającej ziemię, takiej dziwacznej mgle na mrozie,
zostawiającej rano szadź. Nawet latem, w lipcu na przykład.
Z gospodarzem, od którego kupiliśmy pole, utrzymywaliśmy
przyjacielskie kontakty, aŜ do jego śmierci. Ja bardzo lubiłam jego Ŝonę;
słyszałam, Ŝe w młodości była piękną kobietą; teraz z jej piękności nic nie
zostało, jak to na wsi, a jej córka, moja rówieśnica, traciła resztki urody
odziedziczonej po matce. Chmurna, czarnooka piękność, przeobraŜała się w
tępą zaciętą krowę wskutek złamanego nosa i posiniaczonego ciała,
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smukłość figury zmieniała się w zdeformowaną kościstość, a ona i jej matka
zdawały się godzić z losem, który przypadł kobietom tej rodziny. Swoje
smutki topiły w bimberku i tylko czasem, pod jego wpływem, zdobywały się
na odruch protestu. Matka jeszcze czytała ksiąŜki, poŜyczała je ode mnie;
powieści o wielkiej miłości, darmowo dołączane do gazet, które wywoziłam
na wieś, jak ludzie wywoŜą nieuŜywane ciuchy, a nuŜ się komuś przydadzą,
choć juŜ dawno ludzie na wsi mają gust wykluczający przyjmowanie takich
prezentów, chyba Ŝe na czyściwo do traktora. W gminie, za parę złotych
sprzedają ładniejsze kiecki, a Ŝe gust mają nieco inny, trafiłam za piątaka
na łososiowo odymiony obłok szyfonu, drapowany z fantazją i opatrzony
metką znanego, światowego projektanta. Wisiał w sklepiku pół roku,
przeceniany z miesiąca na miesiąc. Kupiłam go za pięć złotych.
Czasami trafiał się w domu podwójny egzemplarz mądrzejszej ksiąŜki
i ona teŜ ją czytała, tyle, Ŝe dłuŜej. Tak kiedyś wycyganiła ode mnie
„Ulissesa” Joyce`a i zaskoczyła mnie wybuchem, Ŝe jest to najpiękniejsza
ksiąŜka, jaką w ogóle w Ŝyciu przeczytała, poniewaŜ jej autor myśli
dokładnie tak jak ona, gdy idzie do krów albo na pole. Wszystko ze
wszystkim się autorowi miesza, aŜ ktoś, jakaś siła z góry, pozwala
wypowiedzieć zdanie, starczające za tygodnie rozmyślań. I ona moŜe
powtarzać je kaŜdego ranka wiedząc, Ŝe tak samo myśli ten zagraniczny
sławny pisarz jak ona, baba ze Smrodliwego. Powiedziałam jej, Ŝe jest na to
mądre słowo, którego nie ma w naszych słownikach, dywinacja, moc
przepowiadania z inspiracji bogów. Co ciekawe, chyba mnie zrozumiała.
Mimo tych świń, złamanego nosa i namiętności do bimbru, skutkującego
zgodnym katowaniem delikwentki przez męŜa i syna. Zawsze
podejrzewałam, Ŝe była bliŜej magii niŜ inni.
Lubiłam z nią rozmawiać. Miejscowym zwyczajem było to, Ŝe kobiety
nakrywały stół, a potem z pozoru siedząc przy nim, delikatnie odsuwały się
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w cień, dając męŜom okazję do poruszania ich męskich, powaŜnych spraw.
Pani Zosia teŜ taka była, a ja się dostosowywałam, nawet jeśli przyjęcie
odbywało się u nas. Mój mąŜ i mąŜ pani Zosi dyskutowali zaŜarcie o
polityce, wyborach wójta i ustawach dla rolników, popijając wódeczkę; ani
ona, ani ja nic nie piłyśmy; ja obawiałam się podejrzanego pochodzenia
bimberku; ona udawała, Ŝe nie jest pijaczką.
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Obchodziliśmy kiedyś imieniny mojego męŜa. Zadbałam o to, Ŝeby
nie było bimberku, tylko flaszka z akcyzą i namówiłam panią Zosię na
kieliszek. Rozluźniona wzdychała, Ŝe w tym roku, przed świętami, tyle było
pogrzebów, Ŝe oj! Kiedy opowiedziałam jej, jak odnoszę czasem wraŜenie,
Ŝe nad wsią ciąŜy jakieś złe fatum, o czym na przykład świadczy ta straszna
liczba wypadków drogowych i innych nieszczęść w rodzinach gospodarzy
we wsi, i Ŝe źle śpię na działce w nocy, powiedziała, Ŝe ona jest co do tego
przekonana, a co więcej, ma na to dowody. Niestety, panowie dolali ponad
miarę wódki do kieliszków, a nastoletni wnuk pani Zosi bardzo spieszył się
do kolegów, za nic mając opowiadanie (w tej chwili trzeźwej) babci.
Gospodarz więc odpalił swojego malucha, zawadzając o płot sąsiada na
zakręcie drogi, (naprawili go następnego dnia, więc nie zdąŜył się o
szkodzie dowiedzieć), a opowiadanie pani Zosi zawisło w chłodnym,
listopadowym powietrzu. JuŜ potem nie trafiła mi się następna okazja do
rozmowy z panią Zosią; zmarła nagle i niespodziewanie, z zakładką
sporządzoną z piwnej etykiety, na ostatnich stronach „Ulissesa”.
Tego wieczora, w czasie czuwania przy zwłokach, opowiadano o
wypadku, jaki przydarzył się osiemnastoletniemu siostrzeńcowi męŜa pani
Zosi.
Przyjechał do nich jakiś kuzyn, który zdobył pracę ajenta stacji
benzynowej. W tej okolicy to ogromna kariera, nic więc dziwnego, Ŝe stojąc

169

przed tak wspaniałą perspektywą Ŝyciową, nabył na raty stosowny do swej
przyszłej pozycji samochód, bardziej wypasiony niŜ maluch, którym jeździli
rodzice, i pierwszą jazdę odbył w kierunku rodzinnej wsi, pochwalić się
sukcesem. Była to sobota i młodzieŜ wybierała się na dyskotekę. Za trzy dni
chłopców zabierało wojsko, więc owa dyskoteka była takŜe poŜegnaniem z
cywilem. MoŜe dlatego owi chłopcy, jeŜdŜący zazwyczaj na dyskoteki
maluchem rodziców, korzystając z faktu, iŜ starzy popijali bimberek,
podprowadzili kluczyki i zabrali ów samochód na wyprawę. Wypadek
nastąpił nad ranem, na trzykilometrowym, prostym odcinku drogi, między
Smrodliwym Starym, a Smrodliwym Kolonią. Jest to w ogóle bardzo dziwne
miejsce. Jadąc z siedziby gminy, po minięciu nadleśnictwa z blokami dla
pracowników, willą nadleśniczego i biurami, oświetlonymi dzień i noc, w
Smrodliwym Starym wjeŜdŜa się w podwójny bardzo ostry zakręt nazywany
„agrafką”. Stoi tam znak ograniczenia prędkości do 40 kilometrów na
godzinę, ale chyba jest to zbyt małe ograniczenie, bowiem, nawet przy tej
prędkości, czasem wyrzuca trochę samochód z toru jazdy. Działkowicze
(trzeźwi) często zwalniają tam do nakazanych prędkości, chyba, Ŝe mają
dobre, trzymające się drogi wozy. Nieco napici jadą szybciej i w
Smrodliwym starym ów „probierz trzeźwości” pozwala im się zorientować,
jak byli bliscy utraty panowania nad kierownicą. Jednak droga tam
najczęściej jest pusta i o ile w tym miejscu nikt nie zetknie się z pojazdem
jadącym z przeciwnej strony, na ogół nic się nie dzieje. Dlatego, mimo owej
„agrafki” w Smrodliwym Starym raczej nie zdarzają się wypadki. Potem
następuje ów 3—kilometrowy odcinek prawie prostej, prowadzącej lekko
pod górę drogi, na którym następuje większość wypadków. Niezbyt trzeźwy
kierowca oddycha z ulgą na myśl, Ŝe udało mu się przejechać najgorsze
miejsce i ten moment rozluźnienia jest (jak myślę) przyczyną wypadku. Stoi
tam wśród pól jedyne drzewo, na którym rozbijają się samochody.
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Podobnie było i z tymi chłopcami. i z wieloma innymi kierowcami, znanymi
mi osobiście i nieznanymi.
W kaŜdym razie, na pierwszy rzut oka nikt nie moŜe zrozumieć,
dlaczego właśnie tam dochodzi do wypadków. Oprócz takich „zwyczajnych”,
gdzie po prostu kierowca zabija się po pijaku, zostają i te dziwaczne, jak
wypadek owego chłopca.
W samochodzie było ich czterech. Podobno – bo nic w Smrodliwym
Starym, Nowym ani Kolonii nie jest pewne – prowadził osiemnastoletni
siostrzeniec pani Zosi. Trzech twierdziło, Ŝe po wypadku chłopiec ten uciekł
w szoku na pola i mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Policja
prowadziła takŜe przeczesywanie terenu, ale bezskuteczne. Pozostali
chłopcy, którym nic się nie stało, po trzech dniach udali się pod jurysdykcję
wojskową i do chwili przysięgi, przypadającej, jak wiadomo, po sześciu
tygodniach od wcielenia, nie przyjechali do wsi na Ŝadną przepustkę. Nie
oni więc to zrobili. Siedemnastolatek, kierujący samochodem, po pięciu
dniach doczołgał się do gospodarstwa rodziców, gdzie zmarł, zanim ktoś go
zdąŜył zauwaŜyć. LeŜał wciśnięty między starą młockarnię, a budę psa, z
psim łańcuchem załoŜonym na szyję i nikogo nie zastanowiło, dlaczego pies
biega wolno i nie szczeka. Na wsi opowiadano, Ŝe miał takŜe inne rany na
szyi, które maskowała psia obroŜa, jakby kilkakrotnie usiłowano mu podciąć
gardło, co raczej nie mogło nastąpić w wypadku samochodowym. Innych
obraŜeń nie miał. Podobno teŜ miał obtarcia na rękach, jak od sznura. Ale
ręce miał wolne i śladu brudu za paznokciami. Gdzie był, kto go
przetrzymywał i po co – pozostało tajemnicą. Pies teŜ nie był gospodarski,
pewien działkowicz zostawił go na przechowanie idąc do szpitala i juŜ z
niego nie wyszedł. Mimo, Ŝe nie najmłodszy, słuŜył w gospodarstwie na
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łańcuchu, ale z powodu wychowania na swobodzie był nieprzewidywalny i
nic nie dało się z jego zachowania niczego wywnioskować.
Wypadek był dziwny sam w sobie, ale jeszcze dodatkowo zrobiła się
po śmierci chłopca wokół niego niejasna atmosfera. Mówiono o pewnych
zdarzeniach, związanych z tą śmiercią, o znakach we śnie dawanych pani
Kazi, miejscowej zielarce, która czuła na szyi zęby chłopaka, a poniewaŜ
miała blisko osiemdziesiąt lat, spodziewała się raczej chęci zagryzienia, niŜ
pocałunku. I kiedy zerwała się z paskudnego snu, na jej podwórku stała
dziwna rolnicza maszyna – jak ją określiła – i mimo zamkniętej na łańcuch
bramy nie słyszała kiedy wjechała. Rano oczywiście jej nie było. Pytałam,
czemu nie wyszła w nocy sprawdzić, ale popatrzyła na mnie jak na
wariatkę. Kto by w nocy tu wychodził, gdzie samo złe się dzieje! Bywa, Ŝe
okradną domek, a potem chodzą po rolnikach i szukają, kto poŜyczy traktor
dla przewiezienia zdobyczy. Bywa, Ŝe ukryją maszynę, jak wtedy, i lepiej nic
nie wiedzieć. Pani Kazia na wszelki wypadek zapisała na kartce jakieś cyfry
namalowane na maszynie, niby numery rejestracyjne, ale całkiem inne, nie
ruskie ani białoruskie, ani nasze; bała się jednak ujawnić je wezwanym
policjantom.
– Tyle zła się tutaj działo – powiedziała im z chytrym błyskiem w oku
– i jeszcze nie wymarli wszyscy. Takich znaków nie umiem czytać. – i
policjanci musieli się tym zadowolić.
— Trzeba być ostroŜnym – zdradziła jednak mi swoją taktykę: — a
jakby co, to kartka leŜy w kredensie, pod puszką z zielem angielskim, com
go kupiła na jarmarku, za pięć złotych całą wielgachną torbę, do końca
Ŝycia mi starczy do ogórków konserwowych. Pani znajdzie w razie
nieszczęścia i zrobi z nią, co będzie uwaŜać.
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Którejś zimy, gdy ją połamało, a ja miałam trochę urlopu nosiłam jej
obiady w kance i nie zapomniała tego do dziś. A moŜe sądziła, Ŝe to właśnie
mnie przekaŜe swoje tajemnice czarownicy, tylko wstrzymywała się z tym,
dopóki sądziła, Ŝe jest zdrowa i sprawna. Byłyśmy tak róŜne, a jednak
łapałyśmy swoje myśli w lot.
NaleŜy wiedzieć, Ŝe mieszkańcy tej wsi pozostają raczej we wrogich
stosunkach, jednak zabarwionych dziwną zaleŜnością, splątaną z tajoną
troskliwością. Odwieczna jest niechęć między Panią Kazią i męŜem pani
Zosi, (na zmianę gospodarze tych rodzin byli sołtysami wsi) jednak, kiedy
do wdowy, Pani Kazi, przyjechało pogotowie, to pani Zosia przyszła do mnie
specjalnie poprosić, Ŝeby do niej zajrzeć, bo jej nie wypada, a kiedy pani
Zosia zasnęła w lesie pijana, to właśnie wdowa, pani Kazia, ściągnęła
jakichś znajomych z furą, Ŝeby odwieźli ją do domu. Tak więc mąŜ pani
Zosi, związany pokrewieństwem zarówno z właścicielem samochodu jak i z
jednym z chłopców, nic nie chciał mówić o tym wypadku, zaś gros
informacji pochodzi od wdowy, pani Kazi Nie muszę dodawać, Ŝe
najmilszym zajęciem tych wszystkich ludzi są plotki, jednak z powodu
zamkniętego środowiska, daje się śledzić ich przebieg, co samo w sobie jest
zajęciem fascynującym; moŜna bowiem korygować rozmaite dochodzące
wersje. Nawiasem mówiąc, za to lubię te Smrodliwe; uwielbiam słuchać
miejscowych opowieści, sytuować je wśród rzeczywistości. Czuję się wśród
nich jak swoja, uwolniona z tajonych prywatnych emocji, do których nie
warto się przyznawać. Nie jestem alkoholiczką, a jednak pani Zosia bliŜsza
mi jest od mojej rodziny, wyniosłych technokratów, bez problemów
przeliczających w mig dolary na złotówki i na odwrót. Dla nich jestem
niewydarzoną kobietą, która wybrała męŜa poza swoją sferą, bo nie umiała
oprzeć się wezwaniu swojej macicy.

173

Niedługo po śmierci pani Zosi, która dopadła ją nad kartami Ulissesa,
i napoczętym bananem, przyniesionym jej, gdy leŜała chora, (bo na wsi nikt
sam na takie zbytki sobie nie pozwalał), nieszczęśliwy los dopadł takŜe
córkę pani Zosi, Marzenę. Ta ponura i piękna dziewczyna wyszła za mąŜ za
chłopaka z pobliskiego miasta, syna właścicieli piwnego baru, z racji tej
uwaŜającego się za kogoś lepszego niŜ wsiowi teście. Marzena źle Ŝyła z
męŜem. Stale przywoził do domu kogoś, jakieś ruskie dziewoje z rajstopami
podartymi w kroku, z którymi robił rzekomo handlowe interesy, a w
rzeczywistości zapewne prowadził tajną agencję. towarzyską. Rodzice męŜa
Marzeny mieli bar w mieście dawniej wojewódzkim, wystrój niby ludowy
maskował chałupinę latami wciskającą się w ziemię, tylko dlatego
tolerowaną, Ŝe trwały zabiegi o uznaniu jej za zabytek. Nowoczesność
reprezentowały parasole z napisem „Tyskie”, budzące w przechodniach
ducha wyrosłego w kasynach: ten wiatr wywróci ów parasol, czy go
oszczędzi!? Ruskie zdziry wygrzewały łoŜe męŜa Marzeny, a ich synowie
uczyli się, jak znać swoje miejsce i wybierać między codzienną cięŜką pracą
i popychaniem dziadków, a nadzieją na przyszłość, w postaci ustawienia w
Ŝyciu. Marzena przyjeŜdŜała często do matki i obie przy bimberku
pomstowały na chłopów, uŜywając słów wulgarnych, czego przy innej
okazji od pani Zosi nie słyszałam. We dwie stanowiły siłę złości, której nikt
nie umiał się oprzeć. Zafascynowana nią wsłuchiwałam się kiedyś w ich
głosy, marząc o porzuceniu swoich, narzuconych przez rodziców, reguł
dobrego wychowania.
Marzena poznała chłopaka, narkomana. Kochał jej synów i zapewne
teŜ ją, pod warunkiem, Ŝe tolerowali go, a hołubili i kochali go, bo ich nie bił
i nie wyzywał. Dawali mu pieniądze na narkotyki, utargowane z
podbieranych jaj, pozwalali mu spać, gdy tego chciał i budzić ich, gdy był w
dołku. Chłopcy uczyli się od niego gry na gitarze i szacunku dla kobiet,
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nawet tak brzydnących w ich, i ojca oczach, jak ich matka, Marzena, której
imię pochodzące od marzenia, w nikim nie wywoływało juŜ szybszego
przepływu krwi. Ich rodzony ojciec szalał z ruskimi gówniarami, cipami
słodkimi jak ciasteczka, w dziurawych majtkach i rajstopach, niezbyt
domytymi, ale za to wypachnionymi; kochanek matki uczył, jak pięknym
moŜe być Ŝycie z dobrym człowiekiem, nawet jak jest nieco zamulony i stale
potrzebuje forsy. Świat Marzeny i jej synów stawał się marzeniem;
wszystko moŜna było osiągnąć, pod warunkiem, Ŝe się tego chce i umie się
do tego zabrać. Synowie Marzeny byli pięknymi chłopcami, jeden czarnulek,
drugi blondyn, z góry predestynowanymi do zrobienia kariery swoją urodą i
nie do końca zdającymi sobie z tego sprawę. Pod wpływem konkubenta
matki przestali nawet szczuć psami przechodzących letników, kupujących
mleko prosto od krowy, poniewaŜ konkubent matki uczył ich, Ŝe łagodnym
postępowaniem więcej się osiągnie, niŜ brutalnością.
Nie miał racji. Dopadli go pewnego razu, gdy z konkubiną, Marzeną i
jej dziećmi udawał się do dzierŜawionego przez nich, baru w Smrodliwym
Nowym. Kilkoma strzałami w głowę zlikwidowali niesolidnego dłuŜnika,
gówniarzom, czarnulkowi i blondynowi, przepuścili, a gdy Marzena,
prowadząca samochód, trafiona inną kulą, wypadła na szosę, nakierowali
precyzyjnie swoją beemwicę na jej ręce, przejechali najpierw po jednej,
potem po drugiej, aŜ wreszcie zmiaŜdŜyli samochodem jej prawe kolano.
Jedno, lewe, zostawili jej nienaruszone; jak inaczej bowiem miałaby dalej
prowadzić bar? I oddać dług konkubenta?
Oczywiście nigdy ich nie odnaleziono, a Marzena, zraniona kulą w
głowę, pamiętała tylko, Ŝe zbierała tydzień temu opieńki i poślizgnęła się na
zmurszałym pniu. Rodzina nie miała serca wyprowadzać jej z błędu. Chyba
spłaciła gangsterów, bo nikt juŜ Marzeny się nie czepiał, a obora rodziców
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Marzeny opustoszała, zmienił właścicieli takŜe kawałek lasu nad rzeką,
gdzie ktoś pobudował sobie gargamela. śal mi było tego miejsca, zawsze
chodziłam tam na maślaki rankiem, gdy wszyscy w domu spali, a bezsenna
noc działała na mnie podniecająco, jak garnek kawy. Kiedy jednak pewnego
poranka wyskoczyło trzech ochroniarzy z bronią gotową do strzału i stadem
zjadliwych psów, moje maślakowe miejsce utraciło swoją atrakcyjność.
Potem posesję ogrodzono, a ogrodzenie weszło głęboko w nurt rzeki.
MąŜ Marzeny wygrał przetarg na usługi transportowe dla waŜnej
instytucji miejskiej i miesiąc później zginął bladym świtem wraz z kilkoma
notablami, których przewoził. Nikt nie dociekał przyczyn wypadku, a w
kaŜdym razie rezultatów dociekań nie ujawnił. Trzeźwy, były mąŜ Marzeny,
patrząc realnie, w trakcie kuracji odchudzającej (jadł tylko pieczone ryby z
grilla – dwa dni wcześniej dzielił się ze mną przepisami) ni stąd ni zowąd
zjechał na przeciwny pas ruchu i rąbnął w przydroŜną budę z grillem. Jacyś
świadkowie nieśmiało mamrotali coś o dziwacznej ruskiej cięŜarówce z
wielkim kołem zapasowym na boku, ale jedyna kobieta, ocalona z tego
wypadku, właścicielka baru, której jakiś czas temu przeszczepiono serce,
pamiętała tylko kartę Tarota, którą zobaczyła w momencie zderzenia z
grillem – PapieŜycę. Mogła godzinami opowiadać o jej znaczeniu, o
róŜnicach między tarotem Marsylskim a innymi, o historyczności postaci
PapieŜycy Joanny i w ogóle o znaczeniach kart, w zaleŜności od tego, na
której pozycji się znajdują przy zadawaniu pytania, co jednak nic nowego
nie wnosiło do akt sprawy. Tarot nie dozwolił rozpoznać numeru
rejestracyjnego ruskiej cięŜarówki, czemu nikt się nie dziwił, bo PapieŜyca
trzyma na kolanach wprawdzie otwartą księgę, której karty jednak nie są
zapisane. A moŜe go w ogóle o to nie pytała?
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Teściowie Marzeny zginęli pewnego dnia w poŜarze baru i
nieoczekiwanym dla nikogo zrządzeniem losu chłopcy z katowanych
gówniarzy stali się spadkobiercami majątku. Poczynali sobie dość rozsądnie
i zapewne dlatego po dziś dzień Ŝyją. Prowadzą bar na krzyŜówce, a
gospodarstwo po zmarłych dziadkach (rodzicach matki) pozostawili wujowi.
Podobno nie piją alkoholu. Ale jeŜdŜą Suzuki i wynajmują motory letnikom.
Od licznych wypadków nie wolna była teŜ rodzina pani Kazi. Kazia
jest miejscową czarownicą — zielarką. W jej osiemdziesięcioletniej,
pomarszczonej twarzy, zadziwiają przepiękne, młode oczy, o tak blado
zielonych źrenicach, Ŝe prawie aŜ białych. Mogłabym opowiedzieć jej dzieje
swojego małŜeństwa, ale nie muszę, ona i tak o wszystkim wie. A jeśli nie
ona, to w kaŜdym razie jej oczy. Działkowicze nienawidzą pani Kazi.
Posprzedawała im ziemie „na umowę” wówczas, gdy ziemi nie wolno było
jeszcze sprzedawać, ale kupujący mieli nadzieję, Ŝe po kilkunastu latach
zasiedzenia staną się legalnymi jej właścicielami. Czekali więc cierpliwie. AŜ
tu pani Kazia oddała ziemie gminie za rentę i wszystkich naiwniaków, którzy
nie zdąŜyli się pobudować, wywłaszczono. Pani Kazia ma córkę i syna i
zapewne w myśl zasady, Ŝe cierpią synowie (która jednak nie sprawdziła się
w przypadku pani Zosi), wszystkie zgubne skutki z tytułu bycia
mieszkańcem wsi przytrafiły się jemu; Edzio ma na imię i jest murarzem.
Kiedyś jeden z sąsiadów znalazł go śpiącego w lesie, koło samochodu
i najpierw przyprowadził samochód na swoje podwórko, (Ŝeby nie jechał
nim po pijaku), potem zaś wrócił po właściciela pojazdu, który jednak w
międzyczasie gdzieś się podział. Potem sąsiad trochę szukał w lesie tego
syna Pani Kazi, ale wkrótce zapadła noc, więc zrezygnował i wrócił do
domu. Syn pani Kazi trafił jakoś do chałupy, ale następnego dnia musiał iść
do pracy, więc wsiadł w autobus i pojechał. Po tygodniu sąsiad,

177

zaniepokojony nieobecnością właściciela samochodu w domu, nie wiedząc,
Ŝe pracował gdzieś cały tydzień, podjął decyzję, Ŝe jeśli nie znajdzie się do
poniedziałku, to zawiadomi policję, ale na szczęście znalazł się w sobotę;
przechodząc ze stacji obok posesji sąsiada, poznał swój samochód i
wszystko dobrze się skończyło, choć trochę popili się z tej radosnej okazji.
Przyczyną stresów pana Edzia i jego matki jest Ŝona, ruda, wulgarna i
w ogóle samo zło. Czasami jest tak okropna, Ŝe młody nie mogąc z nią
wytrzymać, zdaniem matki po prostu musi ją trochę poturbować, a ona,
podła zaraza, natychmiast dzwoni po policję, ta zaś zamyka chłopaka na
trochę, zamiast zamknąć jego podłą Ŝonę, potem zaś normalną koleją
rzeczy chłop musi odreagować tę krzywdę i trochę wypić, potem się godzi z
Ŝoną i jadą do baru na pizzę i piwo, potem wypiją jeszcze parę kieliszków i
tak dalej i dalej. TakŜe dlatego Ŝona jest taka wredna, Ŝe gdy młodego syna
pani Kazi spotyka jakieś nieszczęście, to ona nie potrafi okazać mu ani
odrobiny współczucia. Tak było i ostatnim razem.
Nie kaŜdy ma takie niebywałe szczęście, Ŝeby jednego dnia rozwalić
po kolei cudze dwa samochody, a na koniec swój trzeci i wyjść z tego
prawie bez szwanku. Tak więc syn pani Kazi jest dzieckiem szczęścia.
Swój rajd zaczął w Smrodliwym w niedzielę, w porze mszy. Jadąc
przez wieś tak wystraszył swoimi manewrami pewną młodą działkowiczkę z
dzieckiem, Ŝe zamiast jechać prosto, jak pan Bóg przykazał, wjechała do
rowu i doszczętnie rozbiła swój samochód. Na szczęście jej i dziecku nic się
nie stało, ale miała nauczkę, Ŝe nie powinna z mszy wychodzić wcześniej
niŜ inni. Na drodze byłoby więcej samochodów i moŜe komu innemu to
nieszczęście by się przytrafiło, a moŜe i syn pani Kazi o tej porze
dojeŜdŜałby juŜ do gminy. Nie zraŜony wypadkiem, pan Edzio pojechał dalej
i tam zderzył się czołowo z innym pijanym kierowcą, co zaowocowało
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uszkodzeniem tamtego samochodu i jego pasaŜerów. Po czym jechał dalej i
gdy stało się juŜ oczywiste, Ŝe wyrŜnie w drzewo, Boska Opatrzność
otworzyła drzwi (wcześniej sprawiając, Ŝe nie miał zapiętych pasów) i
wyrzuciła go chwilę przed zderzeniem na miękkie pole. Tu dopadła go
policja, ścigająca zresztą tamtego pirata (a nie tego) i wezwała pogotowie,
które odwiozło go do szpitala. Młody syn pani Kazi wyszedł z tego wypadku
prawie bez szwanku, jeśli nie liczyć złamanej i odrutowanej szczęki.
Jego podła Ŝona nie przyjechała zabrać go ze szpitala, a co więcej
powiedziała, Ŝe za próg go nie wpuści, i dopiero matka wynajęła samochód,
który przywiózł Edzia ze szpitala do jej domu. Bardzo przeŜywał ten
wypadek, zwłaszcza, Ŝe czekały go w związku z nim aŜ dwie sprawy
sądowe, a w dodatku szczęka go tak bolała, Ŝe mógł tylko Ŝywić się tylko
wciąganym przez rurkę piwem (mógłby teŜ mlekiem, ale go nie lubił).
Pewnego dnia jechaliśmy z męŜem późną nocą na działkę. Jak
zawsze, gdy wjeŜdŜamy z szosy na drogę wiodącą przez las, wyciszamy się
i nasze emocje opadają. Droga nie jest juŜ publiczna, tylko prywatna,
otwieram więc męŜowi puszkę piwa i powoli jadąc, obserwuję zające,
stawiające słupka przed światłami samochodu, jeŜe, przetuptujące nasz
szlak i rozmawiamy o rzeczach, które w ciągu tygodnia, nabuzowani naszą
pracą i naszą waŜnością, zazwyczaj pomijamy. Tylko w tych chwilach mój
mąŜ przestaje być panem i władcą, a staje się przyjacielem. Zostawiamy na
boku politykę i chwalimy się (mimo wszystko) sukcesami w wychowaniu
chłopców. Mnie, po wielu godzinach od posiłku, mocne piwo szumi w
głowie, sprawia, Ŝe świat, jak w opowieściach pani Zosi po bimberku i
lekturze Ulissesa, staje się bardziej zrozumiały i oczywisty, pełny
magicznych znaczeń i odnośników. Wyznacznikiem są słupki zajęcy w
światłach przed nami i przekonanie, Ŝe my, w przeciwieństwie do nich,
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opanowaliśmy nasz świat i nasze problemy i na tym polega nasza wyŜszość.
Nawet po mocnym łomŜyńskim eksportowym piwku.
Ale wracam do owego dnia, gdy po północy zjechaliśmy z gminnej
szosy w leśną drogę najeŜoną słupkami zajęcy.
Na środku drogi, z otwartymi drzwiami stał samochód, wiśniowy
polonez syna pani Kazi. Obok leŜał człowiek nie dający oznak Ŝycia. Szeroko
otwartymi oczami wpatrywał się w zachmurzone niebo, po którym
przesuwały się kohorty zimnych obłoków, a smukłe pasma chłodu spływały
ku ziemi, kryjąc się w cieniach pod świerkami. Zmarznięte jagody jałowca
zdawały się trzaskać pod wpływem przymrozku, a stado zajęcy pełniło
swoją straŜ przy zwłokach.
Zatrzymaliśmy się, nie wiedząc, co robić. Las wysokich sosen szumiał
głośniej niŜ wszystkie miejskie hałasy, a nas ogarnął lęk, jaki ogarnia
wszystkich w obliczu nieznanego. Spojrzałam w mroczną przestrzeń pod
świerkiem, za szpicę zajęcy i dostrzegłam tam nieokreślony ruch.
Zmartwiałam. Nie jestem pewna czy ośmielę się o tym komukolwiek
kiedykolwiek opowiedzieć. MoŜe tylko wspomnę, Ŝe w pewnej powieści SF
ludzie Ŝyjący we wspólnocie na skraju lasu, odczuwali dziki lęk przed
zbliŜeniem się doń, bowiem przerwaniu ulegała więź łącząca mieszkańców
wioski. Dopiero w połowie powieści zorientowałam się, Ŝe straszliwy dźwięk,
który słyszeli w pewne dni, był po prostu szumem tego lasu. Tak jak i mój
straszliwy obraz w mrocznej przestrzeni pod świerkiem… Wolałabym pisać o
ptaszkach i motylach, o świeŜym zapachu wiosny. Ale… Eee tam, zostawmy
to!
Wówczas nieboszczyk wstał, wsiadł do swojego poloneza nie
oglądając się na nic i odjechał lekkim zygzakiem, niewielkim, takim, na jaki
pozwalały mu wyryte na leśnym dukcie koleiny.
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2. Dziewczyna, która nazwała siebie Ebola
Posiadanie własnej działki ma liczne wady i zalety. Czasami są one na
pierwszy rzut oka nierozpoznawalne i trudno od razu wiedzieć: cieszyć się
czymś, czy martwić. Do takich zjawisk naleŜy pojawianie się gości. Jedni są
mili, inni nie, ale na ogół człowiek stara się sterować zaproszeniami, aby
wizyt tych niemiłych osób uniknąć, albo przynajmniej je ograniczyć. Nie
zawsze to się jednak udaje. Tak się jakoś dziwnie składało, Ŝe ilekroć
zapraszałam kogoś dlatego, Ŝe powinnam, lub dlatego, Ŝe Ŝyczył sobie tego
mój mąŜ, bieg wypadków wyrywał się spod mojej kontroli, i jak owa
kobieta, prowadząca grillowy bar, juŜ po wszystkim, widziała siebie jako
kartę Tarota; ja moŜe nie PapieŜycę, ale na pewno Głupca.
Tym razem nie mogłam mieć pretensji do mojego męŜa, sama sobie
byłam winna. Moja koleŜanka z pracy, zwana Dusią, znalazła się w trudnym
połoŜeniu. Zostawił ją mąŜ, pojawiły się jednocześnie jakieś kłopoty z jej
szesnastoletnią córką, niezbyt przez nią zdefiniowane, poza faktem, Ŝe nie
zdała do następnej klasy, a w dodatku cięŜko rozchorowała się matka Dusi i
wymagała całodobowej pomocy. KoleŜanka została bez grosza przy duszy,
z matką na wpół sparaliŜowaną na głowie, no i córką, która, jak to zwykle
dzieci, oczekiwała, Ŝe rodzice zapewnią jej wakacje. Na razie wzięła urlop
bieŜący i zaległy, ale sen z oczu spędzała jej troska o córkę. Zaofiarowałam
jej swoją pomoc w postaci udostępnienia dziewczynce działki w wakacje.
Lipiec był gorący, tak więc jej pobyt mógł być udany. Po okolicy przewalały
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się całe tabuny młodych ludzi z namiotami i plecakami, lub mieszkających w
domach rodziców i znajomych, była więc szansa na poznanie miłego
towarzystwa. Miała przyjechać z namiotem, bo nie chciała mieszkać z nami
w niewykończonym jeszcze domu, co zresztą było mi obojętne, poniewaŜ
udało nam się z męŜem wyrwać od swoich pracodawców ledwie parę dni
urlopu. Dla mnie w tym okresie było zaś poŜądane, Ŝeby na działce ktoś
przebywał, obecnością swoją odstraszając ewentualnych włamywaczy. Tak
więc korzyści z pobytu córki mojej koleŜanki miały być obustronne.
Umówiłam się z Dusią, Ŝe córka jej przyjedzie pewnego czwartku,
określonym pociągiem, na który mieliśmy po nią wyjechać samochodem,
jako, Ŝe miała wieźć duŜy bagaŜ, a od stacji był spory kawałek przez las,
plątaniną duktów, w której obcy łatwo by się nie rozeznał. Byliśmy tam
oczywiście, ale dziewczyna nie przyjechała. Jola – bo tak miała mieć na imię
– ani jej matka nie miała szansy uprzedzić nas o jakiejkolwiek zmianie
planów, bowiem we wsi, połoŜonej w puszczy, tuŜ przy granicy, nie było
telefonów, nawet dziś nie obejmuje jej zasięgiem Ŝaden operator
komórkowy. Uznaliśmy, Ŝe pewnie babcia dziewczynki poczuła się gorzej i
dlatego wnuczka została w domu. Miałam nadzieję dowiedzieć się, co się
stało, dopiero po powrocie do pracy, w poniedziałek. Tymczasem
wyrzuciłam całą sprawę z głowy. Nie przyjechała, to nie przyjechała. Nawet
jej nie znałam.
Nadeszła sobota. Nasz sąsiad wyprawiał swoje imieniny, huczne, jak
to na działkach. Oba nasze domy były jeszcze niewykończone, choć juŜ w
nich pomieszkiwaliśmy, ale pogoda była przepiękna, ciepło i lekko wietrznie,
co przeganiało wszelkie meszki i komary, moŜna więc było organizować
imprezę na powietrzu. Powynosiliśmy z domów i działkowych
prowizorycznych chałupek wszystkie stoły i krzesła, nakryłyśmy je z
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sąsiadkami w braku obrusów prześcieradłami i zajęłyśmy się najbardziej
Ŝmudną pracą gospodyń, krojeniem sałatek. Ze wszystkim trzeba było
zdąŜyć w dzień, Ŝeby wieczorem oddać się pełnemu relaksowi.
Na drodze przed naszym domem zatrzymał się dychawiczny maluch,
a poniewaŜ rzadko ktokolwiek tędy przejeŜdŜał, wybiegłam zobaczyć, kto to
i czego chce. Koło malucha stała starsza, moŜe sześćdziesięcioletnia
kobieta, patrząca na mnie nieprzyjaźnie i taksująco. Z tylnych siedzeń
gramoliła się para: wysoka dziewczyna z jasnymi, tlenionymi włosami i
szerokimi, wydętymi wargami, umalowanymi jaskrawą szminką. Te włosy i
wargi były jakby jej wizytówką; resztę szczegółów twarzy i figury zauwaŜało
się dopiero później. Za dziewczyną wyłonił się chudy chłopak, wyglądający
na młodszego niŜ dziewczyna i wyciągnął plecaki, namiot, śpiwory oraz
worek pełen konserw. No tak, zjawiła się Jola.
Pierwsza zaatakowała starsza pani – właścicielka samochodu.
Wyciągnęła do mnie rękę i przedstawiła się imieniem, nazwiskiem i
numerem działki tonem, który od pierwszego słowa sygnalizował jakąś
pretensję... Uścisnęłam jej dłoń, bąknęłam swoje nazwisko, pomijając
numer działki. Zaczynałam być wściekła, choć jeszcze nie dociekałam, co mi
się w tym wszystkim nie podoba. Stanęłam więc udając, Ŝe nie wiem, o co
chodzi i oczekuję wyjaśnień. To rozzłościło ją jeszcze bardziej.
— Spodziewałabym się milszego powitania! W końcu pani synowa,
nawet z bratem, miała taki kawał targać swoje rzeczy ze stacji, mimo, Ŝe
jest w ciąŜy, bo nie chciało się pani wyjechać po nią na stację? A
samochód, jak widzę, państwo macie i sobie spokojnie stoi! Rozumiem, Ŝe
moŜna być złą na syna i synową, Ŝe pospieszyli się ze ślubem, ale do tego
stopnia im robić na złość! Najpierw zaprosić, a potem zlekcewaŜyć?
Zgłupiałam kompletnie i wydukałam jak idiotka:
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— Miała przyjechać w czwartek… — Nie byłam pewna, czy od razu
zaprzeczyć tym bzdurom, które gówniara jej naopowiadała, czy odpuścić
sobie. Stanęła mi przed oczami moja koleŜanka, skołowana i przeraŜona
zdrowiem matki, problemami z córką – nie, nie mogę ich wygonić od razu,
choć mnie korciło. Ale o tym wszystkim nie musiała wiedzieć ta starsza
pani, która wsadziła ich z dobroci serca do swojego ciasnego rzęcha i, jak
znam Ŝycie, objechała wszystkie działki w okolicy szukając nas po nazwisku,
które znało tylko niewiele osób.
— A jak masz na imię ty moja miła, świeŜo odkryta synowo? –
spytałam z przekąsem ( moi synowie wszak mieli dopiero siedem i
jedenaście lat i perspektywa ich Ŝeniaczki była mi zupełnie do tej pory obca,
ale te fakty pominęłam; po co wtajemniczać w nie obcą kobietę?).
— Nazywam się Ebola, to znaczy, teściowo, podobno nazywasz mnie
Ebola – zaszczebiotała w odpowiedzi miło dziewczyna – to tak ładnie brzmi,
podoba mi się to imię.
— Jestem felczerem – odezwała się ni stąd ni zowąd kobieta – i
prowadzę tutaj praktykę, bo na razie ośrodek nie ma lekarza.
Nie wiem, czy chciała mi dać do zrozumienia, Ŝe wie, co znaczy
słowo „ebola”, czy przestrzec przed korzystaniem z jej pomocy w razie
kłopotów zdrowotnych. Chudy chłopak stał nie odzywając się i dopiero
pisząc to, uświadomiłam sobie, Ŝe ani razu w mojej obecności nie odezwał
się do nikogo. Po prostu tylko był.
— Mam nadzieję – ciągnęła kobieta – Ŝe zmieni pani nieco stosunek
do, bądź co bądź, swojej rodziny. Jadąc tutaj szukaliśmy pani działki, bo
synowa nie znała jej połoŜenia i chyba odwiedziliśmy wszystkich
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działkowiczów pytając o państwa nazwisko – roześmiała się – i teraz chyba
juŜ większość państwa zna. Ja teŜ o was nie zapomnę.
Wyraźna groźba w jej głosie prawie rozśmieszyła mnie. Nie miałam
zamiaru przyjaźnić się z działkowiczami, a najbliŜsi sąsiedzi znali doskonale
mnie i moją rodzinę. Resztę mam w nosie. Swoją szosą dziewucha ma
tupet!
Tego lata mrówki wchodziły oknami do domów, mrowiły się na
kaŜdym skrawku działki, nie dając się wytępić. Wszędzie zostawiały
kopczyki piasku. Było ich wiele gatunków, rozmiarów, ale wszystkie były
zajadłe i niezmordowane. Nie dawały się niczym wystraszyć ani przegonić,
Ŝadnymi proszkami czy sprejami. Pocieszałam się tylko, Ŝe poprzedniego
lata walczyłam z szerszeniami, a jeszcze poprzedniego, z osami, dopóki nie
odnalazłam ich gniazda na skraju lasu i nie załatwiłam dwoma wiadrami
wrzątku. Na mrówki teŜ w wolnej chwili znalazłabym sposób, ale nie
spieszyłam się. Pojawił się pilniejszy problem.
— Czy zdajesz sobie sprawę – powiedziałam, gdy samochód felczerki
zniknął na zakręcie – Ŝe postąpiłaś nieuczciwie i zachowałaś się
niewłaściwie?
Nie chciałam bawić się w szczegóły i wypominać jej zaproszenia, ale
nie chciałam teŜ zostawić sprawy, jakby jej nie było. Co do Eboli, nie byłam
pewna, czy jest wynikiem jej złośliwości, czy głupoty. Wszystkie wątpliwości
podobno tłumaczy się na korzyść oskarŜonego. Odpuść sobie –
powtarzałam w duchu jak mantrę. — Robisz to dla Dusi, a nie dla tej
gówniary.
— Eee tam, musiałam coś wymyślić, bo nie chciała nas zabrać. I co
bym zrobiła z tymi tobołami, a tylko ta jedna krowa z tym rzęchem się
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trafiła. Takie bierze się tylko na litość i jeszcze na to, Ŝe mogą coś wytknąć
innemu człowiekowi, czują się wtedy lepsze. Trzeba je na kogoś napuścić,
wówczas Ŝyją!
— Nie zapraszałam twojego kolegi czy brata, w kaŜdym razie mama
nic o nim nie wspominała. – zmieniłam temat.
— To chyba przez niedopatrzenie. Mama wie, Ŝe on nigdzie się beze
mnie nie rusza. A pewnie przez babcię nie ma głowy do niczego.
— Ale to nieładnie kogoś wykorzystać, a potem z niego drwić –
naszła mnie chęć moralizowania. — My tu Ŝyjemy ze sobą na co dzień i
nasze postępowanie, to jak kręgi w kałuŜy, gdy ktoś rzuci kamień, wydaje
się mało waŜne, ale pamięta się latami. – Wygłosiłam swoje exsposé aby
dodać sobie w jej oczach waŜności.
O ciąŜę juŜ nie pytałam. Złość zaczęła mi mijać. Co mnie to zresztą
obchodzi, nie jestem od pilnowania moralności cudzych córek. Nie
zrozumiała mojej przemowy, to kit jej w oko! W niedzielę wieczorem
wyjeŜdŜamy, a oni niech się rządzą po swojemu. Nie moja sprawa.
— Chodźcie, przedstawię was męŜowi i sąsiadom. Dzisiaj imieniny
sąsiada, wiec mamy sporo pracy.
Na trawniku sąsiadki kończyły juŜ nakrywanie stołu. Ten niewielki
skrawek trawy zasiewaliśmy w ubiegłym roku trzykrotnie, aŜ wreszcie trawa
przyjęła się na tej jałowej ziemi. Omijaliśmy wszyscy ją starannie, Ŝeby nie
podeptać i pozwolić się rozkrzewić wątłym źdźbłom. Po raz pierwszy
postawiliśmy tu stół i krzesła, ale z powodów starannie przemyślanych.
Przed domem widniał głęboki wykop, z którego czerpaliśmy glinę i piasek
do budowy. Potem wykop jeszcze powiększyliśmy i w przyszłym miesiącu
miał powstać tam wymarzony basen. Stół i krzesła ustawione w
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jakimkolwiek innym miejscu mogły powodować niebezpieczeństwo. Po
ciemku łatwo byłoby wpaść do wykopu, zwłaszcza gdyby panowie zbyt
duŜo wypili, co na działkach raczej było normą. Trzeba było więc ustawić
stoły tak, aby trasa do domu i do sławojki usytuowanej w kącie działki, a
takŜe do domów sąsiadów, była moŜliwie bezkolizyjna i Ŝeby zapewnić
większe bezpieczeństwo gościom W miejsce nie ochraniane wałem
wydobytej ziemi, gdzie mógłby ktoś wpaść do dołu, ustawiłam pryzmę
cegieł, to znaczy przeniosłam ją z innego miejsca. Nie była to duŜa robota,
ale gówniarze mogliby mi przy niej pomóc, ale nie zająknęli się, a ja nie
chciałam ich tego, pierwszego dnia, prosić o pomoc, Ŝeby nie pomyśleli
sobie, Ŝe tak naprawdę zaprosiłam Jolę do pracy, a nie czysto
bezinteresownie.
Tymczasem młodzi zaczęli rozbijać swój namiot, tak Ŝe prawie
dotykał do ustawianego i juŜ zastawionego stołu. Poprosiłam więc ich, Ŝeby
znaleźli inne miejsce, wskazałam im nawet kilka, ale upierali się, Ŝe tu im
będzie najlepiej. Próbowałam tłumaczyć, Ŝe będą przeszkadzać gościom
przy stole (głównie chodziło o gospodynię i mnie, poniewaŜ jej pomagałam
we wszystkim) i nosząc gorące potrawy z domu będziemy musieli chodzić
po wertepach, a nie po chodniczku, i w dodatku nadkładać drogi. No i
trawnik jest jeszcze wątły, musi się wzmocnić, trawa pod namiotem zginie.
Ale panowie, którzy juŜ, gdzieś poza widokiem, napoczęli buteleczkę,
zaprotestowali. śartobliwie zaczęli namawiać młodych, Ŝeby nie przejmowali
się tym, co mówię i rozbili namiot właśnie w tym miejscu, a gdy zapalą w
środku lampkę, to biesiadnicy będą mieli wspaniałe widowisko. Docinki były
coraz bardziej pieprzne, ale Jola (czy Ebola) czuła się z nimi jak ryba w
wodzie. Namówiła solenizanta, Ŝeby otworzył dla niej butelkę szampana,
poniewaŜ ona wódki nie moŜe pić i zrobił to mimo złości Ŝony, która
przeznaczyła szampana na koniec uroczystości. Ebola swojemu
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towarzyszowi nie dała Ŝadnego alkoholu, nawet szampana, poniewaŜ, jak
powiedziała, musi być trzeźwy i nie robić głupstw i być do dyspozycji, gdy
go będzie potrzebowała.
Cały plan wieczoru zaczął się chwiać. Pięknie zastawiony stół oraz
troskliwie krojone i zdobione sałatki nie budziły niczyjego zainteresowania.
Prezentami, przygotowanymi dla solenizanta, nikt się nie zajmował, nawet
ich nie odpakowano. Panowie otoczyli wianuszkiem Ebolę, która
postanowiła umalować się na przyjęcie i wyciągnęła z namiotu
kosmetyczkę. Z kosmetyczki wysypały się prezerwatywy i rozpoczęła się
dyskusja nad sposobem ich uŜywania.
Siedziałam z boku, na schodkach, i obserwowałam widowisko. Bądź
co bądź, to była jakaś uroczystość i nie powinnam nikomu zatruwać dobrej
zabawy swoim złym humorem. Patrzyłam wiec spokojnie na to, jak mój
mąŜ zaczyna grać pierwsze skrzypce w stadzie tokujących samców, jak
zjada rozmaite kęsy podawane mu do ust przez Ebolę, jak panowie bez
umiaru piją i piją. W końcu uświadomiłam sobie, Ŝe wypili juŜ znacznie
więcej, niŜ sąsiadka przygotowała na imprezę i poszłam do kobiet,
siedzących z drugiej strony stołów. Przywitały mnie pretensją, Ŝe mój mąŜ
przynosi stale wódkę, a ja nad tym nie mam kontroli. Olśniło mnie.
Pobiegłam do piwnicy, gdzie trzymałam butelkę zeszłorocznej nalewki na
aronii i butelkę spirytusu do nalewki na malinach. Butelka spirytusu stała
nieco z tyłu, za flaszkami octu, i jak na razie była bezpieczna. Zniknęła
flaszka taniej wódki, takŜe przeznaczonej na malinową nalewkę (pierwszy
nalew) i dwie flaszki aroniówki. Wiec dlatego mój mąŜ tak często biegał w
stronę piwnicy! Nie w krzaczki, okalające wejście do niej, jak sądziłam!
Popatrzyłam jeszcze na półkę, gdzie trzymałam butelki miejscowego,
wspaniałego piwa. Powinno było być ich przynajmniej sześć, a nie było
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Ŝadnej! Wściekłam się. Co ja teraz będę piła? Chciałam być trzeźwa i
sprawna cały wieczór, ale i chciałam się rozluźnić, sączyłam wiec piwo z
duŜego kieliszka. Właśnie miałam wziąć następne, z chłodnej piwnicy,
orzeźwiające w tę upalną i trudną noc, i musiałam obejść się ze smakiem,
bo pijakom nie wystarczyło to, co sąsiadka postawiła na stole! Nie było
jednak czasu zastanawiać się nad stratami, trzeba było ratować
pozostałości.
Zapakowałam do wiklinowego koszyka wszystkie pozostałe flaszki
aroniówki i flaszkę spirytusu i wyniosłam z piwnicy. Mój wzrok omiótł
okolicę w poszukiwaniu schowka i zatrzymał się na sztapli cegieł, niedawno
przestawionych. Rozejrzałam się, nikt na mnie nie patrzył, przesunęłam
wiec kilka z nich w inne miejsce i w powstałym w ten sposób schowku,
umieściłam flaszki. Nikt się nie domyśli, to było, moim zdaniem, za bardzo
niespodziewane miejsce. Dumna z siebie podeszłam do sąsiadek, nadal
trzymających się na uboczu, oznajmić im, Ŝe alkohol został zabezpieczony.
Ale nie słuchały mnie. Patrzyły na towarzystwo, które zamiast przy stole,
rozsiadło się na trawniku przed namiotem Eboli i jej chłopaka, wpatrzone w
dziewczynę, jak sroki w gnat. Podeszłam bliŜej: Ebola demonstrowała na
pieczonej kiełbasce zakładanie prezerwatywy, a mój durny mąŜ aŜ ślinił się
z przejęcia, poniewaŜ robiła to z prawdziwym talentem i zapamiętaniem,
jakby kręcono porno film. Coś takiego! On! Ten, który oświadczył mi kiedyś,
Ŝe jeśli nie chcę mieć więcej dzieci, to sama się mam o to martwić, bo on
nie ma zamiaru niczego stosować, a zwłaszcza prezerwatywy! To takie
obrzydliwe – mówił. Wszystko było dla niego obrzydliwe, róŜne tabletki,
globulki, spirale i w ogóle. Cud, Ŝe miałam tylko dwoje dzieci!
Zgarnęłam sąsiadki i poszłyśmy do jednej z nich na kawę. Moje dzieci
były na obozie, ale ich małe, przebywające z rodzicami na działce, spały
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spokojnie. Nie przeszkadzał im powtarzany w kółko na cały regulator stary
przebój „Czy te oczy mogą kłamać”. KaŜdy chłop, który po pijaku zerkał na
babę, wyśpiewywał kiedyś jej ten ograny motyw. Takie były czasy. A teraz
zebrało się im, tym sierotom po latach przełomu, na wspomnienia! Sąsiadki
nie wytrzymały jednak długo przy kawie, ciągnęło je z powrotem zobaczyć,
co porabiają męŜowie. Moja najbliŜsza koleŜanka i działkowa sąsiadka, Ewa,
powiedziała tylko:
— Myślałam, Ŝe w tym roku najgorsze są mrówki.
Wzruszyłam ramionami: — Jola kazała się nazywać Ebola, a to
chyba straszliwa zaraza. Tak czytałam.
— Nie ugryzie, a krew wytoczy.
— Pomyliło ci się, to wampir. Odpuściła twojemu, moŜesz być
spokojna. Teraz to mój problem.
— NiewaŜne, kto, co i komu. – ciągnęła Ewa. — Osy juŜ
przeŜyłyśmy; pamiętasz jak wieźli cię do szpitala na sygnale, po tych
wertepach, i wyŜyłaś. Szerszeniom teŜ dałyśmy radę. Myszy wytrułyśmy. Z
kretami da się współŜyć. Na mrówki teŜ znajdziemy sposób. I na nią. Ebola
nie jest miejscowa, tylko przyjezdna, z innego ekosystemu; sama się
wykończy. Nie pamiętasz, co pisałaś na magisterce? Razem studiowałyśmy
zaocznie i niektórymi przykładami z podręcznika, posługiwałyśmy się w
kuchni czy przy sprzątaniu. Teoria niepewności i ryzyka czekała, aŜ
zastosujemy ją w praktyce, a byłyśmy na to gotowe.
— I pomyśleć, Ŝe ma taką miłą matkę! – jej optymizm, teoretycznie
rzecz biorąc, był uzasadniony, bo Ebola przestała się zajmować jej męŜem i
swoją uwagę skierowała na mojego.
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— Co teŜ ona musi z nią przeŜywać! – uŜaliłam się nad Dusią, do
której obecnie nie Ŝywiłam juŜ tak bezwzględnie przyjaznych uczuć.
— Pewnie jej chłop miał bachora dosyć i poszukał miłej,
niekonfliktowej, posłusznej dupy…I bez chorej mamy. I zboczonej córci.
Nie chciało mi się ciągnąć tej dyskusji, więc wyszłyśmy na powietrze.
Przy stole było pusto, panowie gdzieś porozłazili się po krzakach. Przed
sztaplą cegieł klęczał mój mąŜ, a Ebola, trzymając flaszkę nalewki, bawiła
się z nim jak z pieskiem:
— Proś pana, słuŜ panu, złóŜ ładnie łapki, to dostaniesz. PoliŜ pani
kolanko, to dam ci się napić.
Mój mąŜ spełniał gorliwie polecenia, a Ebola nagradzała go łykami
mojej nalewki. Przebrała się w przezroczystą koszulkę nocną i zapewne dla
pijanego męŜczyzny musiała być wręcz boginią. Nic jej nie groziło, wszak to
ona wydzielała nektar. Z oddali przyglądał się jej chłopak. Ten, co miał być
trzeźwy w razie potrzeby.
Podeszłam do sztapli cegieł i zabrałam resztę butelek. Wyjęłam teŜ
flaszkę z rąk Eboli. Przez chwilę miałam ochotę rąbnąć ją przez łeb cegłą,
ale nie zrobiłam tego, byłam bowiem trzeźwa i w określony sposób
wychowana przez rodziców. Wychowanie to wykluczało przemoc, której moi
rodzice aŜ nadto zaznali na wschodzie, gdzie mordowano całe wioski
niewinnych dziewczyn i chłopców nie wiadomo dlaczego. Niestety, moja
mama nie nauczyła mnie, co robić z takimi siedemnastoletnimi zdzirami;
sama teŜ, zamiast rąbnąć taką przez łeb, dostała zawału i umarła, gdy
wróciwszy wcześniej z wakacji, zastała na naszym tarasie, opalającą się
nago, najnowszą miłość mego ojca. A byłam wówczas jeszcze zbyt młoda i
dziecinna, Ŝeby sama wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić, nie miałam
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pojęcia jak postąpić, Ŝeby cały ból wciągnąć nie do swojego wnętrza, co
wynikało z moich wrodzonych predyspozycji, tylko obdarzyć nim osobę
winną. Nie ugryźć, a krew wypić – słowami mojej działkowej sąsiadki. Dla
mnie ojciec, to była odrzucona dziecinna miłość, i taką została. Taki kod
sobie wdrukowałam, a rozgryzłam go dopiero wówczas, gdy seks przestał
mieć dla mnie najwaŜniejsze znaczenie.
Wsadziłam flaszki do siatki i wyniosłam do sąsiadki. MąŜ grzecznie
uwalił się do łóŜka, zdjęłam mu tylko klapki i przyrzuciłam kocem. Usiadłam
potem na miedzy podkulając kolana pod brodę. Nie bardzo pamiętam, co
robiłam, ale rano miałam nogi i ręce pogryzione do krwi.

Katarzyna Urbanowicz
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3. Szpaler słupkujących zajęcy
Z zamyślenia wyrwał mnie klakson samochodu. Nasz sąsiad, z
ostatniej działki w szeregu, pan Kajetan, zwany Kajem, nie uczestniczący w
imprezie z powodu robotników, z którymi budował wymyślny kominek, z
platformą do spania zawieszoną w połowie jego wysokości, oraz dwa
przytulone doń szpetne piece, poniewaŜ nie do końca ufał własnym
koncepcjom ogrzania wielkiego, jak stodoła domu, zapytał, czy moŜe coś
potrzebuję z gminy, bo on wiezie pracowników do knajpy na kolację, więc
moŜe mi coś przywieźć. Poprosiłam go o piwo, ale powiedział, Ŝe trzeba dać
naczynie, bo w knajpie mają piwo tylko z beczki, a inne sklepy juŜ
pozamykane. Miał rację, była jedenasta wieczorem. Nagle poczułam, jak
bardzo chce mi się piwa. Tylko piwo moŜe zmyć ze mnie ten wstrętny
smak, wywołany widokiem Eboli liŜącej prezerwatywę na kiełbasce, tylko
piwo moŜe pomóc mojemu skołatanemu sercu, mojemu zniechęceniu do
wszystkiego, mojemu bólowi. Pomóc zwinąć się w kłębek, gdziekolwiek,
daleko od ludzi, wcisnąć pod brodę z całej siły dłonie, podgięte do spodu,
jak łapki kreta, odepchnąć od siebie wszystko, wystawiając bezpiecznie na
świat zewnętrzny mocną kość, chroniącą delikatne palce i nie być, nie
myśleć. Czasem pociągnąć łyk piwa, poczuć bezpieczeństwo i błogość i nie
obudzić się. Tylko piwo moŜe mnie uratować! Tylko ono da mi siłę i
spojrzenie spokojne, pozbawione emocji. Tylko piwo…Zerwałam się z
miedzy tak gwałtownie, Ŝe długa spódnica, mająca dodać smukłości mojej
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sylwetce, ocięŜałej po urodzeniu dwojga dzieci, zaplątała się między nogi,
ale złapałam równowagę i pobiegłam do kuchni. W przelocie złapałam
portmonetkę i trzylitrowy słój po ogórkach, bo nic innego nie przyszło mi do
głowy.
Kiedy wróciłam do samochodu i podałam słój sąsiadowi, poradził:
— Wsadź ten słój do koszyka, albo co, moŜe lepiej dwa słoje,
wówczas się nie przewrócą. Ale najlepiej, Ŝebyś pojechała z nami,
przytrzymasz słój, a w knajpie wcześniej się napijesz piwa. Po co wozić, jak
moŜna napić się na miejscu? Tylko muszę cię uprzedzić, jestem po wódce,
ale będę jechał ostroŜnie; tu nie ma ruchu, wszystko duktami, tylko
kawałek szosą, na agrafce, ale będę uwaŜał. Zwłaszcza, Ŝe będziesz z nami,
jedna ostroŜna i trzeźwa kobieta potrzebna jest w takiej chwili. Będę jechał
wolniutko, powiesz: stań, to stanę. Ale na pewno nikogo po drodze nie
spotkamy. Jakby zresztą co, to będę się ciebie słuchał.
Lubiłam sąsiada. Miał juŜ drugą Ŝonę i drugie dziecko, wyglądało, Ŝe
był o wiele bardziej stabilny, niŜ męŜowie moich innych sąsiadek, łącznie z
moim. Poukładał sobie Ŝycie, nikomu nie musiał imponować ani nikim
rządzić, traktował mnie jak miłą znajomą, nigdy w najmniejszym nawet
stopniu nie zahaczył o moje Ŝycie osobiste. Teraz takŜe o nic nie pytał,
chociaŜ przecieŜ musiał się zorientować, Ŝe jestem pokawałkowana i
rozklejona. W światłach samochodu moje pogryzione kolana nie dawały się
ukryć, skrzepła krew na nich świeciła czernią i blaskiem (a moŜe mi się
tylko tak wydawało). Po prostu zaprosił mnie na piwo, gdy piwa tego nade
wszystko potrzebowałam.
Radosne oczekiwanie na chłodny smak piwa pobudziło mnie, ostry
zakręt przy wjeździe z działek do lasu podniecił, a uczucia, jakie ta cała
Ebola z moim męŜem budzili we mnie, wyparowywały prawie namacalnymi
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smugami ulgi. Robotnicy z tyłu terenówki sąsiada podśpiewywali sobie, a ja,
z nadzieją, Ŝe mój głos zginie w ich hałasie, powtarzałam cichutko: kamień
poruszył się z miejsca, kamień poruszył się… Nie ja myślałam, coś myślało
za mnie. Ja Ŝyłam. JuŜ nic nie bolało. Kamień poruszył się z miejsca.
W świetle wolno jadącego po wybojach samochodu, zobaczyłam
stado słupkujących zajęcy. pięć sztuk i szósty, nieco z tyłu, na wpół
schowany w cieniu padającym z gałęzi świerka.
— Zające ruszyły z miejsca– śpiewałam na melodię piosenki
pracowników sąsiada – dziki ruszyły z miejsca, sarny ruszyły z miejsca,
kamienie ruszyły z miejsca... — Przerwałam, bo sąsiad przerwał swoją
piosenkę i zaczął przysłuchiwać się mojej.
— Zające stoją w miejscu, kamienie stoją w miejscu, dzików i saren
nie widać – śpiewał parafrazując mnie i jakąś arię.
— Zobaczymy to jutro rano, jutro, juuutrooo – zakończyłam
elegancką wokalizą.
Do knajpy zajechaliśmy bez problemów. Po stylu jazdy nie
domyśliłabym się, Ŝe Kaj cokolwiek wypił, jechał wolno i ostroŜnie, ale nie
nadmiernie. Rozmawialiśmy o ostatnich, zimowych wypadkach drogowych.
Do sołtysa na sylwestra zajechali goście i w nocy odjechali. Potem okazało
się, Ŝe samochód stanął w lesie i wszyscy, łącznie z dziećmi zamarzli. Rano
jechał mlekowóz i nie otwierając samochodu, wziął go na hol i dojechał na
gminny rynek. Tam zajechała karetka z powiatu. Kierowca twierdził, Ŝe
wiedział, co jest, bo na szybach był mróz, a nie para, ale uwaŜał, Ŝe moŜe
coś się da jeszcze zrobić i dlatego przyholował nieboszczyków.
Jeden z gospodarzy jechał przez most kolejowy i zawaliły się luźne
blachy między szynami. Koń, wóz i gospodarz wpadli do rzeki. PrzeŜył tylko
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koń, który jakoś wyswobodził się z wozu i dopłynął do brzegu, ale z
nieznanych powodów i tak trzeba było go ubić.
Jeden gospodarz, nazywany Psią Mordą, wyszedł przed świętami z
więzienia i zabrał go z dobrego serca pewien Waluś, co zaopatrywał sklep
na krzyŜówce w Boćkach. Ten z więzienia skorzystał z okazji i ukradł z wozu
duŜą szynkę. Potem, w Wigilię przyszedł do tegoŜ sklepu w Boćkach i chciał
tę szynkę sprzedać za pół ceny, ale właścicielka powiedziała, Ŝe tym razem
mu nie daruje i zadzwoniła po policję. Policja przyjechała, zgarnęła
delikwenta, załadowała do poloneza i powiozła do powiatu. Niestety, nie
dojechali tam, był juŜ półmrok i na drogę wyskoczyły trzy dziki. Do
posterunku policji i latarni przed nim, pierwszej latarni w mieście, było
zaledwie dwieście metrów.
Jeden z tych wypadków wydawał się tak nieprawdopodobny, Ŝe
wypytywałam Kaja bez końca o wszystkie szczegóły. TuŜ przed BoŜym
Narodzeniem w pobliskim, likwidowanym właśnie ośrodku wczasowym,
urządzono wyprzedaŜ mebli, wyposaŜenia i urządzeń. Z całej okolicy
zjechali się ludzie furmankami i ciągnikami, poniewaŜ ceny były bardzo
atrakcyjne. Podobno lodówkę czy zamraŜarkę moŜna było kupić juŜ za
pięćdziesiąt złotych, ławki ogrodowe po pięć, a koce i pościel po złotówce.
Niektórzy z działkowiczów takŜe przyjechali na tę okazję, a wśród nich pan
Tadzio, emerytowany kadrowy ośrodka i członek komisji przeceny. Pan
Tadzio poŜyczył od kogoś starą nysę, zaprosił do towarzystwa dwóch
kumpli: jednego właściciela nysy, drugiego, kolegę z pracy, któremu Ŝona
przykazała kupić sześć poszew i cztery poszewki, a jak się da, dwie
poduszki. Pan Tadzio zamierzał kupić tylko słup oświetleniowy i ławki
ogrodowe, poniewaŜ w snach swoich widział, jako niezbędną część
wypoczynkową działki, ognisko otoczone kamieniami polnymi, słup z
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latarnią, Ŝeby było widać, co się je i pije, oraz krąg ławek, najlepiej, jak
obliczył, sześciu.
Panowie udali się na wyprzedaŜ. Pan Tadzio zakupił wprawdzie tylko
cztery ławki (w tym dwie z połamanymi deskami) ale za to aŜ dwa słupy
oświetleniowe i sokowirówkę, z której, jak miał nadzieję, ucieszy się Ŝona.
Kierowca teŜ coś kupił, kolega nabył tylko cztery powłoki ale za to aŜ
dwadzieścia prześcieradeł i miał nadzieję, Ŝe Ŝona to wszystko pozszywa,
uzyskując w ten sposób dwie brakujące powłoki i powłoczki na poduszki. Co
do poduszek, nie udało mu się, ale kierowca kupił pierzynę i obiecał, Ŝe na
pewno z tego wyjdą dwie poduszki dla niego i dwie poduszki dla pana
Franka. Poza tym kupili trochę naczyń kuchennych, jakieś solniczki i
pieprzniczki oraz pojemniki dozujące na keczup i musztardę, z których byli
niesłychanie dumni, jako Ŝe na działkach te produkty, uŜywane jako
dodatek do kiełbasy pieczonej na kijkach, naleŜą do produktów pierwszej
potrzeby i dozowanie ich jest wskazane, z uwagi na niepotrzebnie
nadmierne zuŜycie, przez niezbyt trzeźwych gości.
Panowie załadowali dobytek na nyskę i kierowca pojechał odwieźć
zdobycz na działkę, gdzie miał czekać na kolegów. Dwóch panów ruszyło na
piechotę: właściciel działki i jego kolega, nie mający pojęcia, gdzie ona się
znajduje, bowiem zajechał nysą prosto na wyprzedaŜ. śeby im się nie
nudziło po drodze, w kieszeń załadowali flaszkę i tak po miło skrzypiącym
śniegu ruszyli do domu. Po drodze spotkali innych znajomych
działkowiczów, takŜe z flaszeczkami w kieszeni i szło się im bardzo
sympatycznie i wesoło. Opowiadano sobie o wszystkich ciekawych
zdarzeniach, związanych z wyprzedaŜą, wyliczano kto, co, i za ile kupił, kto
zrobił dobry interes, a kto połaszczył się na kocie gówno. Podobno jeden
kupił dwadzieścia materacy, bo postanowił, Ŝe na górce swojego domu
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zrobi legowisko dla wszystkich gości, którzy mu się nawiną, ale materace są
zasikane i zarzygane tak, Ŝe prawdopodobnie nie da się ich wysmrodzić i
nie będzie z nich Ŝadnego poŜytku.
W domu czekał ich nocleg, wyŜerka i wypitka wódki, przyrządzonej z
ruskiego spirytusu, który sąsiad kupował od znajomych maszynistów, zanim
ten proceder im się, dzięki dzielnym celnikom, urwał, ale mimo to po
drodze zaszli jeszcze do jednego kumpla. Skład owej wycieczki stale się
zmieniał i dopiero, gdy wrócili do domu na działce, okazało się, Ŝe jednego
kolegi, tego przywiezionego nyską, brakuje. Pomyśleli, Ŝe poszedł nocować
do ośrodka, a przynajmniej potem tak opowiadali. Człowiek ten był
pierwszy raz w tej okolicy, więc wątpliwe, Ŝeby gdziekolwiek po nocy trafił,
jednak nikogo to nie obchodziło. Towarzystwo poszło spać, a tymczasem
ów nieszczęśnik został w tyle, a to dlatego, Ŝe po drodze złamał nogę w
jakimś wykrocie. Była zima, śnieg i mróz, więc facet, w strachu iŜ zemrze,
zaczął czołgać się, aŜ doczołgał się do pierwszej po drodze chałupy. Gdyby
nieco zboczył, trafiłby do gospodarstwa sołtysa, które było nieco bliŜej, on
jednak poczołgał się prosto, do chałupy pewnej samotnej kobiety. W jej
oknach świeciło się, jednak furtka była zamknięta, chłopina więc ostatkiem
sił przewinął się przez drewniany płotek i doczołgał pod dom. Tam dobijał
się do owej kobiety, ale ona nie zamierzała mu otworzyć. W końcu wybił
szybę na werandce, ale i tak mu to nic nie pomogło, bowiem od mieszkania
dzieliły go jeszcze jedne zamknięte drzwi. Jednak skaleczony w rękę
szkłem, złamany bólem i wyziębiony, zemdlał i spokojnie, nie wadząc
nikomu, zapadł w nieświadomość. Owa kobieta jednak, nadal bała się
otworzyć drzwi, w przekonaniu, iŜ włamywacz tylko udaje zemdlonego,
Ŝeby nastawać na jej Ŝycie i dobytek. Nie obejrzawszy więc nawet
delikwenta, wymknęła się oknem z tyłu domu i pobiegła do sołtysa, który
miał jedyny we wsi radiotelefon. Sołtys zadzwonił po policję w mieście
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powiatowymi i dzielna policja przebyła 43 kilometry, aby ująć napastnika i
włamywacza, czyhającego na Ŝycie, zdrowie i majątek samotnej starszej
kobiety. Mimo, Ŝe jechali na sygnale, nie zastanowiło ich, dlaczego
włamywacz nie ocknął się i nie uciekł na ich widok, i na wszelki wypadek
spuścili mu łomot, Ŝeby mu się odechciało na przyszłość ganiania policji taki
świat drogi. Potem dopiero zauwaŜyli kałuŜę krwi z przeciętych rąk
delikwenta, więc podwiązali mu Ŝyłę jego własnym krawatem i zawieźli do
szpitala. Nie jest pewne, czy zauwaŜyli złamaną nogę, poniewaŜ wisiała mu
na skórze. Bilans obraŜeń owego pechowca był na tyle powaŜny, Ŝe został
inwalidą na całe Ŝycie, choć upierał się, Ŝe przed odnalezieniem go przez
milicję, miał jedynie złamaną nogę i skaleczoną rękę, ale co tam taki pijak
moŜe pamiętać! W kaŜdym razie, gdy go przywieziono, miał dodatkowo
rozwaloną czaszkę oraz obraŜenia wewnętrzne, jakiś krwotok z wątroby,
rozerwany pęcherz i tym podobne. Nie bardzo wiedziano, czy przeŜyje, ale
poniewaŜ we krwi miał znaczną ilość alkoholu, rodzina zdawała sobie
sprawę, Ŝe z nawet tego wypadku w delegacji (zrównanego z wypadkiem
przy pracy) nie otrzyma Ŝadnego odszkodowania. Delikwent teŜ chyba z
tego zdał sobie sprawę, albo w niebiosach zarządzono, Ŝe wystarczająco juŜ
został ukarany, bowiem ozdrowiał, a prokuratura łaskawie odstąpiła od
ścigania go za włamanie i napad na samotną kobietę. Po okresie zwolnienia
lekarskiego dano mu powrócić na kilka dni do pracy i potem, normalną
koleją rzeczy, przeszedł na rentę inwalidzką.
Kiedy to wszystko się działo, sąsiedzi wraz z gośćmi spali spokojnie,
aŜ policja, poszukująca świadków, dobudziła całe towarzystwo, bo odkryto
na podwórku nyskę, o której bredził nieszczęśnik.
Następna przecena dobytku ośrodka wczasowego, na wiosnę, nie
skończyła się juŜ tak szczęśliwie. Nyska (juŜ z innym kierowcą) rozbiła się
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doszczętnie zabijając całą kilkuosobową komisję przeceny z kierowcą na
czele. Prawdopodobnie zostali pokarani za to, Ŝe nie nocowali u sąsiada,
tylko w ośrodku. Sam sąsiad teŜ był bliski śmierci, gdy tej wiosny, po
balandze, zasnął na ośnieŜonym polu i tylko to go uratowało, Ŝe stary
gospodarz, z którym pił, regularnie wieczorem wychodzący na pola dla
płoszenia saren, wyŜerających oziminy, (a moŜe i dla łapania ich we wnyki),
nie mógłszy spłoszyć leŜącej sarny, poszedł obejrzeć swoją zdobycz i
zorientował się, Ŝe jest to zamarznięty prawie sąsiad. Tak więc stary
gospodarz uratował jego Ŝycie, jak poprzedniego roku wdowa, Pani Kazia,
uratowała Ŝycie jego Ŝony, pani Zosi, która po pijaku teŜ kiedyś zasnęła w
lesie.
Opowiadanie sąsiada uświadomiło mi prawdę, na którą z powodu
Eboli i mojego męŜa nie zwróciłam uwagi. Nie przypominałam sobie Ŝadnej
historii wypadków drogowych mieszkańców wsi i działkowiczów, w której
nie występowałby jako siła sprawcza, a przynajmniej dająca się za taką
uznać, alkohol. Wyrwało mi się więc odruchowo:
— Wszyscy byli napici, jak wy teraz.
Moje Ŝycie, które pięć minut temu nic mnie nie obchodziło, zaczęło
nagle nabierać ceny.
— Nie Ŝartuj! Ja tylko trochę wypiłem, i to jakiś czas temu; jedziemy
przez las ze dwadzieścia na godzinę, w porywach do trzydziestu, nawet
jakbym walnął w drzewo, to nikomu nic nie będzie. Ale i tak nie walnę, bo
są koleiny i najwyŜej zaryję się w piasek. Zresztą zające nas pilnują.
Faktycznie, gdyby mi nic nie powiedział, nie wiedziałabym, Ŝe wypił.
To nie to, co mój mąŜ, proszący na klęczkach Ebolę o wlanie mu napitku do
gardła. Takie stany rozpoznaje się z łatwością i z takim kimś nie
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wsiadłabym do samochodu za nic. I rzeczywiście, nigdy tutaj nie widziałam
aŜ tylu zajęcy. Całe pułki czy szwadrony, w karnych szeregach wzdłuŜ
leśnego duktu, zamarłe w świetle terenówki. Kaju, dlaczego nie jestem jak
ty, taka spostrzegawcza?
W knajpie robotnicy z sąsiadem zjedli kolację, ja wypiłam swoje duŜe
piwo, napełniłam słoje, a poniewaŜ im się nie spieszyło, zamówiłam drugie
piwo. Po jakimś czasie na stole znalazła się flaszka, potem druga, bo sąsiad
musiał im postawić i tak w szybkim czasie wszyscy osiągnęli stan zbliŜony
do uczestników imprezy, z której uciekłam. Byłam wściekła, początkowo nie
piłam z nimi, potem jednak się złamałam, gdy pomyślałam, Ŝe z takimi
pijanymi będę musiała wracać. Wódka łagodzi strach, a ponadto, jeśli ja
wypiję, spekulowałam, to kierowca wypije mniej, będzie trzeźwiejszy, a
więc moŜe ocalę swoje Ŝycie z tej wyprawy. Niedługo jednak knajpę
zamykali i musieliśmy wracać. W pewnym momencie nawet wpadłam na
szaleńczy pomysł, Ŝeby wracać sama, na piechotę, ale nie zdecydowałam
się. Kiedyś, wprawdzie w dzień, gdy uciekł mi pociąg, wracałam z gminy na
piechotę i doszłam cała i zdrowa, ale byłam wówczas wypoczęta i trzeźwa.
Teraz kręciło mi się w głowie, ale na moje nieszczęście (czy szczęście)
rozsądek nie chciał mnie opuścić.
Wsiedliśmy do samochodu, ale Kaj nie zapalił go od razu.
Intensywnie nad czymś myślał, w końcu zaproponował:
— MoŜe ty pojedziesz, jesteś trzeźwiejsza?
— Nigdy w Ŝyciu, w głowie mi się kręci! Nie mam prawa jazdy.
— śartujesz! Kto ma dzisiaj wóz, a nie ma prawka? Trzeba było
kupić, jeśli ci się nie chciało zdawać!
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Co miałam mu tłumaczyć, Ŝe dla męŜa samochód był równie waŜny
jak pilot przy telewizorze – nikomu, pod Ŝadnym pozorem, nawet na łoŜu
śmierci by go nie oddał. A nie jeździł po wódce, więc prawo jazdy dla Ŝony,
to tylko niepotrzebne koszty i zawracanie głowy. Kto rządzi, ten jeździ, ten
decyduje, ten wybiera programy – taki był nasz małŜeński model. Dopiero
od niedawna połapałam się, Ŝe ten schemat Ŝycia nie dotyczy wszystkich
rodzin, ale jeszcze nie umiałam skorzystać z tego spostrzeŜenia.
— Jakoś się nie składało… — skłamałam.
— Jeździsz na rowerze?
— Oczywiście!
— No więc kierownicą tak samo się kręci. Tylko masz oddzielny pedał
na hamulec. Zaraz ci pokaŜę. Zapalę i będziesz jechała sama, jak na
rowerze.
— A biegi?
— Co się martwisz? Ja ci przestawię. Zresztą będziesz jechała tylko
na jednym.
— Ale mnie się w głowie kręci!
— A mnie bardziej.
Jasne, miał rację. Ja wypiłam dwa piwa i dwa kieliszki, a ile oni? Ci z
tyłu juŜ chrapali, tylko sąsiad się trzymał, a pewnie trzymały się resztki jego
rozsądku.
— MoŜe prześpimy się w samochodzie – zaproponowałam nieśmiało.
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— Gdzie? Tutaj? Na środku rynku? Chcesz skandalu na całą gminę? I
tak musimy wyjechać stąd. A jak juŜ ruszymy, to zobaczysz, samo pójdzie.
To tylko osiemnaście kilometrów!
Przekonał mnie. Jakoś ruszyliśmy (ruszyłam) i momentalnie zrobiłam
się trzeźwa. W głowie przestało mi się kręcić, kółka toczyły się powoli, ale
stanowczo, pasaŜerowie z tyłu chrapali sprawiając, Ŝe rosło moje poczucie
odpowiedzialności za ich zdrowie i Ŝycie. Sąsiad zaczynał teŜ drzemać
ściskając w objęciach moje słoje z piwem. Obudzę go, jak zbliŜymy się do
zjazdu w las, tam on będzie jechał, a właściwie za niego będą jechały
koleiny, kierownica stanie się zupełnie zbędna. Nie ja będę musiała ze
skrętu trafić w przejazd przez rów. A moŜe wszyscy prześpimy się i ruszymy
dopiero, gdy sąsiad przetrzeźwieje?
Tymczasem niebo, początkowo roziskrzone gwiazdami, zasnuło się
niewidocznymi pasmami chmur i na ziemię zaczynały zstępować długie
smugi mgły. To było dziwne zjawisko, nigdzie indziej go nie spotkałam.
MoŜe po prostu nigdzie nie przebywałam tak często na powietrzu nocą i w
porze przedświtu, Ŝeby go zaobserwować. Na działce często biegało się do
wygódki w środku nocy i te pionowe smugi mgły powodowały, Ŝe
następnego ranka zaczynałam suszyć męŜowi głowę, Ŝeby zamiast tego czy
tamtego, przyspieszył budowę łazienki i kibelka. Strach, który mnie ogarniał
w ich obliczu, wart był chyba trochę wysiłku i wydatków. Nie muszą od razu
być kafelki!
Pojawiła się mŜawka, takŜe pasami. Pas mgły i mŜawki, pas od nich
wolny. Na szosie widać było to wyraźnie: kilka metrów suchej jezdni, kilka
mokrej. Czysty obłęd.
Nagle z przeciwka coś mignęło mi w światłach samochodu. Zrobiłam
dwie rzeczy na raz: jedna głupią, jedną mądrą. Tą mądrą było to, Ŝe
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zahamowałam, tą głupią, Ŝe zgasiłam światła. Nie pytajcie mnie, dlaczego
to zrobiłam, po ciemku mam kłopoty z oczami, i widać odruchowo zrobiłam
z samochodem to, co robię, gdy wszystko zaczyna mi się rozmazywać.
Zamykam oczy, a potem je otwieram. Zamknęłam światła, a potem
chciałam je z powrotem włączyć. Niestety, nie dały się.
Hamowanie było dość gwałtowne, więc wszyscy obudzili się.
Wyskoczyłam z samochodu i pobiegłam do przodu zobaczyć, co to było.
Trafiłam akurat w pasmo mgły, wiec nie zauwaŜyłam nic, ale potknęłam się
o coś duŜego i miękkiego i przewróciłam. Za chwilę pojawił się przy mnie
sąsiad z latarką. W jego świetle zobaczyłam leŜące na szosie ciało duŜego,
krępego człowieka w jasnych spodniach i białej, przybrudzonej koszulce.
Musiałam zachowywać się jak wariatka, bo ocknęłam się przytrzymywana
przez sąsiada, uspokajającego mnie jak umiał.
— Nie przejechałaś go, co znowu, leŜy przecieŜ ze dwa metry przed
samochodem. – jego głos docierał do mnie jak przez głuszącą wszystko
warstwę, ale dotarł. – Jeśli ktoś na niego najechał, to nie ty!
— Widziałam, coś mi mignęło w światłach, coś duŜego, ale to nie
było białe! To nie był on! – nie wiem dlaczego uznałam, Ŝe muszę się z nim
o coś kłócić.
— Rozejrzyjmy się – powątpiewająco zgodził się Kajetan. – Tylko
sprawdzę, co mu jest. Poświecisz mi? – Wydawał się zupełnie trzeźwy, więc
z nawyku podporządkowałam się, chociaŜ nadal bałam się patrzeć na
leŜącego.
Kajetan przewrócił go na wznak, ale nigdzie nie widać było krwi ani
obraŜeń.
— MoŜe napity jest i zasnął?
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— Tak na środku jezdni?
— Zmogła go mŜawka, albo mgła zdezorientowała, bo ja wiem co?
— Oddycha?
— Chyba tak. Weźmy go za ręce i pociągniemy na pobocze.
— I tak go zostawimy?
— Przynajmniej nikt na niego juŜ nie najedzie. Ciepło jest, nie
zmarznie.
— MoŜe lepiej weźmy go? MoŜe się zmieści z tyłu, z twoimi
pracownikami?
— A damy radę go tam wepchnąć? Posadźmy go najpierw.
— Mieliśmy się rozejrzeć.
Dwa kroki w przód, w świetle latarki, na poboczu zobaczyłam coś, co
zmroziło mnie. Stado zajęcy, ale nie stojących słupkiem, ale leŜących
pokotem. Światło latarki Kaja wydobywało coraz nowe zwierzęta, koty, psy,
jeŜe, a nawet węŜe. Ciekawe, Ŝe wszystkie, poza człowiekiem,
rozciągniętym na środku jezdni, leŜały na trawiastym poboczu. Jakby ktoś,
kto spowodował tę hekatombę chciał uchronić ciała zwierząt przed
rozjechaniem, a w stosunku do człowieka juŜ nie miał takich zamiarów.
— Widziałaś coś takiego? – Po raz pierwszy obserwowałam Kaja
wyprowadzonego z równowagi.
— Zapal światła samochodu – wyszeptałam, jakby głośne mówienie
zaburzało spokój tego cmentarza.
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Niestety, nie dało się. Silnik teŜ nie chciał zapalić. Zepchnęliśmy więc
samochód na pobocze, Ŝeby ktoś się w niego nie władował, pociągnęliśmy
ciało nieznajomego takŜe na trawę, w cień samochodu, w towarzystwo
rodziny zajęcy i dwóch jeŜy, które odsunęłam nogą na bok i usiedliśmy
nieco dalej, w lesie za rowem. Trzęsłam się ze strachu i z zimna, wiec Kaj
objął mnie i przytulił, a ja przytuliłam swój słój piwa i tak oczekiwaliśmy
świtu.

Katarzyna Urbanowicz
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4. Smugi
Nie wiem, co mnie obudziło. Dookoła panowała cisza, powietrze
miało konsystencję nieudanego ciasta, cięŜkiego i nie chcącego
rosnąć; i choć zimne, poprzecinane było pasmami mgły. Niebo w
prześwicie szosy zaczęło się rozjaśniać, a Ŝółty piasek na poboczach
przypominał płachty brudnego śniegu. Zmieniłam niewygodną pozycję
i wysunęłam się z objęć Kaja.
Martwe zające z pobocza zniknęły, inne zwierzęta właśnie
odpełzały, niemrawo, sennie i ocięŜale. Tylko człowiek leŜał jak
przedtem. Miałam nadzieję, Ŝe on teŜ się obudzi.
Nie wiem, co skłoniło mnie do spojrzenia w górę. Nie zapomnę
nigdy tego widoku, choć dziś usilnie wierzę, Ŝe był tylko snem.
W stęŜałej ciszy, po niebie nad szosą, przesuwał się dziwaczny
pojazd — czy jak moŜna tę rzecz nazwać. Wyglądał trochę jak
parostatek ze starych filmów: wielka, płaska platforma, zapełniona
rozmaitymi przybudówkami z ogromnym kołem napędowym z boku.
Szczegółów na powierzchni tego niby–statku nie dało się dostrzec,
przede wszystkim z powodu perspektywy: obiekt sunął nisko nad
szosą, znacznie poniŜej czubków najwyŜszych sosen, prawie nad moją
głową. Na skraju platformy poruszały się jakieś sylwetki, niekształtne,
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ale nie z powody mgły, która zalegała poniŜej. Postaci te zajęte były
wykonywaniem skomplikowanych czynności, ich ruchy były
odmierzone, pewne. Wpatrując się dokładniej zauwaŜyłam, Ŝe koło z
boku platformy bynajmniej nie było kołem napędowym, choć takie
robiło wraŜenie. Na jego obwodzie znajdowały się miejsca, skąd
wytryskiwały zadziwiająco równe smugi mgły, a sylwetki poruszające
kołem, przyspieszające i zwalniające jego obrót, czasem zatrzymujące
go nawet, sterowały w ten sposób pasmami. Czasami, z nieznanych
powodów, posługiwały się czymś, jakby ręcznymi urządzeniami,
wytwarzającymi takie smugi, ale wówczas nie były one proste, a
przypominały skręcone spiralnie loki. Jako leworęczna, natychmiast
zauwaŜyłam lewoskrętność tych loków. Wszystkie czynności
przebiegały w niesłychanej, głębokiej ciszy, jakby ktoś przedtem, bez
mojej wiedzy, zaopatrzył mnie w zatyczki do uszu.
Platforma przesunęła się nad szosą i naszym samochodem, po
czym majestatycznie i bezgłośnie odpłynęła. Z przeraŜeniem
zauwaŜyłam, Ŝe nieco wyŜej płynęła następna i jeszcze następna.
Wszystkie były róŜne, miały niepodobne do siebie kształty, nie
posiadały bocznych kół, a na ich powierzchniach widoczne były słabe
rozbłyski białego światła, przypominające nieco fotograficzne flesze.
Szczegóły powierzchni platform było mi jeszcze trudniej dostrzec, za
to ich spody, doskonale widoczne, były ciemne, gładkie i pozbawione
wystających części. Było ich dziesiątki, przemieszczające się w
stłumionej mgłą ciszy, rozbłyskujące tylko czasami i rozświetlające w
ten sposób przestrzeń wokół nich. Światło to jednak nie docierało do
szosy.

209

PrzeraŜenie spowodowało, Ŝe chwyciłam za ramię Kaja, ale on
teŜ juŜ nie spał i zapewne widział to samo, co ja.
W pierwszej chwili byłam pewna, Ŝe to sen, ale teraz, gdy
platformy odpływały juŜ, a pod ręką czułam rękaw kurtki Kaja,
przestałam się nad tym zastanawiać. Wiedziałam, Ŝe po prostu były.
— Opryskują czymś teren – powiedziałam cicho, ale Kaj i tak
zatkał mi usta.
— Ciii…
— JuŜ odpłynęli. Popatrz nie ma , teŜ juŜ zwierząt. Wcale nie
były martwe. Pousypiali je tylko, Ŝeby nie wlazły na teren oprysku.
Uśpili i ułoŜyli na poboczu, Ŝeby nie przeszkadzały.
— To znaczy opryskiwali teŜ las. Nie tylko samą szosę.
— Niekoniecznie. Właściwie… — Staliśmy tam i rozmawialiśmy
jak o całkiem zwyczajnej rzeczy, podobnie jak rozmawialiśmy
ubiegłego roku z sąsiadami, gdy opylano okolicę przeciwko brudnicy
mniszce. Tylko, Ŝe wtedy u wylotu kaŜdej drogi wisiały ogłoszenia z
podanym terminem oprysku i informacją, Ŝe zakazuje się wstępu do
lasu w określonym dniu, zbierania jagód, grzybów i poziomek jeszcze
przez dwa tygodnie. O świcie nad okolicą przeleciał samolot, budząc
wszystkich na działkach, a syn sąsiadki, który wysiadł z porannego
pociągu i aby dojść do działek, musiał przejść lasem i albo
zlekcewaŜył, albo nie dostrzegł ostrzeŜeń, chorował potem kilka dni.

210

Teraz wydawało nam się, Ŝe rozmawiając o wydarzeniach w
sposób podobny, jak zeszłego lata mówiliśmy o opryskach, oswoimy
jakoś te dziwaczne i niezrozumiałe obserwacje.
Poczułam, Ŝe boję się zostać choćby chwilę dłuŜej.
— Kaj, idę juŜ do domu!
— Nie mogę iść z tobą. Poczekam, aŜ moi ludzie się obudzą i
pchniemy samochód. Jeśli się nie da, to pójdzie któryś do wsi po
ciągnik. No i moŜe trzeba będzie, tego tam, gdzieś odstawić. Mam
nadzieję, Ŝe tylko spał, jak te zające. Jeśli nie, to gorsza sprawa.
Zejdzie się z policją i tak dalej. Lepiej idź, bo moŜe nam to zająć sporo
czasu. I uwaŜaj na siebie. Smugi juŜ zniknęły, ale pamiętaj, Ŝe Paweł
w zeszłym roku odchorował spacer przez las. Nie odkręcaj słoika, nie
pij piwa po drodze i nie pal papierosa. Staraj się oddychać nosem,
moŜe przez jakąś chusteczkę… Diabli wiedzą, czym spryskali okolicę. –
mówił jakby platformy przepływające nad szosą w zupełnej ciszy i
wypuszczające smugi mgły były czymś równie oczywistym, jak
samolot, który zeszłego roku z hukiem przeleciał nad lasem i
działkami, wypuszczając zawiesinę środka owadobójczego.
Przebiegłam drogę dzielącą mnie od domu w tak krótkim czasie,
jak nigdy. W głowie kotłowało mi się tysiące hipotez, ale kiedy
znalazłam się naprzeciwko naszej furtki, byłam pewna, Ŝe nadmiar
alkoholu, stres i pomieszanie trunków wywołało na pograniczu snu tę
wizję. Przypomniałam sobie scenę z filmu, gdzie lądujący „latający
talerz” okazał się nadspodziewanie ogromny i widz, siedzący w fotelu
oraz bohaterowie, oczekujący na lądowisku, musieli odnieść wraŜenie,
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Ŝe wielki kształt, przesuwający się powoli w całkowitej ciszy, za chwilę
dociśnie ich do ziemi. To była taka sama perspektywa. Przypomniał mi
się inny film, gdzie statek, płynący we mgle, zalegającej brzegi rzeki,
wijącej się pośród dŜungli, widoczny był jako zamazany kształt z
wielkim kołem z boku. Przyszły mi na myśl wreszcie opowieści mojej
siostry, o flotylli statków powietrznych obcych cywilizacji,
pojawiających się w jej najbardziej uporczywych snach, a poniewaŜ
jest z zawodu inŜynierem automatykiem, jej rozwaŜania o rodzaju
napędu i sterowania nimi, pełne były realizmu i fachowych informacji,
podobnie zresztą jak jej sny. Byłam juŜ pewna, Ŝe to wszystko
przyśniło mi się. Kto wie, czy w ogóle rozmawiałam z Kajem, czy
przypadkiem nie wysunęłam się po prostu z jego objęć, zabierając
swój słój piwa i nie poszłam sobie drogą, której koleiny kaŜdego
mogły prowadzić w ciemno do domu. Byłam tego juŜ zupełnie pewna.
Realnie i na trzeźwo patrząc, cała wczorajsza impreza, Jola—Ebola,
moja wyprawa z pijanym sąsiadem do knajpy – wszystko było jak
nieprawdopodobny sen pijanej, sfrustrowanej, starzejącej się i
zazdrosnej Ŝony.
Zajrzałam do męŜa, spał jak zabity, przelałam piwo ze słoja do
butelek i wstawiłam je do lodówki, umyłam słój i wyniosłam go na
powietrze, przewracając do góry dnem, i wiejskim zwyczajem,
osadzając na sztachecie płotu. Stojąc przy płocie, wpatrzona we
wschodzące słońce przypomniałam sobie opowieść pani Kazi o dziwnej
maszynie rolniczej, parkującej w nocy na jej podwórku i niepokój
ponownie powrócił, a pewność osłabła.
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Przewiesiłam słój ze swego płotu na płot Kaja, Ŝeby, gdy wróci,
wiedział, Ŝe nic po drodze mi się nie stało, przebrałam się, zabrałam
koszyk na jajka, portmonetkę z drobnymi i ruszyłam w stronę zagrody
pani Kazi. Zawsze lubiła porozmawiać, a ja nigdy nie miałam dla niej
zbyt wiele czasu, spieszyłam się zrobić męŜowi jajecznicę ze świeŜych
jajek na śniadanie, jednak dzisiaj nawet cały poranek poświęcę pani
Kazi, wysłucham wszystkich jej opowieści i będę prowokować nowe
dopóty, dopóki nie zrozumiem. A śniadanie niech męŜowi robi Ebola!

5. Krew w pudełku od butów

Stała przed bramą gospodarstwa w czarnych, przekrzywionych
pantoflach na słupku, szarych od zapylonej drogi. Spuchnięte, grube
nogi w fildekosowych pończochach karykaturalnie odcinały się od
chudej sylwetki w brązowej sukience, nieudolnie przefarbowanej
domowym sposobem na czarno (kostka farby zawiniętej w
świecowany papierek, miednica wrzątku, flaszka octu, kij do
mieszania).Spod chustki wymykały się siwe kosmyki…
A moŜe wyglądała inaczej. MoŜe była tuŜ przed czterdziestką, w
kapelusiku, ładna jeszcze, mimo zaczerwienionych od płaczu oczu i
zmęczonej cery. MoŜe niecierpliwie przestępowała z nogi na nogę w
oczekiwaniu, aŜ ktoś podejdzie do furtki. Bała się wejść, bo ujadały i
wyrywały się dwa psy na łańcuchach. MoŜe nie miała grubych nóg i
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szczupłej sylwetki, ale na pewno miała zakurzone buty. Tutejsza
ziemia to piach.
Szła od wsi zapyloną drogą pełną zakrętów, nazywanych
sześćdziesiąt lat później „agrafką”, gdzie ginęli okoliczni mieszkańcy i
działkowicze wracający po pijaku z baru do domu. Weszła z trudem na
wzgórze i zeszła z niego, doszła do wsi. Przy krzyŜu zboczyła na polną
drogę wiodącą przez las, minęła jej odnogę, prowadzącą nad rzekę i
do domu obecnego sołtysa, i poszła dalej, aŜ do ostatniego
gospodarstwa. Tam właśnie stała oczekując, aŜ ktoś wyjdzie do niej
do furtki. Psy szarpały się na swoich łańcuchach. Takie były i po to
były.
Zapewne wiedziała, co się stało, bo nie pytała gospodyni o nic,
poza tym, czy dobrze idzie do nasypu kolejowego i do mostu. W
chwilę później zawróciła i poprosiła o niepotrzebne pudełko.
Gospodyni miała tylko karton po butach i dała go tej kobiecie. Czy
ktoś mógł wówczas wiedzieć, Ŝe jej zamysł przeciągnie się na całą
epokę? Tyle lat?
W opowieści pani Kazi było to tak: W zimie 1946/1947 w okolicy
wsi działali ludzie nazywani „partyzantami”. Słowo to, pani Kazia.
wymawiała z pewnym przekąsem, bowiem tak naprawdę była to
banda walcząca przeciwko wszystkim, którzy akurat się nawinęli,
rabująca takie dobra jak: cukier, mąka i rozmaite inne zdobycze, a
przy okazji załatwiająca swoje porachunki.
Tej zimy na moście kolejowym owi partyzanci zatrzymali ruski pociąg
towarowy i pozabijali wszystkich Rosjan. Pociąg stał tam jakiś czas, a
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na nasyp jeździły furmanki z całej wsi (wówczas znacznie liczniejszej
niŜ dziś) i wywoziły cukier z rozbitych wagonów. Niektóre worki
splamione były krwią, ale to wieśniakom nie przeszkadzało. Pewna
młoda dziewczyna, koleŜanka z potańcówek pani Kazi, takŜe wówczas
jeszcze panienka, chwaliła się, Ŝe taknasłodziła ciasto, Ŝe trudno było
go zjeść.
Dziewczyna ta miała narzeczonego partyzanta. Schronienie
swoje partyzanci znaleźli na zarośniętej chaszczami wyspie na rzece,
skąd dokonywali wypadów i gdzie trzymali łupy z napadów. Na wyspę
tę pływały do nich łódkami ich dziewczyny i dlatego mówiono, Ŝe one
takŜe dostarczały swoim męŜczyznom informacji o ruchach wojska i
transportów, a takŜe dostawach do punktów sprzedaŜy, na które to
transporty później napadano. Mówiło się takŜe, Ŝe niektórzy rolnicy, a
zwłaszcza ojciec tej dziewczyny (podobno ten przewoźnik od topienia
uciekających przez granicę na Bugu śydów), bardzo ściśle z
partyzantami współpracował. Za to po wojnie on i jego córka, siedzieli
jakiś czas w więzieniu i zwolnieni zostali z amnestii. Oboje juŜ nie Ŝyją,
ale ich wina przetrwała w opowieściach. I ich pocałunki, dostrzeŜone
przez kogoś, będące dowodem dla UB, Ŝe miejscowa ludność
współpracowała z bandytami.
Wracając do zimy 1946/47, to partyzanci wówczas urządzili
jeszcze jeden napad, tym razem na polskie wojsko. Zatrzymali pociąg
jak zwykle, na moście, zabiwszy przedtem straŜników, młodych
chłopców – inwalidów wojennych, pełniących, jako rekonwalescenci,
lekką słuŜbę. śołnierzy chroniących pociąg oraz kolejarzy usadzili
rządkiem pod budką straŜników i w czasie rabunku trzymali ich pod
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straŜą. Ograbiwszy pociąg z czego się dało, pociągnęli serią „na
postrach” nad ich głowami. NaleŜy się im za to uznanie, bowiem mogli
ich, jak czynili z ruskimi, ochraniającymi pociągi, wszystkich pozabijać,
ale tego nie zrobili. Jednak w tym momencie porucznik, młody
chłopak, który przeŜył wojnę i był kilkakrotnie ranny, poderwał się i
seria przeszyła mu piersi i brzuch.
Na to właśnie miejsce przyjechała jego matka i zbierała do
kartonu po butach piasek i Ŝwir z nasypu, poplamiony jego krwią, aŜ
do spodu, nie przesiąkniętego nią. Mówiła pani Kazi, Ŝe nie chce, aby
choć odrobina jego krwi została na tym przeklętym miejscu.
— Niemądra kobieta – wzruszała ramionami pani Kazia – myślała, Ŝe
całą złą ziemię moŜe zebrać do jednego pudełka od butów! śadna
koparka by do tego nie wystarczyła! I silos na kiszonkę byłby za mały!
Tam właśnie, idąc wzdłuŜ nasypu, od pociągu na działki,
przechodząc obok tej zrujnowanej starej budki straŜników, zbieraliśmy
grzyby, przepiękne koźlarze czerwone i brązowe, a gdzieniegdzie trafił
się i borowik zwany prawdziwkiem. MoŜliwe, Ŝe nic nie wiedząc o tym,
zerwałam grzyb z miejsca, gdzie zginął ów chłopak. MoŜe w tym była
moja wina. MoŜe powinnam wcześniej o tym wiedzieć. MoŜe wszystko
przez to, Ŝe ta ziemia jest przeklęta?
Po tym zabójstwie zaczęto gorliwiej tropić partyzantów.
Narzeczony dziewczyny odnasłodzonego ciasta podobno popełnił
samobójstwo, lub moŜe został zamordowany przez kompanów,
poniewaŜ przebąkiwał o chęci ujawnienia się, w kaŜdym razie utopił
się albo został utopiony, a jego ciało rzeka wyrzuciła na brzeg kilka
216

kilometrów dalej. Drugi, jego wspólnik, zgłosił się korzystając z
amnestii ogłoszonej na 22 lipca, jednak z jakiegoś powodu dostał aŜ
12 lat i nie przeŜył więzienia. Siedzieli takŜe inni gospodarze. W tym
samym czasie innemu gospodarzowi rozbierano dom od dachu aŜ po
fundament.
Kiedy pozbyto się w taki czy inny sposób wszystkich
partyzantów Urząd Bezpieczeństwa namiętnie zaczął poszukiwać jego
wspólników we wsi. Pierwsze podejrzenia padły na rodzinę Wackich, o
których powszechnie było wiadomo, Ŝe w czasie wojny współpracowali
z partyzantką (za co pan Wacki otrzymał po wojnie order).
Funkcjonariusze wychodzili z załoŜenia, Ŝe jeśli ktoś miał kiedyś coś
wspólnego z partyzantką, to zapewne nadal wspiera z przyzwyczajenia
wszystkich walczących z kimkolwiek i o cokolwiek. Jednak pan Wacki
nie był człowiekiem, którego moŜna było aresztować, zamknąć i
przesłuchiwać do woli, poniewaŜ nie tylko, Ŝe cieszył się dobrą opinią,
ale i miał waŜnych obrońców.
Pewnego listopadowego ranka przyjechała ekipa śledczych i
rozpoczęli przesłuchania. Nikomu nie wolno było zbliŜać się do
obejścia Wackich, choć mieszkańcy całej wsi ukradkiem zerkali z
bezpiecznej odległości. Pozornie nic się tam nie działo, z komina
dymiło się, zwierzęta były dojone i dostawały paszę, czasem moŜna
było dostrzec Wackiego lub jego Ŝonę przechodzących przez
podwórko. Nie wyglądali na pobitych ani maltretowanych, jednak
śledczy nie wyjeŜdŜali.
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Po dwóch czy trzech dniach pogoda zmieniła się. Zaczął siąpić
deszcz, a potem deszcz ze śniegiem. Wtedy właśnie robotnicy
pracujący na moście z wysokości nasypu spostrzegli wśród koron
drzew, Ŝe w obejściu Wackiego dzieje się coś niedobrego. Zawołali
inŜyniera, aby to sam zobaczył.
Śledczy zaczęli rozbierać Wackim dom. Zaczęli od dachu, ale juŜ
tego samego dnia z powodu deszczu lejącego się na odkryte
domostwo, cały dobytek Wackich zamókł i nie nadawał się do niczego.
PoniewaŜ Wacki ani na jotę nie zmieniał swoich zeznań, rozbiórka
posuwała się dalej.
Zawsze widoczny z nasypu dach domu Wackich zniknął w morzu
sosen. Jeszcze tylko z przęseł mostu zobaczyć moŜna było do połowy
wysokości rozebrany dom, potem i on zniknął.
Kilka dni trwało zanim rozebrali do gruntu wszystkie budynki
Wackiego, jednak nie osiągnąwszy swego celu, i tak zmuszeni byli
odjechać. Dziś starzy Waccy mieszkają w rachitycznym domku,
zbudowanym na wzór działkowych altanek, a fundamenty rozebranego
domu, połoŜonego nieco wyŜej niŜ reszta obejścia porosły chwastami.
Ich wnuki i wnuczki z miasta karczują je kaŜdego lata, przywołując
pamięć tamtych lat, moŜe nawet i wbrew rodzicom. Sądzą, Ŝe stawiają
im pomnik i moŜe mają rację.
Moje myśli znowu kołują, jak czasem nocami. W internecie
dolina rzeki to piękne widoki, ostoja przyrody, rzadkich gatunków. Czy
powinno się to złudzenie burzyć? Jaki sens mają takie rozwaŜania, gdy
niebo widoczne zza okien jest o wiele bardziej ciemne niŜ w mieście,
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choć jaśniejsze od wszystkiego dookoła. LeŜąc w łóŜku, widzę słupy
podpierające ganek, biegnący dookoła domu i stertę opałowego
drewna. Moje serce bije problemom, które na co dzień (takŜe i mnie)
nikogo nie obchodzą:
Jaszczurka wpadła do pustego basenu, dzieci sąsiadów
wyciągnęły ją i włoŜyły do słoika. A potem ich dziki wrzask, kiedy ich
ojciec wyszedł przed dom. Co zrobił jaszczurce?
Ptaszek utopił się w beczce stojącej pod rynną, w suszy pragnął
się napić, zaryzykował i zginął. Czy mogłam go uratować kładąc na
ziemi starą patelnię z wodą? Teraz o tym zawsze pamiętam.
Jaki strach zwycięŜy w cięŜarnej kocicy, strach przed ruską piłą
łańcuchową, czy przed odwiecznym wrogiem – psem. Co wybierze
jako wroga, a kogo, czy co, uzna za przyjaciela?
Na kogo spadnie krąŜący sęp? Na złachmanioną przez kocicę
mysz, czy na jakieś inne zwierzę? MoŜe na nornicę, która złapała się w
pułapkę na myszy i wyrzucona została na śmietnik? A moŜe na
ślepego kociaka, poturbowanego przez niesforne dziecko? A moŜe na
kreta, który wpadł do wykopu pod basen?
Dlaczego zając wraz z całą rodziną robi słupka przed pędzącym
samochodem? Wszystkie pryskają w jedną stronę, a potem na powrót,
na środek drogi, po to by zrobić „słupka”. Co to oznacza? Atak,
obronę, pogodzenie się z losem? Czy ja, przypadkiem, nie biorę z nich
przykładu?
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Co zrobi gil, uwięziony w stercie wełny mineralnej? Ucieknie, czy
zaszyje się w głębi kłującej rzeczywistości?
Co uczyni kolonia szerszeni w gnieździe uwitym pod blaszanym
dachem, gdy kupionym na ruskim targu dezodorantem gubimy jej
dzieci? Czy skończy się trzaskaniu oszołomionych szerszenich dzieci w
rozpalonym ognisku, w takt pisków i śmiechów ludzkich dzieci? Czy
moŜe zginą ciszej i mniej efektownie, w gnieździe, bez blasku płomieni
i smug dymu, nie strasząc nikogo i nie zostawiając po sobie śladu?
Jednak ja przypuszczam, Ŝe grzech osadza się strachem w
rdzeniach drzew, korzeniach krzaków i traw, w przydroŜnych
kamieniach, wydostaje się z głębi ziemi wraz z grzybnią i owocnikami,
a psy, koty, tupiące na chodniku jeŜe i zaskrońce, czające się pod
podłogą szopy na drewno, karmione lękiem z pokolenia na pokolenie,
nocami przychodzą pod moje okno, nie dając mi spać. Szerszenie i osy
budują swoje gniazda na występie dachu nad moją głową, bo, jak
mówi pani Kazia, zwabiają je błąkające się duchy tutaj
pomordowanych. To zło wypełza z ziemi, wraz ze snującymi się
mgłami i jemu naleŜy przypisać wszystkie krzywdy, które tu się
poczęły, w których Ŝyli i Ŝyją tutejsi ludzie oraz ci, którzy choćby na
trochę tu się zatrzymują.

Katarzyna Urbanowicz
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6. Epidemia wypadków we wsi Smrodliwe
Denerwowałam się. Kaj ani jego robotnicy nie wrócili, choć było juŜ
wczesne niedzielne popołudnie. Mogło w tym nie być nic dziwnego,
robotnicy na kacu doszli do wniosku, Ŝe robotę skończą kiedy indziej, a Kaj
odwiózł ich do domu, do pobliskiego miasteczka. Sam mógł dojść do
przekonania, Ŝe w tej sytuacji nie ma po co wracać na działkę. MoŜe być, Ŝe
samochód mu nie odpalił i musiał znaleźć kogoś, kto go odholuje do
warsztatu? A potem poszedł do knajpy? MoŜe to, moŜe tamto. A jednak
byłam niespokojna.
Pamiętałam, prawie czułam jeszcze obejmujące mnie ramiona,
złudne bezpieczeństwo i spokój, i słój piwa w moich objęciach. Miałam
nadzieję, Ŝe Kaj nie będzie szkiełkiem stłuczonego lusterka w moim oku.
Kto poniewczasie wie, co powinien robić? I kobieta z balastem
doświadczeń?
Niespokojna, postanowiłam dowiedzieć się czegoś od osoby
zazwyczaj najlepiej poinformowanej, to jest od sołtysa. Zabrałam z domu
wezwanie do opłacenia podatku, pieniądze, koszyk na jajka, które czasem
moŜna było kupić u jego Ŝony i powędrowałam zapyloną drogą. Oczy kleiły
mi się z chęci snu. piekły powieki, ale niepokój nie pozwalał mi usiedzieć
spokojnie w domu.
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W połowie drogi minęły mnie trzy samochody straŜy poŜarnej
pędzące na sygnale gruntową drogą, o ile tę jazdę po wybojach moŜna
nazwać pędem. Za straŜą posuwała się kolumna maluchów i innych gratów
oraz z tyłu, w karnym szeregu, samochody działkowiczów. Mimo lepszych
wozów mieli gorszy refleks i z kościoła miejscowi wypadli pierwsi sprawdzić,
co się pali, zanim na ten sam pomysł wpadli działkowicze, Po drodze szereg
topniał, odpadali zeń ci, którzy dojechawszy do swojego siedliska,
stwierdzili, Ŝe to nie u ich wybuchł ten poŜar i odpuścili sobie dalszą pogoń.
PoniewaŜ przejechali interesujący mnie odcinek nie zatrzymując się, a
poza tym jechali w przeciwnym kierunku, niŜ znajdowało się miejsce
naszego z Kajem nocnego postoju, zwalczyłam pokusę pójścia w tym
kierunku, gdzie jechali i poszłam do sołtysa.
— Ruch tu dzisiaj jak na Marszałkowskiej w Warszawie – zagaiłam.—
Od rana tylko jakieś syreny i syreny.— Trochę skłamałam, bo rano Ŝadnych
syren nie słyszałam. Ale mogło mi się zdawać.
— Taki okropny wypadek w nocy był – odpowiedział sołtys,
rozglądając się za kwitariuszem wpłat. Kiedyś płaciłam przelewem z konta,
ale ktoś powiedział mi, Ŝe dostaje on prowizję od kaŜdej wpłaty i Ŝe nasza
wieś jest mała i uboga, naleŜy więc wspierać sołtysa, jak się da i płacić mu
gotówką. I zawsze jest okazja, Ŝeby pogadać.
— Co się stało?
— Ten pani sąsiad, Kajetan, i trzech robotników… Koło budki
dróŜnika rozjechali kogoś, przekoziołkowali kilka razy w las i zatrzymali się
aŜ w mrowisku. Ten jego samochód, terenówka, nie powinien tak
koziołkować… Trudno zrozumieć jak to się stało.
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Zmartwiałam. Chciałam spytać, czy Ŝyją i co się im stało, ale tylko
coś za mnie zapytało:
— Jak to, koło budki dróŜnika? Budka jest przy torach, tam szosy nie
ma, przecieŜ nie jechali po torach, jak drezyna?
— Kiedyś tory biegły inaczej, za mostem ostro skręcały i maszyniści nie
mieli dobrego widoku. W końcu majątek dziedzica rozparcelowali, kolej
kupiła ziemię, a gdy remontowano most w czterdziestym ósmym,
zniwelowano zakręt, tory przesunięto i budka znalazła się przy drodze.
— Nie widziałam nigdy Ŝadnej budki przy drodze!
— Zbutwiała ze szczętem, a mrówki usypały tam swoje mrowisko.
Zrobiło się takie wielkie, Ŝe je leśnicy ogrodzili. AŜ niedawno mrówki je
opuściły. Sam leśniczy chodził i pytał, czy nie widzieliśmy kogoś albo
czegoś, co mogło im zaszkodzić. Podobno było największe w województwie.
I w to mrowisko wpadł samochód pana Kajetana.
Więc nie tam zbierałam grzyby, gdzie matka zbierała krew syna do
pudełka po butach. Jeden wyrzut sumienia mniej. Ta przy torach, to była
nowa, inna budka, choć teŜ juŜ opuszczona i zrujnowana. Ale nie TA!
Wreszcie wyjąkałam pytanie o Kaja i jego robotników.
— Jeden martwy na miejscu, podobno juŜ go lisy trochę napoczęły. A
pani sąsiad i dwóch innych, trudno powiedzieć. Byli nieprzytomni, jak ich
zabierali. Ten przejechany teŜ nie Ŝyje. Wieczorem przyjedzie policjant po
ogórki na kwaszenie, to wszystko będę wiedział. A jak nie, to jutro jeździ
listonosz, on teŜ zawsze duŜo wie.
Siedziałam w milczeniu, bo co tu mówić. Sołtys jednak zrozumiał to
opacznie:
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— Proszę się nie przejmować tym poŜarem! Jechali za tory, dobrze
nasłuchiwałem, tam juŜ inna wioska. MoŜe las się palił, a moŜe ktoś trawy
wypalał? Na pewno nie u nas na działkach w kaŜdym razie.
Podziękowałam sołtysowi, zapłaciłam podatek i jego Ŝonie za jajka i
powlokłam się z powrotem. Trzeba będzie się zbierać się do powrotu, albo
wieczorem, albo wczesnym rankiem, Ŝeby zdąŜyć do pracy. MoŜe mąŜ juŜ
odespał balangę, a moŜe jeszcze nie, w kaŜdym razie ja musiałam być
gotowa. Jak kaŜda Ŝona na działkach.
Od torów wracała pani Kazia, zbierając po drodze dziurawiec i białą
„kaszkę mannę” – nie wiem jaka była prawdziwa nazwa tego ziela.
Przygięta do ziemi, ale Ŝwawa, z tymi niesamowitymi, jasnymi oczami i
prawie białą, jak one, chustką zawiązaną, jak dawniej na tych, i bardziej na
wschód połoŜonych wsiach, osłaniającą czoło. Czasami przysięgłabym, Ŝe
jej źrenice są nie okrągłe, a owalne, i zwęŜone, jak u kota. Źrenice, które
widziały nie takie dramaty, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Nawet
grając w internetowe gry.
Przysiadłam obok niej w rowie i słuchałam wykładu, jak wykorzystać
zioła, kiedy zbierać je i jak jedna pani, aŜ z Warszawy, zamawia u niej zioła
opatrzone zaklęciem i jak przyjeŜdŜa do niej handlarz, aŜ z Niemiec. Moje
myśli krąŜyły jednak stale wokół Kaja i jego wypadku. Nagle usłyszałam
coś, co spowodowało, Ŝe aŜ podskoczyłam.
— Jak zobaczyłam ten traktor, to wiedziałam od razu, Ŝe coś się
stanie! A tu aŜ dwa wypadki, a jeśli wziąć pod uwagę i konkubinę
blacharza, to trzy… I przedtem tak wyły moje psy, najpierw Bury, a potem
Jasionek, jak jeden przestawał, to drugi zaczynał, choć nikt nie szedł drogą.
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— Jaki traktor? – nie wiedziałam o co pytać najpierw, o maszynę czy
wypadki. I skąd tak szybko o wszystkim wiedziała?
— No, ta maszyna niby tam. Tylko tym razem nie stała u mnie na
podwórku, a na skraju pola Zdzisia, tam pod lasem. I to była chyba inna
maszyna, niŜ wtedy.
— Nie bała się pani wychodzić nocą na pole? – pamiętałam jak
opowiadała, Ŝe w nocy nic nie widzi i nie słyszy, bo chce Ŝyć, a jest starą
samotną kobietą i łatwo się komuś narazić, jak się nie ma obrońcy.
— Błyskało się, robili coś przy tej maszynie, moŜe spawali czy co?
Mam umowę z policjantami; jak tylko zobaczę, Ŝe gdzieś w lesie palą
ognisko, mam dzwonić i oni przyjadą, nawet w nocy. Jakby co, to i straŜ
sami wezwą. Więc musiałam wyjść. Jakby nie, to następnym razem coś by
mi się stało, a oni by na złość nie przyjechali. Do złodziei bym nie wyszła,
ale do ogniska muszę. Ale ta maszyna jakaś dziwna była, miała jedno
wielkie koło z boku i tubę, którą wypuszczali parę. Więc wróciłam do domu,
ale rano jej juŜ nie było.
— Co za wypadki, o których pani mówiła? – od dwóch dni
rozmawiając z kimkolwiek zadawałam nie takie pytania, jakie chciałam, ale
niezaleŜnie od zadawanych pytań, otrzymane odpowiedzi pogłębiały tylko
mój lęk.
— Ano jeden to z tą, co podpaliła swoją stodołę. StraŜ niedawno
jechała, ale wracali inną drogą, po tamtej stronie torów. Basiakowa starsza.
Są u nich dwie siostry, młodsza chciała sprzedać stodołę po rodzicach.
Dobre belki w niej jeszcze były, tacy jedni działkowicze chcieli ją kupić i na
dom przerobić. Nawet chcieli dać zadatek. Starsza za nic w świecie.
Młodsza ma dzieci i wnuki, więc pieniądze jej potrzebne, starsza samotna,
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to jej wszystko jedno, tyle potrzebuje, co a wódkę, ale i na to i z renty
starczy. I tak nie mogły się pogodzić. No i ta starsza podpaliła. Jak straŜ
przyjechała, to biła się z uciechy po udach, śmiejąc się w głos, jak te
świstaki, co w telewizorze zawijały coś w te sreberka. Zawieźli ją do
czubków, a tam bez wódki długo nie wyŜyje. Szkoda kobiety, za młodu taka
była ładna, kawalerów miała, Ŝe hej, ale ojciec, jak szedł na odsiadkę za
partyzantów, znalazł jej swojego kumpla, Ŝeby ziemia się nie zmarnowała,
no i zmarnowała się kobieta. Siostrze poszło lepiej, mąŜ był lepszy no i Ŝyli
lepiej, sama go wybrała, dzieci ma dobre, do rany przyłóŜ, studia
pokończyli, więc Basiakowa tamtej zazdrościła i wiecznie się kłóciły. Kiedyś
nawet ta starsza pobiła tę młodszą. Tamta przyjechała po jabłka z sadu,
chciała robić marmoladę, a ta jej nie dała. Więc kiedy ktoś w nocy wyrąbał
z sadu połowę jabłonek Basiakowa mówiła, Ŝe to siostra zapłaciła za to
takiemu jednemu…
— A ten drugi wypadek? — trudno mi było wysłuchiwać tej
rozwlekłej opowieści, gdzie wszystko mieszało się z wszystkim, a tak mało
miałam juŜ czasu, więc przerwałam jej. Odpowiedziała szybko, jak zwykle:
— Wczoraj Marylka, konkubina blacharza, skakała przez płot, bo ją
ganiał z siekierą. W jej własnym domu! Potem wyła przez godzinę z bólu,
bo połamała nogi, a on nikomu nie dał podejść, nawet jak pogotowie
przyjechało, nie wpuścił, stanął obok z siekierą i pilnował. I chciał bić tego,
co komórką ich wezwał, męŜa tej pani kumpelki, co pisze wiersze. W końcu
policjanci go namówili, Ŝeby siekierę oddał, a kobietę zabrali do szpitala.
Jego chyba do aresztu. A moŜe do czubków? Bo podobno na odwyku był. A
wie pani o co jemu poszło? Szła od pociągu z jedną taką, co ją Cukrunią
nazywają, podobno koleŜanki są ze szkoły. A blacharza Ŝona, nieboszczka, z
tamtą miała na pieńku i blacharz uwaŜał, Ŝe konkubina, to znaczy Marylka,
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nie miała prawa z nią rozmawiać. A ona moŜe i nie wiedziała, Ŝe jej tego
nie wolno, młoda kobita, nawet tamtej Ŝony, nieboszczki nie znała. Nie stąd
pochodzi, to moŜe i nie wiedziała, kto to taki Cukrunia?
— A kto?
— Mieszka raz tu, raz tam, wszystkie wsie w okolicy zwiedziła. Niby
pomaga w gospodarce, a chłopy mówią, Ŝe jest słodka między nogami.
— I trzeci pana Kajetana wypadek?
—Pana Kajetana? Nie wiedziałam. Ale się porobiło! Mówili, Ŝe
przejechali syna Psiej Mordy. To pan Kaj go przejechał? W zeszłym roku
ojciec, w tym syn! To będzie juŜ cztery wypadki! Takie Ŝycie… Równie
smrodliwe, jak nasza wieś!
Nie chciałam prostować liczby wypadków, bo przecieŜ byli tam i
robotnicy Kaja, czy liczyć kaŜdego osobno? Na chwilę odwróciłam uwagę,
myśląc o tak niedawno ciepłych ramionach Kaja, a ona ciągnęła dalej:
— … Rwę rdest ptasi na pani trawniku, zawsze rwę i kury jedzą, a
wczoraj nie chciały. Znowu nagromadziło się zło, kury to czują, jedzą wtedy
tylko suchy chleb i ziarno, nie chcą dziobać ziela na podwórku i Ŝółtka mają
jasne, a nie takie czerwone jak państwo lubicie…
Pomachałam jej ręką i powlokłam się do domu. Resztę dnia zajęły mi
czynności gospodarskie. Sąsiadki juŜ pozmywały naczynia, a panowie
rozpalili grilla, oddając się przy moim piwku agresywnej, obezwładniającej
normalnych ludzi krytyce polityków, ich mizernego wzrostu i nadmuchanych
bicepsów, niedogolonych policzków, jątrzących wypowiedzi, zgniecionych
garniturków, pokręconej psychiki i licznych fobii, więc chwilowo nie byłam
potrzebna. MąŜ zadecydował, Ŝe jedziemy rano, bladym świtem, ale nie
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miałam siły mu się sprzeciwiać, zabrałam się więc za pakowanie. Torby z
brudnymi rzeczami trzeba zanieść do samochodu, zmienić pościel, umyć
lodówkę i podłogi, nanieść drewna do kuchni, wytrzepać chodniczki, zrobić
porządki, przetrzeć szyby w samochodzie. Tak, Ŝeby jutro tylko wstać i
jechać. Spoglądałam na płot Kaja, gdzie suszył się mój słój, ale nie
zabrałam go. Gdy się wyleczy i wróci, ten słój moŜe mu przypomni mnie i
naszą wycieczkę po piwo. Którego nawet nie posmakowałam, bo panowie
wypili go przy wieczornym grillu. W kaŜdej chwili swego Ŝycia podejmujesz
decyzje, których słuszności nigdy nie będziesz pewna. Kaju, który miałeś
odprysk lodu w oku… „Szkło bolesne, okruch dni…”
Postanowiłam teŜ zrobić porządek z Ebolą. Powiedziałam jej:
– PrzyjeŜdŜamy w przyszły piątek, do tego czasu ma ciebie tu nie
być. – musiałam jej jakoś odpłacić za mój ból i poniŜenie.
Ebola płakała:
– Mama mnie zabije jak się dowie, Ŝe pani mnie wygoniła.
— Twoje zmartwienie, nie moje – dodałam ze złośliwą satysfakcją.
(jak mawiał mój mąŜ, gdy zwierzałam mu się z lęku przed zajściem w
kolejną ciąŜę). – I nie zapomnijcie pozbierać po sobie śmieci. Prezerwatyw
zwłaszcza. Klucze od domu zostaw sąsiadce, pani Ewie, ona sprawdzi, czy
wszystko po sobie posprzątałaś.
Ebola nieszczerze szlochała, ale byłam bezlitosna. Nie ze mną te
numery kochaniutka! Felczerka była naiwna i ci uwierzyła, tutaj ja byłam
ostatnią, która dała się nabrać. I niech tak zostanie. Nienawidziłam jej w tej
chwili tak, jakby ona była winna wszystkim problemom, które przeŜywałam
i które nie naleŜą do tej historii, więc o których nie wspominałam w tej
opowieści. I w dodatku sąsiadki widziały moje upokorzenie!
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Drogą za płotem spacerowała rodzina, której nie znałam. Pewnie
przyjechali do kogoś. Maluch, moŜe pięcio, sześcioletni złościł się:
— Nienawidzę babci, jak dorosnę, to ją zakatrupię!
Mamusia próbowała tłumaczyć:
— Pan Jezus widzi twoje złe myśli i zasmuci się, Ŝe są na świecie
takie niedobre dzieci! PrzecieŜ uczysz się religii w przedszkolu? — potem
coś jeszcze plątała o szacunku dla starszych i nadstawianiu policzka.
—Pan Jezus? – wściekał się malec. — To tylko jeden z klonów pana
Boga! I w dodatku miał tylko dwa Ŝycia. Tak mówiła pani katechetka, Ŝe
umarł i zmartwychwstał. Jeden raz! Tylko jeden raz.
Tata nie wytrzymał i przylał smarkaczowi, a jego rodzice zaczęli się
kłócić. Wiadomo, czyja była wina. Twoja matka…
A ja mówiłam w myślach: MRÓWKI WCZEŚNIEJ WIEDZIAŁY i dlatego
uciekały z trawnika. Do domu pchały się na oślep…Czy to te mrówki, które
uciekły z kopca – pomnika przyrody na całe województwo? Czy nie przyszły
do mnie?
***
Niebo poszarzało na wschodzie, ale wokół domu było jeszcze ciemno,
włączyłam więc całe oświetlenie zewnętrzne. Przygotowałam śniadanie,
pozmywałam, przebrałam się w kostium i wyprasowaną wczoraj jedwabną
bluzkę, usta pociągnęłam szminką. Zeszłam do piwnicy, gdzie czerwonym
przyciskiem wyłączyłam hydrofor i zgodnie ze schematem wyrysowanym na
zawieszce, pozakręcałam kolejne zawory odcinające wodę, doprowadzoną
do poszczególnych części ogrodu i domu. Ebola będzie korzystała z
rezerwowej studni i pompy na granicy działki naszej i sąsiadów i wygódki w
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rogu działki, pod wielkim dębem, więc woda z wodociągu nie jest jej
potrzebna. Wsypałam torebkę bakterii do sanitariatów; w czasie naszej
nieobecności będą pracowały nad utylizacją ścieków w szambie. Zasłoniłam
wszystkie okna i wypstrykałam korki na tablicy pod licznikiem prądu.
Otworzyłam bramę, aby mąŜ mógł wyjechać i zamknęłam za nim drzwi od
wewnątrz, poniewaŜ po ostatnich deszczach drzwi wypaczyły się nieco i
zamek od zewnątrz nie zamykał się (choć moŜna było go otwierać).
Przeszłam przez ciemne i ciche mieszkanie i przyświecając sobie latarką
sprawdziłam, czy niczego nie zostawiliśmy, po czym wyszłam drugimi
drzwiami, od ogrodu, zamykając je starannie. Zapasowy klucz włoŜyłam do
rękawicy w grillu. Obeszłam dookoła dom sprawdzając, czy wszystkie
schowki i pomieszczenia gospodarcze są zamknięte, aŜ wreszcie zamknęłam
bramę i furtkę. Zimna rosa przyciemniła moje miejskie pantofle, ale
starannie wypastowane, po drodze wyschną. Wsiadłam do samochodu i
ruszyliśmy w noc. O dziesiątej rano czekało mnie spotkanie z waŜnym
klientem mojej firmy, w myślach więc porządkowałam argumenty, których
miałam uŜyć w rozmowie i poszukiwałam kolejnych. Szef cenił mój intelekt i
nie chciałam, Ŝeby zmienił zdanie.
Nie zdąŜyłam się przestraszyć. Kątem oka, przez boczną szybę z
prawej strony, spostrzegłam wielki kawał jasnej blachy, mknący ku mnie,
niczym skrzydło samolotu; uniosłam się w powietrze, lecąc do przodu, ku
szarej ścianie lasu. Nie poczułam Ŝadnego uderzenia, szarpnięcia pasów,
strachu, bólu, niczego. Nie pomyślałam teŜ o niczym.
Ale właśnie wtedy nadeszła dla mnie nowa epoka. JuŜ na długo
Ŝycie utraciło swój kolor i smak, Ŝadna z rzeczy, które przedtem pociągały
mnie lub interesowały, nie wydała się godna zatrzymania na niej spojrzenia.
Świat z otoczenia przeniósł się do mojego wnętrza, zredukował do kilku
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prostych odruchów z najsilniejszym na czele – lękiem. Po raz pierwszy
wsłuchiwałam się w moje ciało i mój umysł, ale to, co tam znajdowałam,
nie przynosiło ulgi. Strzępki brudnych tkanin, nieokreślonego koloru i
kształtu, śmiecie wywiewane z pustych, niezamieszkałych przestrzeni,
skaleczenia i rany, zaskorupiałe zadry, brud i ubóstwo. Błądziłam po tym
wszystkim gruba, brzydka, samotna i bezradna, zanurzona we
wszechobecnym smrodzie świeŜo malowanej ściany, przy której mnie
połoŜono w kącie szpitalnej sali. Z mojego miejsca nie mogłam dostrzec
krajobrazu za oknem, po prostu go tam nie było. Gdyby jednak nawet
istniał, i tak nic nie było w stanie wzbudzić we mnie otuchy. Powoli
zapominałam o tym, co znaczy: poruszać się w przestrzeni. I juŜ wszystko
odtąd było inaczej. Poza słojem, który zapewne moknął na płocie w
jesiennych deszczach. Przywołany w myślach kotwiczył mnie w
rzeczywistości. Był waŜniejszy od księdza i Boga, wołał moim głosem w
nadziei na odzew…

Nie istnieje wieś, opisana jako Smrodliwe, i nie istnieją jej nieszczęśni
mieszkańcy. Podobieństwa bohaterów do osób rzeczywistych są czysto
przypadkowe. Opisy wypadków zaczerpnęłam z prasy lokalnej całego kraju
oraz z doświadczenia własnego. Byłam kiedyś likwidatorem szkód
komunikacyjnych.
Katarzyna Urbanowicz
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33. ReportaŜe proste łatwe i bezuŜyteczne
Czytam reportaŜe w gazetach i czasopismach. Ostatnio „DuŜy
Format”, czwartkowy dodatek do Gazety Wyborczej. Zaczynam czytać taki
reportaŜ i juŜ od razu wiem jaki generalny wniosek wysnuje jego autor.
„Miła pani od fizyki” – nauczycielka, która zakatowała na śmierć dziecko,
pasierba, odsiedziała wyrok, kara uległa zatarciu. Zaczęła pracować jako
nauczycielka i jako ekspert MEN. W klasie powiesiła dziwaczny regulamin.
Wiadomo, nie powinno tak być, trzeba coś wymyślić, Ŝeby takie osoby jak
ona nie pracowały. Nie wiadomo do czego się teraz przyczepić, bo do
kobiety nie ma Ŝadnych zastrzeŜeń, a nawet uczniowie ją lubią. Nie mam
pojęcia jak w tym wypadku sprawa wygląda, osoba ta powinna czy nie być
nauczycielką, za to wszyscy, którzy się na ten temat w artykułach
wypowiadają (z wyjątkiem jej uczniów) wiedzą. Artykułu nie ma co czytać
dalej – strata czasu. Nie jest zresztą jedyny, to kolejny egzemplarz
popłuczyn po reportaŜu Mariusza Szczygła. Ten pierwszy coś nowego
poruszył, znalazł jakiś nowy temat, próbował poszukiwać odpowiedzi, cała
reszta międli sprawę nic do niej nie wnosząc.
Ojciec Bashobora z Ugandy na stadionie urządza modlitwy. Podobno
kogoś wskrzeszał, i w ogóle uzdrawia i tak dalej. Nie ma co czytać,
wiadomo, Ŝe morał będzie taki: Wiara jest dobra, ale nie na Stadionie
Narodowym za bilety po 40 zł (dzieci 20). Cała opowieść bez morału byłaby
znacznie ciekawsza. No, a jak impreza juŜ się odbędzie, parę osób zacznie
śpiewać i pląsać wydalając z siebie demony, jacyś delikwenci ozdrowieją,
przeczytamy o tym jaki to nasz naród ciemny i głupi i czy przypadkiem
Państwo, Tusk, Gronkiewicz-Waltz i zarząd Stadionu nie powinno coś z tym
zrobić, Ŝeby oszczędzić nam Ŝenującego wodowiska. ReportaŜ ilustruje
fotografia, gdzie przedstawiony w tle Jezus (chyba) na ikonie ma mocno
zniesmaczoną minę. Ale to przypadkowe chyba.
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Kolejny reportaŜ – „Król śmieci przegrywa”. Przegrał przetarg w
Warszawie, bo jego nowoczesne zakłady przetwarzające odpady (wycieczki
z całego świata przyjeŜdŜają i dziwują się) są zbyt drogie w stosunku do
chamskiego wywoŜenia śmieci i zakopywania ich byle gdzie. Nie ma po co
czytać dalej, wiadomo: władze miasta i innych miast oraz gmin są be, bo
chcą załatwić problem jak najtańszym kosztem, a zmusza ich do tego
głupie prawo. Ja wolałabym poczytać o powiedzmy pięciu argumentach
przeciwko tej firmie i pięciu za, ale do tego potrzeba trochę wysiłku i
wniknięcia w sedno sprawy a nie zewnętrzny, prymitywny jej ogląd.
Przedsiębiorca jest cacy, władze są be i teraz on biedaczek, z jego
wspaniałą przetwórnią zbankrutuje, chociaŜ wycieczki z całego świata go
komplementują; my Polacy tak juŜ mamy, Ŝe nie doceniamy naszych
brylancików.
ReportaŜ o rodzinach z Libanu. Tu juŜ nawet nie ma co się wysilać i
czytać: podsumowanie jest w podtytule: „Młody Libańczyk wydaje
wszystko, co zarabia: na imprezy, fajki, alkohol albo mercedesa. Na
mieszkanie nigdy nie będzie go stać. Mniejszych niŜ stumetrowe nie buduje
się” Wypowiedzi kilku rodzin (niekoniecznie szczere i prawdziwe) są płaskie,
nieciekawe, nie dają Ŝadnego poglądu na sprawy ich kraju. To trochę tak
jakby zapytano u nas kogoś na ulicy co myśli o korkach w Warszawie, to
powie: masakra, horror i tak dalej uŜywając tych kilku wyświechtanych słów
zaczerpniętych z popkultury, poniewaŜ pyta się ludzi o rzeczy płaskie i
przyziemne, nikogo poza nimi samymi nieinteresujące. No to Ŝeby było
dramatyczniej uŜywają do opisu terminów z filmu czasem na okrasę dając
coś stosownego do wykropkowania. To jak juŜ ktoś pojechał do tego Libanu
i porozmawiał z róŜnymi ludźmi, to nie miał ich o co pytać? Tylko o takie
rzeczy, które podsumowanie artykułu (nazywane kiedyś MORAŁEM i
dotyczące raczej tylko literatury dla dzieci) uczyni prostym, łatwym i
bezuŜytecznym? Na przykład podkreślając, Ŝe często wyłącza się tam prąd.
Albo Ŝe tani zagraniczni słuŜący nie umieją się obchodzić z wyrafinowaną
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techniką domową jak zamraŜarki, zmywarki i pralki. Po co mają umieć, jak
stale wyłącza się prąd? I Ŝe lubią jakąś grę w karty która nazywa się „400”,
siedzą latem przed domem i sobie grają.
No i obrazek na początku nowego reportaŜu: „StraŜniczka”. Kobieta z
miotłą, osiemdziesiąt parę lat, od samego początku w „Solidarności” numer
legitymacji cztery zera24. Przerwałam czytanie bo zniesmaczyło mnie:
wiadomo wniosek reportaŜu nie będzie brzmiał, Ŝe babcia była za stara i za
głupia Ŝeby zrobić karierę. Cała reszta to takie bleble, podkreślone
śródtytułami: „Rok temu jak Wajda przypiął Lenina”, „Moją bramę zabrała
ta artystka...” „Innego razu burza się rozpętała, a wtedy juŜ po śmierci Ojca
Świętego myśmy obok powiesili Benedykta” itd.
Nie zrozumcie mnie źle – nie protestuję przeciwko samym wnioskom,
bo za mało wiem, Ŝeby w wielu sprawach się wypowiadać. Wiem tylko
jedno, trywialne: nic nie jest takie proste, jak się niektórym wydaje, a
nawet jak im się nie wydaje, to mania upraszczania wszystkiego obraca się
przeciwko nam wszystkim. Chcemy Ŝeby świat był czarno-biały a on takim
nigdy nie był i nie będzie. Poczytawszy sobie trochę takich reportaŜy,
najeŜonych jedynie słusznymi wnioskami, ograniczamy swój umysł i swoją
percepcję do garstki banałów opartych na siedmiu przykazaniach i kilku
radach Ŝyciowych Cioci Kloci.
Czy dziennikarze nie popadli w przesadę serwując nam proste i
oczywiste wnioski z opisywanych spraw, czy moŜe traktują nas jak dzieci,
którym trzeba wyłoŜyć kawę na ławę? Czy muszą międlić w kółko jakąś
bzdurę, którą ktoś inny wynalazł lub wyszperał?
Oczami wyobraźni widzę takiego dziennikarza, który przychodzi do
mnie celem zrobienia reportaŜu. Pyta się:
— Jak pani porusza się po Warszawie? Ja mu odpowiadam
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— Jakoś.
On:
— Jak pani się Ŝyje? Więc ja dalej:
— Jakoś
— Co pani myśli o pani Prezydent?
— Nie mam zdania
— Co panią boli w jej polityce?
— boli mnie prawa noga.
— Co pani przeszkadza w Warszawie?
— Pan. Do widzenia.
Jak sądzicie, czy istotnie nie miałam nic ciekawszego do
powiedzenia? A on napisałby (w mojej wyobraźni) w swoim reportaŜu:
„Biedna schorowana staruszka z bolącą nogą jest tak udręczona, Ŝe nie
widzi Ŝadnego wyjścia z polityki miasta prowadzonej przez panią Prezydent.
Lata komunizmu zapewne przyzwyczaiły ją do wyrzeczeń i do ostroŜności w
wyraŜaniu swoich poglądów, mogących zaprowadzić kogoś nawet do
więzienia, dlatego teŜ nie chciała ze mną rozmawiać, gdy pragnąłem
zrozumieć i uściślić jej stanowisko i przekazać je państwu, moim drogim
czytelnikom”
Bo zawsze najwaŜniejsze jest pytanie, choć usilnie tego się nie chce
dostrzegać. Pytanie dobrze postawione (takŜe w Tarocie, w astrologii i we
wszystkich systemach wróŜebnych, podobnie jak w realnym Ŝyciu) daje
odpowiedzi waŜne interesujące i zazwyczaj sensowne. Pytanie źle
postawione owocuje stekiem banałów, a często i kłamstwem.
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Dlaczego on na przykład nie zadał mi pytania: „..............?”

komentarze

1. Dlatego nie czytam... • autor: Michał Mazur2013-07-05 18:32:53
Dlatego nie czytam gazet - zwłaszcza takich w rodzaju 'Wyborczej' et consortes :)

2. Tu nie ma nic do rzeczy • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-06 08:07:33
Tu nie ma nic do rzeczy jaka to jest gazeta - GW, Rzepa czy inna. I chyba w ogóle nie ma nic do
rzeczy, Ŝe to jest gazeta, a nie, powiedzmy powaŜny tygodnik. Taka jest całość reportaŜu w Polsce
(włącznie z ksiąŜkami). Paradoksalnie - jakiś czas w DuŜym Formacie pisali młodzi uczestnicy tzw.
szkoły reportaŜu i duŜo lepiej im szło. Po pierwsze, przykładali więcej uwagi do tekstu, który pisali, po
drugie ich spojrzenie było bardziej osobiste, oryginalniejsze. Jednak juŜ w zaraniu ich pracy widać
było, Ŝe uczono ich jak mantry tego, Ŝe podsumowaniem reportaŜu ma być MORAŁ. To zresztą
dotyczy wszystkich dziedzin publicystyki - ta presja MORAŁU (choć inaczej się to dziś nazywa)
i być moŜe wszystkich dziedzin naszego Ŝycia.
Gniewanie się na publicystykę i nie czytanie gazet nic tu nie da, spowoduje tylko Ŝe zmniejszy się
liczba powaŜnych gazet opinii a zwiększy plotkarskich szmatławców, poniewaŜ to te drugie będą ludzie
kupować, podczas gdy te pierwsze splajtują z braku czytelników.
Sytuacja podobnie wyglada jeśli chodzi o telewizję - coraz więcej ludzi ją kontestuje więc przyczyniają
się do zamierania nurtów i kanałów niszowych (choć niekoniecznie są one wartościowe)
W moim blogu na przykładzie reportaŜu chciałam opisać powszechne zjawisko, (niezaleŜne zresztą od
prasy) upraszczania wszelkich spraw człowieka dotyczących, infantylizacja wiedzy o świecie w dodatku
juŜ rutynowa. I chyba po raz kolejny nie zostałam zrozumiana.
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34. Poziomki
Upały mają to do siebie, Ŝe osłabiają ciało babć (nawet
ezoterycznych), za to jako rekompensatę przywołują wykwity umysłu. Dla
babci w upale ponad 30 stopni nie potrzeba twardej ŚcieŜki ani ayahuaski
czyli „liany duszy”. Nagle robi się takie coś, Ŝe świat zaczyna wydawać się
nieodgadnioną otchłanią, serce zaczyna bić dziwacznie i nieregularnie,
biegniesz do ciśnieniomierza, a on nie działa, bateria się wyczerpała,
biegniesz do sklepu, kupujesz nową, właściwą baterię, zakładasz ją i
widzisz, ze Twoje ciśnienie spada jak szalone, a rytm serca przyspiesza
udając się w nieprzewidywalny, szalony bieg, 80, 90, 100 uderzeń na
minutę jak w filmie SF. MoŜesz jedynie napić się kawy, pootwierać
wszystkie drzwi od mieszkania i zamykanego korytarza, co by, w razie
czego, pogotowie się dostało w czas i stwierdziło zgon, zanim ciało się
zaśmierdnie i zacznie sprawiać kłopot sąsiadom. W moim bloku wydarzyło
się takie coś nawet dwa razy.
Istnieje jednak coś POMIĘDZY.
Młoda dziewczyna w windzie mówi, Ŝe jej babcia twierdziła iŜ u
starego człowieka opóźnienie reakcji organizmu na zmianę temperatury
wynosi dwa dni i ja mam właśnie tak. Upały minęły, a mnie oblewa pot,
zalewa okulary niczym deszcz. Upały wróciły, a ja choć wysuszona, nie
czuję ubytku płynów; tyle, Ŝe moje umysłowe zdolności wekslują się na
niespodziewane tory. Nocami, gdy mimo otwartych okien nie czuje się
napływu świeŜego powietrza, a moja rybka w akwarium, pozbawiona
światła Ŝarówki dostaje Ŝyciowego popędu, ja wędruję pomiędzy światami,
gdzie bicie serca zwalnia i prowokuje strach, a takimi, gdzie przyspiesza i
wywołuje euforię. Postaci spotkane w czasie mojego Ŝycia nabierają
własnych rumieńców i wołają o swoje prawa, zdeptanych, zepchniętych i
zniewaŜonych.
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W dzisiejszych snach widzę zapomnianą osobę kobiety, która dawno
nie Ŝyje.
Pamięć przywołuje takie postaci, ani dla nas specjalnie waŜne ani
bliskie chyba tylko z jednego powodu – po to by zwrócić naszą uwagę,
zatrzymać ją na chwilę przy sprawie aktualnej, zbyt oczywistej; przywołać
naszą zdolność refleksji, przyciągnąć uwagę do rzeczy zapomnianych, które
mogą nagle być potrzebne.
Był kiedyś film „Tam gdzie rosną poziomki”, a nieco później piosenka,
którą śpiewała Urszula Sipińska. MoŜna posłuchać jej tu:
https://www.youtube.com/watch?v=eQpS99SNQQA
Piosenkę tę zapamiętałam z czasów, kiedy pracowałam w
Samopomocy Chłopskiej i wykładałam na kursach ubezpieczeniowych w
Bocheńcu. Kurs trwał trzy tygodnie i kaŜdego tygodnia słuchaczami
opiekowało się dwoje wykładowców. Mnie przypadła zmiana z kolegą, nie
pamiętam juŜ zresztą dziś jego imienia (choć pamiętam nazwisko).
Popołudniami chodziliśmy na pobliskie wzgórza na poziomki.
Zabieraliśmy pięciolitrowe wiaderka, a poniewaŜ było ich tak duŜo, z
łatwością te wiaderka napełnialiśmy. Większość uczestników kursu zaraziła
się tą poziomkową manią, a Ŝe zbieraliśmy w pobliŜu siebie, naturalną
koleją rzeczy rozmowy stały się przedłuŜeniem wykładów. Zapamiętałam z
tamtego lata właśnie te całe wiadra poziomek, rozmowy przy ich zbieraniu i
poczucie koleŜeństwa, jakie doznają ludzie zainteresowani jakąś sprawą,
zgromadzeni w jednym miejscu.
Mój kolega wykładowca wyjechał wcześniej. Przy zbieraniu tych
poziomek „coś mu weszło w krzyŜ” czy „połamało” go. KoleŜanka, która
przyjechała po paru dniach go zastąpić powiedziała, Ŝe jest w szpitalu, a
gdy wróciłam do Warszawy, zostałam oddelegowana ze słuŜbowym
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wieńcem na jego pogrzeb. Był całkiem młodym człowiekiem, przed
czterdziestką.
Stałam na tym pogrzebie i nie mogła wyjść mi z pamięci ta piosenka:
„Wiem, pamiętam, ty lubiłeś poziomki, pełną garścią wybierałeś je z
koszyka...” Musiałam bardzo się pilnować, Ŝeby jej nie zanucić i
zachowywać się odpowiednio oficjalnie i powaŜnie.
Nie, teraz bynajmniej to nie on mi się przyśnił, przyśniła mi się
starsza pani, moja nieŜyjąca juŜ sąsiadka z działki. Kiedy ją zobaczyłam
pierwszy raz, oniemiałam. Tak dziwacznie ubranej starszej osoby nie
widziałam w Ŝyciu! Do jakiejś spódnicy, która okazała się widać za krótka
miała podoszywane kilka falban, kaŜda z innego materiału, od Sasa do lasa.
Do tego na nogach kalosze obcięte od góry, Ŝeby łatwiej je było wsuwać. W
tamtych czasach starsze panie ubierały się nobliwie, a ona wyglądała jak
Cyganka w tej falbaniastej spódnicy, jakichś koralach i nie pasującej do
tego bluzce. Pomieszania stylów dopełniała kraciasta męska koszula z
flaneli i wstąŜka przepasująca siwe loki. Widać moje zdziwienie musiało być
zauwaŜalne, bo roześmiała się i powiedziała o swoim stroju i kondycji coś,
co zapamiętałam do dziś: Ŝe tutaj, na swojej działce moŜe posunąć się w
byciu sobą tak bardzo, jak nigdzie indziej i nigdy przedtem.
Ale wracam do poziomek. Postanowiłam mieć na swojej działce
poziomki, niestety, poziomki ogrodowe nie chciały się przyjąć i wymierały
mi za kaŜdym razem. Ziemia na mojej działce była lichutka, a obok, na
działce sąsiadki rósł las. Wpadłam więc na pomysł, Ŝeby wykopać kilka
krzaczków leśnych poziomek i zasadzić je. Przedtem wykopałam fiołki leśne
i pięknie rozprzestrzeniły się w zacienionych drzewami miejscach. Miałam
nadzieję, Ŝe z poziomkami teŜ tak będzie.
Przyniosłam ich cały koszyk i posadziłam. Kilka krzaczków zaniosłam
sąsiadce, która usiłowała sadzić jakieś roślinki pod jej drzewami.
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Wzięła je, posadziła, ale śmiała się ze mnie:
— Tyle poziomek mam wokół siebie, w lesie, czy potrzebuję ich tutaj,
przed domem?
Nie wiedziałam co jej odpowiedzieć, bo oczywiście miała rację. Ale
odkryłam, Ŝe nie chodziło mi tak naprawdę o same poziomki jako takie,
których przecieŜ niewiele by było do zjedzenia i których o wiele więcej
czerwieniało na niedalekiej polanie, a o poziomki jako symbol porozumienia,
bliskości, wspólnej pracy umysłów, zapału; o ich zapach i wspomnienia,
które on przywołuje. Sadząc krzaczki pod domem miałabym je w zasięgu
ręki — wystarczyłoby wyjść, rozgnieść w palcach owoc i poczuć zapach w
upalnym powietrzu.
Ta piosenka, film i pogrzeb kolegi, włączone do mojego osobistego
wspomnienia dodały zapachowi poziomek innego symbolicznego znaczenia
– przemijania bez powrotu.
U mnie poziomki nie przyjęły się, u sąsiadki wyrosły bardzo ładnie i
owocowały. Natura potwierdziła więc to, co czułam, jeszcze nie do końca
ukształtowane — Ŝe nic się nie powtarza w tej samej postaci.
Dlaczego więc teraz upalne dni przyniosły mi wspomnienie poziomek?
Nie widziałam ich w Ŝadnym sklepie, jadłam na działce ze dwa-trzy
tygodnie wcześniej, nie dobiegł mnie ich zapach. MoŜe to skojarzenie: upał,
lato i poziomki? Lato przemija, upał minie, a ja się nadal pocę; przeminęły
poziomki i ludzie których ze mną one wiązały, a one nadal tkwią we mnie?
Urszula Sipińska śpiewa w tej piosence: „...Gaśnie lampka pochylona,
zgarbiona i mrocznieje w człowieku...” „...Tylko przyjedź zanim całkiem się
ściemni, zanim noc schowa je (poziomki) do kieszeni...”
Byłam juŜ całkiem bliska rozklejenia się, gdy przez okno napłynął
zapach smaŜonego boczku i wymiótł poziomki z mego wspomnienia. Moje
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okno jest tak usytuowane w zakręcie murów bloku, Ŝe kuchenne zapachy
docierają tam często. Po raz pierwszy nie czułam się z tego powodu
rozdraŜniona.
Poziomki są smutne, boczek radosny — taki morał (przesłanie)
wynikłby z tego odcinka blogu, gdyby był on reportaŜem. Przyznacie, Ŝe
nie oddawałby w Ŝadnej mierze istoty sprawy. I niewaŜne kto i w jakiej
gazecie by go opublikował...

Katarzyna Urbanowicz
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35. Dawne piosenki — tanga PRL-u
Bardzo lubiłam tańczyć tango, jednak było ono dla mnie zawsze
tańcem solo. Para krąŜyła wokół siebie próbując wywierać na partnerzepartnerce/ przeciwniku-przeciwniczce swoje wraŜenie, ale był to popis
dwóch solistów, nie pary. Tango widziałam wówczas jako dwa rodzaje
tańca: tzw. tango-przytulango, czyli para wciśniętych i wpakowanych w
siebie osób, ucieleśnienie: „dwa ciała jedna dusza” lub właśnie popis
dwojga solistów. Zresztą tak dzisiaj się tańczy na dyskotekach: parami ale
oddzielnie. Kiedyś było to rzadkie, wbrew modzie, ale niesłychanie
pociągające. Specyfika tańca wymagała, Ŝeby pary od czasu do czasu
łączyły się z sobą, zanim się rozejdą w tanecznych ewolucjach. Rock zmienił
to wszystko, ale było juŜ znacznie później.
Podobieństwo zmienności nastrojów tanga w dzisiejszych utworach
rozrywkowych chyba tylko występuje w modnych połączeniach rapu z
stylizowanymi utworami muzyki klasycznej.
Tango dla mnie było zawsze ekscytującym rytmem, pulsującym pod
zwodniczo powolną melodią i banalnymi słowami – im głupsze były te
rymy, tym bardziej ich zadaniem było ukrywanie istotnego przesłania...
Jako taki zestaw pasowały do rzeczywistości powojennych lat
pięćdziesiątych i początku sześćdziesiątych. Wszyscy, nawet dzieci myśleli
wtedy takimi skojarzeniami przeciwstawnych rzeczy; nikt nie uwaŜał
mówienia wprost za jakąś zaletę. Wprost mówiła propaganda, często
okraszając tezy banalnymi ozdobnikami – jak w tekstach tang. śycie
pulsujące pod słowami, których się uŜywa naleŜało do świata, którego sens
jest raczej zakrywany niŜ odkrywany. Nikt normalny nie uŜywał wielkich,
patetycznych słów, którymi dziś najeŜona jest kaŜda reklama lub
wypowiedź polityka. Takich słów się nie wypowiadało i nie myślało nimi.
Budziły niepokój, jeŜeli ktoś uŜywał je na serio w normalnej rozmowie. One
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pasowały wówczas do przemówień i właśnie tang, choć były to całkiem
inne słowa.
MoŜe to, co napisałam jest zbyt zawikłane dla dzisiejszego
pojmowania rozmaitych rzeczy, uwielbiającego uproszczenia,
podsumowania, łatwiznę. Jednak istnienie tego podskórnego nurtu w
mowie, śpiewie i piśmie było bardzo waŜne w codziennej siermięŜności
Ŝycia i dodawało atrakcji, pieprzyka kaŜdemu kontaktowi werbalnemu.
Zachowywaliśmy się (mówię o nas, młodych) jak dziewczyna po pierwszej
rance z chłopakiem, przywołująca z pamięci jego słowa, wszystkie te
głupoty, które plótł czasem bezmyślnie i zastanawiająca się nad tym, „co on
przez to chciał naprawdę powiedzieć”.
Furorę robiła wtedy Sława Przybylska, która śpiewała wiele tang.
Tango „JuŜ nigdy” z dramatycznym: ... dla nas nie ma juŜ dróg... wyciskało
z moich oczu łzy, podobnie jak „Tango notturno” które zaczynało się frazą:
...w kaŜdą noc złą i chmurną słyszę tango notturno... Nostalgiczna piosenka
z filmu „Pamiętasz, była jesień”, albo pociągająca juŜ samym swoim
tytułem „Apassionata” nucona była w szkole, na przerwach i w domu przy
odrabianiu lekcji, a śpiewane pełnym głosem na koloniach letnich przez
samorodne kolonijne talenty. Dziewczynki z najstarszych grup pisały często
do nich własne słowa.
Nieodmiennie wzruszała dola nieszczęsnej „Rebeki”, a nawet
rozrzewniały przedwojenne tanga, śpiewane przez Hankę Ordonówną „W tę
noc upalną” czy „Ostatnia niedziela”, którą upodobali sobie samobójcy, jako
tło Ŝegnania się z Ŝyciem, czy „Graj skrzypku, graj”, śpiewane przez
jakiegoś tenora — staroświecko niemodne, owiane legendą, świadkowie
czasów, które przeminęły.
Wszystkie je moŜna posłuchać w składance You Tube zawierające 50 tang i
tangopodobnych (mniej lub więcej) utworów. Był to czas, gdy z tangami

243

eksperymentowano: zwłaszcza Sława Przybylska śpiewająca stare
Ŝydowskie piosenki upodobniała je do tang, a Agnieszka Osiecka nadawała
ironiczny i kpiący z siermięŜnych realiów i filozofii komunistycznej ton w
„Siedzieliśmy na dachu”: ... Nie po to jest perfuma byś ją pił..., czy ...utyłeś

mi mój łotrze, bo miałeś według potrzeb... Śpiewał je takŜe Mieczysław
Fogg: ... pamiętam twoje oczy dzikie z rozkoszy nieprzytomne..., a w jego
spokojnym głosie bynajmniej nie było Ŝadnej dzikości, więc moŜe był
prawdą domysł, Ŝe to nie był męŜczyzna dla niej...
Z biegiem lat tango traciło na swoim znaczeniu, starzało się,
najczęściej z powodu banalnych tekstów które zrosły się z melodią tak
bardzo, Ŝe nie dawały się uwspółcześnić. Jednak powraca czasem w
nowoczesnej odsłonie, niekanoniczne, jednak nawiązujące do dawnego
klimatu — ostatnio w wykonaniu Adele.
http://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw
Kiedyś w czasie choroby słuchałam radia, stojącego obok łóŜka
dwukasetowego Grundinga i zapowiedziano „Supertango”. Była to melodia
tak elektyzująca, kipiąca wyrwaną z niewoli instrumentów energią, wręcz
wyszarpaną, Ŝe natychmiast postawiła mnie na nogi. Akurat miałam w
domu wizytę lekarza, który krzyknął: niech pani to nagrywa natychmiast, to
jest coś co kaŜdego uleczy!
Niestety kaseta z tym nagraniem została zalana w czasie pewnego
kataklizmu spowodowanego przez sąsiadów z góry i przepadła nagrana na
niej melodia. JuŜ nigdy mnie nie uleczy. Pod hasłem „Supertango” w
wyszukiwarce You Tube widnieją dwie pozycje: „Megapolis Super Tango”
plus jedna „supertangox”, a nawet „libertango” czy mocno dwuznaczne z
powodu towarzyszącego mu klipu „Assassins tango” , ale niestety, nie są tą
melodią. MoŜliwe zresztą, Ŝe krąŜy ona gdzieś, tylko spiker zapowiadający
uŜył określenia supertango, a nie prawdziwej nazwy utworu. Sesja
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słuchania rozmaitych tang w wykonaniu instrumentalnym nie doprowadziła
mnie do tego utworu, którego pierwsze takty, choć w kaŜdym tangu
energetyzujące tkwią we mnie do dziś.
Kariera tanga wróciła poprzez prywatki stanu wojennego. Kiedy
goście juŜ się zeszli, musieli zostać do końca godziny policyjnej, a
musieliśmy zachowywać się cicho, Ŝeby nikt nie doniósł na milicję. Przez ile
czasu moŜna tańczyć szybkie tańce? Tango-przytulango nad ranem było to
coś, czego się nie zapomina. Wszystkiego brakowało: snu, kartkowego
alkoholu czy słodyczy, porządnych zakąsek, energii do Ŝycia i nadziei na
rzeczy, które będą ekscytować. Tango odsuwało na chwilę depresję (która
nie istniała wówczas jako termin czy nazwa), oswajało ją, dawało
złudzenie, Ŝe smak Ŝycia, którego brakuje, być moŜe jeszcze powróci, choć:

...Dla nas nie ma juŜ dróg...
Ja przynajmniej jeszcze przed czterdziestką czułam się stara, zmęczona — o
wiele bardziej niŜ dziś.

Katarzyna Urbanowicz
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36. Poprzednie wcielenie M.
Ezoteryka nie jest wyekstrahowana z otaczającego nas świata,
naszych myśli, doznań i innych „bieŜączek”, miesza się z nimi, wchodzi w
interakcje i nie moŜemy nigdy być pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną,
a nawet rodzaju ich powiązań.
Pierwszy raz w Ŝyciu miałam osobiście do czynienia z kimś, kto
doznał poczucia, Ŝe odgaduje przebłysk swojego poprzedniego wcielenia,
w dodatku nie wymuszonego świadomym śnieniem czy hipnozą. Nie było to
doznanie jednorazowe, a raczej proces, w którym rolę odgrywały
młodzieńcze rysunki i próby malarskie, a po wielu, wielu latach nastąpił
wspomniany przebłysk. Tym kimś była moja dobra znajoma M.
Jeśli przypominacie sobie odcinek 10 mojego blogu pierwszej serii
opisujący sen o robotnicy w zrujnowanej fabryce, to pisałam tam o
poczuciu „fałszywej samoświadomości”, której doznałam w czasie tego snu.
Takie samo poczucie towarzyszyło M, dojrzałej kobiecie koło pięćdziesiątki,
która była w tym przebłysku dzieckiem, niepełnosprawnym chłopcem,
przykutym do łóŜka.
Mój sen, mimo Ŝe bardzo sugestywny, nie mógł być jednak przebitką
do „poprzedniego wcielenia” z prostego powodu: jego scenerią była
zrujnowana po jakimś bombardowaniu fabryka, co do której miałam
przekonanie (nie wiem czemu), Ŝe mieści się na terenie byłej Rzeszy
Niemieckiej, tuŜ po wojnie lub przed jej końcem, a więc sądząc po
rekwizytach, gdzieś po 1944 roku. Tymczasem ja urodziłam się w roku
1942, znacznie wcześniej niŜ rozgrywała się akcja snu, więc nie mogłam
być siedliskiem duszy, która miałaby opuścić bohaterkę snu dopiero w
niedalekiej przyszłości.
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Tymczasem w przebłysku M. taka moŜliwość jak najbardziej istniała.
Ale na chwilę odejdę od tych indywidualnych historii i napiszę o moim
stosunku do „poprzednich wcieleń”. Ogólnie rzecz biorąc uwaŜam, Ŝe
jedynie nieliczne z nich mogą się poddać surowemu oglądowi i przejść
wszelkie zastosowane surowe sprawdziany. Przeciwko prawdzie większości
doznań przemawia fakt, Ŝe ich ramy czasowe są dokładnie dopasowane:
staroŜytny Egipt, Grecja i Rzym, Indianie zamieszkujący Stany Zjednoczone,
Majowie składający krwawe ofiary i inne zbiorowości ludzkie, opisane przez
historyków i powszechnie znane, a takŜe oswojone przez literaturę i sztukę.
Tymczasem staroŜytny świat barbarzyńców był o wiele bardziej obszerny,
choć mniej znany. Statystycznie biorąc, to stamtąd powinna pochodzić
przynajmniej połowa „dusz” wcielających się w nowe ciała. Co więcej,
większość z tych osób była podobno kimś waŜnym w swoich
społecznościach, księŜniczkami indiańskimi, córkami faraona,
uciemięŜonymi czarnymi niewolnicami i tak dalej – co zgadza się z
przekrojem społecznym bohaterów literackich, ale nie zgadza się ze
statystyką ludności. To trochę tak jak w szpitalach psychiatrycznych: moŜe
być kilku Napoleonów i Hitlerów, ale Ŝadnego parobka z czasów wojen
napoleońskich czy przymusowego robotnika rolnego u bauera. I wreszcie
trzeci argument przeciwko: poza jedną opowieścią, publikowaną w
„Nieznanym Świecie” nie natrafiłam na opis, który wychodziłby poza
powszechną znajomość (często błędną) historii i ujawniał jakieś dotychczas
nieznane fakty historyczne, których po środowisku księŜniczek, naczelnych
wodzów i królów naleŜałoby oczekiwać.
Właściwie nie ma Ŝadnego dowodu na TAK dla większości z tych
historii; równie dobrze mogą więc być, i zazwyczaj są, ujawnionym przez
hipnozę odzwierciedleniem obejrzanych obrazów, lektur, filmów, rozmaitych
opowieści dziwacznie połączonych w jedno z konfabulacjami i wytworami
wyobraźni.
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UwaŜam jednak, Ŝe nie ma to większego znaczenia dla nikogo i
zanalizuję to na przykładzie M., hipotetycznej pracy jej umysłu w drodze do
wspomnianego na początku przebłysku.
M. łączą bardzo skomplikowane stosunki z matką. Była dzieckiem
chorowitym, jedynaczką, na której skupiała się uwaga dość apodyktycznej
matki. To wszystko zmieniło się, gdy M. dorosła, przestała chorować,
zaczęła mieć swoje Ŝycie emocjonalne, zmuszona jednak do dalszego
zamieszkiwania z matką, wychowująca w dodatku swoje, bardzo wraŜliwe
dziecko. Matka zestarzała się i znalazła się na granicy choroby psychicznej,
bardzo uciąŜliwej dla otoczenia: agresywna, kłamliwa, wymyślająca
niestworzone historie, urządzająca ze sprzeczek rodzinnych „teatr” dla
sąsiadów.
M. Usiłuje w tym konflikcie być rozumna, spokojna, pojednawcza,
lecz nie poddająca się fanaberiom matki, ale przychodzi jej to z trudem. Na
przeszkodzie stoi jej uświadomione, ale niezrozumiałe dla niej poczucie
winy.
M. Jako młoda dziewczyna malowała obrazy. W jej rysunkach i
obrazach pojawiała się często głowa kobiety o semickich rysach twarzy i
kędzierzawych włosach, zwłaszcza gdy brała do rąk ołówek bez zamiaru
narysowania czegokolwiek konkretnego. Minęły lata, M. dawno przestała
rysować i malować i te rysunki zapomniała.
Po jakimś świątecznym sporze z matką, gdy ta obiecała jej, Ŝe
„ukręci wreszcie tę jej główkę-makówkę” i gdy niezrozumiałe poczucie winy
szczególnie mocno ją dopadło, poszła do łazienki opłukać zimną wodą
twarz i doznała takiej wizji:
Poczuła, Ŝe jest kalekim dzieckiem, chłopcem przykutym do łóŜka,
szarpanym emocjami, Ŝe stanowi cięŜar dla matki. Tłem było obskurne
mieszkanie w getcie w czasie okupacji, a w pokoju przy oknie, tyłem do
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dziecka stała kobieta. Kiedy odwróciła głowę, okazało się, Ŝe jest odbiciem
kobiety z rysunku.
Chłopiec leŜący na łóŜku miał głębokie poczucie winy, Ŝe swoim
istnieniem utrudnia Ŝycie matce, która boryka się z wieloma kłopotami. W
opowiadaniu M. doznaje ona przekonania, Ŝe jako ten chłopiec popełniła
samobójstwo, Ŝeby ulŜyć matce i z tego powodu to poczucie winy pogłębiło
się jeszcze.
Opowieść tę moŜna rozumieć na dwa sposoby, choć punktem wyjścia
dla analizy za kaŜdym razem jest to samo poczucie winy:
Sposób pierwszy — jako przebłysk poprzedniego wcielenia. Trauma
tamtych lat i tamtych decyzji sięgnęła następnego wcielenia — M.
urodzonej długo po wojnie, bo w 1960 roku.
Sposób drugi — jako pracę umysłu M. próbującego odkryć przyczyny
tego, nieadekwatnego do sytuacji poczucia winy. Więc moŜe wspomnienie,
Ŝe była chorowitym dzieckiem i matka się nią troskliwie opiekowała, choć
bez okazywania uczuć, tak potrzebnych dziecku. Plus obrazek kędzierzawej
brunetki. M. sama jest piękną czarnulką, moŜe wówczas prokurowała w
swojej wizji artystycznej nową, inną matkę. Plus jej własna troska o
nadwraŜliwe dziecko. Plus przeszkody Ŝycia i traumy, których doznawała.
Plus czynnik astrologiczny: Jowisz na descendencie, w dodatku w
kwadraturze do węzła północnego, który kaŜe wiązać swój los i swoje
doznania z innymi ludźmi bardziej, niŜ ze sobą. I Słońce w MC w opozycji
do koniunkcji KsięŜyca z Uranem i inne wskaźniki jeszcze (ale M. nie jest ich
świadoma, bo nie zna się na astrologii).
Tak czy inaczej te wszystkie czynniki skomasowały się w jedno
tworząc w przebłysku lejącego się do umywalki strumienia wody obrazek
nieszczęśliwej rodziny z getta.
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Dla M i nas wszystkich to, która wersja jest bliŜsza prawdy, właściwie
nie ma znaczenia — obie prowadzą dokładnie w kierunku dawania sobie
rady z nieuzasadnionym ( a moŜe nie?) poczuciem winy, które uwiera i
przeszkadza i nie pozwala się bronić przed agresją.
A z fałszywej przesłanki niekoniecznie muszą wynikać fałszywe wnioski i
vice versa.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. Tylko jak • autor: Gosiana2013-07-11 20:03:03
bronić się przed agresja kiedy mieszka się pod jednym dachem? Ja wyprowadzałam się i
wracałam. teraz juŜ nie wrócę na dłuŜej, ale nie opuszczę na dobre matki, mam Wenus
w znaku Raka i być moŜe to jest ta predyspozycja, ale bardziej skłaniam się do
interpretacji B.Hellingera, który w takich przypadkach jak poczucie winy odwołuje się do
sumienia więzi. Mówi on, ze tu wina , poczucie winy przezywane jest jako zobowiązanie niezaleŜnie czy sobie to uświadamiamy czy nie . MoŜna by było powiedzieć, ze na tej
płaszczyźnie - więzi z matka, ma ono uzasadnienie, ale poza ta płaszczyzną nie ma. U
mnie poczucie winy wzięło się po prostu z tego, ze matka wprost zwracała się do mnie,
gdy byłam dzieckiem, ze zmarnowała sobie Ŝycie przeze mnie bo "musiała" wyjść za
ojca :) Próbuję dojść z owym poczuciem do ładu poprzez zalecane słowo "szkoda",
szkoda, ze... Ono ma nie wiązać tak negatywnie jak np. Ŝal, Ŝe (lub bo .. )
Kasiu, jak dobrze, Ŝe piszesz i mogę poczytać. :) Akurat ten tekst dotyczył mojego
osobistego doświadczenia, choć nie o przeszłe wcielenia mi chodzi, zbyt po Ziemi chodzę
na takie.. doznania(?) i chcę podzielić się swoimi "odkryciami", nawet w podobnym wieku
jestem jak Twoja znajoma M.
Pozdrawiam ciepło,
Twoja wierna czytelniczka - Gosiana
Popraw

Usuń

2. Cieszę się • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-11 20:27:35
Gosiano, cieszę się, gdy czytam takie uwagi jak Twoje, bo za kaŜdym razem odkrywam
podobieństwo losów wielu ludzi, a zwłaszcza kobiet. W kwestii zasadniczej - matka M.
teŜ powtarzała jej (i powtarza do dziś) dokładnie to samo, co Twoja. Moja ujmowała to
trochę inaczej, nie mówiła wprost, Ŝe coś musiała, tylko ujmowała to inaczej: Gdyby nie
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dzieci..., wszystko robiłam dla was... i tak dalej. Delikatniej, ale w gruncie rzeczy
chodziło o to samo: - przenieść część własnej traumy na innych. To poczucie winy,
dziedziczone przez córki nieszczęśliwych matek gdzieś tuła się po kolejnych pokoleniach i
być moŜe, jak piszesz ujawnia się przy ustawieniach B. Hellingera. TakŜe W. Suliga mówi
o tym w swoich wykładach o karmie:

http://ctud.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?1430742
3. Źle się odbiło • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-11 20:32:24
Więc ponawiam link:

http://ctud.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?1430742
4. Kasiu dziękuję! • autor: Gosiana2013-07-12 12:05:14
Wcześniejszy link zadziałał i od 7 rano słucham opowieści. Jestem unieruchomiona
na trochę przez kontuzję stopy, wiec juŜ wszystko co miałam nowego pod ręka
przeczytałam... dlatego chętnie skorzystam.
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37. Cykliści jak zawsze wszystkiemu winni
Spotkała mnie przedwczoraj niemiła przygoda. Częściowo jestem
sama sobie winna — z nawyku staram się być grzeczna i ustępliwa, jeśli
ktoś ode mnie czegoś Ŝąda, bezmyślnie dostosowuję się; dopiero, gdy
Ŝądania zaczynają przekraczać pewne granice, usiłuję się bronić. Często jest
juŜ wówczas za późno. Zostałam przypisana do pewnej rangi i nic nie jest w
stanie tego zmienić, nawet rozsądne argumenty.
Akurat z rowerzystami mam na pieńku – poruszamy się po tych
samych chodnikach, a oni są szybsi i agresywniejsi, wsiadamy do tych
samych wind, a oni wielkością swojej masy mają przewagę, gorzej jeśli
towarzyszy temu otoczka ideologiczna, a moŜe dla młodych nie jest to
dostrzegane, Ŝe obecnie nie tyle cykliści (razem z Cyganami i śydami)
przeszkadzają nobliwym obywatelom i obywatelkom jak w okresach
międzywojnia, ile starsze osoby owym cyklistom. Młodzi i pręŜni,
nabuzowani prawicową odrazą dla tych wszystkich, którzy podpierają się
państwem jak kosturem (starcy, emeryci, renciści), chociaŜ przecieŜ
prawicowiec w swoim załoŜeniu powinien być konserwatywnym patriotą,
szanować rodzinę (a więc starszych takŜe, rodziców, dziadków) i w ogóle
reprezentować tzw. „wartości”, moŜe dla mnie osobiście inne, ale nie
podlegające wątpliwości, Ŝe w sporej mierze (jeśli pominąć wynaturzenia),
słuszne. Właściwie spór dotyczy raczej metod niŜ pryncypiów.
Wspaniale jest mieć dzieci dobrze wychowane, mądre i grzeczne, tyle
Ŝe nie powinno się ich lać pasem wskutek braku osiągnięć wychowawczych.
Dobrze jest mieć kochającą Ŝonę i duŜo dzieci, ale źle jest przymuszać ich
do tego domowym terrorem. Dobrze jest szanować Ŝycie poczęte, słusznie
mieć duŜą rodzinę, ale co zrobić jeśli projekty się sypią — brak pracy,
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środków utrzymania, niepłodność, upośledzenie, choroba, przemoc. I tak
dalej.
Wsiadłam sobie spokojnie do windy w metrze – z babcinym wózkiem
na zakupy i kulą, kiedy nagle za mną pojawiła się wjeŜdŜająca w pełnym
pędzie gidia (jak mawiała o takich dziewczynach staroświecko moja mama
w czasach, gdy trafiały się o wiele rzadziej niŜ dziś) przynajmniej metr
dziewięćdziesiąt wzrostu z rowerem o wielkich kołach. W tych windach na
ogół łatwo się mieszczę z mamusiami z wózkiem, innymi babciami z
bagaŜami, a nawet z rowerzystami o normalnych kołach. Ale ta dziewczyna
miała nogi prawie pod niebo, więc i koła jej roweru musiały być większe,
nie mogła się więc ze mną i moim wózkiem zmieścić. Zablokowała jednak
windę i kazała mi się przesunąć w drugi kąt. Posłusznie przesunęłam się,
wtedy ona jednak kazała mi przestawić mój babciny wózek. Przesunęłam
go dalej posłuszna, ale niezbyt zadowolona. Ale i to jej nie pasowało,
wymyśliła więc, Ŝe ja powinnam przestawić wózek w jeszcze inne miejsce,
pozwolić jej wejść z tym wielkim rowerem i potem zastanawiać się czy ja
się zmieszczę, Tego było juŜ dla mnie za duŜo i ośmieliłam się zauwaŜyć, Ŝe
dla osoby z kulą i cięŜkim wyładowanym wózkiem nie jest łatwo
przestawiać się to tu, to tam. Nie pomyślałam, Ŝe w moim bloku, gdzie
winda jest mniejsza, młodzi ludzie ustawiają rowery na sztorc i znakomicie
się mieścimy razem i nie przyszło mi do głowy, Ŝeby uczyć ją rzeczy
podstawowych, jak ustawiania roweru. Nawet moje pierwotna ugodowość
zakładała, Ŝe ona postawi rower po przekątnej na sztorc, skoro się tak
bardzo spieszy i nie moŜe poczekać na następny kurs. ZauwaŜyłam więc
nieco złośliwie, Ŝe mogłaby przestać mnie przestawiać i poczekać na
następną windę, szybciej by wyszło.
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Na to owa, wielka niczym Brenne z Tarthu, z „Gry o Tron”,
dziewczyna (tylko ładniejsza), orzekła, Ŝe ona w przeciwieństwie do mnie,
która się obijam po zakupach, pracuje. No nie, to nie była Brenne –
szorstka wojowniczka, choć poziomem rozumienia świata nie odbiegała od
tamtej, niestety nie mogła mi załoŜyć sznura na szyję i gnać kopniakami
przed siebie, jak tamta Jaimego Lannistera. Nie miała teŜ miecza. Jej strata.
Nie pozostałam jej dłuŜna – Ja teŜ pracowałam całe Ŝycie —
odpowiedziałam głupio. Niestety, morał rodem z rozmaitych „Gier o tron”
nie zagrał, bo owa Brenne stwierdziła: — Wy tam, w tym waszym PRL-u nie
pracowaliście, tylko udawaliście Ŝe pracujecie. A teraz bierzecie te swoje
emerytury za nic i starcza wam na wasze zakupy i nie musicie się o nic
martwić, nie macie Ŝadnych obowiązków, tylko się rozpieracie po tych
waszych bazarach, kościołach i przychodniach. Legion Ojca Rydzyka.
Dawno powinniście być juŜ w piachu!.
Mam stałą odzywkę na takie okoliczności: — Pani (pan) teŜ się kiedyś
zestarzeje. Zaopatrzyłam ją w dodatkowe zaklęcie: — Namieszali pani w
głowie, a pani choć tak duŜa i taki wielki ma rower, powtarza głupstwa. O
mało nie dodałam: — jak Brenne w Trzecim sezonie - ale nie miałam
pewności, Ŝe wie, kto to jest Brenne. Perspektywa znalezienia się w piachu
jakoś oderwała mnie od intelektualnego podejścia do sprawy i o mało nie
zawołałam: — Ty głupia małpo, k...wo pie...lona i tak dalej. (przepraszam;
rzadko uŜywam takich słów, ale one pomagają człowiekowi najlepiej, gdy
poczuje się słaby i zdeptany).
Zawstydziłam się. Tak pięknie zapowiadał się poranek, noga nie
bolała za bardzo, miałam chęć gdzieś iść, nie przejmowałam się kłopotami,
które miały przyjść jutro i rozwalić mój uporządkowany Ŝywot
(doprowadzenie wody do mojego mieszkania po czterdziestu latach od jego
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wybudowania przestało działać), temperatura była w sam raz dla babć,
świat na chwilę nabrał smaku czarnych porzeczek (smorodiny – jak mówiło
się za mojego dzieciństwa), młodych orzechów które według tego, co
mówiła synowa wracająca świeŜo z działki obsypywały wręcz pierwszy raz
w historii działki drzewo, a tu taka makolągwa (nie ubliŜając ptaszkowi)
zmusza mnie do podsumowań ideolo.
To, co pisałam niedawno w odcinku o tangach PRL wydało mi się
nagle tak Ŝenująco śmieszne, dziecinne i nieadekwatne, iŜ rzeczywiście
słuszniej i sprawiedliwiej byłoby zakopać się w piach. Komu potrzebny jest
opis emocji przy tangu? Więc moŜe to owa Brenne z wielkimi kołami, a nie
ja miała rację?
Czekałyśmy obie na peronie ponad 8 minut, bo akurat są wakacje.
Brenne wysyłała namiętnie sms-y, widać w jej pojęciu cięŜko pracowała. Ja
podsumowywałam kaŜdy wspomniany moment mojej pracy zastanawiając
się czy naprawdę pracowałam i czy zasłuŜyłam na emeryturę. Jedno, co
zostało mi po tej bywszej formacji politycznej — nauczyłam się znosić
upokorzenia, choć nie ukrywam, coraz gorzej, co jest zasługą/utrapieniem
obecnych czasów.
My starzy, przeszkadzamy młodym nie tylko fizycznie, ale głównie
ideologicznie. Nabito im w głowy tezą, jakie to PRL wyrządziło szkody w
pokoleniach wychowanych w tamtych czasach, Ŝe naleŜy je spisać na straty
i wykasować, poczekać na ich wspaniałe dzieciaki dzieciaków, które słusznie
zajmą miejsce tej ludzkiej mierzwy i wreszcie nie będzie trzeba płacić na ich
przychodnie, ich kule, ich leki, ich darmowe bilety po siedemdziesiątce, nie
trzeba będzie ustępować im miejsca, bezkarnie będzie moŜna grać umfaumfa cały tydzień pod ich oknami, grillować na boisku do rana, poniewaŜ
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naleŜy im się to niezbywalne prawo do podsumowania świata swoim
bełkotem i wrzaskiem.
Ale kiedy pewnego dnia ich własne dzieci i wnuki oświadczą: tato,
mamo, babciu i dziadku co zrobiliście dla mnie? Co mi daliście oprócz
niepotrzebnych, przeszkadzających skrupułów i tak zwanej ogłady, którą o
kant dupy potłuc? I której pracowicie musimy się oduczać? Dlaczego nie
kupiliście mi: domu, mieszkania, samochodu, sztabek złota i co tam
jeszcze? Co z was za rodzice?
Podobnie jak moje dzieci wyśmiały kiedyś dziadka darowującego im
na urodziny po 1 dolarze. Wstyd mi, ale śmiałam się z nimi (choć robiliśmy
to dyskretnie, po cichu, Ŝeby nie zrobić mu przykrości) i mam za swoje.
Dziadek chciał dobrze , ale biedny nie miał pojęcia, Ŝe czasy się zmieniły,
dolar staniał, a siedmioletni dzieciak lepiej zna jego kurs niŜ on, mający na
koncie dolarowym aŜ 25 dolarów przesłanych przez rodzinę z USA. Ja teŜ
bywałam niedzisiejsza: kiedyś siostrzeńcowi na Pierwszą Komunię
przyniosłam pęczek białych kwiatków i jakąś stosowną ksiąŜkę nie wiedząc,
Ŝe zaczynają juŜ być wymagane konkretne prezenty.
Tak więc jaki poŜytek ze współczesnych babć i dziadków?
Współczesne targi polityczne o fundusze emerytalne przywołują mi pamięć
o pewnym moim koledze z pracy, zaciekłym prawicowcu, nawet z wyglądu
budzącym skojarzenie z jakimś nawiedzonym fanatykiem religijnym; wątłej
postury, chudy, z pałającymi oczami z tych, co do celu idą po trupach
(takŜe koleŜanek i kolegów). On właśnie pewnego dnia w 1990 roku, świeŜo
przyjęty na stanowisko jakiegoś tam kierownika d/s organizacji, przydupas
nowych władz firmy, składu wykopanego z pewnego ministerstwa, wygłosił
nam mowę na temat, jak wyobraŜa sobie Polskę w czasach, które nadejdą,
gdy jego formacja polityczna przejmie rządy. Stwierdził, Ŝe emerytury dla
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starszych ludzi to rzecz niedopuszczalna, spuścizna komunistyczna. Moja
koleŜanka, wówczas niedługo przed emeryturą zapytała go więc, jak on
sobie wyobraŜa los starszych ludzi pozbawionych dochodów? Czy moŜe
uzna iŜ naleŜy dokonać ich humanitarnej eksterminacji?
Ów kolega był całkiem pozbawiony humoru (jak większość takich
ludzi) i odpowiedział jej dosłownie na pytanie zadane z oczywistym
przekąsem: — humanitaryzm musi zostać wykorzeniony, bo to wynalazek
komunistów. Ale nie oznacza to, Ŝe emeryci nie mają prawa Ŝyć — jeŜeli
mają zasługi dla następnych pokoleń, dla dzieci i wnuków, to one powinny
zadbać o ich utrzymanie. Na to moja koleŜanka pytała dalej: — A co z
takimi jak ja, którzy nie mają męŜa ani dzieci, czy wnuków, Ŝeby ich
utrzymywali?
Wstrzymaliśmy na chwilę oddech, bo nie wiedzieliśmy jak przerwać tę
gadkę, Ŝeby nie poszło to wszystko za daleko. Lubiliśmy naszą koleŜankę,
była miła, choć juŜ niezbyt przydatna w pracy, coraz częściej zapominała
wszystko no i była okropnie, po dziecinnemu płaczliwa. Nie ulegało
wątpliwości, Ŝe najlepsze lata miała za sobą. Ale on odpowiedział bez
najmniejszego zaŜenowania:
— Sens istnienia człowieka mieści się w tym, co moŜe przekazać
następnym pokoleniom. Jeśli nie ma czego przekazać, ba, sam chciałby coś
otrzymywać, nie zasługuje na egzystencję. Jest pasoŜytem po prostu!
Na szczęście, kiedy jego formacja przejęła rządy, ktoś poszedł po
rozum do głowy i policzył ilu to potencjalnych wyborców moŜe stracić;
zrobiła zwrot o 180 stopni i dziś jest jednym z największych obrońców
biednych, starych i chorych.
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Ja nie przejmowałam się za bardzo takimi gadkami, nie wierzyłam, Ŝe
ktoś na serio moŜe myśleć o pozbawianiu starych ludzi moŜliwości
egzystencji. I wszystko zda się potwierdzałoby mój sceptycyzm w tej
sprawie — wszak coraz większą rolę odgrywają ruchy ochrony zwierząt, a
skoro broni się bezradnych zwierząt, to cóŜ mówić o bezradnych ludziach?
Jednak stale ktoś młodym sączy tę truciznę do uszu, bo w chwilach
złości niszczyliby chętnie wszystkich, którzy odbiegają od ich pomysłów na
człowieka: śydów, muzułmanów, Cyganów, gejów i starych ludzi. Ba, nawet
bywają obrońcami przyrody i Ŝycia poczętego (choć chcą wieszać
przestępców). Trudno uzasadnić sens niszczenia tych wszystkich grup ludzi
— kaŜda z nich ma odrębne cechy i chęć wyłączania akurat spośród nich
nienarodzonych i zwierzęta. Spytany kiedyś o to taki młodzieniec odrzekł
mi, Ŝe oni, nienarodzeni i zwierzęta nie są niczemu winni, choć juŜ nie
potrafił sformułować rodzaju tej winy u człowieka wspomnianych nacji
(poza przestępcami).
Są w tej grupie ludzie o róŜnym poziomie intelektualnym, jednak
niewielu z nich nadaje się do powaŜnej dyskusji. Swoje wiedzą i tyle.
Niekonsekwencji nie dostrzegają, własnych win takŜe. Są nosicielami
jedynej prawdziwej, najprawdziwszej prawdy.
Cykl powieści „Gra o tron” dlatego jest tak pociągający i tak świetnie
się czyta, Ŝe wśród skomplikowanej akcji, postaci bohaterów, (a jest ich
wielu) są jednoznaczne, określone wyraźnie, a ich spis moŜe słuŜyć jako
wzór tabeli „ludzkich typów charakteru”. Jednak autor o jednej rzeczy
zapomniał: Ŝe większość prawdziwych ludzi jest całkiem
niekonsekwentnych: mówią jedno, robią coś innego, a uzasadniają to
wszystko konstrukcjami postawionymi na głowie. Rezultaty zaś bywają
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jeszcze z innej beczki. Jakbyś to wszystko wrzucił do miksera, zakręcił i
zabrakło mu prądu.
Dlatego moŜna się obawiać, Ŝe powolutku zmierzamy do tego, iŜ
starsi ludzie zostaną pozbawieni humanitarnego ogłuszania przed rytualną
śmiercią. PoniewaŜ nie przynoszą dochodu, generują niepotrzebne wydatki,
a jednocześnie są źródłem nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. W
dodatku hamują przepływ środków finansowych w jedynie słusznym
kierunku — to jest nie do tych, którzy dochody swoje obracają na proste
spoŜycie zamiast do tych, którzy ich wydatkowaniem podtrzymują postęp
techniczny, rozwój i wynalazczość. Na szczęście to jeszcze potrwa ze 20 lat,
więc wątpliwe, Ŝebym tego doczekała.
Pozostaje jeszcze jeden ciekawy aspekt sprawy, nazwijmy go
upraszczająco, ezoteryczny. Gdybym w młodości – załóŜmy – miała dostęp
do rozmaitych technik szamańskich, duchowych, rozwojowych, do osiągnięć
psychologii i do rozmaitych szkół eksperymentujących z własną mocą,
rozszyfrowujących wskazówki, które płyną do mnie z Wszechświata,
pozwalających odkryć źródła osobistej mocy – których to pełen przegląd
moŜna znaleźć w ogłoszeniach, takŜe w Tarace – czy ten dostęp pozwoliłby
mi na wyrobienie w sobie osobistej pewności siebie, która na stare lata
zaowocowałaby niewzruszonym przekonaniem o własnej stabilności,
brakiem podatności na skutki podobnych spotkań? Twardym trzymaniem
się własnych przekonań wobec silnie wyraŜanych cudzych przekonań?
Niestety: nie, nie i jeszcze raz nie. W czasach słusznie minionych, gdy
o powyŜszych technikach mówiło się z oburzeniem: przesądy światło

rozumu ćmiące nabywało się pewności w inny sposób, mozolnie budując
piramidę swoich osiągnięć, mury obronne przed ingerencją obcych myśli,
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lochy i kazamaty dla niechcianych natręctw, pokoje tortur dla niepokojów. I
co z tego?
To wszystko na starość przestaje działać, Bywa Ŝe w owych lochach i
kazamatach tak zamknie się wszelkie rodzaje niepewności, Ŝe w miarę
sztywnienia stawów usztywnia się poglądy, Ŝe wreszcie eliminuje wszystko
uznane za zbędne i niepotrzebne pozostawiając coś, co niejednokrotnie jest
jakimś potworkiem zrodzonym z utoczonej sobie krwi. Mimo to, złość
niechęć i pragnienie odwetu na świecie zostaje – im większe poczucie
bezsilności, tym większa trauma. Mam liczne tego przykłady wśród
snujących się na osiedlu starszych osób. A od drgnień tegoŜ i ja nie jestem
wolna.
Zrozumiałam to dziś rano, gdy wydawało mi się, Ŝe zapłaciłam
sprzedawczyni setką, a okazało się, Ŝe dałam zaledwie pięćdziesiąt złotych.
Chciałabym siebie zwymyślać najgorszymi słowami, czułam się okropnie,
gdy pomyślałam, Ŝe ta miła, zawsze Ŝartująca ze mną dziewczyna mogłaby
pomyśleć o mnie, iŜ chciałam wyłudzić nienaleŜne mi pieniądze. A przecieŜ
kiedyś, bez drgnienia powieki, w ciągu jednego dnia podpisywałam do
wypłaty kwoty wielu miliardów (na stare pieniądze) złotych, zakładając, Ŝe
w takiej masie moŜe zaczaić się błąd, za który przyjdzie mi odpowiedzieć.
Dzisiaj rano nie pomogło mi to, bynajmniej.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. zmiana targetu na lewicy • autor: Jerzy Pomianowski2013-07-14 14:01:25
Nie wiem czy to celowe, czy teŜ ironia polityki, Ŝe ukochanym oczkiem w głowie są dla
socjalistycznej Europy akurat śydzi, homoseksualiści i cykliści.
Kiedyś lewica szukała swojego "proletariatu" wśród grup słabych, a teraz opiekuje się
silnymi i dominującymi, lub przynajmniej mocnymi w gębie.
Sądzę Ŝe rower to czysta lewica, natomiast polityczna przynaleŜność samochodu zaleŜy
od jego wielkości. Mały jest lewicowy, zaś wielki - prawicowy.
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2. Lewica? Prawica? • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-14 15:07:42

JuŜ nic nie jest takie jak było; nie wiem czy ma sens podział na prawicę i lewicę.
Czy rower na małych kółkach jest lewicowy a na wielkich kołach prawicowy?
Chatka na skraju lasu lewicowa, a wypasiona willa prawicowa? Obrońca drzew
jest zwolennikiem czy przeciwnikiem kary śmierci? Chyba czas dojrzał, Ŝeby
porzucić określenia: lewica, prawica, centrum i poszukać nowych. Kiedyś
lewicę od prawicy róŜnił przede wszystkim stosunek do człowieka – jako
jednostki podporządkowanej zbiorowości i jej celowi (lewica) i jako jednostki,
której celem jest wolność własnego rozwoju (prawica). Do tego dochodziły
jakieś uboczne, mniej waŜne cechy; a one dziś zdominowały ogląd tych
zbiorowości. Powstały takie dziwaczności, jak prawicowość w Ŝyciu osobistym
i lewicowość w poglądach społecznych albo na odwrót, czy teŜ lewicowi
kapitaliści i prawicowi bezrobotni. Nawet związki zawodowe nie są juŜ
związkami zawodowymi tylko związkami światopoglądowymi. Tak mi się
wydaje.
3. Prawica i lewica • autor: Przemysław Kapałka2013-07-17 18:01:07
Dla mnie podział na prawicę i lewicę to dziecinada. Raz się tego uczepiliśmy, moŜe to i
miało uzasadnienie, ale juŜ dawno przestało je mieć a my się tego uparcie trzymamy
dalej.

4. Odnośnie dzieci • autor: Przemysław Kapałka2013-07-17 20:01:20
A to pytanie, co z tymi, którzy nie mają dzieci, bym zmodyfikował: Co z tymi, których
dzieci umrą, zginą w wypadku albo okaŜą się niezdolne do pracy?
Warto by było teŜ zastanowić się nad odpowiedzią na taką tezę o pasoŜytach, bo
moŜemy jeszcze spotkać takich, którzy ją wygłaszają. Ktoś ma pomysł?
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38. Gdzie naprawdę byliśmy? (1)
Na ogół doświadczenia Ŝycia po Ŝyciu kończą się w momencie
spotkania świetlistej postaci i/lub swoich zmarłych krewnych oraz na
odczuciu euforii i głębokiego przekonania, Ŝe nie ma czego się bać...
Czasami, gdy mam juŜ wszystkiego dość, gdy czuję duszności i ucisk za
mostkiem, a noga dokucza mi bardziej niŜ zwykle oraz gdy mam do
zapłacenia jakiś nadmiernie duŜy rachunek, a ktoś z bliskich spojrzał na
mnie krzywo — bawię się myślą, Ŝe moŜe juŜ umrę i będę miała wszystko z
głowy. Taka lektura jak ksiąŜki Betty J.Eade „W objęciach jasności”
skutecznie wybija mi z głowy pomysł wiecznego odpoczynku. Nic bardziej
zwodniczego! Dopiero wtedy pobiera się nauki, Ŝe ho! śadne wieczne
odpoczywanie!
W poprzednim odcinku przywołałam „Grę o tron” – ksiąŜkę George'a
R. R. Martina. Tego rodzaju literatura – powieści niby historyczne, ale
naprawdę korzystające tylko ze schematów działań opisywanych przez
historię stają się coraz bardziej modne. Najlepsze z nich czyta się jak
prawdziwe historie, tylko opracowane dla gustu zwykłego czytelnika, a nie
historyka. Średniowiecze, czasem antyk jest podstawowym wzorem
fabularnego tła i jedynie dodanie do mieszanki smoków, wilkołaków czy
upiorów pozwala zdemaskować ten rodzaj literacki.
Wszystko to sprawiło, Ŝe historia stała się rezerwuarem, z którego
czepie się rzeczy autentyczne (jak na przykład opis warsztatu pracy artysty
sporządzającego mozaiki, jego tajniki, przygotowanie szkła, sposób
dochodzenia do wspaniałych rezultatów – w powieści Kay Guy Gavriela
„PoŜeglować do Sarancjum”) i te odwołania obnaŜając w samym tytule
(zbieŜność dźwiękowa Sarancjum/Bizancjum) lub starannie ukrywając
źródła tej inspiracji np. tzw. ogień grecki opisywany pod rozmaitymi
nazwami i w rozmaitych modyfikacjach.
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Dbałość o autentyczność sytuuje jakoś tę literaturę na pewnej skali
od światów całkowicie wymyślonych do światów coraz rzadziej
korzystających z fikcji.
Literatura ta ma wiele wspólnego z wyobraŜeniami o „poprzednich
wcieleniach” – to jest przede wszystkim atrakcyjność wybranych
czasookresów i miejsc, ich podatność na zawirowania fabularne i pewnego
rodzaju typowość opisywanych wydarzeń. Występuje tu teŜ inna
prawidłowość – językowa.
Czytając autentyczne średniowieczne teksty trudno sobie wyobrazić,
Ŝe ludzie tak rozmawiali ze sobą, takim językiem, uŜywając tych słów.
Wystarczy przeczytać jeden czy drugi zabytek, stwierdzić Ŝe rozumie się
(bez znajomości opracowań krytycznych czy łaciny) zaledwie połowę i to
piąte przez dziesiąte, Ŝeby docenić pracę takich pisarzy jak np. Sienkiewicz,
który próbował stworzyć język stylizowany na ówczesny, ale pozbawiony
większości niezrozumiałych słów i zwrotów.
Inaczej jest z niektórymi dzisiejszymi pisarzami, zwłaszcza gatunku

fantasy. Nie próbują nawet stylizować języka na archaiczny, przeciwnie, nie
zawracają sobie głowy dbając o to, by język oddawał dobrze wszystkie
zamierzone niuanse i grepsy znane współczesnemu czytelnikowi. Nierzadko
więc w powieści, której akcja rozgrywa się w głębokim Średniowieczu
czytamy o jakimś zwyczaju Apaczów np. o paleniu fajki pokoju. W naszych
czasach wszystko miesza się z wszystkim, co nie oznacza, Ŝe jesteśmy
zwolnieni z krytycznego myślenia, gdy opisuje się nam historie rzekomo
prawdziwe.
Czytając więc taki dialog wiemy, Ŝe nie mamy do czynienia z
autentykiem ani nawet ze stylizacją, tylko z współczesnym pisarstwem.
Oczywiście są to rzeczy demaskujące autora, gdyby za bardzo
wykroczył poza granice pewnego prawdopodobieństwa. Tak jak w starym
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filmie Forda „KrzyŜacy” zdemaskował twórców widok linii elektrycznej i
cięŜarówki w tle bitwy pod Grunwaldem, tak język często demaskuje
przedsięwzięcia, które usiłuje się przedstawić jako historyczne autentyki.
Tyle, Ŝe często trzeba znawcy, Ŝeby obnaŜyć mistyfikację.
Za autentycznością obok języka przemawiają teŜ wydarzenia i
sytuacje „nie do wymyślenia”, tak dziwaczne i niespodziewane, oryginalne i
niepowtarzalne, Ŝe skłaniające do wiary, Ŝe wydarzenie takie naprawdę
zaszło (choć niekoniecznie wtedy i dokładnie w taki sposób, w jaki autor
opisu je przedstawił). TakŜe kryteria oceny wydarzeń pod kątem, czy
odbiegają, czy nie od stylu współczesnego wydarzeniom myślenia. I wiele
innych, drobniejszych zwiastunów.
Bogata w te literackie odniesienia staram się wykorzystywać
znajomość ich w odbiorze rozmaitej maści opowieści o „Ŝyciu po Ŝyciu” czy
o przeszłych wcieleniach. Zadziwiająco często zdarza się, Ŝe owe
„autentyczne doznania” są po prostu projekcją czyjegoś umysłu. Gdy umysł
ten jest niedouczony lub niezbyt bystry, albo jego wiedza jest błędna, jego
wytwory zaczynają bardziej przypominać źle skonstruowaną powieść, niŜ
autentyczne, moŜliwe wydarzenie.
Powiedzmy jeśli ktoś spotyka Chrystusa, który prowadzi nas do
maszyny przypominającej komputer i tam pokazuje nasze Ŝycie, albo dusze
w niebie tkają na krosnach ręcznie jakieś ubrania przeznaczone dla świeŜo
zmarłych (zakładając, Ŝe w niebie nikt nie chodzi goły, co wcale nie jest
pewne, tylko ubrany jest w szaty znane z obrazów w kościołach – zresztą
tkanina ta dziwnie przypomina w opisie tworzywo sztuczne). „Do ogrodu
weszła grupka duchowych istot. Wiele z nich ubranych było w miękkie szaty
o pastelowych kolorach, oznaczające prawdopodobnie miejsce
pochodzenia” Betty J. Eade, autorka ksiąŜki „W objęciach jasności” nie
zastanawia się, do czego potrzebna by była znajomość miejsc pochodzenia
w niebie. CzyŜby to jakiś rodzaj paszportu? Potem odbywa się sąd nad
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zmarłym, Im dalej, tym więcej kwiatków. Choć w trudnych momentach
autorka zasłania się niepamięcią, ma wiele potknięć: np. tłumacząc
potrzebę i wygląd takich postaci jak „anioły walczące” o posturze „potęŜnie
zbudowanych męŜczyzn i zarazem wspaniałych dusz”. W dodatku ubrani są
w zbroje (!). Jakby ich siła moralna i posłannictwo z NajwyŜszego
UpowaŜnienia nie wystarczyło! Kobitka jednak nie zna się na zbrojach, więc
odpuszcza sobie ich opis – kiedy indziej dokładny aŜ do przesady.
Religijna Betty próbuje nas przekonać, Ŝe istnienie poprzednich
wcieleń jest złudzeniem. Powtarza ona pewne twierdzenie eksploatowane
swego czasu przez pisarzy SF – do momentu kiedy wytknięto im umykającą
ich postrzeganiu pewną niekonsekwencję.
Betty J. Eade pisze: „ Dowiedziałam się, Ŝe wszystkie myśli i
doświadczenia Ŝyciowe zapisywane są w podświadomości, a takŜe w kaŜdej
komórce, razem z kodem genetycznym. Dowiedziałam się teŜ, Ŝe
wspomnienia zapisane w naszych komórkach są przekazywane za pomocą
kodu genetycznego naszym dzieciom. Owa pamięć, gromadzona od pokoleń
ujawnia się w cechach rodzinnych, takich jak na przykład skłonność do
nałogów, kompleksy, odporność psychiczna itp. Dowiedziałam się, Ŝe nie
mamy powtarzających się wcieleń na ziemi; kiedy zdaje się nam, Ŝe
pamiętamy coś z poprzedniego Ŝycia, w istocie przemawiają do nas
wspomnienia zawarte w komórkach”.
No tak, byłoby to dobrze pomyślane, gdyby nie to, Ŝe wszystkie
wspomnienia doznane po czasie prokreacji nie mają jak przedostać się do
przyszłych pokoleń. Na przykład ja w wieku 24 lat urodziłam swoje dzieci i
na tym koniec. Chyba nie zdąŜyłabym juŜ przekazać im większości swoich
cech, rozwiniętych później, a tym bardziej nałogów. Miałam wówczas jeden
nałóg – palenia papierosów i Ŝaden z moich synów go nie odziedziczył ani
przez przykład, ani przez „pamięć genetyczną”. Tak czy inaczej wszystkie
doznania kobiet po pięćdziesiątce i starych męŜczyzn przepadałyby
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bezpowrotnie. Postępowaniem ludzi w rodach kierowałaby młodzieńcza
niefrasobliwość, brak opanowania i nadmierny idealizm, a wcale tak nie
jest. Wystarczy poczytać biografie rodzin, w których powtarza się ten sam
zawód, mistrzostwo w którym osiąga się po wielu latach pracy.
Potem juŜ religijność autorki bierze górę i snuje całkiem
nieprawdopodobne opowieści w rodzaju „Serca” Amicisa – obowiązkowej
lektury dzieci międzywojnia, aŜ ociekającej od przesłodzonej dydaktyki —
np. o duszy, która pojawia się na ziemi w postaci pijaka leŜącego na ulicy
po to, by skłonić inną, bratnią duszę Ŝyjącą na Ziemi w postaci adwokata do
większej empatii. Dusze te nigdy nie poznają swoich ziemskich ról, mimo to
obaj spełniają swoją ziemską misję.
Twierdzenia tego rodzaju są odpowiedzią na dwa odwieczne pytania:
Dlaczego Ten Który Jest O Ile Jest dozwala na straszliwe zło dziejące się
na Ziemi i po co Ŝyje jakiś biedaczek w chorobie i udręczeniu, nikomu nie
przynosząc poŜytku. No więc wiemy, Ŝe jest poŜytek, bo jest zadanie do
wykonania, nie martwcie się ludziska, kaŜdy jest do czegoś potrzebny,
nawet jako Ŝywy strach na ludzkie wróble.
Potem juŜ jest bardziej strasznie niŜ śmiesznie. Bohaterka pojawia się
przed Radą Starszych, urzędujących w idealnie pięknym budynku (!). Jest
to grupa dwunastu męŜczyzn zasiadających przy stole w kształcie nerki (!).
Podprowadzają ją od strony wciętej stołu (Po co? Czy to waŜne jaki kształt
ma stół na Sądzie Przedostatecznym?) Autorka zauwaŜa, Ŝe nie ma wśród
nich Ŝadnej kobiety i choć przedtem miała prawie feministyczne poglądy,
zrozumiała teraz, Ŝe role kobiet i męŜczyzn są odmienne, Ŝe szatan zawsze
wkracza między kobietę, a męŜczyznę, uŜywając potęgi seksu i wskutek
tego męŜczyzna idzie za kobietą, takŜe, a zwłaszcza w złym. Nie protestuje
więc. Czy jednoznacznie z tego wynika, Ŝe kobieta nie nadaje się do
sądzenia? Czy w ogóle cokolwiek z tego wynika? Niemniej Betty od razu
zrozumiała, jak niestosowny byłby pomysł, Ŝeby kobiety zasiadały w Radzie

266

Starszych. Wszak Bóg im ufa i bez tego, nie potrzebują więc jakichś
specjalnych dowodów, jak na przykład kompetencji do sądzenia.
Rada starszych pochylając się jeden ku drugiemu naradziła się (choć
ja spodziewałabym się raczej, Ŝe nie muszą szeptać, Ŝeby wiedzieć co
myślą, są w końcu istotami duchowymi) i pokazała Betty ciąg hologramów z
jej Ŝycia. Potem juŜ widać wyraźną utratę rozsądku: Betty najpierw
twierdzi, Ŝe uświadomiła sobie, iŜ w jej Ŝyciu nie było pomyłek, bo kaŜde
doświadczenie przyczyniało się do jej rozwoju, potem zaś, zaledwie pół
strony dalej, Ŝe przyglądając się swojemu Ŝyciu często popełniała te same
błędy. Błądziła więc czy nie? Była jednak kierowana przez Aniołów StróŜów
na właściwą drogę. Okazało się, Ŝe wiele rzeczy, o których myślała, Ŝe
osiągnęła je sama, zawdzięczała BoŜej pomocy. No więc miała wolną wolę
czy nie?
Cała reszta to juŜ czysta fabuła.
I nie miałabym nic przeciwko czytaniu takich koszałków-opałków
gdyby nie pewna moralna dwuznaczność autorki. OtóŜ Betty wychodzi ze
swojego ciała podczas zabiegu wycięcia macicy, a zdecydowała się na to,
bowiem w 31 roku Ŝycia miała juŜ siedmioro dzieci i nie chciała mieć ich
więcej. Czy Bóg moŜe pochwalać takie stosowane przez nią uniki? Czym
lepszym jest wycięcie macicy od aborcji? Eliminuje nie jedno, a wszystkie
przyszłe dzieci. Czy Bóg wytknął jej ten grzech? Czy Rada Starszych dlatego
musiała być męska, Ŝeby nie zostać skaŜona babskim spojrzeniem na
kobiece powinności Ŝyciowe? Co wymusiła na Betty ta Rada? Dlaczego
Betty nabrała wody w usta w tej najwaŜniejszej sprawie? Widać
amerykański Bóg moŜe pochwalać jej postępowanie, bowiem nie
protestuje, a Betty bardzo pragnie, pomimo operacji, mieć następne
dziecko i udaje jej się po licznych Ŝyciowych zawirowaniach adoptować
nieszczęśliwe maleństwo. Tylko z jakiego powodu cierpi na depresję, skoro
poczuła wszechogarniającą miłość Boga, Chrystusa, Aniołów i
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towarzyszących jej stale trójki kobiecych dusz? Co przed nami ukrywa,
czemu kłamie?
I tu dochodzimy do sprawy bardziej powaŜnej, którą ksiąŜki w
rodzaju opowieści Betty tylko zaciemniają. Wielu ludzi, między innymi ja, po
krańcowych doznaniach przeŜycia w sytuacji, gdy takie przeŜycie
wydawałoby się całkiem nieprawdopodobne, zadaje sobie egzystencjalne
pytanie: dlaczego przeŜyłam, jaki był cel tego zupełnie
nieprawdopodobnego wydarzenia?
Poszukiwanie owego celu jest źródłem nieustannego stresu i
poszukiwań. To nie jest juŜ zabawna opowieść z gatunku, gdy pijak na
rynku Starego Miasta spotyka pewnego pisarza i zadaje mu waŜkie pytanie:
— Czczczy mmmoŜe mi pppan powiedzieć jaki jest sssensss Ŝycia
llludzkiego?
A pisarz mu odpowiada:
— Nie mogę, najwyŜej mogę postawić panu wódkę.
Na to pijak:
— wwwódka to nie wwwszystko...
I tak opowiadał tę anegdotę pewien pisarz studentom pierwszego
roku polonistyki jako ilustrację tego, czym jest banał.
Prawdziwa zmora tych, którzy przeŜyli, budzi niesmak, gdy czyta się
takie ksiąŜki jak „W objęciach jasności”. śeby to wszystko było takie proste!
Komu mamy wierzyć!

Katarzyna Urbanowicz
1. Komu wierzyć • autor: Przemysław Kapałka2013-07-17 18:45:27
Przede wszystkim sobie.
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39. Gdzie naprawdę byliśmy (2) Komisja Śledcza
dla Dusz
Po przeczytaniu ksiąŜki Betty J. Meade powstał we mnie zamiar
napisania opowiadania „Komisja Śledcza dla Dusz”. Były to czasy
powoływania rozmaitych komisji śledczych i moją uciechę budziło ustalanie
śledczych rytuałów podobnych Wielkiej Inkwizycji (uwspółcześnionych
oczywiście) zaopatrzonej w rozmaite komputery o ekranach na całe ściany
lub hologramy, a takŜe obraz tłumu reporterów z futrzakami opatulającymi
mikrofony i tak dalej.
Zaczęłam więc widząc w wyobraźni siebie postawioną przed taką
komisją, pozbawioną wsparcia dokumentów, świadków, odniesień i
wszystkiego tego co utwierdza człowieka w jego zakorzenieniu w
rzeczywistości. Zaczęłam pisać:
„Końcówka była całkiem banalna, nic nadzwyczajnego. śaden tunel i
Ŝadna światłość na końcu. Ot, po prostu przystanek na peryferiach miasta.
Taki wredny, z przezroczystym daszkiem, przez który przenikało słońce
praŜąc i parząc. Świat zawirował, ciało nie dające się estetycznie i
porządnie ułoŜyć, trafiło w ogryzioną ławkę, a zęby w wyłamany przez
kogoś jej szczebel. W końcu nos wylądował w psiej kupie, a torebka ze
stówą właśnie wziętą z bankomatu potoczyła się na pasiaste przejście dla
pieszych, gdzie pewien młodzian, nie nawykły do zatrzymywania się przed
przechodzącymi na przejściu starymi babciami na wymarciu, tym razem
zatrzymał się i pochwycił zdobycz. Stówę zostawił sobie, resztę wywalił na
skrzyŜowaniu, gdzie po jakimś czasie zgarnęła to śmieciarka.
W ten sposób Emilia trafiła przed Komisję Śledczą dla Dusz,
pozbawiona swojej inwalidzkiej renty, dokumentów ubezpieczenia, dowodu
osobistego, którego waŜność niebawem miała się skończyć i resztek
pewności siebie, nabytej w czasie pertraktacji z Opieką Społeczną, której
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meandry procedur poznała lepiej niŜ kaŜdy zatrudniony swoje stanowisko
pracy. Z charakteru była perfekcjonistką.
Na początek trafiła do poczekalni. To się rozumiało samo przez się,
Ŝe nic bez czekania się nie obejdzie. WaŜne było kogo pozna w Poczekalni”.
No i utknęłam. Postanowiłam wesprzeć się dokumentami źródłowymi.
Niestety, kopiowałam z internetu to i tamto bez ładu i składu i zapisywania
źródeł, czego niewymownie teraz Ŝałuję. Chciałam tylko ustalić jak wygląda
taka Komisja, czy istotnie zasiada przy stole w kształcie nerki i jakimi
urządzeniami audio-wideo się posługuje.
W mojej pamięci tkwiło jeszcze sugestywne opowiadanie autora,
którego nie zapamiętałam, opisującego egzekucję pewnego więźnia przez
powieszenie. Więzień ów przeŜywa całe swoje Ŝycie w mgnieniu oka, sznur
się urywa, on spada, ucieka, wraca do rodziny, Ŝyje długo i szczęśliwie, a
na końcu okazuje się, Ŝe wcale sznur się nie urwał, więzień nie spadł i całe
jego dalsze Ŝycie to projekcja mózgu pozbawionego dopływu powietrza.
Pomysł na opowiadanie rozwiał się w powietrzu (choć został
skopiowany przed wycięciem na jakąś płytę z archiwum dysku) i pozostałby
bez wewnętrznego odzewu, gdyby nie skopiowane razem z nim materiały z
internetu. Niestety, nie zapisałam adresu, ale i tak jest to bardzo ciekawe.
Tekst jest rozmową jakiegoś doktora N z kobietą przeŜywającą „Ŝycie
po Ŝyciu”. Czytam:

„Nadszedł długo oczekiwany przeze mnie moment. Mam spotkać się ze
Świętymi. Moja przewodniczka Linii zabiera mnie z mojej klasy i prowadzi
długim korytarzem. Mijamy liczne sale lekcyjne. Docieramy do innego
miejsca, gdzie znajduje się większy korytarz, wzdłuŜ którego stoją
marmurowe kolumny. Ściany są wyłoŜone czymś, co przypomina
róŜnokolorowe panele z mroŜonego szkła. Słyszę delikatną muzykę graną
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przez instrumenty smyczkowe oraz chóralny śpiew. Światło jest przyćmione,
o złotawym odcieniu. Wszystko to działa bardzo odpręŜająco, wręcz
zmysłowo, jednak mimo to odczuwam lekki niepokój. Wchodzimy do atrium
wypełnionego pięknymi roślinami i fontannami słodko szemrzącej wody. To
poczekalnia. Po kilku chwilach przewodniczka Linii wprowadza mnie do
okrągłego pomieszczenia z wysoko sklepionym sufitem. Przezierają przezeń
promienie światła. Święci zasiadają za długim, półkolistym stołem.
Zatrzymuję się na środku pokoju, naprzeciw stołu, zaś przewodniczka Linii
staje za mną, po lewej stronie. W takim otoczeniu wyŜsza Obecność moŜe
skutecznie skupić swoją energię świetlną na odbywających się w dole
obradach”
Doktor N prowadzi dyskusję z kobietą, zapewne prowadzi ów
eksperyment pod hipnozą:
„Dr N. - Wyjaśnij, proszę, w jaki właściwie sposób Jerome pomaga ci stojąc
po twojej lewej stronie.
P. - U większości ludzi lewa strona jest sztywniejsza niŜ prawa. Jerome
pomaga mi w odbiorze energii dochodzącej do mnie z prawej strony,
blokując myśli, które mogłyby uciekać stroną lewą.
Dr N. - Czy to znaczy, Ŝe twoja aura energetyczna jest dziurawa jak sito?
P. (śmieje się) - Czasem tak to wygląda - po lewej stronie. Blokując myśli,
które mogłyby uciec, przewodnik pełni jednocześnie rolę ekranu
odbijającego fale myślowe z powrotem w moim kierunku, co ułatwia mi ich
zrozumienie."
Nadstawiam ucha (oka) jako leworęczna próbując wysnuć wnioski z
przytoczonych twierdzeń. CzyŜby moja leworęczność wymagała
dodatkowego anioła blokującego moje myśli poniewaŜ nie są
Prawomyślne?
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Doktor N snuje swoje naukowe spostrzeŜenia:
„Typowy pacjent spotyka na zebraniu od trzech do siedmiu członków Rady.
Dusza zaawansowana moŜe stanąć przed obliczem siedmiu do dwunastu
Starszych. Nie jest to bynajmniej jakąś niewzruszoną regułą, niemniej
jednak wydaje się, Ŝe im bardziej dusza staje się rozwinięta i
skomplikowana, tym większej ilości specjalistów potrzebuje podczas zebrań
Rady.”
Zastanawiam się ilu ja specjalistów będę potrzebowała. Mam
nadzieję, Ŝe bliŜej dwunastu niŜ siedmiu. A juŜ jako autorka blogu Taraki na
pewno zasługuję na ilość optymalną, co najmniej tylu ilu liczy Trybunał
Konstytucyjny, niestety, gdy myślę w jaki sposób są wybierani, nie jestem
pewna czy waŜniejsza jest liczba, czy rok wyboru. MoŜliwe, Ŝe decydująca
jest opcja polityczna (czy takie istnieją w Niebie?)
Potem zapisywałam kolory szat Komisji Śledczej, niestety nie miały
one nic wspólnego ze spostrzeŜeniami naiwnej Betty:
kolory:

szaty starszych – białe z odcieniami:
- fiolet – sędziowie, mędrcy
- Ŝółty – wsparcie
- purpura – cielesność
- zielony – uzdrawianie
- czerwony – pasja, namietność, intensywność
W końcu zaś doktor N daje się wypowiedzieć kobiecie własnymi
słowami:
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„Wszystkowiedzący trochę mnie denerwują. Usypiają naszą czujność
wprawiając nas w samozadowolenie, bo chcą, Ŝebyśmy im wszystko
wygadali. Jasne, Ŝe popełniłem duŜo błędów, ale to ich wina, Ŝe wysłali
mnie na Ziemię do ciała, które wpędziło mnie w kłopoty. Kiedy skarŜę się
na Ziemię, nie są ze mną całkowicie szczerzy. Niechętnie udzielają
informacji. Powiadam im, Ŝe Ŝycie zmusza do podejmowania ryzyka, a mój
przewodniczący mówi mi o umiarkowaniu! Powiedziałem mu: „Dobrze ci to
mówić, skoro siedzisz sobie tutaj wygodnie i bezpiecznie, podczas gdy ja
walczę o przeŜycie w strefie działań wojennych ",
I nagle tu cytat naukowca (?), całkiem jak z komunistycznej historii
WKPiB:

„ZauwaŜyłem takŜe, Ŝe przewodnicy i Starsi potrafią sforsować zabezpieczenia mentalne mniej zaawansowanych dusz. Czynią tak dla ich
dobra. Wiem, Ŝe brzmi to złowieszczo. Byłoby to groźne, gdyby miało
miejsce na Ziemi. Nasi nauczyciele potrafią równieŜ zablokować pewne
myśli przed swoimi uczniami, którzy pragną je poznać. Robią to po to, by
nie obciąŜać zbyt młodych dusz koncepcjami, na które te nie są jeszcze
przygotowane, zwłaszcza dotyczącymi przyszłości.”
Jasne, skąd to znam:, „my wiemy lepiej co człowiekowi potrzeba”,
tego mnie uczyli w szkole mojego dzieciństwa i tego uczą nadal na
krańcach naszego świata.
Profesor mądrzy się, aŜ wióry lecą: Snuje jakieś teorie naukawe:
"I. Model zamieszanego kotła. Nowy człowiek (rodzący się lub poczęty) nie
kontynuuje osobowości jednej jednostki, która kiedyś zmarła. Czyli nie ma
jednego poprzedniego wcielenia. Kontynuuje procesy psychiczne, owszem,
ale nie jednej jednostki. Jest tak, Ŝe po śmierci człowieka jego procesy
psychiczne, więc jego myśli, skojarzenia, wspomnienia, chęci, zamiary,
plany, obsesje itd. wędrują do wspólnego kotła w którym się mieszają.
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Nowo powstająca osobowość zaczerpuje z tego zamieszanego kotła procesy
psychiczne, które od tego momentu zaczynają ją konstytuować. Pusty zrazu
umysł nowego dziecka zaraŜa się procesami psychicznymi ze wspólnego
zamieszanego kotła.
II. Model anteny. Umysł człowieka działa jak antena, która niekiedy
wychwytuje ze świata przekazy procesów psychicznych nie tylko ludzi (lub
innych istot) Ŝyjących teraz, ale takŜe z przeszłości. Wtedy powstaje
złudzenie, Ŝe pamięta się poprzednie wcielenia. To niekoniecznie musi
polegać na odbieraniu sygnałów z czyjegoś umysłu - to moŜe być teŜ
wchodzenie w rezonans. Musiałby to być taki rodzaj rezonansu, sprzęŜenia,
które działa poprzez czas: rezonans, który kogoś Ŝyjącego teraz sprzęga z
kimś, kto Ŝył w przeszłości.
Oba modele mogą "działać", być słuszne takŜe wtedy, kiedy śmierć kończy
jakikolwiek świadomy byt człowieka.
RozwaŜania o reinkarnacji pokazują nam teŜ, jak nasze pojęcia o
toŜsamości - kto jest kim, kto jest "mną" - są uzaleŜnione od ciała. Kiedy
rozwaŜamy sytuacje, gdy człowiek miałby istnieć pomimo utraty ciała, to
wszystkie nasze pojęcia o toŜsamości rozpadają się w pył
Aha, i jeszcze w ramach zamieszanych kotłów i rezonansów mogą się w
naszych umysłach ujawniać (1) równoległe rzeczywistości, (2) pozaziemskie
cywilizacje, (3) istoty nie-cielesne i (4) byty bytujące w naszych umysłach
jako w swoim środowisku. I jak się w tym rozeznać? Tym bardziej, Ŝe róŜne
wpływy z pewnością krzyŜują się i wzajemnie naśladują." Brrr
No juŜ wiem, to nie stronnictwo Betty, przeciwne reinkarnacji. To
stronnictwo z prawej strony, dla której lewa (patrz wyŜej) jest podejrzana i
musi zostać zabezpieczona postacią solidnego straŜnika o imieniu Jerome,
kimkolwiek by był. Ale doktor N nie lubi upraszczać, woli zamotać:
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"Powiedz mi teraz, z którego punktu na tarczy naszego zegara występuje
naprzód osoba, która jako pierwsza cię wita?

P. - Ze skrajnie lewego - z godziny 9.
Uwaga: Pierwsza osoba, która występuje naprzód i wita nas po zakończonym Ŝyciu, jest zawsze duszą mającą dla nas istotne znaczenie."
Potem opowiadający snuje swoje teorie:

"Przypuszczam, iŜ wszyscy uznali, Ŝe nawet jeśli dwie dusze są sobie bardzo
bliskie, to niedoskonałe cechy odbiorcze ludzkiego mózgu mogą schrzanić
kaŜdą transmisję. Aby zapobiec takim przypadkom, dusza pozostająca w
świecie dusz powinna wysyłać wiadomość kilkakrotnie i nie polegać
wyłącznie na jednym środku przekazu, takim jak sen, a takŜe starać się, by
przekaz był zwięzły i precyzyjny.
Potrafię rozpoznać ból, jednak aby rozproszyć go w ludzkim ciele, muszę
sam go wchłonąć, a to ostatecznie czyni mnie nieskutecznym. Staję się
bardziej gąbką niŜ odbijającym światło zwierciadłem. Tutaj ćwiczę się w
mej sztuce.
Dr N. - W jaki sposób?

P. - Uczę się tego, Ŝeby raczej posługiwać się moją energią niŜ przyswajać
ból. Pasmo energii współczucia jest podobne do basenu wypełnionego
cieczą, w którym mogę pływać i stawać się częścią danej emocji, dzięki
doświadczeniu tak subiektywnemu, iŜ nie potrafię ci go opisać. Towarzyszy
mi ono, gdy pracuję nad zachowywaniem spokoju w oceanie nieszczęść."
O jejku, ocean nieszczęść, czy to nie przesada? Jasne Ŝe lepiej być
basenem współczucia niŜ oceanem nieszczęść. Tak ja sądzę, ale co myśli
moja rybka w akwarium, zestresowana magnetycznym urządzeniem
zbierającym glony ze ścianek? Czy ona wie, Ŝe ja chcę dobrze dla niej, czy
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moŜe wolałaby, Ŝeby moje Ŝyczenia były mniej dobroczynne, a bardziej
zbliŜone do jej Ŝyczeń?

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. pisz,pisz Kasiu :-) • autor: Edyta Murzynowska-Rogala2013-07-17 15:22:16
Kasiu idzie na bestseller, no mówię Ci :-) i jeszcze co by był pieniądzodajny.
javascript:nicTemp(); o ekonomistce (to Twoje wykształcenie?, tak pamiętam) w
ezoteryce nie słyszałam, i byłoby na stare lata jak znalazł :-)
Popraw

Usuń

2. ten link com go wstawiła • autor: Edyta Murzynowska-Rogala2013-07-17 15:24:12
to taki był wyszedł z tytułem i czymsik jeszcze, czyli ja go nie widzę
tu powtarzam, Ŝeby było widać
http://www.dobreksiazki.pl/b171-dlonie-pelne-swiatla.htm
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40. Gdzie naprawdę byliśmy (3) Techniki
manipulacyjne dla dusz.
I znowu czytam zapisane fragmenty:

„Dr N. - Nie pojmuję, czemu wysłano cię na martwy świat.
P. - Nie tyle martwy, co opuszczony. Kiedy przybyliśmy tam na szkolenie,
przybraliśmy przezroczystą formę, przypominającą humanoidalny wygląd
dawnych Galathian. (śmieje się)
Dr N. - Opowiedz mi o nich.
P. - Właśnie się nad tym zastanawiałem... były to Ŝółtawozielone istoty,
bardzo wysokie i wiotkie, bez widocznych stawów... miały wielkie,
wielofasetowe owadzie oczy...
Dr N. - A jaki mieli charakter?
P. - Galathianie byli bardzo uczeni, ale głupi -jak my wszyscy. Uwierzyli w
to, Ŝe są niezwycięŜeni.
Dr N. - Ale jaki był cel przybycia na tę planetę? CzyŜ nie panowała tam
pustka?
P. - Nie rozumiesz? Ich linie czasowe wciąŜ istniały. Znaleźliśmy się tam, by
przećwiczyć krzyŜowanie się z dawną historią tego miejsca. Był to swoiście
egzotyczny świat, ze zniszczonymi stacjami kosmicznymi, które wciąŜ
jeszcze krąŜyły wokół planety. Na jej powierzchni znajdowały olbrzymie
mieszkalne sfery, puste teraz i zrujnowane... rośliny pieniące się w dawnych
budynkach naukowych, rozproszone, rozpadające się pozostałości tej
niegdyś wielkiej cywilizacji
Dr N. - Czym zajmujesz się wraz z pięciorgiem swych kolegów z klasy?
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P. - Wysyłamy naszą energię... i przepływamy przez korytarze ich
przeszłości. Jeden z nauczycieli pomaga nam wyregulować nasze oscylacje
tak, by krzyŜowały się z pewnymi okresami galathiańskiej historii.
Docieramy do niej fragmentarycznie, gdyŜ brakuje nam umiejętności... ale
niektóre sceny z okresu ich potęgi są bardzo wyraziste.
Dr N. - Zatem nic z przeszłości nigdy naprawdę nie ginie?
P. - Nie, nie ginie. ChociaŜ Galathianie zniknęli, wszystko, co robili, w
pewnym sensie nadal Ŝyje..." ich triumfy... ich upadek. .. moŜemy uczyć się
na ich błędach. Potrafię wywołać pewne momenty... rozmawiających
ludzi... to, co myśleli, zanim zostali podbici przez obcą rasę i zasymilowani
przez jej kulturę, daleko stąd. Galathianie posługiwali się muzyczną mową,
która unosi się w pobliŜu ich zniszczonych statków kosmicznych i
opustoszałych ulic.
Dr N. - Jaki jest twój ostateczny cel, Obidomie?
P. - Kiedy zyskam biegłość, będę pełnił funkcję doradcy planistów, którzy
projektują dla ludzi określone sytuacje, będę pomagał bibliotekarzom...
wspierał koordynowanie wyborów w sferze Ŝycia (tzn. w Kręgu) - tego typu
zajęcia. „
JuŜ jasne, nie naleŜy tego traktować powaŜnie, tylko jako literaturę. Ale
moŜe uda mi się uszczknąć jakieś fragmenty na potrzeby mojego
opowiadania. Szkoła dla dusz?... Hm... Nienajlepszy pomysł. Szkoły z
klasami, nauczycielami i tak dalej to juŜ przeŜytek. Ale są ładnie
powiedziane rzeczy. Jak na przykład: „przepływamy przez korytarze ich

przeszłości” czy „regulujemy oscylacje”. Trochę w stylu systemu TAED w
proszkach do prania. Ale juŜ projektowanie dla ludzi określonych sytuacji
czy koordynowanie wyborów całkiem mi się nie podoba!
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Agresor napadający na jakiś kraj właśnie projektuje dla ludzi określony
sytuacje, a potem gdy juŜ go podbije pozostaje mu koordynacja wyborów.
Mimo to czytam dalej:

„Rozpocznę od stwierdzenia, Ŝe nigdy nie zetknąłem się z przypadkiem
wniknięcia duszy w płód w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąŜy. Powód,
dla którego dusze nie rozpoczynają tego skomplikowanego połączenia z
płodem przed upływem kwartału, jest całkiem prosty - w tym stadium
rozwoju płodowego nie ma jeszcze wystarczającej ilości tkanki mózgowej,
by dusza mogła zacząć swą pracę. Mam bliską przyjaciółkę, która jest
pielęgniarką połoŜną w duŜym szpitalu w Oregonie. Kiedy usłyszała, jak
wygłosiłem to twierdzenie w ogólnokrajowej audycji radiowej, zadzwoniła
do mnie i powiedziała: „Michael, dlaczego nie pozwolisz tym małym
istotkom, by miały swoje dusze?" Była wyraźnie zła na mnie z powodu
kwestii - które dzieci mają, a które nie mają duszy, jeśli nie dochodzi do
narodzin. Odpowiedziałem coś w tym stylu, Ŝe to nie ja ustalam reguły,
więc proszę, Ŝeby nie obwiniać posłańca o to, Ŝe przynosi złą wiadomość.
Przypuszczam, iŜ ta opiekunka niemowląt, która widziała tak wiele tych, co
nie przeŜyły, uwaŜała Ŝe płód posiadający od momentu poczęcia duchową
toŜsamość otrzymuje w jakimś sensie większą duchową pociechę niŜ gdyby
nie miał duszy.”
No, no, to juŜ brzmi jak polityka!

„Dusz nie przydziela się do niemowląt losowo. Stwierdziłem, Ŝe gdy matka z
jakiegokolwiek powodu traci dziecko, istnieją duŜe szanse na to, Ŝe dusza
tego niemowlęcia powróci do niej znowu w jej następnym dziecku. Jeśli zaś
ta matka nie urodzi kolejnego dziecka, dusza moŜe wrócić jako inny bliski
członek jej rodziny, poniewaŜ taki był pierwotny zamysł. Kiedy Ŝycie jest
krótkie, dusze nazywają te Ŝywoty "wypełniającymi", które równieŜ mają do
odegrania jakąś rolę w Ŝyciu rodzica. Oto przykład:”
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Ale to ciekawe, moŜe będą jakieś argumenty w sprawie in vitro. NiewaŜne
ile komórek jajowych się pobiera, ile zapładnia ile wreszcie zarodków
zamraŜa, wejść w nie moŜe tylko jedna dusza. No i problem sam się
rozwiązał.

„Ego definiowane jest jako Jaźń - stworzona w postaci duchowej substancji,
na którą nakładają się doznania. Ta psyche określa duszę, jednakŜe istnieje
teŜ odmiana ego zdegradowanego do poziomu mózgu, które doświadcza
zewnętrznego świata za pomocą zmysłów rządzących akcją i reakcją. Jest
to ten funkcjonalny organizm - stworzony przed przybyciem duszy - z
którym musi się ona połączyć w łonie matki. W pewnym sensie mamy tu do
czynienia z dwoma ego; jest to dla mnie najbardziej widoczne podczas sesji
regresyjnej, gdy zabieram moich pacjentów do Kręgu oraz później, kiedy
przyłączają się do płodu. To właśnie w płodzie naprawdę rozpoczyna się
partnerski związek ciała i duszy.
Wydaje mi się, iŜ dusza i mózg nowego niemowlęcia są początkowo dwoma
oddzielnymi i wyraźnie odrębnymi bytami, i dopiero stają się jednym
umysłem. Niektórych ludzi niepokoi ten mój pogląd dotyczący dwóch
bytów, czyli dualizmu ciała i ducha, gdyŜ sądzą, iŜ wynika z niego, Ŝe
chociaŜ nieśmiertelny charakter duszy nie zostaje unicestwiony, to
tymczasowa osobowość ciała umiera. JednakŜe to właśnie dusza, we
współpracy z umysłem ciała, stwarza niepowtarzalną osobowość
pojedynczej Jaźni. ChociaŜ fizyczny, cielesny organizm umrze, dusza, która
zajmowała to ciało, nigdy nie zapomni, Ŝe dzięki niemu doświadczyła Ŝycia
na Ziemi w określonym czasie i miejscu. Widzieliśmy, jak dusze potrafią
pamiętać i odtwarzać tych, którymi były w danych Ŝywotach.
KaŜde fizyczne ciało posiada własny, unikalny wzór, zaś koncepcje, idee i
poglądy kaŜdego umysłu ludzkiego są bezpośrednio związane z duszą
zajmującą to ciało.”
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Dalej jednak nie jest tak róŜowo.
„P. - Zazwyczaj wnikam w rozwijający się mózg około czwartego miesiąca -

nasi przewodnicy pozostawiają nam pod tym względem pewną swobodę ale nigdy nie później niŜ w szóstym. Po wejściu do łona matki wytwarzam
czerwone światło spręŜonej energii i kieruję je w górę i w dół kręgosłupa
niemowlęcia - wzdłuŜ sieci neuronów prowadzącej do mózgu
Dr N. - Dlaczego światło ma czerwony kolor?

P. - To zapewnia mi... szczególną wraŜliwość na fizyczne odczucia tej nowej
osoby. Łączę ciepło mojej energii z szaroniebieską substancją mózgową.
Przed moim wniknięciem mózg jest po prostu szary. To, co robię,
przypomina włączenie świateł w ciemnym pokoju, pośrodku którego rośnie
drzewo.
Dr N. - Zgubiłem się. Wytłumacz mi, o co chodzi z tym drzewem.

P. (powaŜnie) - Drzewo to pień mózgowy. Lokuję się pomiędzy dwiema
półkulami mózgowymi, by zyskać najlepszy wgląd w to, jak funkcjonuje ten
system. Potem przesuwam się wokół gałęzi tego drzewa, Ŝeby zbadać
zespół obwodów. Chcę poznać gęstość energii we włóknach okręgu kory
mózgowej otaczającej wzgórze wzrokowe... Pragnę się dowiedzieć, w jaki
sposób ten mózg myśli i jak rozpoznaje zewnętrzne obiekty.
DrN. - Jakie znaczenie ma gęstość energii w mózgu lub jej niedostatek?

P. - Nadmierna gęstość pewnych określonych obszarów mózgu oznacza
istnienie zatorów, które blokują połączenia między neuronami i zmniejszają
sprawność jego działania. Zamierzam przy pomocy mojej energii dokonać
pewnych korekt tych blokad drogowych, jeśli zdołam - wiesz - podczas gdy
mózg wciąŜ jeszcze się formuje.
DrN. - Potrafisz przekształcić sposób, w jaki mózg się rozwija?
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P. (śmieje się ze mnie) - Oczywiście! Myślałeś, Ŝe dusze są tylko pasaŜerami
tego pociągu? Stymuluję te obszary bardzo nieznacznie.”
Mam cię! To niekonsekwencja zasadnicza. P wnika zazwyczaj w ciało płodu
około 4 miesiąca i „Pragnie się dowiedzieć, w jaki sposób ten mózg myśli i
jak rozpoznaje zewnętrzne obiekty.”. Czy mózg czteromiesięcznego płodu
moŜe rozpoznawać jakieś zewnętrzne obiekty?
„P. - Mówiąc szczerze, dla mnie połączenie nie jest jeszcze wtedy

ukończone. Rozmawiam z moim ciałem jako drugi, osobny byt aŜ do
szóstego roku jego Ŝycia. Lepiej nie dokonywać na siłę od razu pełnej fuzji.
Przez pewien czas bawimy się w rozmaite gry jak dwie odrębne osoby.
Dr N. - ZauwaŜyłem, Ŝe wiele małych dzieci mówi do siebie, jakby był z
nimi jakiś wyimaginowany towarzysz zabaw. Czy rozmawiają wtedy ze
swoją duszą?
P. (uśmiecha się) - Owszem, chociaŜ takŜe nasi przewodnicy bardzo lubią
bawić się z nami, kiedy jesteśmy małymi dziećmi. A czy zauwaŜyłeś, Ŝe
równieŜ starsi ludzie często mówią sami do siebie? Na swój sposób
przygotowują się do rozstania, czekającego ich na drugim końcu Ŝycia.”
JeŜeli więc mówię czasem do siebie, to juŜ we mnie jest mniej mnie niŜ
przedtem, a kto wie, czy nie zagnieździł się tam pewien P. wdający się w
dialog z moją duszą by przygotować mnie do końcowego rozstania. Wcale
mi się to nie podoba, zwłaszcza gdy pomyślę, Ŝe to moŜe on reguluje moje
oscylacje i tym samym prowokuje mnie do napisania kolejnych odcinków
„Babci” (albo do zaprzestania ich pisania).
Wolę juŜ własne fantazje.

Katarzyna Urbanowicz
1. :-) • autor: Edyta Murzynowska-Rogala2013-07-18 10:41:31
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a najpiękniejsze są Twoje komentarze. Bo tekst dr N. był dla mnie niestrawny, ale
przy Twoim poczuciu humoru, całkiem fajna oscylacja wyszła.
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41. Siedzi baba na cmentarzu
W latach mojego dzieciństwa powtarzało się bachorom taki z lekka
przeraŜający wierszyk:

Siedzi baba na cmentarzu
trzyma nogi w kałamarzu
przyszedł duch
babę w brzuch
baba fik
a duch znikł
Potem były jeszcze inne wyliczanki. Jedna z nich, jakby w przeczuciu
mojej starości utkwiła mi w pamięci do dziś:

W słonecznym cieniu
na miękkim kamieniu
siedziała stojąc młoda staruszka
i nic nie mówiąc rzekła:
Jaki dziś upalny mróz!
Tragedie ludzi zdobywających najwyŜsze szczyty w śniegu, mrozie i
zmęczeniu przepływają obok nas niczym owe makabryczne wyliczanki
powtarzane przez telewizyjnych prezenterów na zmianę z informacjami o
katastrofach, powodziach, poŜarach i reklamowymi sloganami w rodzaju

Dziś to juŜ nas nie kręci. Słuchając namiętnych tonów w ich głosach
myślimy sobie: co taki człowiek liczący sobie lat pięćdziesiąt albo
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sześćdziesiąt kilka szuka w tak nieprzyjaznej okolicy? Czy chce jeszcze
innym udowodnić, Ŝe jego młodość nie minęła całkowicie, Ŝe jeszcze jest
zdolny do krańcowych wysiłków, czy moŜe, właśnie szuka swojego końca
tam, gdzie sam sobie wybrał a nie tam, gdzie ulokują go bliscy i obcy
specjaliści? Dlaczego jednak naraŜa innych, młodych, nie tylko fizycznie ale
i moralnie, wystawiając na próbę ich gotowość do niesienia pomocy koledze
w tarapatach, gotowości przeciwstawianej krańcowemu wyczerpaniu i
własnej zdolności do przeŜycia?
W młodości uwielbiałam wspinaczkę. Byłam szczupła, o drobnej kości
lekka i nieustępliwa. Sama wspinaczka, to nie było nic przyjemnego, juŜ
wówczas miałam nierozpoznane problemy z sercem. Jednak odpowiednio
dawkując wysiłek, zmagając się ze sobą i ze swoim zniechęceniem
wchodziłam na róŜne polskie szczyty (doskonale wiem, Ŝe kuda im do
Himalajów!). Potem, gdy juŜ padłam i zdychałam, właściwie nie obchodziły
mnie piękne widoki. Obchodził mnie i podniecał klimat szczytu.
Przekonanie, Ŝe pokonałam siebie, na zmianę z wraŜeniem, Ŝe nastąpił
niesłychanie doniosły moment w moim Ŝyciu, co potwierdzały: inne
powietrze, wiatr owiewający ciało, bliskość płynących chmur (nie
rozumiałam dlaczego chmura jest rodzaju Ŝeńskiego, instynktownie
uwaŜałam powinno być: „ten chmur”) i upał, który nie wiadomo czemu
uznawałam za nuŜący na dole, a podniecający na górze. No i samotność
wspinacza – sama decydowałam o sobie i na nikogo nie musiałam liczyć, za
nikogo odpowiadać.
Nie rozumiałam tych, którzy przedkładali zimę nad lato. Owszem,
zimą moŜna było jeździć na nartach i to chyba juŜ wszystko, co moŜna o
niej dobrego powiedzieć. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy wspinać się na
górę zimą, zresztą w Tatrach zawsze przestrzegano zakazu korzystania z
pieszych szlaków. ZjeŜdŜanie na nartach wydawało mi się nudnym
zajęciem, zaraz trzeba było wchodzić na górę i tak w kółko; zresztą miałam
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tylko narty biegówki (wypoŜyczalni wówczas nie było, ani wyciągów
oczywiście), w pobliŜu park Bielański, co zaspokajało moją potrzebę ruchu i
widoków.
Zima była w moim otoczeniu, równinnej Polki, naturalnym czasem
siedzenia przy piecu, czytania i innych domowych rozrywek i oczywiście
czekania na wiosnę, w przeciwieństwie do górali, którzy z racji naturalnych
warunków musieli zapewne takŜe zimą się wspinać. Wspinać się, ratować
idiotów albo konspirować w czasach okupacji — mieli więc racjonalne
powody swoich bohaterskich zachowań.
Nie chcę przez to powiedzieć, Ŝe tragedie biorą się z nie
respektowania tego, co naturalne: klimatu, nawyku, kultury danych okolic i
wieku zwłaszcza. Ale coś w tym tkwi, Ŝe w dzisiejszej kulturze nie najmłodsi
juŜ ludzie podejmują wyzwania na przekór temu, czego naleŜałoby po nich
oczekiwać. Nie zawsze przynosi to dobre rezultaty: starsza pani,
wymalowana jaskrawo (bo przecieŜ oczy juŜ nie te i czasem niedowidzą)
uczesana w fryzurę za czasów jej młodości, w której kiedyś wyglądała
olśniewająco, jednak dziś ma rzadziuchne włosy i hodowanie ich w długości
do pasa nie dodaje uroku — nie osiąga swoimi staraniami załoŜonego
rezultatu, bo osiągnąć go nie moŜe, chociaŜ swojemu wyglądowi poświęca
trzy razy tyle czasu ile w młodości. Gdyby to widziała.
Zaczynający dzień od piwka niedomyty stary podrywacz, błąkający
się po osiedlu, poniewaŜ splajtowały trzy kolejne warzywniaki, pod którymi
wystawał i zaczepiał nieco młodsze panie, pogubił się. Brak adresów, pod
którymi brylował, wpędza go w głęboką depresję, ale nawet na jotę nie
zmienia swojego zachowania. Mógłby w końcu się trochę umyć, wypachnić,
zatuszować to poranne piwko albo przenieść go na wieczór, być trochę
mniej nachalnym i pójść gdzieś indziej, na przykład do klubu emerytów, czy
pod Biedronkę i dalej podrywać. W końcu kiedyś był chyba przystojnym
męŜczyzną i te resztki prezencji mu zostały; cóŜ, gadki ma takie jak w PRL-
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u, chamusiowate, uraŜające kobiecą wraŜliwość i powtarzalne; no i
przywiązał się do nieistniejących juŜ warzywniaków. Nie namawiałabym go
do kompletnej odmiany, do nauczenia się obsługi komputera (pobliski dom
kultury oferuje starszym ludziom stosowne kursy) i prób randkowania w
sieci, małej modyfikacji tekstów podrywu; to byłaby za radykalna wolta —
ale trochę stonować swój sposób bycia mógłby z korzyścią dla siebie i
otoczenia. Gdyby to widział.
MoŜe nietaktem jest z mojej strony po tych obrazkach nawiązanie do
himalaistów; ale problem jest tego samego rodzaju, choć oczywiście na o
wiele wyŜszym poziomie Ŝyciowej kariery.
Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy najwyŜszy szczyt świata, Mount
Everest był jeszcze niezdobyty. Kolejne wyprawy podejmowały wyzwania i
musiały zawracać, aŜ wreszcie w 1953 roku zdobył szczyt i powrócił cało
Edmund Hillary, ale zrobił to w towarzystwie Szerpów niosących bagaŜe,
którzy długo się nie liczyli, chociaŜ mieli gorzej, bo zmuszeni byli do
większego wysiłku. Jeden z nich (Tenzing) dostąpił zaszczytu i stanął na
szczycie, ale o ile dobrze pamiętam, rzadko wymieniano jego nazwisko,
choć sam Hilary go forsował. Ostatnio doniesiono, Ŝe szczyt zdobył Piotr
Cieszewski , w dodatku w podróŜy poślubnej, a jego małŜonka weszła na
nieco niŜszy szczyt. Bardzo to pięknie, ale czy to juŜ jest to samo?
W tamtych czasach dyskutowano o uŜywaniu masek tlenowych w
czasie wspinaczki, podobnie jak dziś o dopingu. Uznano jednak, Ŝe zdobycie
szczytu bez nich nie jest moŜliwe, chociaŜ waŜyły kilkanaście kilogramów.
Ubrania himalaistów przypominały zwykłe ubrania: puchowe kurtki, swetry
z golfem, kilka par rękawiczek staroświeckie okulary.
We wspomnieniach Hilarego moŜemy poczytać o jego śniadaniu
przed zdobyciem szczytu: limoniada z cukrem i puszka sardynek. Dziś
technika, strategia i organizacja wypraw jest nieporównywalna z ówczesną,
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inne są etapy, ubrania, obuwie, sprzęt; Ŝywność to nie zwykłe puszki ze
sklepu; niekoniecznie trzeba być himalaistą Ŝeby zdobyć ten szczyt,
dysponując technicznym wsparciem, jak zrobiła to aktorka, Martyna
Wojciechowska.
Stąd moŜe bierze się przekonanie weteranów zdobywców (szczytów i
innych „pików”), Ŝe czas zatrzymał się dla nich w miejscu i nic się nie
zmieniło; zawsze mieli i będą mieli najwyŜsze kwalifikacje, potwierdzone ich
osiągnięciami, sukcesami, uznaniem i zazdrością środowiska — i nic tu nie
moŜe ulec zmianie. Czasami mają szczęście, jak 80-letni zdobywca szczytu
Mount Everest, który „bardzo się zmęczył” lub 80-cio paro-letnia babcia,
skacząca spadochronem ze wsparciem kilku podtrzymywaczy. Czasami.
Jednak ich smak Ŝycia jest spaczony. Przyzwyczajeni do ostrych
przypraw nie spróbują niczego innego, trwają przy swoim, jak wymalowana
i wytapirowana babcia czy podrywacz spod warzywniaków – choć
oczywiście na o wiele wyŜszym poziomie. W swoim dąŜeniu do utrzymaniu
się na fali czasem pociągają za sobą innych i to jest przeraŜające i naganne.
Gdyby to widzieli.
Lepiej by było, Ŝeby spoczęli w fotelach i zajęli się światem
nierzeczywistym.

Katarzyna Urbanowicz

komentarze
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42. Królik w cylindrze
Pewien utalentowany chłopiec zabawiał swoją mamę i mnie
sztuczkami, których się ostatnio nauczył z jakiejś ksiąŜki. Najpierw odgrywał
Ŝartobliwie scenki, kiedy wróŜka podaje komuś numery do losowania w
totka i połoŜył cały dowcip, poniewaŜ nie wiedział, Ŝe numerki w totku nie
są większe niŜ 49. Niemniej scenka była zabawna i znakomicie
podchwytywała sposób mówienia wróŜów i wróŜek w telewizyjnych
programach ezoterycznych. Potem trafnie odgadł, o jakiej cyfrze mama
pomyślała – wymieniając kolejno i przyglądając się jej reakcjom zatrzymał
się w momencie, gdy jej twarz ozdobił uśmiech. Ośmielony tym sukcesem
przystąpił do bardziej skomplikowanego testu. Wyciągnął swoją komórkę,
podał mamie i kazał wpisać jakiś wyraz, który podjął się odgadnąć. Potem
odwrócił telefon ekranem do dołu i odłoŜył go na stół. Dowiedziawszy się,
Ŝe wyraz ten jest rzeczownikiem i Ŝe ma pięć liter poprosił mamę o
sprawdzenie czy przedmiot, który oznacza wpis znajduje się w pokoju, w
którym byliśmy. Ja juŜ wiedziałam, jaki to był wyraz, choć nie miałam
pojęcia dlaczego.
Mama odpowiedziała, Ŝe nie wie, bo nie zdąŜyła się dokładnie
rozejrzeć; tymczasem chłopiec namówił ją, aby obeszła go dookoła uwaŜnie
wszystkiemu się przyglądając i wykorzystawszy chwilę jej nieuwagi, zajrzał
na odwrócony ekran komórki.
Mama chłopca, spodziewając się, Ŝe będzie się jej zachowaniu
dokładnie przyglądał, obeszła pokój zwracając uwagę na dzbanek z
kompotem, wystawkę karafek, przyprawy zgromadzone na tacy, ksiąŜki i
płyty na półkach oraz przyglądając się uwaŜnie (nie wiadomo czemu)
ekranowi telewizora. Obejrzawszy wszystko dokładnie oświadczyła, Ŝe
przedmiot jest w pokoju.
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Syn udając powaŜny namysł i licząc coś na palcach oświadczył
triumfalnie, Ŝe wie, co mama napisała. Tym wyrazem jest RYBKA –
pływająca w akwarium.
Skąd ja to wiedziałam znacznie wcześniej? Proste, wiedziałam zanim
ona ten wyraz jeszcze zapisała w komórce. CzyŜbym była jasnowidzącą?
Bynajmniej. Siedziałam na fotelu, przodem do niej, a tyłem do akwarium.
Ostatni raz, kiedy się widziałyśmy, tego akwarium nie było, bo mój wnuk z
synem przynieśli go Ŝeby mieć spokojną głowę przed wakacjami i urlopem.
Mama chłopca, zastanawiając się jaki napisać wyraz odchyliła głowę w bok,
bo prawdopodobnie mój fotel zasłaniał jej widok, a chciała sprawdzić, czy w
akwarium coś pływa. Oczywiście do wyboru wyrazu RYBKA nie
potrzebowała sprawdzania, czy takowa istnieje, starczyłoby, Ŝeby ten wyraz
po prostu pomyślała. Jeszcze lepiej dla niej (a gorzej dla chłopca) byłoby,
gdyby pomyślała inny wyraz, nawet rzeczownik typu: PRAWDOMÓWNOŚĆ,
PRZEWIDYWALNOŚĆ, a jeszcze lepiej czasownik czy imiesłów typu
ROZTRZĄSAJĄCY, POKĄSANY itp.
Uświadomiłam sobie wówczas, Ŝe moje wyciąganie wniosków w wielu
sprawach oparte jest właśnie na obserwacji, którą się zapomina po
wykorzystaniu i często zaprzecza, Ŝe w ogóle istniała. MoŜliwe, Ŝe dotyczy
to takŜe kart Tarota czy innych technik wróŜebnych.
W zakurzonych kątach pamięci, w zawieszeniu, mamy jakiś obraz,
który poniewiera się od jakiegoś czasu, nieprzydatny do niczego, jak owe
zerknięcie z odchyleniem głowy na nowy przedmiot w domu – akwarium i
przywołany do Ŝycia jeŜeli i wówczas, kiedy moŜe do czegoś się przydać.
Pewnego dnia moja znajoma, pani dobrze po sześćdziesiątce
zapragnęła zadać pytanie kartom tarota. Została wdową, dzieci przebywały
za granicą i czuła się bardzo osamotniona. Jej pytanie dotyczyło mitycznego
Avalonu, do którego mogłaby trafić na stare lata w towarzystwie dawnej
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sympatii, która właśnie pojawiła się na horyzoncie. Mogłaby – gdyby karty
tak chciały.
Kiedy postawiłam jej karty tarota — bardzo nieśmiało, bo dopiero
zaczynałam — jako karta pierwsza, pokazująca ogólny ogląd sytuacji
pojawił się Rycerz Kielichów, którą to kartę zinterpretowałam, zgodnie z
przewodnikiem WJ jako „zakochana dominująca i zdobywcza kobieta lub
męŜczyzna którego plany obracają się wokół kobiet (albo jedno i drugie)”, a
poniewaŜ nie byłam przekonana, Ŝe pani ta jest bardzo zakochana i nie była
bynajmniej osobą dominującą i zdobywczą, raczej pewnym rodzajem
bluszczu, potrzebującym mocnej podpory męskich ramion uznałam, Ŝe ten
męŜczyzna, delikatnie mówiąc, poszukuje korzyści w związku z nią. Jako
karta druga, ostrzegająca, pojawiła się Królowa Monet, wg wskazówek WJ
„UwaŜaj na osobę korzystającą z cudzych bogactw i samą niczego nie
tworzącą”, co w sposób oczywisty potwierdzało moją hipotezę. Podobnie
wyglądało pytanie o partnerów — 10 Monet — „konieczność dzielenia się
majątkiem, odejście pieniędzy do ludzi z którymi się zwiąŜesz”. Byłam juŜ
pewna, Ŝe pani ta ma niewiele szans trafić w towarzystwie ukochanego do
Avalonu, zwłaszcza, Ŝe największy jej majątek stanowiło duŜe piękne
mieszkanie, jednak podarowane wcześniej córce. Najdelikatniej, jak
mogłam powiedziałam pani o tym, na co wskazują karty, ale szukając dla
niej jakichś pozytywów, Ŝeby jej krańcowo nie zdołować dobrnęłam aŜ do
13 pozycji „Karty nowych odległych początków i tego co nieświadome”. I tu
rzeczywiście mogło być jakieś pocieszenie: Giermek Kielichów zgodnie z WJ
„wielka rola wiernego giermka, jeszcze nie prędko i na razie nie musisz brać
go pod uwagę.” Na razie nie musisz, ale pociesz się, kiedyś, jak doŜyjesz,
dostaniesz wiernego przyjaciela.
To było kilka lat temu. Postąpiłam jak wróŜka przedrzeźniana przez
opisanego wcześniej chłopca — obejrzałam sobie wcześniej delikwentkę,
wiedziałam mniej więcej jak wygląda ta rybka, co pływa w akwarium, bo ją
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znałam; przekalkulowałam sobie, Ŝe znajoma naleŜy do łatwych łupów (ja
sama, gdy owdowiałam natychmiast spotkałam się z kilkoma propozycjami
z których więcej niŜ połowa ewidentnie miała na celu znalezienie
mieszkania z wiktem i opierunkiem) i moje przekonania w jakiś sposób
zawaŜyły na wynikach dywinacji. Wyciągnęłam więc wróŜbę, jak kuglarz
królika z kapelusza lub chłopiec zapiski matki z telefonu i pozwoliłam pani
tej wierzyć, Ŝe jej przyszłość w Avalonie nie rysuje się tak róŜowo, jak by
chciała.
To było kilka lat temu. Dawna sympatia gdzieś zniknęła, bo pani nie
zdecydowała się zaprosić go do wspólnego zamieszkiwania, moŜliwe Ŝe na
skutek sugestii kart, a moŜe sama tego nie chciała (w końcu mieszkanie w
mglistym Avalonie to nie to samo co wspólne przebywanie w nawet duŜym
M-6) i tak to wyglądało.
Jednak po tych kilku latach ten sam pan pojawił się na nowo. Był juŜ
w jakimś związku i nic od pani nie chciał poza tym, Ŝeby od czasu do czasu
spotkać się i porozmawiać. Chodzili na spacery, czasem wpadali na kawę.
Zaczął od Rycerza Kielichów; skończył na Giermku Kielichów, więc posuwał
się pod prąd. Tego juŜ nie mogłam wykoncypować; nie pasowało do mojej
teorii, wyszło po prostu z kart.
Więc byłam oszukańczym sztukmistrzem czy rzeczywiście karty
przemówiły przeze mnie?

Katarzyna Urbanowicz
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43. Nic nie jest takie, jakim się wydaje
Wczorajszy dzień przybliŜył mi nieco szamańskie przeŜycia w takt
bębnów oraz zakopywania w ziemi. Po czterech latach nieustających bólów
wymogłam na NFZ skierowanie na badanie, które ma szansę wykazać, co
mi właściwie jest i dlaczego Ŝyję w nieustannym bólu. Przeczytałam zresztą
w GW artykuł o kobiecie, która z podobnego powodu (choć natęŜenie jej
bólu było nieporównywalne z moim, o wiele bardziej dokuczliwe) nie mogąc
uzyskać recepty na opiaty, traktowana paracetamolem, panadolem i innymi
erzacami leków przeciwbólowych skarŜy Państwo Polskie do Trybunału
Europejskiego o tortury. Pani ta, wykształcona osoba, piastująca
odpowiedzialne stanowiska międzynarodowe, dostawszy się w łapy NFZ
przeŜywa mniej więcej to co ja — choć parę lat jest młodsza. Jej oferowano
psychotropy (mnie na szczęście nikt takiego nie proponuje, bowiem mój ból
nie jest na tyle silny, Ŝebym wychodziła z siebie i skamlała o pomoc,
chociaŜ miałam juŜ pomysł, Ŝeby szukać pomocy u dostawców nielegalnych
narkotyków). Mnie kaŜą się odchudzać, ale jak się odchudzać, kiedy kaŜdy
krok, kaŜde poruszenie sprawia ból – to jest spirala wzajemnie się
nakręcająca. Nie chodzisz, nie spalasz, tyjesz od herbatki bez cukru i sałatki
z pomidorka. Kiedy chodzisz i się poruszasz – czujesz ból, więc wolisz leŜeć
i czytać. Zastygać w swoim kokonie. Jej – poniewaŜ bólu nie była w stanie
zlokalizować – przypisano niezrównowaŜenie emocjonalne. I u niej i u mnie
występuje ucisk na jakiś nerw. Mam szczęście, Ŝe mój nerw jest mniej
waŜny.
A więc po blisko czterech latach cierpień, skierowana zostałam z
poradni leczenia bólu na owe kosztowne i ekskluzywne, szamańskie
badanie. Zrobiono to tylko dlatego, Ŝeby jeden specjalista mógł udowodnić
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drugiemu specjaliście, Ŝe jest kretynem. Inaczej takie babcie po 60-70 - tce
nie zasługują na tak drogą diagnostykę.
Zamknięto mnie w ciasnej tubie na godzinę (na szczęście chłodził
moją rozgrzaną głową miły wiaterek), ale uprzedzono o okropnym hałasie i
wręczono stopery do uszu i nadmuchiwany balonik napędzający dzwonek.
Niestety, stopery wypadły zaraz, bo coś nie pasowały do moich uszu, a ja,
odkąd w dwudziestym drugim roku Ŝycia odzyskałam słuch po przekłuciu
bębenków w dzieciństwie, cierpię na nadwraŜliwość w tym zakresie, a więc
nie mogę chodzić do kina na nowości i kibicuję wszelkim posunięciom
prawnym, mającym na celu ograniczenie agresywności akustycznej reklam
w telewizji i gdziekolwiek.
Tak więc stopery natychmiast mi wypadły z uszu, a przyrząd
unieruchamiający moją głowę i moje łokcie oraz nakaz technika i mój
entuzjazm z powodu doczekania się wreszcie realizacji powaŜnej
diagnostyki posunęły mnie naprzód w decyzji wytrwania, aŜ do świadomego
wypuszczenia z dłoni dzwonka ratunkowego.
Dźwięki zaatakowały nie tylko mój nadwraŜliwy słuch, ale całą moją
jaźń. O ja głupia, bałam się szamańskich bębnów nie wiedząc, Ŝe
zaserwowana mi dyskoteka jest czymś o wiele okrutniejszym, bo
bezosobowym i nieuchronnym. Wiedziałam, Ŝe badanie potrwa godzinę i
musiałam z tą wiedzą jakoś sobie poradzić. Wytrwać bez względu na
wszystko.
Sekwencja kaŜdego rodzaju dźwięków trwała około pięciu –
dziesięciu minut. Na początku były one odraŜająco agresywne, potem, w
miarę upływu czasu, poprzez moje próby oswojenia ich, stawały się
łatwiejsze do zniesienia, niestety, sekwencja zbyt była krótkotrwała, Ŝeby
zagnieździć się w mojej autosugestii nakierowanej na traktowanie ich jako
szamańskich. Kiedy byłam juŜ gotowa do pogrąŜenia się w świecie ułudy i
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wymuszonego odlotu, dźwięk zmieniał swój rytm i ponownie stawał się
agresywnie brutalny i nieprzekonywujący.
Tak więc, mimo ogromnej chęci nakłonienia dźwięków do
wyzwolenia we mnie szamańskości, rezultaty były nikłe. Co prawda, miałam
nagrania bębnów szamańskich i rezultaty ich wysłuchiwania były podobne;
jednak świadoma, Ŝe istnieją melodie wyzwalające we mnie siłę w głębi
ukrytą, melodie nagrane, ale nie odtwarzane z racji powodowania zaburzeń
rytmu serca (Viens, viens...) próbowałam oddzielić szamańskość od emocji i
wykorzystać pojawiającą się niespodziewanie okazję. Niestety, nie dało się.
Nawet lęk przed grobową jaskinią w postaci tuby, do której mnie wessano,
został zniwelowany licznymi okienkami wpuszczającymi światło i
wiatraczkiem tłoczącym powietrze; no i oczywiście ratunkowym balonikiem
napędzającym dzwonek. I mogłam zawsze otwierać oczy, kiedy miałam
ochotę.
Nie doznałam Ŝadnych wizji, choć bardzo tego chciałam. Skoro
musiałam przeŜyć tę najbliŜszą godzinę, pragnęłam wyciągnąć z niej
wszystko, co moŜliwe, niczym lichwiarz obierający biedaka z ostatnich
łachów, bowiem jego brudną koszulę wykończono przypadkowo jakimś
haftem. Czy dźwięki były nie takie, czy moŜe przymus zamknięcia w tunelu
pseudo – szamańskim przeszkadzał, czy wreszcie drgania ciała, których
doznawałam w swoim wnętrzu, choć nie miałam Ŝadnego metalu w sobie,
bo wyjęłam nawet kolczyki, blokowały moje moŜliwości? Zanim
zrozumiałam, co spowodowało tę róŜnicę badanie się skończyło.
Otumaniona poszłam do recepcji i zauwaŜyłam, Ŝe kolejka do
zapisów do lekarza liczy kilkaset osób, a niedaleko była tania księgarnia,
postanowiłam więc zrobić sobie przyjemność i pojawić się raczej w
księgarni niŜ stać w ogonku jak z czasów PRL za mięsem. Wróciłam do
domu, nastawiłam swój telefon na nieustanne wybieranie i po trzech
godzinach doczekałam się, Ŝe mój telefon odebrano. Z wynikami badania
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(których jeszcze nie mam) pani z rejestracji zapisała mnie do poradni
leczenia bólu na październik (koniec). Próbowałam jej wytłumaczyć, Ŝe ból
nie moŜe tak długo czekać, Ŝe jeśli juŜ będzie wiadomo, co jest jego
przyczyną, moŜe pan doktor zapisze mi coś lepszego niŜ pyralgina, durny
paracetamol (który akurat pod Ŝadną postacią na mnie nie działa, podobnie
jak inne dziadostwa bez recepty, a zwłaszcza końskie maści i balsamy,
olejki pichtowe, Ŝele z diabelskim pazurem, Czarci Pazur (czy to to samo?)
nalewki na pokrzywie i Bóg wie na czym jeszcze, łącznie z przeciwbólowymi
Ŝelami, voltarenami kolejnych generacji, pastylkami z miodem i cytryną
(pisanymi koniecznie z duŜej litery), tabletkami: Etopiryna Goździkowej,
Alpejskim balsamem z sadła świstaka (biedne te zwierzątka, podobnie jak
dawcy rozgrzewającego smalcu z psa albo skórek kocich), Balsamem
kręgowym Ojca Grzegorza (kimkolwiek był), cukierkami szałwiowymi,
nalewką bursztynową, opaską gorczycową, wyciągiem płynnym z ziela
męczennicy (!) cielistej (Passiflor), hakorośli rozesłanej (i niezawodnym
amolem, który jako jedyny osładzał Ŝycie ojca mojej koleŜanki,
umierającego na raka w czasach słusznie minionych, gdy jeszcze
sprowadzano go zza granicy i reklamowano go szeptami z ucha do ucha).
O jejku! Poszukuję prawdziwego szamana! Przewodnika po
składnikach naturalnych rzeczywistości. MoŜe lepiej wznieść się w nieznane,
niŜ tkwić w ziemistej, błotnej atmosferze junktury Raka, a w pierwszym
stopniu Lwa (zastanawiając się kim będzie baby Katy)
I skąd ten tytuł, nie przystający do powyŜszej opowieści?
Na pierwszy rzut oka rezonans magnetyczny, jako badanie, nie jest
Ŝadnym lekarstwem. Ale jeŜeli ktoś wyczekał się na niego i zdobył dostęp
do grona wybranych, bez płacenia tysiąca złotych, powinien ozdrowieć nie
znając nawet wyników. I przy okazji przeŜył szamańskie uderzenia bębnów
bez dodatkowego płacenia za nie (chociaŜ nie doznał Ŝadnych wizji) —
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powinien doznać uleczenia od samej świadomości, Ŝe załapał się na coś dla
staruszków niedostępne.
CóŜ, kiedy oczekiwanie na wizytę u lekarza z poradni leczenia bólu od
lipca do października (a przedtem od kwietnia do lipca) czyni to wszystko
całkiem zbędnym (jakby co). Rozmawiałam dzisiaj z kuzynką o rodzinnych
grobach – pewien młody chłopak w rodzinie, zmarł na raka, a Ŝył między
diagnozą a exitum zaledwie 3 miesiące. Nie zdąŜył się załapać na
prawdziwe leki przeciwbólowe. MoŜliwe, Ŝe leczono go wyŜej wymienionym
balsamami i nalewkami. Sądzę, Ŝe lepiej by wyszedł na wypijaniu
codziennej ćwiartki — ale na jego nieszczęście nie był alkoholikiem ani
narkomanem. Rodzina narzekała, Ŝe utylizacja jego fotografii (miał firmę
foto) kosztowała krocie, o wiele więcej, niŜ wywieziono innych rzeczy na
wysypisko.
ZdąŜył zrobić zdjęcia z pogrzebu mojego męŜa — odmienne od takich
zwykłych zdjęć z ceremonii pogrzebowych, bo podobno specjalizował się w
odmienności rozmaitych zgromadzeń z powodu schizofrenii. Zmarł równo w
pierwszą rocznicę śmierci męŜa. Została po nim wizytówka i rachunek za
utylizację trudnych śmieci (mimo, Ŝe posegregowanych). Nie zasłuŜył na
leki przeciwbólowe z prawdziwego zdarzenia. ChociaŜ zasłuŜył na moją
pamięć.
Do zobaczenia Olku!

Katarzyna Urbanowicz
1. to na październik? • autor: Edyta Murzynowska-Rogala2013-07-23 20:40:59
Kasiu, długo trzeba czekać. Tam się musi zwolnić wcześniej termin. I zwolnić nie z
powodu odejścia pacjenta.

2. test dla twardzieli • autor: Jerzy Pomianowski2013-07-23 22:33:23
Miałem rezonans magnetyczny prawie rok temu. Potwierdzam Ŝe jest to przeŜycie
szokujące. Odgłosy "nie z tej planety". Straszliwe pole magnetyczne powoduje, Ŝe
klient przywiązany do noszy jest szarpany i podrzucany.
DuŜa rzecz.

297

3. Bliskość doświadczeń ekstremalnych... • autor: Michał „Hardy”
„HardChief”2013-07-24 14:44:09
Kasiu, współczuję. Mi tydzień temu wycięto operacyjnie hemoroidy. Przedtem
przetoczono litr krwi, bo hemoglobina spadła mi poniŜej 7. Nie ma takich praktyk
szamańskich jak upuszczanie krwi przez tyłek i pozabiegowy ogień w d.... ;)) Tak się
przechodzi przejście Plutona przez urodzeniowego Marsa i Saturna przez KsięŜyc.
DuŜo zdrowia i wytrwałości. I oceanu cierpliwości do słuŜby zdrowia. Na szczęście dla
mnie i szlachetnego siedzenia z taką hemoglobiną przyjęto mnie od razu i na
najlepszą proktologię w Polsce. Za to dieta juŜ chyba do końca Ŝycia. Pozdrawiam :))
4. Moje gratulacje • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-24 15:31:15
Gratuluję, Ŝe wytrzymałeś, trzeba rzeczywistej twardości, Ŝeby mierzyć się z taką
operacją. I co potem? Jak Ŝyć? Niestety, ja teŜ naleŜę do osób które wiedzą co to za
nieprzyjemność te hemoroidy, zwłaszcza na wiosnę i jesieni... Ale na mnie jeszcze nie
przyszła taka pora jak na Ciebie.
Co do szamańskości, pokutuje we mnie przekonanie, nabyte być moŜe w czasie lektur
ksiąŜek o Indianach, którymi zaczytywałam się w dzieciństwie, Ŝe bohaterstwo
męczonych przy palu nieszczęśników brało się z umiejętności odnajdywania w sobie
umiejętności odsuwania bólu do innej komory swojego odczuwania, a poniewaŜ taką
umiejętnością musieli teŜ (w moim przekonaniu) dysponować szamani niedaleko juŜ było
do prób przeobraŜenia swojego bólu lub deprywacji sensorycznej w niektórych
okolicznościach na tę właśnie szamańską umiejętność lokowania cierpienia "gdzieś
indziej". Oczywiście lokalizacja bólu nie ma tu znaczenia, ząb, tyłek czy noga dla zasady
(jeśli by była słuszna) nie ma znaczenia. Jednak nie udało mi się tego osiągnąć.

5. SoftChief • autor: Michał „Hardy” „HardChief”2013-07-24 16:42:19

Kasiu, właśnie paradoksalnie do tego, Ŝeby dać się "tam" pokroić twardość jest
potrzebna ostatnia w kolejce. Mi organizm nie dał szans - powiedział, albo coś z tym
robisz, albo ja się wykrwawię i juŜ kompletnie nic nie zrobisz. Ja przed tym zabiegiem
uciekałem ponad dwa lata, próbowałem róŜnych cudownych diet, maści, specyfików...
Na nic. Zadziałała konwencjonalna medycyna i powierzenie się w ręce fachowców, którzy
nie jeden tyłek robili. Zabieg bezbolesny z super znieczuleniem. Trochę gorzej potem, ale
od tego jest dostawanie przeciwbólowych w Ŝyłę i np. ketonal, przynajmniej przez
pierwsze dwie trzy doby. Czyli nie twardość a zaufanie i pokonanie strachu we własnej
głowie. PrzecieŜ testu Azji Tuhajbejowicza nie przeŜyłoby Ŝadne z nas ;))
W czym mi pomogły "nasze" klimaty? Tarakowa wyrocznia na lato przy trzeciej karcie
pokazała "Wisielca". I ja przez te dziesięć dni w szpitalu i teraz na zwolnieniu jestem
właśnie w takim zawieszeniu. JuŜ bez hemoroidów, ale jeszcze nie po rekonwalescencji.
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Do "tych" spraw polecam szpital na Solcu. Personel i lekarze naprawdę z najwyŜszej
półki. Jeszcze raz - Zdrowia :))

6. tortury medyczne, a szamańskie praktyki • autor: Jerzy Pomianowski2013-0724 20:44:57

Zastanawiam się czy męczarnie szpitalne da się jakoś podciągnąc pod pod podobną
kategorię co chodzenie po węglach, siedzenie po ciemku w saunie, czy zakopanie się w
piasku.
Kiedyś wyrywali mi na Ŝywca dwa zęby, bo pani w przychodni nie miała odpowiednich
zastrzyków.
Faktycznie, potem czułem się przez pół godziny jakoś dziwnie. Nowo narodzony, i w
posiadaniu tajemnic Ŝycia nie dostępnych innym ludziom.

7. A moŜe • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-25 14:33:21
A moŜe warunkiem jest, Ŝeby tortury zadawać sobie samemu, wówczas o wizje jest
łatwiej? (Vide średniowieczni Biczownicy).
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44. Podłączona do akumulatora i elektrycznego
gniazdka.
Mam znajomą, do której Ŝywię nieco ambiwalentne uczucia. Chwilami
lubię ją, a chwilami bardzo mnie denerwuje. Jest zasadnicza, uparta,
niereformowalna i bardzo, bardzo drobiazgowa; zdecydowanie, irytująco
„panniasta”. Z drugiej strony, gdy porzuci czasem swoją okropną manierę
ględzenia o głupotach (sporo kobiet tak ma, widać to jakiś rodzaj mimikry
gatunkowej, wyklutej w procesie adaptacji, zabezpieczenia przed agresją
otoczenia na zasadzie: „ja nic takiego nie powiedziałam...”) moŜna z nią
ciekawie porozmawiać, bo jest inteligentna, mądra, wykształcona i
niespodziewanymi przebłyskami potrafi dotrzeć do sedna spraw. PoniewaŜ
jest osobowością skomplikowaną, niejednorodną i budzi czasem moją
irytację, którą nie zawsze potrafię ukryć, mam wobec niej nieustanne
poczucie winy za okazywaną czasem szorstkość. Ten przydługi wstęp słuŜy
wyjaśnieniom, dlaczego właśnie ona pojawiła się w moim śnie i to w
dodatku w tak kontrowersyjnej roli ofiary.
Kiedy KsięŜyc w pełni dotarł do mojego okna, obudziłam się z
uczuciem wielkiej paniki, wyrzutów sumienia, przeraŜenia i... przykrym,
fizycznym doznaniem – zgagą. CóŜ, nie dopilnowałam swojej diety.
We śnie podłączyłam moją znajomą (nazwę ją Basią) z jednej strony
do akumulatora, z drugiej zaś do gniazdka z prądem i nakryłam plastikową
płachtą. Nie jestem pewna czy miałam świadomość, Ŝe jest człowiekiem, a
nie przedmiotem i dlaczego nie ruszała się, ani nie protestowała. Po prostu
tak zrobiłam, a dlaczego – pozostaje tajemnicą.
Po jakimś czasie przypomniałam sobie, Ŝe powinnam „to coś”
odłączyć, bo zbyt długo jest włączone i kiedy to zrobiłam, na wskaźniku
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widniał napis: „2h, 56` (minut)”. Poczułam wtedy ogromne wyrzuty
sumienia, poniewaŜ byłam pewna, Ŝe zabiłam Basię.
Ona o tym nie wiedziała i powoli wyciekały z niej spalone
wnętrzności, gdy spacerowała po pokoju zostawiając na ziemi róŜowe,
wodniste plamy. Ktoś obecny w pokoju, zapewne jej matka, zwróciła jej na
to uwagę, ale ona odpowiedziała niefrasobliwie, Ŝe „my, kobiety, juŜ tak
mamy”. Potem wymiotowała w łazience i oświadczyła, Ŝe będzie miała
cięŜki dzień, ale z jakiegoś błahego, niezwiązanego z tym wydarzeniem
powodu, nie zdając sobie zupełnie sprawy ze swojego stanu. Ja czułam
okropne wyrzuty sumienia, Ŝe ją zabiłam poprzez swoją niefrasobliwość, bo
podłączając akumulator do ładowania, powinnam ją od niego wcześniej
odłączyć i jak napisałam obudziłam się z tymi samooskarŜeniami i zgagą.
W warstwie przekazu sen bezspornie oskarŜał mnie samą o
zaniedbania prozdrowotne i wskazaniem, Ŝe jest „za pięć dwunasta”, Ŝeby
zmienić dietę. Skojarzenie: akumulator-kwas Ŝołądkowy jest oczywiste.
Interesuje mnie jednak coś innego — jak tworzywo snu pobrało jego
składniki, Ŝeby rozpocząć nimi ze mną ciekawą grę udawania i świadomości,
mającą doprowadzić do końcowej konkluzji i jej utrwalenia się w mózgu
osoby śniącej na tyle, by sen nie został zapomniany do rana.
Zacznę od podłączenia do prądu i akumulatora. Poprzedniego dnia
otrzymałam rachunek za elektryczność na działce (był duŜy, bo dostaję go
dwa razy do roku, a latem mieszkają tam goście). RozwaŜałam teŜ z synem
sprawę akumulatorów Ŝelowych do mojego pojazdu inwalidzkiego, z
powodu których nie mogę na razie z niego korzystać. Trzeba je wymienić
na nowe (wózek stał nieuŜywany parę lat), zagraniczne, oryginalne są
bardzo drogie, zastanawiamy się, czy nie moŜna spróbować oceny jakiegoś
fachowca i zastosowania w ich miejsce innych, krajowych. Akumulatory są
bardzo waŜne, ich umiejscowienie powoduje, Ŝe najmniejszy wyciek mógłby

301

poparzyć nogi jadącego. W dodatku całość jest bardzo cięŜka i trudno
wstawić wózek na samochód i okazało się, Ŝe tylko ja wiem, jak te
akumulatory wyjąć i załadować oddzielnie, a jak wózek złoŜyć, Ŝeby wszedł
do samochodu osobowego (przywieziono go cięŜarówką) naleŜy wejść na
holenderską stronę producenta, której adres tylko ja mam. W kaŜdym razie
te dwie sprawy zogniskowały moją uwagę na prądzie i akumulatorach. W
dodatku odwiedziła mnie przyjezdna, nie widziana od wielu lat kuzynka i
wysłuchałam rodzinnych informacji o zgonach, chorobach nowotworowych,
pogrzebach, zaniechaniu prostej gastroskopii w przypadku innej kuzynki, co
stało się przyczyną jej śmierci, pogrzebach i likwidacji majątku osób
zmarłych. O narodzinach nie było nic, bo ta gałąź rodziny jest wymierająca.
Następnym tworzywem była Basia, która ostatnio do mnie rzadko się
odzywa, a ja jednocześnie chcę się z nią skontaktować i nie chcę; boję się
jej wyrzutów, Ŝe się nie odzywam i nie mogę się zmobilizować, tak jestem
daleka od chęci wysłuchiwania komunałów.
Mój śniący mózg igrając ze mną, na początku Basię potraktował jak
niby-akumulator, wpuszczając mnie w pułapkę, która nazwana została
potem niefrasobliwością, a wzięła się z tego, Ŝe akumulator nie był
akumulatorem, tylko Basią połączoną z akumulatorem, niewidoczną, bo
przykrytą płachtą, a gdy juŜ było za późno, mózg ujawnił mi, Ŝe akumulator
nie był zwykłym akumulatorem, tylko człowiekiem, którego ja swoim
działaniem zabiłam. No i w końcu Basia nie była Basią, tylko mną, a Basia
była potrzebna, Ŝeby przywołać wyrzuty sumienia i przypomnieć, Ŝe często
umie ona trafić w sedno spraw.
Kolejnym elementem wykorzystanym do igraszek mojego mózgu ze
mną w rzeczonym śnie była kobieca miesiączka. To znowu efekt opowieści
kuzynki o innej krewnej zmarłej na kobiecy nowotwór, podchodzącej do
pierwszych objawów równie niefrasobliwie jak ja do swojej diety. W
dodatku rozmawiając z kuzynką (starszą o parę lat ode mnie) musiałam
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wysłuchać jej napomnień z powodu lekcewaŜenia swojego zdrowia w
innych jego aspektach, a ja broniłam się, Ŝe wystarczy mi moich
dolegliwości i nie chcę szukać innych; kiedy uda się opanować ból biodra,
pomyślę o innych badaniach i kolejkach do innych specjalistów. Wyjaśnienia
Basi we śnie, Ŝe „kobiety juŜ tak mają” są równie nielogiczne i zbywające,
jak moje argumenty w rozmowie z kuzynką. Mama Basi we śnie, to w
rzeczywistości moja mama, która była rasową hipochondryczką,
posiadająca wszystkie choroby świata, do której to postawy nabrałam
wstrętu we wczesnym dzieciństwie.
Wyciekający z Basi we śnie płyn nie był krwawy, tylko róŜowawo
wodnisty, bo nie chodziło tu o sprawy kobiece, a raczej Ŝołądkowo-jelitowo
trawienne. W dodatku Basia wymiotowała i twierdziła, Ŝe czeka ją cięŜki
dzień, w czym odbiło się moje wspomnienie z przeprowadzonej przed laty
gastroskopii, w czasie której o mało się nie udusiłam.
No i podsumowanie – zgaga jako zgaga, nadkwasota trawiąca ścianki
Ŝołądka, groŜąca rozmaitymi przykrymi konsekwencjami w razie
lekcewaŜenia.
Tylko skąd się wziął ten czas na liczniku: 2h56`? Nie chcę o tym
nawet myśleć, bo to byłaby juŜ minuta po czasie, kiedy moŜna coś zmienić
(mówi się np. za pięć dwunasta).

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. świetna analiza snu! • autor: sedzikowska2013-07-27 21:03:59
BBardzo mi się podobała analiza snu. Pokazuje tez ona, jak trudno zinterpretować cudzy
ssen.

2. Pierwsze koty za płoty • autor: sedzikowska2013-07-27 21:06:13
Do mojego komentarza wkradły się literówki. W następnych wypowiedziach będę
uwaŜniejsza. Pozdrawiam serdecznie - Mirka
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45. Wypoczynek na urlopie
Opowiadano kiedyś taki dowcip o mieszkańcu Syberii. Zapytany, jak
spędza tak cięŜką w tamtych stronach zimę odpowiadał ze zdziwieniem, Ŝe
zima to tylko pół roku, a reszta to „wsio leto i leto!”
Tak samo jest i ze mną. Według peerelowskich standardów
spędzania wolnego czasu naleŜnego po wydajnej pracy ludowi pracującemu
miast i wsi, ja juŜ zupełnie, całkowicie i nieodwołalnie wypoczywam,
poniewaŜ cechami dobrego odpoczynku jest:
Po pierwsze – nic nie robić.
Po drugie – nic nie robiąc coś zdobyć, np. nazbierać jagód, grzybów,
kupić coś atrakcyjnego w przypadku pobytu za granicą; zrobić generalne
sprzątanie mieszkania, jeśli nigdzie nie wyjeŜdŜamy; porozmawiać z bliskimi
albo innymi ludźmi bez pośpiechu i specjalnego zaangaŜowania (przecieŜ
mamy wypoczywać); wykonać inne zaplanowane wcześniej rzeczy, na które
się nie zdobyliśmy, np. rzucić palenie, pojeździć na rowerze, iść na spacer.
Po trzecie – jeśli juŜ zostanie trochę wolnego czasu ewentualnie
moŜna poczytać, obejrzeć telewizję czy iść do kina.
Wydawać by się mogło, Ŝe ten model się przeŜył i odszedł
bezpowrotnie, ale nie, pozostał prawie niezmieniony. Jego istota została
jednak głęboko ukryta pod współczesnymi gadŜetami i zamaskowana. Teraz
jest tak:
Po pierwsze – nic nie robić, najlepiej leŜeć na plaŜy, tylko Ŝe w
ciepłych krajach, a nie na przykład na trawniczku nad rzeką Smródką
dzielącą moją nowoczesną i zadbaną (w ówczesnym przekonaniu) dzielnicę
od Ursynowa, gdzie naćkano bloków, ludzi, samochodów i innych
niepotrzebnych przestrzeni pozbawionych drzew, kwiatów i krzaczków.
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Po drugie – nic nie robiąc, coś zdobyć i przywieźć trofea
dokumentujące zagraniczny pobyt. PoniewaŜ w sklepach mamy większość
tego, co tam; poszukuje się rzeczy odmiennych, dziwacznych choć nawet
zakazanych. Jakichś muszli, wyrobów z rogu, zwierzątek i innych wytworów
specjalnie przez miejscowych obmyślonych dla zaspokojenia tego głodu
trofeów. Nikt juŜ nie przywozi, jak ja z republik radzieckich jedwabnych
majtasów z nogawkami do kolan z prawdziwego naturalnego jedwabiu bez
domieszek, czy prawdziwego cieniuteńkiego i prześwitującego płócienka z
prawdziwej bawełny, niestety, białego, bo wzorzyste byłoby nie do
wykorzystania z powodu bezguścia wzorów. Ale zasada pozostała – zdobyć
coś, czego u nas nie ma, a co się moŜe przydać w przyszłości (jak mnie po
dwudziestu paru latach owe majtasy w upały). W ostateczności naleŜy
przywieźć mnóstwo zdjęć, na których ja i on stoimy po środku a nad nami
widnieje palma, lub ja i on na tle jakiegoś zabytku (ale koniecznie
powszechnie znanego) w kilku pozach: wkładamy ręce do otwartej paszczy
jakiegoś kamiennego potwora, moczymy nogi w fontannie, udajemy, Ŝe
zjadamy jakieś egzotyczne zwierzę na talerzu, który potem opróŜniamy lub
zostawiamy, bo mogłoby przyjść nam do głowy naprawdę coś takiego
ugryźć zamiast kurczaka z grilla, skrzydełek w panierce albo pizzy
wegeteriańskiej, dla pewności, ze nie zaszkodzi oczywiście.
Po trzecie – poczytać coś (najlepiej mało absorbującego typu: jak
schudnąć, nie odmawiając sobie jedzenia albo jakiś pseudowiktoriański
romans uzupełniony o elementy sado-maso dla podkręcenia urlopowych
emocji.
I wówczas i dziś czytanie było i jest na ostatnim miejscu rozrywek.
Pod tym kątem widzenia u mnie jest zawsze urlop, czytanie z rzadka tylko
przerywam obejrzeniem czegoś w telewizji. Nie ma jak Ŝycie emeryta!
Dostrzegłam tylko jedną zmianę urlopowych zwyczajów –
domokrąŜstwo realne i telefoniczne. Nie ma dnia, Ŝeby nie dzwoniono
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czasem kilkakrotnie do moich drzwi z jakimiś propozycjami (i to w dodatku
gdy w domu jest domofon!). Najczęściej po składki na jakieś biedne
zwierzątka, sierotki z Afryki, kalendarze i inne, niezidentyfikowane,
poniewaŜ nie chce mi się chodzić aŜ do drzwi oddzielających mój koniec
korytarza, a domokrąŜcy nie lubią mówić nie widząc rozmówcy.
TakŜe telefonicznie łowi się chętnych na jakieś dziwaczne badania
polegające np. na połączenie zaciskiem z przewodem palca z komputerem,
a komputera z „bazą” w innym mieście, najczęściej jakimś Instytutem
Rzekomo Badawczym, zlokalizowanym w wolnej strefie handlowej,
oferującym jednocześnie urządzenia zwalczające ból, emitujące coś
(najczęściej jakieś niewyczuwalne pole magnetyczne albo
magnetycznopodobne), które powinno kosztować parę tysięcy złotych, ale
w drodze wyjątku oferowane Państwu, którzy zdecydują się tu i teraz
urządzenie to zakupić za jedynie marne osiemset z czymś złotych
Nawet jeśli nie opuszczasz swojego mieszkania moŜesz być łowcą i
przynieść do swojej jaskini upolowaną zdobycz. Nie jagody, nie grzyby, nie
bursztyn ani muszle z plaŜy, a nic dla nikogo nie znaczący wydruk z jakąś
diagnozą, którą niewiele kto jest w stanie ocenić i zrozumieć. Kiedyś dałam
się naciągnąć na takie badanie, (bo podszyto się pod instytucję zdrowotną,
w której się leczyłam, a nie zauwaŜyłam celowej literówki w nazwie i
zmyliło mnie powołanie się na patronaty Unii Europejskiej oraz pewnej
wyŜszej uczelni nad owym przedsięwzięciem. Było nas ze trzydzieści osób w
podeszłym wieku, wszyscy otrzymaliśmy kolorowy wykres z liniami
biegnącymi w tę i nazad, jak na wykresach trzęsienia ziemi i lakoniczną
diagnozą, Ŝe nasze parametry mieszczą się w normie. Niczyje serce na tym
spędzie nie było chore, a dowiedzieliśmy się o tym dzięki temu, Ŝe
mogliśmy porównać swoje wyniki, poniewaŜ nagle lunął rzęsisty deszcz i
czekaliśmy aŜ przestanie padać. Jestem laikiem, mam jednak pewną
wątpliwość – za normę pulsu w stanie spoczynku przyjęto w badaniu
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wartość od 60 do 90 skurczów/minutę. Czy istotnie 90 skurczów to norma?
Mój zwykły ciśnieniomierz podnosi wtedy alarm. Tam norma kończy się na
80.
No i nie podobało mi się, Ŝe w czasie towarzyszącego wykładu nie
usłyszałam nic czym jest „wskaźnik obliczany jako stosunek wartości pulsu
w momencie zamykania zastawki aorty lewej komory do wartości średniej
fali pulsu pojedynczej ewolucji serca” albo czym jest „wskaźnik będący
sumą amplitud fali pulsu poniŜej i powyŜej wartości średniej”, ani teŜ na
jakiej podstawie ocenia się wysycenie krwi tlenem bez jej pobrania. Za to
usłyszałam wiele na temat, jak zgubne jest łykanie tabletek i poddawanie
się szczepieniom oraz jaką złą politykę zdrowotną prowadzi Tusk i jak
bardzo czuła jest na nasze zdrowie jego opozycja. Tak więc mimo
świadomości, Ŝe nasz system zdrowotny kuleje, nie jestem przekonana, Ŝe
wychodzi nam na zdrowie jego analiza w czasie wakacyjnym.

Katarzyna Urbanowicz
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46. Osa na zebrze czyli letnie znaleziska
Moi bliscy na urlopach w dalekich krajach, w szpitalach albo na
cmentarzach, ja zdycham jak mucha w upale, ale jeszcze trzymam się Ŝycia
(i gotuję sobie młodą kapustkę z kminkiem na osłodę). Moje notatki z
dzisiejszego dnia – głód pisania widać nie odpuszcza – to lista zakupów:
koncentrat barszczu, chleb razowy, kefir, ogórek, fenkuł, jogurt grecki.
Telefony od krewnych: załatw wykup miejsca na cmentarzu po twoim
teściu, szkoda, Ŝeby przeszło w obce ręce. I tak przeszło – ktoś z uporem
maniaka zostawia niebieskie bukiety farbowanych sztucznie kwiatów brrr...
Poszukaj więc rachunków za pogrzeb – brzmią polecenia, ale od płacenia
tych rachunków minęły juŜ dwa pokolenia i blisko dwadzieścia lat.
Upały nie są dobre dla babć. Nie wychodzę więc poza porankiem na
dwór, tylko siedzę w domu. Wyciągam stare pudła pełne dokumentów,
przewracam listy, zdjęcia, bankowe wyciągi i słowa tych, których juŜ nie ma
– takie misz-masz tego co to było, ale juŜ minęło, w dal gdzieś odpłynęło –
mówiąc słowami piosenki.
Szukam rachunków, ale znajduję rysunek wnuka z czasów gdy miał
4-5 lat – laurkę na urodziny dziadka. Swego czasu po obowiązkowych
zachwytach papierek został odłoŜony na bok i nikt mu się nie przyglądał.
Trudno się dziwić, rozszyfrowanie obrazka nie jest łatwe. Szkoda, Ŝe nie
mogę tego zrobić jak ze swoim snem, bo nie mam zielonego pojęcia jakich
składników uŜył wnuk do stworzenia swojej całości obrazka i skąd je
czerpał. Spójrzcie na poniŜszy skan:
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Pierwsze, co rzuca się w oczy to pasiasty zwierz niosący na grzbiecie
równie pasiastego maleńkiego stworka. Niewprawnie napisane słowo

309

„Dziadek” i wskazówka do stworka, który wygląda jak osa albo pszczółka
Maja z dwoma czułkami, ale jest dziadkiem, który jako Ŝywo nigdy nie
jeździł na koniu, a tym bardziej na zebrze. Zebra trzyma w pysku coś w
rodzaju chorągiewki i moŜna by było sądzić, Ŝe to jakaś ozdoba,
reminiscencja ujrzanego rekwizytu z manifestacji lub obchodów, gdyby nie
strzałka z napisem „tata”. Dziecko miało trudności z literą A, więc napisało
ją w 4 wersjach. Czy z rysunku miało wynikać, Ŝe tata jest wielką zebrą
która dźwiga na grzbiecie małego dziadka? Nie mam pojęcia. Za plecami
zebry rośnie drzewo z brązowym pniem i jednostronnymi gałęziami oraz
zielonymi liśćmi. Do drzewa teŜ prowadzi strzałka i napis, którego nie
jestem w stanie zrozumieć. Pod stopami zebry widoczne są płytki
chodnikowe, zapewne wspomnienie ich układania na działce. Reszty detali
nie jestem w stanie rozszyfrować – TakŜe dziwacznych „pomponów” na
stopach zebry – z jednym wyjątkiem – litery M w prawym dolnym rogu,
stanowiącej zapewne podpis.
Powiecie zapewne, Ŝe upał uderzył mi do głowy i wdarł się w mózg
skoro poświęcam tyle uwagi jakiejś bazgraninie dziecka. Ale to nie jest tak.
Rozbierając na czynniki pierwsze mój sen (z odcinka 44) nie skupiałam się
na jego znaczeniu, które było dla mnie dość oczywiste, ale na uŜyciu
rekwizytów przez śniący umysł, zaczerpniętych z róŜnych sfer codzienności i
wykorzystanych do ułoŜenia całkiem innej historyjki.
Z rysunkiem wnuka jest podobnie, tylko znacznie trudniej. Jak widział
on swoją rodzinę i otoczenie i co chciał przekazać tym rysunkiem wspierając
się nieporadnym jeszcze zapisem? Tak na pewno rozszyfrowałam tylko
szare płytki chodnikowe z odzysku.
Przejdę teraz na całkiem przeciwny biegun komunikacji — do próby
skodyfikowania wyobraźni tak, aby nawet w banalnych sprawach nic nie
zostało jej pozostawione – i nie u dziecka, tylko u dorosłego, zapewne
oficera WP.
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Mój teść był podoficerem i kierownikiem wojskowej pralni. Przedtem
jednak odbył długą drogę z Wołynia do Berlina, skąd przywiózł jedne
zdobyczne trofeum – wielkiego, ale łagodnego psa, z którego tresury i
zachowania moŜna by wyciągnąć wniosek, Ŝe słuŜył w formacji, z której
ludzie ścigani byli przez międzynarodowe trybunały. Psa nazwano Azą i
bronił on Ŝycia i dobrego samopoczucia mojego męŜa, który bez niego
pewnie nie raz by został pobity przez warszawskich rówieśników za wygląd i
wymowę repatrianta. W spuściźnie zostawionej po teściu jest mnóstwo
odznaczeń i medali, wiele dokumentów, ale takŜe takie ciekawe kwiatki, jak
wojskowe regulaminy.
Znacie pewnie takie dowcipy jak wzory pytań i odpowiedzi
wojskowych typu: „Co Ŝołnierz ma pod łóŜkiem? śołnierz ma pod łóŜkiem
sprzątać”, „Co Ŝołnierz je? śołnierz je obrońcą Ludowej Ojczyzny”.
Wspomniana „Instrukcja WC/178/93” podpisana „Administracja Obiektu” i
opatrzona stosownymi pieczęciami poucza obrońców Ludowej Ojczyzny:
„— pkt.3. Na muszlę klozetową nie naleŜy wchodzić nogami, lecz siadać jak
na krześle, całym cięŜarem ciała, tak aby pośladki całkowicie i dokładnie
przylegały do deski klozetowej. Tułów powinien być wyprostowany, przy
czym punkt cięŜkości naleŜy przenieść ze stóp na pośladki, kładąc ręce
wzdłuŜ odpowiednich kolan. Siedzieć naleŜy w taki sposób, aŜeby kał wpadł
do muszli, a nie na deskę. Jednocześnie naleŜy starać się nie zmoczyć deski
moczem, w tym celu naleŜy przytrzymywać ręką narząd moczowy
skierowując go do muszli.
— pkt.4. Przy korzystaniu z pisuaru naleŜy podejść do niego jak najbliŜej,
nawet dotykając go lekko kolanami, pochylić się do przodu, wyjąć
całkowicie narząd moczowy, lekko nachylić go w dół i oddać mocz aŜ do
ostatniej kropli. Przed całkowitym zakończeniem oddawania moczu nie
naleŜy odchodzić od pisuaru, rozbryzgiwać moczu po podłodze.”
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Czy moŜna jeszcze bardziej skodyfikować tak zwykłą czynność
higieniczną? Frapuje mnie jedno pytanie: A jeśli ktoś ma nieodpowiednie
kolana? MoŜe odpowiednie i nieodpowiednie rodzaje kolan wymagają
odrębnej definicji?
No i na zakończenie jeszcze jeden kwiatek: „zasady uŜytkowania
peleryny wojskowej”, a właściwie jej fragment:
„Pelerynę nakłada się tak, aby przykrywała całość ubioru łącznie z
oporządzeniem. W razie potrzeby (w czasie opadów) kaptur peleryny
zakłada się na głowę. Odległość od ziemi do dolnej krawędzi peleryny
powinna wynosić 25-30 cm... Pelerynę wolno nosić na lewej ręce złoŜoną
prawą stroną na zewnątrz lub w specjalnym pokrowcu (torbie na
pelerynę)... Pelerynę po uŜyciu w czasie deszczu suszy się w stanie luźno
rozwiedzionym”
Całość jest niesłychanie nudna, więc jej nie przytaczam. Smakowite
jest kilkakrotne uŜycie słów „ w stanie luźno rozwiedzionym” – takŜe przy
opisie prania i suszenia. CzyŜby peleryn wojskowych nie rozwieszano, tylko
rozwodzono ze względu na nieprzyjemną konotację skojarzeń wieszania i
przyjemniejszą rozwodzenia (się)?
Autorzy tych regulaminów zapewne jako dzieci teŜ rysowali takie
laurki, ale gdzieś po drodze ich zdolność wyobraźni została skodyfikowana i
zastygła niczym wulkaniczna magma na świeŜym powietrzu, wydzielając
zapach zgniłych jaj. Jednak mogę sobie wyobrazić, Ŝe Ŝołnierz w toalecie,
wpatrzony w przytoczoną instrukcję, której lektura, nie ukrywam zawiera
takie trudne wyraŜenia jak „punkt cięŜkości” czy „odpowiednie kolano”
zignoruje nakaz trzymania rąk wzdłuŜ odpowiednich kolan, który był
konieczny z uwagi na zapobiegnie, być moŜe, nieprzyzwoitym rysunkom w
latrynach, o poetyce zbliŜonej do osy wiszącej na czubku nosa zebry, na
przykład.
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Katarzyna Urbanowicz
1. mylna interpretacja • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-07-29 13:37:42
Synowa zwróciła mi uwagę, Ŝe rysunek naleŜy inaczej interpretować. Zebra to nie jest
zebra tylko cały dziadek w pasiastej koszulce. Osa na zebrze to osa siedząca na dziadku,
ale chorągiewka to nie chorągiewka tylko łopata, którą dziadek kopie na działce, o czym
informuje napis: nie "tata" tylko "łopata". Drzewko po lewej stronie rysunku to nie
zwykłe drzewko tylko jabłonka, której konar z jednej strony ułamał się pod cięŜarem
jabłek i zanim została wycięta była taka niesymetryczna. Informuje zresztą o tym napis,
którego nie zdołałam odczytać. Y to J, x to niepełne A, b od biedy moŜe być bo ma dwa
brzuszki, t to nie t tylko ł, o i n w porządku, dalej juŜ mu się nie chciało pisać albo
zmieścić w kółku.
Namawiam więc w przypadku otrzymania takich laurek do zapisywania ich
interpretacji póki czas - podobnie jak zapisujemy swoje sny.

2. Jabłoń moŜe ;) • autor: 19limak392013-08-08 01:45:32
MoŜe to po prostu nie miała być jabłonka, a jabłoń - pod o widać taką krzywą kreskę
;)
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47. Wieczne nauczanie czyli drętwa mowa przez
lufcik do ludu chińskiego — Mój głos w dyskusji o
przodkach
Zgadzam się w pełni z Wojtkiem Jóźwiakiem, Ŝe wpływy przodków na
nasze Ŝycie są negatywne i pozytywne, a takŜe bywają obojętne w sensie
skutków, np. uporczywe wybieranie tych samych zawodów.
Jest jeszcze inny aspekt wpływu przodków na nasze Ŝycie. Te
pokolenia najbliŜsze nam, ojcowie i matki, czasem dziadkowie przejawiają
wpływ stosunkowo silny, wynikający z dziedziczonych genów, rodzinnego
etosu i z przykładu. Ci z dalszych pokoleń pozornie – jeśli nie są
przedmiotami jakiejś rodzinnej legendy – wpływu takiego nie mają.
Dziwimy się więc bardzo, kiedy odkrywamy, Ŝe robimy coś tak samo jak
oni, mimo, Ŝe dopiero niedawno coś o nich usłyszeliśmy albo
przeczytaliśmy.
Moje pokolenie, dzieci wychowanych w najciemniejszych kątach lat
powojennych takich przodków było w zasadzie pozbawione.
Przede wszystkim posiadanie przodków, zwłaszcza z jakimiś
tradycjami lub koneksjami zagranicznymi było podejrzane. Najbardziej
pozytywną rzeczą było nie posiadanie ich w ogóle, bowiem jeśli się ich
posiadało (coś o nich wiedziało) trzeba było się tą wiedzą dzielić z
odpowiednimi władzami i poddać ich ocenie prawomyślność owych
przodków. W najlepszej sytuacji byli więc wychowankowie Domów Dziecka,
wojenne sieroty, nie wiedzące nic nie tylko o dziadkach i pradziadkach, a
takŜe o rodzicach. Potem, w kolejności pozytywnie ocenianych były osoby
posiadające przodków robotników, chłopów (małorolnych). Podejrzani byli
rzemieślnicy, wolne zawody, inteligencja pracująca (pozostali inteligenci
takŜe twórcy w domyśle byli niepracującymi, więc się do tego nie
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przyznawano). Najgorzej mieli posiadacze ziemscy: mniej posiadający zwani
kułakami, bardziej obszarnikami oraz arystokracja. Jeśli więc miało się
kogoś takiego wśród rodziców czy dziadków, to nie naleŜało się do nich
przyznawać (jeśli moŜna było tego uniknąć), ale biada, gdy coś wychodziło
na jaw.
Wszystkie dzieci z roczników wojennych podlegały tej ocenie i były
wystarczająco duŜe, Ŝeby ją rozumieć. Na przykład ja, mająca ojca i dziadka
oraz rodzinę zaliczającą się do inteligencji (pracującej oczywiście!)
podlegałam pewnym sankcjom za pochodzenie, na przykład pewne rodzaje
zajęć pozaszkolnych były dla mnie niedostępne. Chodziło o to, Ŝeby nie
powielać stylu Ŝycia przodków, a więc na przykład (jak u mnie) z racji
pochodzenia inteligenckiego nie mogłam uczęszczać na zajęcia z malarstwa,
do udziału w których poszukiwano namiętnie dzieci o pochodzeniu
robotniczym (a w ostateczności i chłopskim).
Ciekawy aspekt tych podziałów polegał na tym, ze brano pod uwagę
wyłącznie zawód i pozycję ojca, a nie matki. Ja więc, będąca córką
wychowanki sierocińca, kobiety bez wykształcenia (zawód: przy męŜu) nie
mogłam ciągnąć z tej pozycji Ŝadnych profitów, które byłyby naleŜne w
wypadku, gdyby dotyczyły one ojca.
Te podziały jeszcze obowiązywały w czasie, gdy zdawałam egzaminy
wstępne na studia, więc ojciec mojej koleŜanki porzucił świetną pracę
eksperta w Instytucie Lotnictwa i zatrudnił się na jakiś czas jako robotnik
niewykwalifikowany w fabryce samochodów. Otrzymał stosowne
zaświadczenie dla uczelni, gdzie zdawała córka i do jej mizerniutkich
wyników egzaminu wstępnego doliczono nieco punktów.
Co do dziadków, nawet najbardziej kochający ich rodzice unikali
aranŜowania spotkań z wnukami (poza czysto okolicznościowymi) poniewaŜ
dziadkowie mogli namącić małym w głowach i nie daj BoŜe któreś coś by
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chlapnęło w szkole, np. Ŝe tata latami leczył się z gruźlicy w Szwajcarii, a
tata miał odpowiedzialną pracę i jak by zaczęto badać z kim on w tej
Szwajcarii miał kontakty (a w sanatorium miał kolegów Anglików i
Francuzów oraz Niemców, co lekkomyślnie uwieczniono na wspólnych
fotografiach), sam jeden Bóg wie, kim ci ludzie w czasie wojny i obecnie
byli!
To wszystko spowodowało, Ŝe przodkowie byli jedną wielką
tajemnicą. Nasza wiedza o nich pochodziła z podsłuchanych rozmów czy
zasłyszanych przypadkiem plotek. To spowodowało, Ŝe gdy przystąpiłam do
pisania historii swojej rodziny, odkrywszy, Ŝe niedługo nikogo nie będzie,
kto cokolwiek by o niej wiedział, natknęłam się na wiele sprzeczności
między tym, co wiedziałam o przodkach i tym, co wiedziała o nich moja,
zaledwie dwa i pół roku młodsza siostra.
A jednak;
— Po dziadkach i pradziadkach odziedziczyłam zawód – nauczycielstwo.
Mimo, Ŝe rozmywał się on z kaŜdym pokoleniem – kaŜdy z mojej rodziny
zaczynał od niego swoją karierę Ŝyciową, a jeśli juŜ odszedł od tego zawodu
– pierwszy odstąpił od niego mój ojciec – miał na swoim koncie liczne
wykłady, kursy, publikacje itp. podpadające pod określenie nauczania.
TakŜe i ja kilka lat uczyłam dzieci w szkole podstawowej, a potem
prowadziłam rozmaite kursy, pisałam instrukcje itp. Dominującym w
rodzinie trendem było poszukiwanie sensu Ŝycia w pracy intelektualnej dla
innych. Traktowano to jako posłannictwo, choć nieraz było ono traktowane
jako przysłowiowa drętwa mowa przez lufcik do ludu chińskiego, nie
rozumiana i niedoceniana.
— po dziadku odziedziczyłam pęd do pisania, podobnie jak nieumiejętność
wykorzystania go i zrobienia kariery.
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— Po kobietach z rodziny odziedziczyłam przymus podporządkowywania się
silnej dominacji intelektualnej męŜczyzn, aŜ posuniętej wręcz do ukrywania
własnych zdolności i umiejętności. Mimo to wszystkie widziałyśmy luki w ich
wizerunku, ale dla dobra zasad unikałyśmy wspominania i wypominania ich.
— Po rodzinie ojca – dziadku i jego matce oraz mojej matce odziedziczyłam
intuicyjny ogląd świata, senne rozpoznawanie rzeczywistych problemów,
elementy czegoś nazywanego prekognicją czy jasnowidzeniem (bynajmniej
nie widziane jasno!). TakŜe, mimo to, dość wysoki sceptycyzm.
— Po matce i rodzinie ojca odziedziczyłam choroby: nadciśnienie od lat
dziecinnych, za wysoki poziom cholesterolu a za niski poziom cukru, takŜe
od lat dziecinnych.
I ogólne przesłanie – Ŝe człowiek Ŝyje nie dla siebie, a dla innych.
To wszystko w sytuacji niewielkiego i rzadkiego kontaktu osobistego.
Uznanie, Ŝe coś jest obciąŜeniem, a coś jest zyskiem z dziedzictwa
rodzinnego nie jest proste – wszystko moŜe być i takie i takie. Właściwie
zaleŜy to od aktualnych trendów społecznych. Na przykład obecnie branie
na siebie odpowiedzialności za innych moŜe być uznane za obciąŜenie i
anachronizm – nie trzeba przecieŜ się martwić o nie swoje sprawy, naleŜy
cieszyć się Ŝyciem bo ma się jedno. Rodzinny sceptycyzm moŜe być
uznawany za pozytywny, bo nie pozwala się zapędzić za daleko w wizje i
złudzenia ale teŜ jest obciąŜeniem, bo nie moŜna zatopić się we
wszechogarniającej miłości Boga, bliźnich, ukochanego, czy uwierzyć we
wszechmocne i pomagające anioły. Dziedziczone tendencje do zawodów
humanistycznych, pęd do pisania i nauczania jest obciąŜeniem, gdy nie
odnosi się sukcesów, ale pozytywem, gdy taki sukces się pojawi.
Oceniając moje Ŝycie pod tym kątem muszę stwierdzić, Ŝe mniej było
w nim z wychowania i wpływu aktualnych wówczas tendencji
światopoglądowych, a więcej cech odziedziczonych – co wynika z
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ograniczonych kontaktów rodzinnych i małej ówczesnej mojej wiedzy o
rodzinie.
I jeszcze ciekawostka: mój wnuk odziedziczył po swoim pradziadku,
ojcu mojego męŜa, nawyk skręcania ucha w chwilach zamyślenia.
Praktycznie nie znał go, chyba we wczesnym niemowlęctwie. U nikogo
innego nie spotkałam tak specyficznego i charakterystycznego odruchu.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. Przodkowie • autor: sedzikowska2013-08-01 01:03:14
Dziękuję za refleksje na temat przodków. Ja takŜe szukam odpowiedzi w losach
poprzednich pokoleń.

2. Ja równieŜ dziękuję!... • autor: Marta Matuszewska2013-08-04 20:25:44
Ja równieŜ dziękuję! Od dawna fascynuje mnie odkrywanie powiązań rodzinnych.
DuŜo czasu poświęciłam na uzdrawianie traum, a teraz zaczynam odkrywać jak wiele
talentów odziedziczyłam po przodkach. Poczułam nawet rodzaj zobowiązania - oni z
uwagi na wojnę i specyfikę czasów powojennych nie mogli zrealizować swoich
potencjałów, nie mieli tej niesamowitej wolności wyboru zawodu i rozwijania pasji,
które są teraz moim udziałem. Czuję, Ŝe stoją za mną i mnie wspierają a ja robię
uŜytek z moich talentów jednocześnie dla siebie i dla nich.
Ciekawe jest takŜe analizowanie astrologicznych wzorców rodzinnych. W moim
przypadku znalazłam liczne konfiguracje przekazywane z pokolenia na pokolenie
takie jak nieharmonijne aspekty Plutona do Słońca lub przewijające się intensywnie
konkretne znaki. Zajmuję się jednoczesnie genealogią i zgromadziłam juŜ całkiem
pokaźny zestaw horoskopów moich przodków z przybliŜonymi godzinami urodzenia,
jakie są podane w aktach metrykalnych. Powtarzalność bywa wręcz niesamowita! Co
więcej astrologia pozwala dokładnie określić co "odziedziczyliśmy" po którym
przodku. Więcej o tym co nazwałam astrogenealogią pisałam jakiś czas temu w
artykule do Trygonu, który w okrojonej wersji zamieściłam tutaj:
http://moonsetstory.blogspot.com/2012/12/astrogenealogia-czyli-rozmowa-z.html
Pozdrawiam serdecznie i Ŝyczę wielu równie udanych sezonów "Babci" :)
Marta
3. Ja równieŜ dziękuję • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-08-05 10:31:55
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Dziękuję za miłe wsparcie. Ja równieŜ próbowałam analizować pod kątem astrologii dane
genealogiczne mojej rodziny, zwłaszcza pokolenia pradziadków, którzy mając wiele dzieci
skrupulatnie prowadzili ich "rejestr" zapisując daty i godziny urodzenie. Próbowałam
nawet sporządzić na ten temat opracowanie, ale wówczas jeszcze za mało wiedziałam o
astrologii i nie miałam z kim skonsultować moich przypuszczeń, poniewaŜ podobieństwa
nie były tak wyraźne, a ja nic o tych osobach, poza dwójką, nic nie wiedziałam. Mam
zamiar jednak powrócić kiedyś do tej analizy.

4. Ciekawa obserwacja - tzn. z tym wnukiem. • autor: Michał Mazur2013-08-06
14:48:01

Bardzo ciekawa. Przypomina mi coś co znam z autopsji.
Napiszę o tym jeszcze.
5. Odziedziczone cechy • autor: inaus2013-08-17 17:49:09
Pewne cechy wychodzą dopiero w którymś tam pokoleniu, inne pojawiają się w
kaŜdym. Jak to mówi moja mama: "Najpierw szukałam w trawie młotków po tatusiu,
potem po synku, a teraz zaczynam szukać po wnusiu.".
Zastanawiam się teŜ jak odczytać w horoskopie cechy takie jak charakterystyczny
kształt stóp, czy niechęć do wszelkich przedmiotów opasujących szyję.
6. Korale? • autor: Hana2013-08-20 15:26:35
Zaintrygowało mnie, do poszukania odpowiedzi na pytanie Inaus, z tej przyczyny, Ŝe
sama lubię mieć swobodną szyję. śadnych korali, a juŜ nie daj BoŜe tak zwanych
"obróŜek" modnych swego czasu. Jedyne co toleruję, to sztywny srebrny naszyjnikkoło, o średnicy dwa razy większej od obróŜki i bez Ŝadnych wisiorków. A i to toleruję
jedynie wyjściowo, poza domem. Hmmm.... co moŜe to oznaczać? Niechęć do
"chodzenia na postronku", niechęć do podporządkowania się Panu, bo jakby nie było
Pan zakłada obroŜę.... Czakra gardła? moŜe swoboda szyi symbolizuje swobodę
echa...rozchodzenia się naszych prawd bez Ŝadnych przeszkód, moŜe szukamy
sposobu na ekspresję siebie zgodnie z naszymi talentami... a moŜe patrząc na to
wcieleniowo, o ile ktoś uznaje tą ideę, gdzieś kiedyś straciliśmy Ŝycie w sposób
związany z szyją -:) .... Oczywiście to przypuszczenia ale coś symbolicznego w tym
jest, a co moŜna odnaleźć juŜ dość indywidualnie analizując własne cechy czy
lęki(?)... jak i ze stopami...Jednemu słoń na nogę następuje całe Ŝycie a inny lekkim
krokiem pomyka ... Świat (mój) jest pełen symboli/ informacji ...no, kiedy
jeste(m)śmy zainteresowan(a)i ich odbiorem...
7. ??? • autor: Hana2013-08-20 15:38:53
Inaus, szukając odniesienia do "swobodnej szyi" w horoskopie, szczególnie
przyjrzałabym się pozycji / aspektom Jowisza i Merkurego. Są w wielu interpretacjach
kojarzone z czakrą gardła, z wyraŜaniem siebie publicznie, z realizacją celów
zbieŜnych z naszymi talentami. W sumie, cały horoskop pokazuje nam "sprawy
gardłowe" -:). A moŜe jest tak, Ŝe kiedy się nad tym świadomie zastanawiamy to
znak, Ŝe Coś do nas dotarło bardziej i szczegółowiej ....-:)... i dopomina się
wyraŜenia jasnym głosem i wsłuchania w zwrotne echo? Pozdrawiam.
8. W moim horoskopie... • autor: inaus2013-08-23 21:34:30
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W moim horoskopie Jowisz nie ma kompletnie Ŝadnych połączeń z Merkurym.
Niechęć do postronków jak najbardziej, ale to wynika raczej z opozycji słońce-uran
w 1-7 domu i z marsa w baranie-władcy horoskopu.
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48. Jak psujemy sobie humory na co dzień
Są ludzie, którzy zawsze jeśli nawet nie mają tobie wszystkiego za złe
generalnie ustawiają się przeciwko tobie, choć nie przeciwko całemu światu
ani innemu otoczeniu. To oni są z gatunku tych, którzy kopią po drodze
kamienie nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nieświadome odruchy, gdy
coś ci przeszkadza i trzeba to odsunąć na bok. Opryskliwość bez powodu.
Tylko dlaczego to właśnie ja przeszkadzam?
To moŜe popsuć najlepiej zapowiadający się dzień. Wstaje piękne
słońce, jeszcze panuje miły chłodek o poranku, ptaki ćwierkają jak oszalałe,
wiatr szumi w gałęziach, a ty szykujesz się do śniadania rozpakowując
opakowanie kupionego wczoraj w obcym sklepie, nowego rodzaju chleba.
— Jakiś słony ten chleb...
Jest mnóstwo odpowiedzi (i brak odpowiedzi) na takie rzucone luźno
spostrzeŜenie. MoŜna powiedzieć:
— Nie, nie czuję.
Albo:
— SkądŜe!
Ale mówi się:
— Ty zawsze coś wymyślisz!
Czy Twoją winą jest, Ŝe w ogóle się odezwałaś, czy w nieodpowiednim
momencie, czy moŜe przebywanie w twoim towarzystwie jest komuś na tyle
niemiłe, Ŝe nie moŜe spokojnie wysłuchać najbardziej nawet neutralnej
wypowiedzi? MoŜliwości jest wiele i nawet jeśli nie masz zamiaru
kontynuować rozmyślań na ten temat, twoje dobre samopoczucie pryska.
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Twoje otwarcie na otoczenie i świat zostało właśnie zamknięte, twój dialog
z nim został przerwany. Cokolwiek bowiem powiedziałaś, jesteś kamieniem
na drodze cudzych myśli.
Istnieją jednak prawidłowości, które pozwolą szerzej spojrzeć na to
zjawisko. Oto jedna z nich: Najczęściej dzieje się tak, gdy w towarzystwie
są inne osoby, zwłaszcza obce.
Nie jest to więc bezprzedmiotowa złość, tylko demonstracja.
Demonstracja niezaleŜności, wyŜszości, prawa do wydawania werdyktu o
osobowości i całokształcie cech delikwentki. Często spotyka się to u
dorastających dzieci wobec rodziców, męŜów wobec Ŝon, męŜczyzn
posiadających jakieś prawa do kobiet uwaŜanych za własne.
Wzdychasz:
— O jejku jak gorąco!
— Ty zawsze z czymś wyskoczysz!
Istotne jest uŜycie tu słowa „zawsze” oraz zdania zaczynającego się od „ty”.
Dlaczego dzieje się to wobec obcych?
Obcy są tymi, którzy cię zapewne lubią i cenią, skoro przebywają w
twoim towarzystwie, a przynajmniej są uprzejmi. Muszę więc im pokazać,
Ŝe nie jesteś taka pozytywna jak im (być moŜe) się wydawać, Ŝe ja jestem
od ciebie lepszy, mądrzejszy, bardziej przystosowany i w ogóle, generalnie,
pod kaŜdym względem mam nad tobą przewagę, której, być moŜe obcy nie
dostrzegają, więc trzeba im ją uświadomić.
— Kto jest większym głupkiem, Palikot czy Wojewódzki?
— Chyba to ty jesteś głupia, jeden jest politykiem, drugi
dziennikarzem, jak moŜna ich porównywać?
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I juŜ wiesz – to nie jest czas, Ŝeby dzielić się z innymi swoimi
poglądami, przemyśleniami, sobą nawet. Porównywanie dwóch odległych
zjawisk społecznych nie natrafi w tym składzie na przyzwolenie. Nie masz
prawa mówić czegoś innego niŜ samiec alfa. Chyba, Ŝe jesteś samicą alfa.
Jeśli nie, musisz sobie odpuścić. I jak najszybciej zapomnieć.

Katarzyna Urbanowicz
1. demonstracja • autor: Barbara2013-08-07 11:11:19
Uff - faktycznie jedna z najpaskudniejszych reakcji.
Ja bym powiedziała, Ŝe to ukryty przekaz o braku akceptacji, o tym, Ŝe nie spełniamy
oczekiwań innych wobec nas. Przykre, Ŝe właśnie dzieci posługują się często taką
manipulacją wobec rodziców.
Samica alfa - czule i słodko wspomniałaby coś o ignorancji :) MoŜe na przykład:
ignoratio elenchi - widziałam, Ŝe pomogło. KaŜdy ma prawo do własnych ocen.
Dodam jeszcze, Ŝe drugie takie paskudztwo to zwrot: "powinnaś"

2. Alfa Osobniki • autor: HANA2013-08-07 11:41:58
"Jeśli nie, musisz sobie odpuścić. I jak najszybciej zapomnieć."
Święta prawda, pani Katarzyno!
Przerabiałam, doświadczałam, znam z autopsji, czasem nadal jeszcze daję się wkręcać,
ale zadowalająco rzadko juŜ. Więc z tej pozycji, mogę rzec, Ŝe jak najbardziej, warto, z
mniejszym lub większym przejściowym bólem, a jak kto silny emocjonalnie, to i bez
niego, odpuszczać sobie w szerokiej formie i zakresie, nasze Ŝycie z Pępkami Świata i
ich nie mającymi końca roszczeniami, ich malkontenctwem wrzucanym w nasze Ŝycie,
jak przysłowiową łyŜkę dziegciu, psującą nam nasze radości, gaszącą motywacje,
plany; z ich oczekiwaniami nigdy nie zaspokajanymi, bo wciąŜ "mało i mało", albo nie
tak jak "po myśli",oczywiście nie naszej -:). Warto powiedzieć do samego siebie- STOP!
wysysaniu energii na róŜne moŜliwe sposoby- małŜeńskie, rodzinne, koleŜeńskie, niby
"przyjacielskie", zawodowe etc... Konstruktywnie do tematu podchodząc, przyszedł mi
kiedyś na myśl przejściowo- pomocny gadŜet, w widocznym miejscu- własnoręcznie
namalowany na kartoniku znak zakazu z umieszczonym w środku wizerunkiem (
inicjałami, symbolem -:) ) naszego Naczelnego Ssaka i pomniejszych ssaczków... aby
ich pusty bełkot o ich chlebie, ich niebie, ich polityce- nie polityce, jak i ich chciejstwach
"nie wiadomo czego" nie wpędzały nas w smutki i rozczarowania. Tu jednak sprostuję
samą siebie- otóŜ, oni zawsze doskonale wiedzą co chcą osiągnąć, tylko forma
zakamuflowana bywa...czasem w ich rozumieniu nie do rozszyfrowania...ale...któŜ z nas
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się nie myli w postrzeganiu tego i owego-:). Nawet Pępki Świata bywają zwykłymi ludźmi
-:). Pozdrawiam -:).

3. Brak zrozumienia.To księŜycowe... • autor: inaus2013-08-26 21:31:58
Brak zrozumienia.
To księŜycowe Panny. One tylko stwierdzają fakt, a wszyscy naokoło myślą, Ŝe to jest
narzekanie.
Ja nie narzekam. Ja tylko opisuję rzeczywistość i jestem bardziej zadowolona z Ŝycia niŜ
ci wszyscy "pseudooptymiści".
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49. Rodzinne tradycje wychowawcze
Akceptacja Barbary i Hanny, czytelniczek poprzedniego odcinka i ich
zrozumienie problemu ośmiela mnie do ciągnięcia dalej moich dywagacji.
Nie jest tak, Ŝe owe reakcje pojawiły się znikąd. Wyrosły one z
„przodczych kości”, tak bardzo często bezkrytycznie wielbionych i
upraszczanych.
Oto przykład:
Są dwie rodziny. Obie cechuje uznawanie kobiet za „istoty niŜsze”.
Jedna to wykształcona inteligencja niosąca w okresie międzywojnia
„kaganek oświaty”. Istoty niŜsze naleŜy uczyć, instruować, kształcić, budzić
w nich zrozumienie świata i kultury. Tym przewodnikiem jest ojciec, a
potem mąŜ. Dlatego bierze się za Ŝony młodziutkie, siedemnastoletnie
dziewczyny i kształtuje ich osobowość na modłę poglądów wyznawanych
przez siebie. Uczy się je, wyrabia w nich przekonanie o wielkiej wadze
wychowywanych przyszłych pokoleń dla ojczyzny, powierza owe
odpowiedzialne zadanie plus (oczywiście) wspieranie męŜa, duchowego
przewodnika, wykształconego znawcy romantycznej poezji i
pozytywistycznych idei, nauczyciela patriotyzmu wspartego o symboliczne
gesty i rodzinną historię; durszlak, przez który przeciera się historię kraju,
świata i międzynarodowej polityki. Gdy dziewczątko zakopie się juŜ w
pieluchach i wychowywaniu przyszłych, patriotycznych pokoleń; a jeśli jest
dość inteligentne i pragnie dać Polsce coś więcej z siebie, załatwia mu się
pracę nauczycielki nowych pokoleń na rubieŜach Rzeczypospolitej, w
szkołach kierowanych przez męŜa; samemu zaś poszukuje nowych świeŜych
dziewczątek, którym moŜna wpajać ideologiczny kręgosłup i nieść im
kaganek oświaty. Zazwyczaj kolejne dziewczątka reprezentują niŜszy
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poziom intelektu i kultury — łatwiej wówczas przychodzi kształtowanie ich
charakterów i poglądów.
Pan mąŜ i przewodnik owego dziewczęcia-Ŝony nigdy nie poniŜyłby
się do zrobienia jej uwag opisanych w poprzednim odcinku. Szanował,
kochał i cenił ją jako matkę przyszłych pokoleń rodziny. Wymagał od niej
silnej wiary i religijnych praktyk, dawania przykładu dzieciom (jak Bóg dał,
licznym), chociaŜ sam do kościoła nie chodził, bo uwaŜał religię za środek
wychowawczy dla istot intelektualnie i Ŝyciowo niŜej sklasyfikowanych w
hierarchii społecznej.
I jest druga rodzina. Gdzieś na rubieŜach Rzeczypospolitej
wielodzietna i uboga, mimo sporej ilości posiadanych hektarów (wg
kryteriów centralnej Polski) z domem o trzech izbach i klepisku, gdzie jedna
z izb przeznaczona jest dla drobnej Ŝywiny (owiec, kóz i drobiu), z ojcem
tłukącym Ŝonę przy kaŜdej okazji, Ŝeby znała mores i synami przekonanymi,
Ŝe święte prawo ojca tłuc Ŝonę i dzieci, tylko nie powinien robić tego tak
mocno, Ŝeby aŜ łamać jej kości. Jednak synowie boją się ojca i nie reagują,
nie bronią matki choć mają z tego powodu wyrzuty sumienia. Potem
zorganizowana przemoc (przez niektórych polityków nazywania
ludobójstwem, przez innych określana łagodniejszym mianem, jakby to
cokolwiek zmieniało) trzebi rodzinę i wzbudza cień refleksji. W swojej
rodzinie nie stosują przemocy, zbyt dobrze pamiętają gehennę ukochanej
matki i ten brak tolerancji dla przemocy wpajają swoim dzieciom. Z tego
powodu są lewicowi, poniewaŜ z domu z klepiskiem i od rodzinnej i
etnicznej kultury dominacji wyrwali się w zupełnie inny świat. Zapominają
jednak (a moŜe z braku wykształcenia są nieświadomi korzeni, jakie
zapuściło w nich rodowe wychowanie), Ŝe przemoc nie jest sama z siebie
wyizolowaną praktyką, a ma ideologiczną podbudowę, sprowadzającą się
do prostego sformułowania: „kobiety, dzieci i ryby głosu nie mają”. Ta
kategoria bywa rozszerzana zgodnie z doraźnymi potrzebami.
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W małŜeństwie potomków owych dwóch rodzin jedno jest constans:
kobieta moŜe tylko do pewnego stopnia wybijać się na samodzielność
intelektualną i świadomościową. Akceptowane jest , Ŝe przynosi do domu
lepszą pensję niŜ pan mąŜ, Ŝe ma swoje zainteresowania, ale nie jest
akceptowane, Ŝe ma własne przedsięwzięcia (literackie na przykład),
poglądy (polityczne, pedagogiczne). Nie mówiąc juŜ o własnym,
zawodowym czy intelektualnym środowisku. Wspólne jest przekonanie, Ŝe
rodzina to monolit. Wychowanie dzieci musi być poprzedzone uzgodnieniem
poglądów, nie do pomyślenia jest, Ŝeby ojciec i matka co innego myśleli o
konkretnym zdarzeniu, w którym uczestniczy dziecko. A jeśli – co się zdarza
– inaczej myślą, to wiadomo czyj pogląd prezentowany jest dzieciom i na
zewnątrz. Ojciec jest głową rodziny (w spisach powszechnych takŜe, choć
Ŝona ma wyŜsze dochody), mąŜ rządzi rodzinnymi finansami i wydziela
Ŝonie odpowiednie sumy, jego zdaniem mające wystarczyć na akceptowane
przez niego wydatki; dorośli mają zawsze rację (zwłaszcza nauczyciele);
priorytetem jest nowy model samochodu, a nie pralka na przykład.
Fanaberią jest — jak w znajomej mi rodzinie — poŜądanie przez Ŝonę
zmywarki, ale nie jest nią przebicie ściany domu dla lepszego widoku, choć
wskutek tego w kuchni nie będzie juŜ miejsca na stół.
śona ma ładne włosy, więc nie potrzeba jej fryzjera, zbędne są teŜ
wydatki na kosmetyki, starczy się dokładnie umyć. Kobieta nie powinna
zapominać, Ŝe woda i prąd kosztują. Taki styl myślenia.
Ojciec, umysł ścisły, uczy siedmiolatka matematyki, dziecko ni w ząb
nie rozumie, tata się wścieka, a choć nie bije, wygląd i głos ma okrutnie
groźny, krzyczy, choć nie przeklina i nie uŜywa brzydkich słów, budzi lęk i
blokuje myślenie dziecka. Bywa, Ŝe matka musi symulować omdlenie
(choruje na serce), Ŝeby przerwać tę okrutną scenę i dać dziecku moment
wytchnienia, a sobie czas, Ŝeby zrozumieć, o co chodziło w zadaniu i
wytłumaczyć je dziecku.
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Dziecko dorasta i uczy się, Ŝe rodzice są przeciwko niemu, choć
mama czasem nie wytrzymuje i jak litościwy straŜnik podający więźniowi
kromkę chleba i odrobinę wody, wyprowadza sytuację konfliktową na
normalne tory, dyskretnie wspierając latorośl.
Dziecko zawiera własne małŜeństwo i swojego syna wychowuje w
opozycji do metod wychowawczych własnego ojca. Rozmawia z nim,
szanuje jego zdanie, poświęca mu mnóstwo czasu i objaśnia świat. Kupuje
wszystko, co dziecięciu się zamarzy, a nawet zanim czegoś zdąŜy
zapragnąć. Kupienie prezentu takiemu dziecku przez rodzinę jest
stresogenne i nigdy nie da obdarowującemu satysfakcji.
Gdzieś po drodze jednak ojciec zapomina, Ŝe nie posiadałby owego
ukochanego syna, i Ŝe nie byłby on tak dobrze wychowany, gdyby nie rola
jego (byłej) Ŝony, trawiącej niepotrzebnie czas na wkładanie mu w głowę
nauk, które latorośl słusznie wpuszcza jednym uchem, a drugim wypuszcza,
bo kobiety tak mają, Ŝe ględzą i ględzą bez sensu.
I tak konglomerat dziedzictwa dwóch rodzajów przodków przenosi się
na kolejne juŜ, piąte pokolenie. Wszystkie złe zawirowania zostały
pokonane, wszystkie cienie wypędzone z kątów, trupy w szafach stały się
duŜymi lalkami, wszelkie zaniedbania nadrobione, wszystkie, oprócz tego
jednego...

Ty zawsze tak wydziwiasz, głupoty gadasz, wymyślasz, trujesz, itp...
Jesteś jedną z tych przeszkód, której kultura nie pozwala mi dosłownie
kopnąć, czynię to więc symbolicznie.
I za późno juŜ, Ŝeby wykształcić w sobie samicę alfa. Prościej
popłakać w kątku. Pięć pokoleń przodków spogląda na ciebie, a to
zobowiązuje, Ŝeby trzymać fason do końca.

Katarzyna Urbanowicz
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komentarze
1. Fason -:) • autor: HANA2013-08-08 22:29:45
Och! PROTESTUJĘ! choć jednocześnie przyznaję, Ŝe Pani pogląd, w moim
odczuciu, taki pozytywnie prowokujący ... A i mój protest, dla mnie samej, taki
jakiś radosny, lekki, wręcz natchniony... bo przecieŜ uświadamiający mi, Ŝe
pozwalam sobie, od dość dawna juŜ, na czerpanie z doświadczeń moich
rodowych kobiet. Uświadamiający mi narastające powolnie, pokoleniowo
właśnie, odkrywanie samej siebie i pokazywanie tego kolejnym, moim juŜ
babskim potomkom; czerpanie z tych doświadczeń siły do dystansowania się
wobec róŜnej maści i płci Alfa-Osobników i juŜ, w ogromnej części,
instrumentalnym ich traktowaniu ... no, chyba Ŝe jakiś zapóźniony w rozwoju
babski gen pozwoli mi się alfa- wkręcić ... i siłą rozpędu samą siebie wstawić do
kąta , na samotne pochlipanie, acz przejściowo ... zresztą, łzy jak deszcz,
wnoszą nowe, świeŜe spojrzenie -:).
Te dwa akapity poniŜej ...
Ty zawsze tak wydziwiasz, głupoty gadasz, wymyślasz, trujesz, itp... Jesteś
jedną z tych przeszkód, której kultura nie pozwala mi dosłownie kopnąć, czynię
to więc symbolicznie.
Zapomniałem/am hasła!

329

10-08-2013

50. Majtkowe sprawy
Przeczytałam ostatnio w jakiejś gazecie taki kawałek: znajomy
dziennikarza źle się wyraŜał o homoseksualistach, na co ten zwrócił mu
uwagę, Ŝe podwaŜa on swoją wypowiedzią przynaleŜność do inteligencji.
Delikwent wcale nie skruszony odrzekł: przecieŜ ja wcale tak nie myślę, ja
tylko tak mówię.
Opisany przykład znakomicie oddaje to, co się dzieje w wielu
rodzinach w sprawie stosunku do kobiet. Pewien mój znajomy, skądinąd
człowiek dość kulturalny (wykształcony, nie przeklinający, nie stosujący
przemocy) lubił sobie podśpiewywać: „teściowo ty stary rowerze” albo
wypowiadać zdanka w rodzaju „jak się Ŝony nie bije to wątroba w niej
gnije”. Na pierwszy rzut oka to tylko nieszkodliwe dowcipy, cięŜkiego
wprawdzie lotu, ale w męskim towarzystwie, dla podtrzymania męskiego
zbiorowego ego dość zrozumiałe; zwłaszcza po piwku i przy grillu
dopuszczalne. Wypowiadającemu je osobnikowi nawet do głowy nie
przyjdzie obraŜanie kogokolwiek i jest mocno zdziwiony, Ŝe obecne przy
tym panie protestują i krzywią się.
Tych dowcipaśnych wypowiedzi słuchają czasem dzieci i zwłaszcza
chłopcom podobają się, bo czują się członkami większej zbiorowości
męŜczyzn, prawie równi swoim tatusiom i na takiej pozycji, Ŝe mogą poddać
w wątpliwość władzę upierdliwej mamy i babci.
Swego czasu w początku lat sześćdziesiątych jako młoda
nauczycielka musiałam zmagać się z takim problemem w trzeciej klasie
szkoły podstawowej, a więc u dziesięciolatków. Ni stąd ni zowąd w klasie
koledzy i koleŜanki zaczęli przezywać pewną dziewczynkę: „Ty Ŝydowico”.
Zwracanie uwagi i tłumaczenie dzieciom, Ŝe źle robią nic nie dawało,
wyglądało na to, Ŝe akcja była zorganizowana. Szybko zorientowałam się,
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Ŝe autorką podŜegania do wyzwisk była pewna dziewczynka, zresztą była
przyjaciółka przezywanej. Porozmawiałam więc po wywiadówce z jej
mamusią. Rozmowa była długa ale nic nie dawała, bo pani owa w ogóle nie
rozumiała, Ŝe takie czy inne poglądy, choć mocno utwierdzone własnymi
przekonaniami, nie powinny trafiać do dzieci i stawać się narzędziem
jakichkolwiek nagonek. Dzisiaj moŜe bym uŜyła innych argumentów, ale
wówczas dwójmyślenie było częścią naszego Ŝycia, wiedziało się jedno, a
mając świadomość, Ŝe czegoś nie naleŜy prezentować na zewnątrz, Ŝeby
nie wyrządzić sobie lub komuś krzywdy, prezentowało się stosowną i
prawomyślną fasadę – ot taka ówczesna poprawność polityczna.
W końcu owa pani zastanowiła się głęboko, tak głęboko aŜ
wyczuwało się myśli biegające pod sztuczną ondulacją jej główki o odrzekła
z oburzeniem:
— AleŜ proszę pani, my z męŜem w domu nic nie mówimy na śydów,
przeciwnie, zawsze powtarzamy naszej córce, Ŝeby teŜ na nich nic nie
mówiła złego, bo oni stoją u steru rządów i mają władzę.
Wówczas ta wypowiedź bardzo mnie rozbawiła, rozumiałam ją jako
dowód mniejszej niŜ przeciętna zdolności intelektualnej owej pani, nie
dostrzegającej, dlaczego córka pała taką niechęcią do „ Ŝydowskiej władzy”,
Ŝe posuwa się do wyzwisk pod adresem koleŜanki; dziś jednak patrzę na to
inaczej.
Zdanie wypowiedziane przez ową panią i moje argumenty znajdowały
się w czymś w rodzaju mglistej aury otaczającej tamto społeczeństwo,
zawierającej wzorce podobnych zdań, pochodzących z zasobów mądrości i
głupoty ludowej. Owa aura, niczym plamy na Słońcu, przejawiała wytryski
czy wąsy erupcji, ale zawsze o barwie i strukturze wyrosłej z podłoŜa. Jeśli
częścią owej chmury było dwójmyślenie, jako podstawa stosunku do
świata, kaŜda wypowiedź osób niezbyt samodzielnie myślących była
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podobnym wykwitem, emanacją wypływającą z całokształtu macierzystego
podłoŜa: myśli się jedno, a mówi drugie i jest to słuszne, stosowne i
niezbędne.
Podobnym podłoŜem jest aura, w której Ŝyjemy, zbiór mądrości i
głupoty ludowej zawierającej bazę poglądów na temat roli i znaczenia płci.
Nie szkodzi, Ŝe ludzie myślący zarzucili juŜ przekonanie o niŜszości kobiet,
Ŝe wyrastają nowe pokolenia świadome swoich praw, Ŝe wreszcie niektórym
rodzinom (mniejszej ilości niŜ się wydaje) udało się zrealizować postulat
równych praw i obowiązków lub zwyczajnie, w niektórych parach,
męŜczyźni przejawiają więcej empatii, niŜ to normalne się im przypisuje.
Ciągle jednak Ŝyjemy w tej chmurze, a do jej bazy: dwójmyślenia,
dodaliśmy jedynie większą odwagę w bezmyślnym wypowiadaniu zdań
przyniesionych przez ślinę na język, poniewaŜ z naszej bazy wyparowała
spora część strachu. Jesteśmy bezpieczni, nikt nas nie ukarze, mamy
wolność, no nie. Mogę mówić co chcę, niezaleŜnie od tego co i jak
myślę. Nikomu nic do tego jak myślę, a jeszcze bardziej co mówię. Mam
ochotę wydzierać się nocą budząc pół osiedla, jeździć rowerem w
prześwicie bramy i nie widzę nic niestosownego w tym, Ŝe pies załatwia się
w holu bloku tuŜ pod pojemnikiem z bezpłatnymi torebkami na psie
odchody. Ja jestem wolny, moje psy, przedmioty i przekonania są wolne, a
reszta w rodzaju szklanych sufitów, seksistowskich reklam, parad równości,
to takie majtkowe sprawy.
MI WOLNO!!! (i nie będziesz poprawiała moich zaimków! Trzeba
zlikwidować tę całą durną ortografię).

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. Pani Karzyno !Z... • autor: dorotabaginska2013-08-10 12:57:46
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Pani Katarzyno !
Z przyjemnoscia czytam Pani teksty. Co za zmysl obserwacji !
Mieszkam juz od kilku lat poza Polska i lubie obserwowac roznice w
mentalnosci pomiedzy rodakami i tubylcami a Pani mi tu sluzy pomocna reka.
Pozdrawiam serdecznie.
Dorota
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51. Magiczne obcinanie czoła
Irytują mnie w prasie fotki autorów artykułów czy felietonów z
obciętymi lub przyciętymi czołami. Nie dość, Ŝe zaburza to proporcje
twarzy, dodatkowo zmienia jej odbiór, czyni nijaką, nieprawdziwą i okrojoną
o „myślącą” część.
Zabieg ten przypomina mi róŜne formy amputacji oczu osób
podejrzanych czy oskarŜonych (Ŝeby nie moŜna było ich rozpoznać na
ulicy), podobnie jak numerów rejestracyjnych samochodów,
uczestniczących w stłuczkach. Jednak ma ona realny istotny cel na uwadze
– czego nie potrafię dopatrzyć się w obcinaniu czoła.
MoŜliwe, Ŝe postępowanie takie ma znaczenie magiczne, podobnie
jak osłanianie kierowców autobusów (swego czasu bardzo modne)
firankami przed spojrzeniami pasaŜerów. Sama zamknięta kabina nie
wystarczała, dodawano jeszcze zasłonkę szczelnie zaciąganą. CzyŜby wiara
w „złe oczy” za plecami?.
Swego czasu, kiedy leŜałam w szpitalu po operacji wyrostka, w wieku
12 lat (wówczas dorosłe kobiety leŜały na sali razem z dziećmi), pewna pani
tłumaczyła mi, Ŝe wpatrując się w czyjeś czoło moŜna ściągnąć tę osobę
wzrokiem. Inna twierdziła, Ŝe nie w czoło, tylko w tył głowy. W kaŜdym
razie dla unieruchomionego dziecka (a wtedy rozcinano pół brzucha, nie tak
jak dziś) była to jakaś rozrywka. Inna dziewczynka, leŜąca w drugim końcu
sali, takŜe unieruchomiona, z nogą na wyciągu, podchwyciła tę zabawę i
ćwiczyłyśmy w najlepsze naszą odporność na cudze spojrzenia, dopóki nie
okazało się, Ŝe po operacji mój wzrok znacząco pogorszył się, chociaŜ
lekarze nie wiązali tego z wpatrywaniem się w czoło śpiącej koleŜanki, tylko
z narkozą, jeszcze wówczas eterową. Nam zaś nie przyszło do głowy, Ŝe
nawołując się przez całą salę i robiąc rejwach przeszkadzałyśmy tym
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paniom, więc być moŜe wymyśliły dla nas cichszą rozrywkę. Nikt nie wpadł
na myśl, Ŝeby przysunąć moje i koleŜanki łóŜka do siebie; wygoda chorych
nie była priorytetem, a jak wspomniałam w poprzednich odcinkach, kobiety
dzieci i ryby głosu nie mają.
Tak więc nie dowiedziałam się, czy uporczywe wpatrywanie się w
czyjeś czoło, względnie potylicę moŜe ściągnąć kogoś wzrokiem, choć wiele
przemawia za prawdziwością tego poglądu, a ja w trosce o swój wzrok
staram się tego unikać.
Mimo to amputowanie czoła ludziom na fotografii draŜni mnie i
męczy. Przypomina mi wydrąŜoną głowę porcelanowej lalki, którą dostałam
w dzieciństwie, a której czoło pokrywała złocista peruka mocowana na
haczyki. Bez niej głowa przypominała zwykłą filiŜankę z uszami/uchami.
Odnoszę wraŜenie, jakby ktoś złośliwie pozbawił mnie całego szeregu
faktów pozwalających wyciągnąć jakieś wnioski, chociaŜ wniosków Ŝadnych
świadomie nie wyciągam. Nie mam pojęcia dlaczego amputacja oczu nie
draŜni mnie tak, jak amputacja czoła. Podobno to oczy są oknem duszy, a
czoło jedynie częścią jej spadzistego dachu.
Sięgnęłam więc po literaturę informującą, co moŜna wyczytać z
kształtu czoła. Ta nauka nazywa się fizjonomiką, a najobszerniejszy
przegląd znalazłam w ksiąŜce Szyllera Szkolnika „Poznaj siebie i bliźnich.
Astrologia, grafologia, chiromancja”
W informacjach wstępnych jednak nie odnalazłam czoła. Autor
wymienia kolejno włosy, brwi, powieki, rzęsy, oczy, uszy, nos, policzki,
usta, wargi, zęby, podbródek, ale o czole nie ma ani słowa. Więc
fizjonomika nie obejmuje czoła. Czy dlatego, Ŝe jest najmniej ruchliwą
częścią twarzy?
Czytając jednak dalej odkrywam, Ŝe o kształcie czaszki mówi nauka
nazywana frenologią. A czoło to chyba czaszka? Podbródek i zęby nie?

335

Tak, czoło jest wg ksiąŜki miejscem, gdzie daje się odnaleźć wiele
rysów charakteryzujących moralne i umysłowe zalety i wady danego
osobnika.
śeby odróŜnić człowieka rozumnego od innego osobnika, mniej
rozumnego, naleŜy przeprowadzić u delikwenta (pozostającego w stanie
spokoju) linię prostą od miejsca, gdzie zaczyna się przedział włosów do
wierzchołka nosa kąt prawie prosty z linią od konchy usznej do tegoŜ
wierzchołka.
Zaczynam rozumieć dlaczego w fotografiach do paszportu czy
dowodu osobistego naleŜy mieć odsłonięte ucho i nic na głowie, czapki,
chusty i tym podobnych. Zapewne Amerykanie mają juŜ odpowiedni
program komputerowy pozwalający na odróŜnianie na podstawie zdjęć
paszportowych ludzi mądrych od głupich, tylko nie znalazł się jeszcze Ŝaden
Snowden, który by to zdemaskował. Wprawdzie Szyller Szkolnik zastrzega
się, Ŝe czoło nie moŜe być wyłączną podstawą takiego wnioskowania, ale to
tylko zapewne asekuracja. Podpiera się przy tym autorytetem staroŜytnych
twierdząc, Ŝe większość posągów staroŜytnych bogów oznaczało się taką
proporcją. (Gorliwie sprawdzam na mojej podobiźnie w Tarace i z ulgą
stwierdzam, Ŝe ta proporcja jest u mnie zachowana). Zmarszczki teŜ
posiadam, jak najbardziej, choć nie w takiej ilości, jak wynika to z
najlepszych opcji i na zdjęciu z Taraki ich nie widać; puchnę więc z dumy.
Czytam jednak dalej: jeŜeli w dodatku takie czoło szerokie z
odkrytymi skroniami i podłuŜnymi zmarszczkami (nigdzie nieprzerywanymi)
posiada jeszcze podłuŜną wypukłość na wierzchniej części czoła i wydatne
kąty... no to juŜ będzie mędrzec absolutny, człowiek pełen zalet wszelakich
jak: głęboki umysł, wszechstronne zdolności, zamiłowanie do rzeczy
wzniosłych, wysokie poczucie własnej godności, panowanie nad sobą,
wyrobiony smak i w ogóle wszystkie najlepszości, dzięki którym człowiek
uwaŜany jest za koronę stworzenia. Nie posiadam owej podłuŜnej
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wypukłości, a wydatne kąty właściwe są raczej łysiejącym męŜczyznom, ale
i tak zostałam hojnie obdarzona przez naturę i moich rodziców.
Tutaj muszę wyrazić ogromną wdzięczność Wojtkowi za nie obcinanie
zdjęciom autorów czół, co świadczy, Ŝe nie czuje się zagroŜony ich zaletami
w przeciwieństwie do redaktorów Gazety Wyborczej, Rzeczypospolitej i
innych periodyków. Oni złośliwie nie pozwalają mi odgadnąć zdolności
intelektualnej swoich autorów i przekonać się o tym z ich wyglądu, bo:
— ludzie rozumni, zdolni, normalni posiadają czoło pocięte 5-6
zmarszczkami
— ludzie rozumni lecz przez los prześladowani mają czoło pokryte
poprzerywaną siecią zmarszczek
— ludzie wzniosłych dąŜeń, porywający krasomówcy, wielcy artyści mają
czoło pobróŜdŜone 3-4 zmarszczkami podłuŜnymi, przeciętymi jedną
pionową
— brak zmarszczek lub ledwie dostrzegalne zmarszczki cechują ludzi
nierozwiniętych umysłowo i niezdolnych do myślenia.
Mam jeszcze kilka innych ksiąŜek z fizjonomiki, współcześniejszych
ale bardziej szczegółowych, poprzestanę więc na razie na podstawach.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. czołobitnie • autor: diwrad2013-08-11 19:57:18

Tak, to przestrzeń niezwykle zajmującego zagadnienia... I warto sięgnąć do
podgrup, podtypów i precyzji, by kategorycznie wyrugować moŜliwość
zaistnienia niebezpieczeństwa fałszu. Nie wyobraŜam sobie bowiem, Ŝeby Rasa
panów mogła mieć w charakterystyce swojej fizjonomiki cechy wspólne z
podludźmi. Przypuszczam, Ŝe nawet ten sam układ zmarszczek świadczy wtedy
o zupełnie innych cechach i predyspozycjach. Niestety dzisiejsze czasy uległy
degeneracji we wszystkich aspektach dostępnych naszemu doświadczeniu...
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Jako przykład niech posłuŜy skandaliczna wprost kariera jednego z
hollywoodzkich aktorów - to znaczy mam na myśli to zdumienie, jak w ogóle
mogło do niej dojść... Proszę tylko spojrzeć:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ron_Perlman

CóŜ jednak poradzić... Akcenty się przesuwają i pora się przyzwyczaić do
nowego etapu ewolucji, w której słuszną pozycję zajmują najwartościowsze
jednostki. Proszę na przykład spojrzeć na niesłychaną głębię oczu DŜołany,
którą natura samoistnie wybrała do stanowienia budującego przykładu. I póki
nie pojawi się wyczekiwany i ukochany Przywódca, ten z nas najlepszy, do
którego rysów wykutej szlachetności wzdycham i tęsknie, pozostaje
kontemplować te łuki i sklepienia, pod którymi myśl śmiała i strzelista rozpala
moją nadzieję...
http://www.krupajoanna.pl/

2. Jestem mędrcem nad... • autor: inaus2013-08-26 21:24:32
Jestem mędrcem nad mędrcami:) Zakola po tatusiu i twarz jak toporem ciosana.
Jeszcze w późnych latach 80-tych w niektórych szpitalach dzieci leŜały na jednej sali z
dorosłymi. Hordy znudzonych dzieciaków ganiały po korytarzu z wrzaskiem, a
pielęgniarki z trudem zapędzały nas do łóŜek.
Przerobiliśmy wtedy wszystkie dziecięce zagadki, gry i zabawy.
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52. Magiczne zasłanianie oczu
Rozmyślanie o amputacji czoła skłoniło mnie do sprawdzenia jak się
ma ze skutkami zasłaniania oczu podejrzanym, aresztowanym, świadkom i
tym podobnym. Cel tu jest oczywisty – sprawić aby na pierwszy rzut oka
nie rozpoznawano ich np. na ulicy i chronić w ten sposób ich prywatność (o
ile, i na ile się jeszcze da). MoŜliwie jednak, Ŝe to nas się chroni przed ich
spojrzeniem, poniewaŜ nie sądzę by zasłonienie oczu było zaporą przeciwko
rozpoznaniu. Ludzi tych w ich otoczeniu i środowisku zazwyczaj zna się, a
na przechodzących ulicą nikt nie zwraca szczególnej uwagi i nie przygląda
im się. Gorzej, gdy ONI nam się przyglądają...
Mam w tym pewne doświadczenie, wynikające z faktu, Ŝe mój
samochód został sfotografowany w określonym miejscu, mianowicie na
osiedlowym parkingu jako ilustracja napastliwego artykułu odsądzającego
od czci i wiary tych, którzy parkują na grobach bohaterów. Samochód
zwracał uwagę kolorem, był jedyny taki w okolicy (kupiłam go zresztą dzięki
temu taniej) i w dodatku nie zasłonięto jego numerów rejestracyjnych.
Oczywiście na miejsce usytuowania parkingu ani na numer miejsca
przypisany mnie przez zarząd nie miałam Ŝadnego wpływu, więc łączenie
mnie osobiście z profanacją grobów bohaterów jest oczywistą bzdurą, w
dodatku, Ŝe nie było tam Ŝadnych grobów bohaterów.
Rzecz w tym, Ŝe parking przylega do cmentarza i zgodnie z
przepisami, znajduje się w jego strefie ochronnej, nie moŜna więc tam nic
wybudować, zwłaszcza, Ŝe od czasu wybudowania osiedla strefę tę
rozszerzono. Dla spółdzielni jest to więc teren nie mający wielkiej wartości.
Dlatego teŜ proboszcz naszej parafii, słynny, nie Ŝyjący juŜ ksiądz z
ambicjami politycznymi, bezskutecznie godzący ongiś naszą rozproszoną
prawicę i autor pomysłów do sfinansowania przez innych (jak tunel do
schowania ruchliwej ulicy na przeciwko kościoła) postanowił rozszerzyć
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cmentarz o nasz osiedlowy parking. W tym celu ogłosił, Ŝe prawdopodobnie
pod parkingiem zakopane zostały ciała straconych naszych narodowych
bohaterów i teorię tę lansował w prasie mając nadzieję, Ŝe złamie tym
władze naszej spółdzielni mieszkaniowej i skłoni je do bezpłatnego
przekazania rzeczonego parkingu parafii, na co nie miały specjalnej ochoty.
Sprowadzono nawet na teren parkingu sprzęt do poszukiwań podziemnych,
usunięto na parę dni samochody, niestety, ku ubolewaniu parafii, Ŝadnych
grobów nie znaleziono.
W tej sytuacji publikacja fotografii mojego samochodu z jego znanym
wszystkim parkującym w okolicy kolorem i bez wymazania numeru
rejestracyjnego skupiła wiele agresji na mnie jako na osobie bezczeszczącej
groby bohaterów. ChociaŜ, muszę przyznać, Ŝe wymazanie numeru
rejestracyjnego i tak by nic nie dało, bo, jak wspomniałam, samochód miał
nietypowy, zwracający uwagę kolor. On zresztą zapewne przyciągnął uwagę
fotografa, zwłaszcza, Ŝe robił zdjęcie z łatwo dostępnego miejsca,
naprzeciwko nieszczęsnego mojego milkiłejowego matiza. Co ma zresztą
znaczenie magiczne: W ksiąŜce Jeana Baptiste Delacour „Charaktery, jak
poznać człowieka od pierwszego spojrzenia”. na stronie 133 przeczytałam w
dziale „ Co mówi samochód o swoim właścicielu” taką informację:
„Fioletowy — samochód w tym niecodziennym kolorze wskazuje na to, Ŝe
jego właściciel pragnie roztaczać wokół siebie jakąś magię, ale i sam
chętnie pozwala się oczarować. Inni ludzie nie powinni się oprzeć jego
sugestywnemu czarowi”
Ale odbiegłam od tematu. Zmierzałam do tego, Ŝeby pokazać, iŜ
zasłonięcie oczu nie uchroni prywatności osób, choć moŜliwe, Ŝe uchroni
pokazujących je dziennikarzy.
Jestem osobą otwartą i lubiącą ludzi, jednak unikam nadmiernego
wpatrywania się w czyjeś oczy. Zostało mi to z dzieciństwa, kiedy rodzice
urządzali mi prawdziwe przesłuchania w sprawie rzeczywistych i
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domniemanych win, Ŝądając patrzenia w oczy i mówienia prawdy, przy
czym owo mówienie prawdy miało dotyczyć nie tylko czynów ale i myśli.
Obowiązek patrzenia w oczy rodzicom czasem trwał bardzo długo, nawet z
godzinę. Teoretycznie więc biorąc mogłabym być zaliczona do osób
nieszczerych, bojących się patrzenia w oczy. Zresztą to modny ostatnio
kierunek amatorskich badań, mających na celu identyfikację „mowy ciała” i
wyciągania z niej niejednokrotnie zbyt daleko idących wniosków. Takie
podręczniki jak Szyllera Szkolnika mogą więc być bardzo przydatne (po
pewnych modyfikacjach) w naszej rzeczywistości.
Co pisze on o wymowie oczu? śadnych specjalnych rewelacji.
Informuje, Ŝe patrząc w oczy moŜna odgadnąć nie tylko stan duchowy,
uczucia ale i myśli. Większość jego spostrzeŜeń intuicyjnie akceptujemy,
zwłaszcza takie, Ŝe „załzawione i zaczerwienione oczy posiadają ludzie
cierpiący na chroniczny katar”. Trudniejsze do zaakceptowania jest wiązanie
koloru oczu z cechami charakteru ich właściciela — ciemnych raczej z
negatywnymi, jasnych z pozytywnymi — ale na szczęście ja swojego koloru
w tym spisie nie odnalazłam. Mam bowiem oczy szarozielone, raczej zielone
niŜ szare, bo tylko z szarą obwódką, z brązowymi i Ŝółtymi strzępkami w
środku, ani jasne ani ciemne i jak sięgam pamięcią przy wyrabianiu dowodu
osobistego kolejnych generacji zawsze były z tym kłopoty. Tak więc Szyller
Szkolnik niezbyt jest przydatny do interpretacji mojego spojrzenia. Czytam
jednak, Ŝe oczy długie w przecięciu oznaczają rozum, ale ja nie mam ani
długich ani krótkich, ani wąskich ani szerokich, ani duŜych ani małych, ani
wpadniętych ani wytrzeszczonych (marzyciele, rozpustni, kłamliwi i leniwi)
ani przymruŜonych (chytrość, zazdrość, podejrzliwość ale i rozum), czy
szeroko otwartych (charakter dziwaczny, skłonny do wariacji).
Skoro jednak tyle moŜna z oczu wyczytać, moŜe rzeczywiście
powinno się je zasłaniać? Zwłaszcza, Ŝe jest to obecnie łatwiejsze niŜ w
czasach Szyllera Szkolnika, gdy nie znano jeszcze soczewek barwiących
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(podobnie jak łatwiejsze jest zamaskowanie mądrości identyfikowanej po
ilości i rodzaju zmarszczek na czole za pomocą zastrzyków botoksu).
Chciałabym jednak przestrzec przed wyciąganiem pochopnych
wniosków na podstawie tzw. mowy ciała.
Swego czasu, kiedy rzuciłam palenie papierosów nabyłam taki
odruch: podnoszę rękę (bez papierosa) do ust i orientuję się, Ŝe nie mam
po co. Wykorzystuję więc ten ruch i rozładowuję zawartą w nim energię,
zanim pozwalam dłoni opaść, za pomocą pocierania nosa. Podobno jest to
objaw nieszczerości zamiarów, na co zwróciła mi uwagę moja przełoŜona.
Musiałam więc zmienić swój odruch, Ŝeby nie być podejrzaną o złe zamiary
w stosunku do zarządu mojej firmy i w tym celu poluzowałam zawiaski
zauszników sprawiając, Ŝe okulary opadały mi na nos i gest swój
rozładowywałam popychając wyŜej ich nanośnik. Trwało to do czasu, gdy
gest ten samoistnie zanikł, niestety ja przyzwyczaiłam się juŜ do
opadających na nos okularów nadających mi zdecydowanie babciny wygląd.
UwaŜam, Ŝe kaŜdy powinien wiedzieć co nieco o tzw. mowie ciała,
aby w porę zdawać sobie sprawę jakie bzdury na tej podstawie ludzie
potrafią o kimś wymyślić (w dodatku wsparte autorytetami).
Co do oczu to we współcześniejszych publikacjach znalazłam nawet
przejaw uzaleŜnienia od internetu. Jest nim posiadanie oczu wypukłych (u
Szyllera Szkolnika: marzyciele, rozpustni i kłamliwi). Wyczytałam to w
ksiąŜce G. Szrajera i dr.S.K. Wdowiaka „Tajniki osobowości” i uczciwie
podaję, Ŝe u takich osób obok uzaleŜnienia od internetu moŜliwe teŜ jest
wiele innych chorób jak nadciśnienie, tarczyca itp. U tychŜe autorów
wyczytałam, Ŝe oczy zielonkawo szare są domeną osób religijnych, a ja taka
nie jestem. Widać te Ŝółte i brązowe strzępki mi przeszkadzają w
posiadaniu głębokiej wiary w cokolwiek i kogokolwiek. Przeczytałam jednak
coś, co mnie dotyczy: mianowicie bufki nad oczami mają powodować, Ŝe
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osoba taka jest nieufna wobec tego, co widzi i cechuje ją tajemniczość. Jest
krytyczna wobec siebie i cechuje ją tendencja do chowania się wewnątrz
siebie. Bufki nad oczami miałam zawsze, co w młodości bardzo mnie
martwiło, bowiem utrudniało malowanie i przy niedoskonałości ówczesnych
kosmetyków powodowało, Ŝe czasami czarna kreska na górnej powiece
odbijała się takŜe wyŜej, zasłaniając precyzyjnie komponowany kolorowy
cień. A powinnam się cieszyć, bo to w końcu nie takie złe cechy do
odczytania zostały ujawnione przez istnienie owej bufki.
Omówiona wyŜej ksiąŜka zawiera teŜ fotografie bardziej
charakterystycznych cech, co jest bardzo pomocne, zwłaszcza
niedoświadczonym fizjonomikom, choć poznając nową osobę powinno się
początkowo porównywać rozmaite typy oczu umieszczając fotkę obok
twarzy nowego rozmówcy (dopóki jej się to nie znudzi ani się z tego
powodu nie wścieknie) i dopóki adept fizjonomiki nie pozna owej osoby
bliŜej.
Przy okazji pragnę odpowiedzieć dyskutantowi o ksywie „Diward” do
odcinka 51 — Doskonałe przykłady czół przytoczyłeś, chwała ci za to;
jednak nie mogę się oprzeć przekonaniu, Ŝe zasadniczo się mylisz:
fizjonomika jest (podobno) nauką na wskroś demokratyczną — nawet
arystokrata moŜe mieć cofnięty podbródek, a nie istnieje dziś rasa panów.
Swego czasu byli Eloi i Morlokowie, ale to juŜ przestarzały trend. Nie
uwaŜasz chyba, Ŝe dostęp do zabiegów i operacji kosmetycznych jest
wyznacznikiem głębi jednostki, co wspierasz przykładem DŜoany. MoŜna
chyba trochę się powyśmiewać z tych, którzy tuszują zmarszczki, bowiem
tuszują swoją wartość (w rozumieniu fizjonomiki). Jednak masz sporo racji,
jeśli oczekujesz wycyzelowanych rysów Wspaniałego Przywódcy — starczy
popatrzeć na Angelę Merkel – teraz i wówczas, gdy ją wybierano. To są
dwie, całkiem inne kobiety. W naszych, polskich warunkach to prezydent
Warszawa Hanna Gronkiewicz–Waltz – zwana niegdyś bufetową, a dziś
kobitka jak się patrzy. Niestety, z facetami idzie gorzej. Są mniej
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reformowalni. Albo zaliczyć ich moŜna do „niewiernych”. Ja na miejscu
naszego Tuska pięć razy ugryzłabym się w język zanim zaczęłabym
Ŝartować z działaczami ze Śląska.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. AleŜ nie, wręcz... • autor: diwrad2013-08-12 21:38:28
AleŜ nie, wręcz przeciwnie. W przykładzie DŜoany razi mnie właśnie pustota
wypielęgnowanej lalki, czym najwyraźniej sam ulegam przemoŜnym siłom wraŜenia bez
dodatkowej interpretacji... ;) Nie wspominając o tym, Ŝe kiedy Jej słucham, to moja
rozpacz jest czarna i na nic zda się to, co mam przed oczami... Obawiam się, Ŝe to istny
mizoginizm... ;)
Co do Śląska, to z racji zbliŜającej się premiery filmu o Wałęsie przeczytałem taki
zabawny komentarz jednej z internautek. I bardzo mnie zadziwił, bo nie ujmując niczego
talentom pana Więckiewicza kojarzyłem estetycznie przeciętną Sląska z czymś, co pod
względem fizjonomii moŜna określić jako zaŜywną "bułę"... ;) Natomiast komentarz
brzmiał mniej więcej tak:
Pan Robert Więckiewicz nigdy nie powinien się zgodzić na przyjęcie roli Wałęsy. Twarz
Wałęsy uwidacznia całe jego chamstwo i prostactwo, a rysy Pana Roberta są szlachetne i
królewskie.
:)
Niemniej jednak, w swoim komentarzu odwoływałem się głównie do tego, co
podpowiada wujek google w trzech pierwszych linkach:
http://waw.asp.krakow.pl/pliki/PracowniaProjektowaniaWystawII/KatarzynaSmo%C5%BCewska-esej.pdf
http://wyborcza.pl/1,75476,6323969,Czy_te_oczy_moga_klamac.html?as=1
http://opposite.uni.wroc.pl/opposite_nr1/janusz_antos.htm

2. ... • autor: diwrad2013-08-12 21:46:44
Nie zdąŜyłem dokończyć, bo maszyna mnie uprzedziła. :)
Stąd więc uzupełniam cytatami z tekstów:
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Szczyty popularności święciła ona w XIX wieku, potem skompromitowała się, bo była
wykorzystywana m.in. przez nazistów, teraz jednak przeŜywa drugą młodość.
Cały
tekst: http://wyborcza.pl/1,75476,6323969,Czy_te_oczy_moga_klamac.html?as=1#ixzz2
bmlsS6O7
Niemiecki fotograf August Sander, zwolennik naukowej fizjonomiki, na początku lat 30.
XX wieku proponował stworzenie fizjonomicznego wizerunku pokolenia lub narodu w celu
wykrycia "cech grupowych" czy określenia "typów". W latach 30. XX wieku
fotografowanie "typów" stało się coraz bardziej powszechne. W nazistowskich Niemczech
zawłaszczono teorię fizjonomiki wykorzystywaną w posługującej się coraz częściej
fotografią propagandzie, Ŝeby napiętnować i zdyskredytować odmienność ras uwaŜanych
za niŜsze od rasy nordyckiej, zwłaszcza śydów. W propagandzie obraz śyda był prawie
wyłącznie wizerunkiem męŜczyzny. Kobiety: Ŝony i matki reprodukowały rasę, lecz jej nie
reprezentowały 23. W czasie II wojny światowej wielu niemieckich Ŝołnierzy, policjantów
i essesmanów pozowało do zdjęć przedstawiających akty terroru, sceny przed i po
masowej egzekucji, czy teŜ zdjęć, na których poniŜają i upokarzają śydów. Fotografie te
były robione głównie w Europie Środkowowschodniej. Prawie nie ma przykładów takich
zdjęć pochodzących z Europy Zachodniej 24. Naziści podkreślali róŜnicę pomiędzy
niecywilizowanymi ortodoksyjnymi śydami wschodnioeuropejskimi (Ostjuden)
a cywilizowanymi zasymilowanymi śydami zachodnioeuropejskimi. Fotografowanie, jak
twierdzi Susan Sontag, stanowi społeczny rytuał, chroni przed lękiem, umoŜliwia objęcie
w posiadanie przestrzeni, w której robiący zdjęcia nie czuje się bezpiecznie. Jest
narzędziem władzy"
Miałem więc głównie na myśli taką obawę i niewinną perspektywę o charakterze
cokolwiek humanistycznym, którą moŜna podsumować tytułem "pozory mylą". ;)
3. śartobliwość • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-08-13 09:07:39
Czytając wspomniane pozycje z fizjonomiki, mimo lekkiego do nich podejścia miałam pełną
świadomość faktu, Ŝe wyrządziła ona, a właściwie ludzie nią zafascynowani i nadmiernie przejęci
wiele krzywd. Bazując na niektórych twierdzeniach (Lombroso) rozkwitały przekonania o
wyŜszości/niŜszości ras, skłonności niektórych osób do zbrodni a innych do poddaństwa i tak
dalej.
Nie znaczy to jednak, Ŝe kierując się poprawnością nie powinniśmy z takimi poglądami i ich
bazami się zapoznawać. Wiemy przecieŜ doskonale, Ŝe wszystkie, nawet najlepiej prezentujące
się idee, zawłaszczające wyobraźnię wielu ludzi i poparte fanatycznym przekonaniem o ich
słuszności oraz brakiem ogólnego krytycyzmu mogą łatwo przerodzić się w potwory o niszczącej
sile. Tak było z ideami komunistycznymi, religijnymi, nieszkodliwą z pozoru fizjonomiką i
wieloma innym zespołami przekonań.
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Dlatego moim zdaniem słusznym jest wiedzieć jak najwięcej, ale podchodzić do tej
wiedzy z dystansem, a czasem nawet ironią czy drwiną
Popraw

Usuń

4. Nie chciałam • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-08-13 09:10:32
Nie chciałam pogrubić tego ostatniego zdania, ale stało się to bez mojej woli, widać
program płatając figle i sprawiając niespodzianki kieruje się jakimiś wyŜszego rzędu
racjami. Nie udało mi się zlikwidować tego pogrubienia niech więc zostanie jako morał
bowiem los tak chciał.
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53. Lęk przed szaleństwem
Nieustannie, od lat bardzo wczesnej młodości nurtuje mnie sposób
odkrycia zawczasu miejsca, w jakim rozpoznać moŜna granicę dzielącą
normalność od szaleństwa. Wiele nad tym rozmyślałam, ale nigdy mi się nie
udało określić warunków wczesnego rozpoznania początku tej chwili, gdy i
gdzie wszystko wyrywa się z ciała i umysłu na zewnątrz, poddaje się
niespodziewanym fluktuacjom, zwrotom tak silnym, jak prąd, którego nie
udaje się zatrzymać zwyczajnym sposobem, a na budowanie zapory z
betonu nie ma juŜ czasu.
Tej granicy byłam blisko ze dwa, moŜe trzy razy w Ŝyciu.
Rozpoznałam wyłącznie konieczność spełnienia jednego, najwaŜniejszego
warunku: pozwolenia sobie, zezwolenia na odpłynięcie. Na szczęście w
ostatnim momencie odnajdywałam w sobie Ŝandarma, pogranicznika
zatrzymującego mnie na skraju, przed tym jednym krokiem za daleko.
Szaleństwo ma wielką siłę przyciągania. Literatura, malarstwo,
niektóre rodzaje muzyki pozwalają się zapuścić się tak daleko, aŜ do krańca
poznawalnego świata, nie one jednak są najbardziej niebezpieczne. Religia,
najświętsze przekonania, pragnienie poświęcenia się — jest wiele takich
niebezpiecznych dziedzin.
Staje mi przed oczami świetna powieść Jerzego Krzysztonia „Obłęd”.
Przeczytałam ją w końcu lat siedemdziesiątych lub początku
osiemdziesiątych, gdy ksiąŜka ta się ukazała i gdy wydała mi się jednym
wielkim przesłaniem skierowanym do nas wszystkich: Tylko szaleństwo
moŜe wyjaśnić to wszystko co się wokół nas dzieje i tylko moŜemy
odpowiedzieć szaleństwem, Ŝeby to zrozumieć. Bohatera nękają postaci
historyczne (m.in. Piłsudski), idee polityczne, skrzywiona i wykoślawiona
codzienność; zaczyna obserwować otoczenie z nowo przywołaną
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uwaŜnością, samą w sobie niebezpieczną, bo wyostrzającą zwyczajne,
codzienne obrazy; buntuje się przeciwko niewoli, którą odczuwa nie tylko w
szpitalu psychiatrycznym, ale w przymusie rozumowania i wyciągania
wniosków w swoim szaleństwie. Okrutny, przeraŜający świat, ale na swój
sposób pełen odkryć i dogłębnego zrozumienia, które choć świeŜo
uzyskane, pozostaje jałowe; nie moŜna się nim dzielić z nikim ani przez
nikogo zostać zrozumianym. Pozostaje okrutnym doświadczeniem
prywatnym.
W tamtych czasach prywatność wydawała się nam wszystkim,
ludziom doświadczonym i dzięki temu ostroŜnym czymś, co jest najbardziej
poŜądane. To właśnie wówczas ukuto termin „emigracja wewnętrzna” na
którą udawali się ci, którzy czuli się zagroŜeni nowym solidarnościowym
zrywem i ewentualnym przyszłym odwetem; ci których rodziny przeŜyły, jak
moi rodzice, kilka wojen (1905, 1914, 1917, 1939) próbowali bezskutecznie
uciekać w prywatność. Jeśli jednak ta prywatność nie dawała wytchnienia,
teŜ była naznaczona lękiem i niepewnością...? Polityka nie dawała na nic
odpowiedzi, ten świetlany Piłsudski znany był z chamskich rozróbek w
sejmie, z metod bliskich zwalczanym przez siebie komunistom, pozostałe
współczesne postaci bojowników o lepszą przyszłość lub naprawienie
teraźniejszości, przy bliŜszym poznaniu okazywali się ludźmi małymi, z
napakowanym ego, gotowymi na rewolucję i wieszanie przeciwników, bo
dotychczas nie znaleźli uznania w oczach otoczenia. Na ogół byli marnymi
pracownikami, niedouczonymi specjalistami, domowymi tyranami i kaŜdy z
nich miał na bakier z codziennością. Trudno było uwierzyć, Ŝe potrafią
zmienić cośkolwiek na lepsze, a nie na gorsze.
A jeśli prywatność nie miała w sobie nic zbawczego i pociągającego?
Co zostawało w zamian dla kobiety, której młodość odchodziła? Pokusa
ucieczki w szaleństwo.
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Opowiem o jednej takiej chwili, gdy stanęłam na granicy między
normalnością a szaleństwem, a działo się to w pewne słoneczne południe
na rogu Świętokrzyskiej i Mazowieckiej i tym, co mnie uratowało była...
literatura.
Są takie momenty, nieliczne na szczęście, gdy wszystko nagle
zastyga na chwilę bez ruchu. Widzi się jaskrawość światła, ostry kontrast
zarysów kamiennych brył i gałązek na szarym niebie. Koła jadących
samochodów zatrzymują się w miejscu. Widzi się kaŜdy najdrobniejszy
szczegół, kamyczek na ulicy, skrawek zmiętej gazety wystającej z kieszeni
przechodnia, nadłamaną gałązkę na drzewie, nadtłuczony róg szyldu...
Thomas de Quincey, autor ksiąŜki „Wyznania angielskiego opiumisty”
w eseju „O kołataniu do bramy w „Makbecie” pisze:
"... Musimy odczuć, Ŝe bieg normalnego Ŝycia został nagle

wstrzymany, ułoŜony do snu, wprowadzony w odrętwienie, siłą zmuszony
do jakiegoś rzeczywistego rozwoju, musi zostać zmieniony czas, obalony
związek ze zjawiskami zewnętrznymi i przez samoistny odwrót wszystko
musi znaleźć się w stanie głębokiego omdlenia i ustania ziemskich emocji.
Stąd tak się dzieje, Ŝe gdy dzieło jest dokonane, a mroczny czyn spełniony,
świat ciemności rozstępuje się wtedy jak korowód chmur i słychać kołatanie
do bramy i odgłos ten zawiadamia, Ŝe reakcja się rozpoczęła,
człowieczeństwo zatopiło swym przypływem diabelskość, rytm Ŝycia
zaczyna biec na nowo, a przywrócenie biegu sprawom tego świata, na
którym Ŝyjemy, przede wszystkim daje nam głęboko odczuć straszliwość
owego nawiasu, który je zawiesił"
...Nagle wszystko rusza z miejsca. Koła dalej się kręcą, nadłamana
gałązka chwieje się na wietrze, kamyczek toczy się odtrącony nogą...
"...I jeśli nagle usłyszy, jak śmiertelną ciszę rozdziera odgłos

toczących się dalej kół, uprzytomniający, Ŝe ta owa krótkotrwała wizja
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rozprasza się, uświadomi sobie, Ŝe jego wraŜenie kompletnego zawieszenia
i ustania codziennych ludzkich trosk w Ŝadnym momencie nie było tak
pewne i odczuwalne jak w chwili, gdy zawieszenie to ustało, a bieg spraw
ludzkiego Ŝywota został nagle przywrócony..."
Tylko ty nie jesteś juŜ ta sama. Jesteś juŜ po...
Stałam na skraju przejścia dla pieszych. Chwilę wcześniej zadałam
pytanie i uzyskałam odpowiedź potwierdzającą moje podejrzenia.
Przejściem dla pieszych posuwał się człowiek z nieporęcznym, duŜym
wózkiem, takim, jakich uŜywają stołówki do woŜenia produktów. Stałam na
skraju chodnika, ten krok do przodu — to była juŜ jezdnia. Przeszkadzałam
temu człowiekowi, przeze mnie nie mógł wjechać na chodnik. ZauwaŜyłam
go w ostatniej chwili, na moment przedtem, nim zaczął się awanturować. W
jakiś dziwny sposób zmieniłam się. Widziałam tego człowieka i jego wózek,
jak nigdy nie widziałam jeszcze Ŝadnej rzeczy przedtem. Mogłabym bardzo
dokładnie opisać jego wygląd, ubranie, wyraz twarzy, a moŜe i myśli.
Widziałam wszystkie zadrapania jego wózka, uszkodzenia i wgniecenia
siatki, nieomal kaŜdą drobinę piasku i kurzu na jego powierzchni. Lata całe
zapamiętam ten kolor, dźwięk jaki wydawał, wzór na wąskich oponach,
skrawek papieru, który wkręcił się między szprychy. Wszystkie kolory i
kontury były ostre. Wszystko stanęło w miejscu, zatrzymało się na moment
i tak trwało, a ja chłodno i powoli oglądałam zapamiętując kaŜdy szczegół.
Bezdźwięcznie otwierały się usta wrzeszczącego na mnie człowieka z
wózkiem. Miał dwie złote koronki, z przodu na dole brakowało mu trójki.
Nie golił się od wczoraj. Na podbródku rosła mu dwukolorowa szczecina:
ciemna i siwa. PoniŜej kącika warg widniał strupek, pewnie od skaleczenia
zbyt tępą Ŝyletką. Widziałam teŜ wyglądający spod czapki uszanki kosmyk
włosów przyprószonych jak mąką, gęstym łupieŜem. Spod z lekka
sfilcowanego szalika w beŜowo brązowo zieloną kratkę z czerwonymi
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cętkami wystawał kołnierzyk niebieskiej, przetartej na rogach koszuli,
wygięty w górę od wszytych ukośnie kawałków blaszki.
I wtedy usłyszałam go. To jego wyzwiska zakołatały do bramy i
wszystko ruszyło swoim przyrodzonym torem. Uratowało mnie
przypomnienie sobie owego cytatu, skojarzenie literackie, punkt zaczepienia
dla umysłu wyzwalający od skrajnych emocji, bo tak niewiele brakowało.

No tak, właśnie przed chwilą przypaliłam kotlety! Czułam zapach
przypalenizny, wiedziałam, Ŝe stoją na małym gazie, pod przykryciem, więc
powinnam być bardziej czujna. Ale dla mnie zapach ten miał objawy
pociągającego „zniszczę wszystko”, czułam się bezpieczna przy komputerze,
gdzie niewiele mogłam nabroić, a zawsze nabrojone skasować i tak
przypaliłam obiad komuś, na kogo czekałam. Tak silne było wraŜenie chwili
sprzed wielu lat!

Katarzyna Urbanowicz
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54. Syndrom przypalonego obiadu
Znalazłam wymówkę w sprawie przypalonych kotletów. Stałam
właśnie na środku kuchni zastanawiając się, czym je zastąpić, gdy
usłyszałam zza okna wycie straŜy poŜarnej. Wielki czerwony wóz zajechał
pod mój balkon, a z niego wysypało się kilku straŜaków z toporkami i
łomami. Interwencja trwała chwilę. Nie było ognia ani dymu, usłyszałam
tylko z klatki schodowej odgłosy wyłamywania drzwi i było po wszystkim.
Jakiś człowiek z komórką biegł podjazdem i wzywał pogotowie. Pewnie ktoś
zasłabł, a moŜe umarł w domu.
Zeszłam z balkonu i właśnie pojawił się oczekiwany gość. Skłamałam
mu oczywiście, Ŝe to przyjazd straŜy spowodował moją nieuwagę w sprawie
obiadu
Ale nie tak łatwo się wywinąć niektórym ludziom! Wprawdzie moje
kłamstwo zostało przyjęte za prawdę, ale skrytykowano mnie opryskliwie za
to, Ŝe zachowałam się jak jakaś gapiowata osoba, brnęłam więc dalej w
swoje kłamstwa (tym razem opisując wydarzenia prawdziwe, ale zaszłe juŜ
po spaleniu kotletów) tłumacząc, Ŝe w mojej części korytarza, oddzielonej
drzwiami od reszty nie czuć byłoby dymu, więc musiałam sprawdzić, czy nie
zachodzi coś, co uniemoŜliwi mi w razie czego ucieczkę, poniewaŜ nie
nadaję się z racji niesprawności do ewakuacji przez balkon po straŜackiej
drabinie itp. itd. Myślami wróciłam do pewnego poŜaru w bazie
transportowej, gdzie wówczas pracowałam i gdzie były tylko dwie drogi
wyjścia — zostać i czekać na ratunek (a pod moim oknem była stacja paliw)
lub wybić nie otwierające się okna i skakać z pierwszego piętra. Kilka osób
tak zrobiło i jedna z nich rozorała sobie brzuch źle usuniętym szkłem.
Potem pod okna podstawiono cięŜarówkę i osoby skaczące lądowały na
plandece. Niestety, z mojego pokoju tak się nie dało z powodu połoŜenia
dystrybutorów uniemoŜliwiających dojazd cięŜarówce. Wyjście teŜ do innych
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pokojów teŜ nie było moŜliwe, nawet z głową owiniętą zmoczonymi
ręcznikami z powodu tego, Ŝe korytarzyk prowadzący do mojego pokoju
otwierał się na płonący podjazd do garaŜy. Miotaliśmy się parę dobrych
chwil, aŜ w końcu przyjechała straŜ poŜarna, poŜar ugaszono i nikomu
(poza skaczącymi) nic się nie stało. Z wyjątkiem wspomnień oczywiście.
Problem, (a moŜe i nasz ratunek) polegał na tym, Ŝe w tym odciętym
od reszty budynku, zamykanym korytarzyku nie było czuć dymu i
„obudziliśmy się” jako ostatni z pracowników bazy. Od tamtej pory mam
uraz — gdy poczuję na przykład w nocy swąd spalenizny, biegnę
natychmiast na korytarz, otwieram drzwi oddzielające nasz koniec od jego
głównej części i sprawdzam, czy w bloku się nic nie pali.
Opowiadałam właśnie gościowi o moim przeczuleniu w sprawie
poŜarów (co zresztą nie zmieniło jego oceny naganności mojego
przypalenia kotletów), gdy uświadomiłam sobie, Ŝe nie mam oporów przed
zwierzeniem się nieŜyczliwemu w tej chwili rozmówcy ze swoich fobii,
poniewaŜ czuję potrzebę usprawiedliwiania się.
Skąd to się wzięło? Usprawiedliwia się winny, a ja, nawet to wiedząc,
brnę dalej, tłumacząc, Ŝe w końcu mam święte, niewzruszone prawo do
chwili nieuwagi, Ŝe mój wiek powinien skłonić gościa do wyrozumiałości, a
wreszcie nie wypowiadając tego na głos, tylko do siebie, Ŝe nie mam
obowiązku szykowania obiadu komukolwiek.
Zrozumiałam, Ŝe mimo upływu lat, refleksyjności itp. popadam w
stare nawyki „dobrej Ŝony” usiłującej zadowolić męŜa. Skoro męŜa juŜ nie
mam na tym świecie, gotuję obiad komuś innemu, zaproszonemu z własnej
przecieŜ woli, a potem tłumaczę się, jeśli obiad się nie udał.
Potem okazało się, Ŝe gość ma własne problemy, o których mi
napomknął, nie odwzajemniając się jednak ich głębszą analizą. Tak czy
inaczej, mimo, Ŝe jego problemy były powaŜniejsze niŜ moje, czułam się
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zdołowana, zawiedziona i nieszczęśliwa. Powtarzałam sobie, Ŝe to Ŝaden
powód przypalenie obiadu (przypaloną panierkę z kotletów oskrobałam i
miałam następne trzy obiady) ciągle jednak nie mogłam wyzwolić się od
poczucia, Ŝe coś mi uwiera. To było wręcz śmieszne! Tyle niemiłych rzeczy
mnie w Ŝyciu spotkało, Ŝe powinnam dawno się na drobiazgi uodpornić, a
tymczasem z wiekiem zaczynam popadać w dawne koleiny, a co gorsza,
bardziej bolą niŜ kiedyś.
Jako kobieta rozsądna powinnam naprawić swoje Ŝycie, mimo Ŝe, a
moŜe właśnie dlatego, Ŝe mam go coraz mniej i powinnam je szanować
wyciskając z nich słodki ekstrakt, a nie Ŝrący kwas.
Od czego więc zacząć z tym naprawianiem? Teoretycznie proste. Nie
popadać w dawne błędy, nie tłumaczyć się z niczego, nie czynić innym
przyjemności i przysług, jeśli nie odpłacają ci tym samym. Swoje rodzinne
sentymenty ukryć tak głęboko, Ŝeby nikt nie mógł czynić z nich broni
przeciwko mnie.
Ale to teoria. Jeśli całe Ŝycie ofiarowuje się innym uczucie, a
otrzymuje w zamian obietnicę niewoli, od czego jest się bardziej
uzaleŜnionym — od potrzeby uczucia i nadziei, Ŝe perfekcyjniejszą słuŜbą
zasłuŜy się na nie, czy od potrzeby więzi, jakiejkolwiek, by oszukać
samotność?
Wymiana między ludźmi nigdy nie jest i nie będzie adekwatna.
Wniesione wkłady nie będą nigdy równowaŜne z otrzymanymi dobrami.
Przyjęcie zasady ekwiwalentności wymiany moŜe zaburzyć wiele innych
zasad, a wśród nich i tych najbardziej szczytnych i słusznych. Jednak to nie
zasady są naszym wrogiem, a brak odpowiedniego zbalansowania sił
miotających naszym postępowaniem. Jeśli tego balansu nie umie się na
sobie wymusić, lepiej byłoby nie mieć pojęcia o całym problemie i
przyjmować go jak deszcz, burzę, czy inne zjawiska atmosferyczne.
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MoŜna by usiąść sobie na fotelu i ponarzekać na wszystkich swoich
wrogów i złe zamiary bliskich i dalekich, głupków u steru, Tuska i z
przekonania o własnej racji czerpać satysfakcję.
Co jednak zrobić, gdy się wie, Ŝe nie ma się racji, a nie ma się juŜ siły
by siebie zmieniać?

Katarzyna Urbanowicz
1. ssaki • autor: Hana2013-08-20 09:39:06
Pisze Pani:"Od czego więc zacząć z tym naprawianiem? Teoretycznie proste. Nie popadać

w dawne błędy, nie tłumaczyć się z niczego, nie czynić innym przyjemności i przysług,
jeśli nie odpłacają ci tym samym. Swoje rodzinne sentymenty ukryć tak głęboko, Ŝeby
nikt nie mógł czynić z nich broni przeciwko mnie."
Zadała Pani pytanie, Pani Katarzyno, które sama sobie, baaardzo świadomie, zadaję co
jakiś czas, a konkretnie w sytuacjach wskazujących na wchodzenie w relacje z
mniejszymi lub większymi "ssakami", którym z własnej, nieprzymuszonej woli czynię
przyjemności i przysługi...i dostaję "po ogonie" - bo nie dość się staram, bo
przeszkadzam swoją osobą, bo w relacji zwrotnej "za wysokie progi na moje nogi"...Czy
aby na pewno z nieprzymuszonej woli to wszystko? OtóŜ dochodzę do wniosku,
świadomie bardzo, Ŝe to jednak jest przymus...przymus nawyku wpojonego mi kiedyś
tam; w domu, w szkole...przymus powtarzania cudzego/rodzinnego garbu psychicznego,
rola dającej brzydko biorącym ...
I Pani pytanie za sto i więcej -:) punktów:"Co jednak zrobić, gdy się wie, Ŝe nie ma się
racji, a nie ma się juŜ siły by siebie zmieniać?" Pytanie podstawowej natury... wciąŜ
szukam odpowiedzi satysfakcjonującej mnie poprzez nowe reagowanie na takie relacje
... A póki co ( w odpowiedzi połowicznej) strząsam mniej lub bardziej skutecznie tych i
owych... z produktem ubocznym w postaci rozczarowania i pewnej dozy smutku...z autopytaniem się, juŜ coraz rzadziej, bez odpowiedzi- Dlaczego tak?... dlaczego tak mało
róŜowo? Pozdrawiam.
2. Balans górą! • autor: Hana2013-08-20 13:19:42
Tyle wątków w tym "przypalonym obiedzie", Ŝe wprost trudno mi opanować apetyt-:) na
wyraŜanie własnych "smaków". Więc łapię za kolejny składnik obiadu- "Wymiana między
ludźmi nigdy nie jest i nie będzie adekwatna. Wniesione wkłady nie będą nigdy
równowaŜne z otrzymanymi dobrami". OtóŜ to! Oczekiwanie ekwiwalentności jest
niewątpliwie naiwnością, podobnie jak oczekiwanie, Ŝe znajdziemy dwoje identycznych
osobników; nawet bliźniaki róŜnią się jak nie zewnętrzem to wnętrzem. No i to
oczekiwanie mogłoby odebrać największą radość, jaką jest ... dawanie. Tak, tak...
dawanie sprawia radość, czyni szczęśliwymi o ile jest bezwarunkowe. Problem w tym, Ŝe
NIGDY bezwarunkowe nie jest! Nawet jak "niczego nie oczekujemy" od obdarowanego to
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cos nam w głowie się lęgnie ... taką swą dobroć i doskonałość zauwaŜamy, tak nam
dobrze z tym zauwaŜaniem. Więc jak to? jesteśmy tak wyrachowani, tak interesowni.
Myślę, Ŝe nie, Ŝe po prostu jesteśmy istotami emocjonalnymi, a emocjonalność rządzi się
określonymi prawami. I tutaj doskonale wpasowuje się kolejny składnik syndromu
przypalonego obiadu-" Jednak to nie zasady są naszym wrogiem, a brak odpowiedniego
zbalansowania sił miotających naszym postępowaniem. Jeśli tego balansu nie umie się
na sobie wymusić, lepiej byłoby nie mieć pojęcia o całym problemie" I znowu powtórzęotóŜ to. Czasem nawyk dawania i czynienie innym dobrze jest tak silny, Ŝe musimy
dostać odpowiednio silnego emocjonalnego kopniaka aby ponownie wskoczyć na choćby
marny balans i jako tako trzymać się na Ŝyciowej równowaŜni. Część pewnie powiedajemy tyle ile chcemy, to nasze decyzje, nie obwiniajmy biorących. Tak, bez wątpienia.
Dajemy tyle ile uznajemy za potrzebne, aby coś pojąć,i najczęściej czynimy to
nieświadomie, nie do końca kochając siebie, szukając potwierdzenia własnej wartości i co
tam jeszcze... Ale teŜ i "bracze" mają po swej stronie moŜliwość wyliczanki...ale to juŜ
inny temat.
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55. I ładnie i wygodnie
Do tego odcinka nakłonił mnie głos Inaus. Generalnie zgadzam się z
jej(jego) zdaniem, poniewaŜ jest tym (tą) który(a) WIE. Sama w swojej
sypialni/pracowni mam meble Ikei. Mam pod ręką segregatory z
dokumentami, biurko, maszynę do szycia, pudła z guzikami i nićmi,
podręczną bibliotekę, łóŜko z regulowanym oparciem przekształcające się w
razie Ŝyczenia w fotel, mały telewizorek, radio i video, lekarstwa,
ciśnieniomierz, stoliczek na kółkach z herbatą i kawą oraz owocami,
zabytkową laską mojej mamy, którą mogę dosięgnąć wszystko, co spadło
mi na ziemię plus równie obrzydliwą, jak przydatną bijkę na muchy,
wystającą agresywnie spośród linijek, długopisów, pędzelków, noŜyczek i
szkieł powiększających , stanowiących ozdobę mojego biurka. Nad
wszystkim czuwa kamerka i chiński wachlarz oraz spis adresowy
hydraulików dobrych, złych i byle jakich, z panem Grzegorzem na czele,
który lubi Ŝarty i przedstawia się w domofonie jako „Grzesiek”, Ŝeby
wprawić mnie w konsternację oraz na koniec pracy oświadcza, Ŝe „nic się
nie dało zrobić, mimo najszczerszych wysiłków”, po czym dokonuje cudu
wytrysku wody niczym źródła na pustyni.
Wszystkie te rzeczy mam pod ręką, mimo iŜ nie stanowią ozdoby
mojego gabinetu/sypialni.
Dzięki nim jest on moją jaskinią z dzieciństwa, dokąd uciekałam w
marzeniach, gdy działo mi się źle i którą w wyobraźni coraz lepiej
urządzałam i maskowałam. KsięŜycowe Raki juŜ tak mają, Ŝe muszą mieć
skrytki do zakopywania się w mule, kiedy Słonecznemu Strzelcowi
doskwierają szerokie przestrzenie i wiejące tam bezlitosne wiatry.
Zdaję sobie jednak sprawę, jak inaczej wyglądają gabinety męŜczyzn.
Nie znajdziecie tam maszyny do szycia, pudełek (nawet zabytkowych) z
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guzikami i nićmi, szafki z ŜorŜetami w kolorowe ptaki nabytymi gdzieś na
targu w AzerbejdŜanie, zbyt ślicznymi, Ŝeby uszyć z nich cokolwiek dla
grubej starszej pani — wołałoby to o pomstę do nieba takie wykorzystanie
rzadko spotykanego piękna; adresów hydraulików zamiast kumpli na
stanowiskach prezesów i polityków, kart Tarota i kieliszków przywiezionych
z bardzo dalekich stron za szklaną szybą ikeiowej witrynki.
W bezsenną noc mogę sięgnąć do przesuwanego stolika, napić się
herbaty niweczącej złe sny albo wody z miętą, pomagającej na zmartwienia
i bezsenność, albo wtedy, gdy zły, nieŜyczliwy, miejski księŜyc zagląda do
mojego okna, podczas gdy na działce był on wprawdzie chłodny, ale
przychylny i skłonny do wybaczania, pełen zadumanego zrozumienia.
Nie mam tak dokładnych wymagań, jeśli chodzi o przestrzeń
publiczną. Wolałabym tylko, Ŝeby wiaty przystankowe nie miały
przezroczystych dachów, praŜących bezlitosnym słońcem i brakiem
przewiewu nieszczęsnych pasaŜerów, Ŝeby ławeczki odsunięto nieco od
tylnej ścianki wiat, tak aby mogła siąść tam osoba z plecakiem, i Ŝeby moŜe
– to juŜ luksus nad luksusy – umieszczono kilka haczyków, na których
moŜna by zawiesić kulę albo siatkę z zakupami, nie zajmując tym samym
miejsc do siedzenia. No i Ŝeby na ulicy Wałbrzyskiej ławkę w wiacie
zamocowano z obu stron, a nie tylko z jednej, Ŝeby grubasy nie musiały się
martwić, Ŝe pod nimi się załamie i śledzić z roku na rok poziom wyginania
się wsporników, a po przeciwnej stronie tej ulicy zamontowano w ogóle
jakiś daszek i Ŝeby wszystkie autobusy, zwłaszcza 189 były
niskopodłogowe... I Ŝeby podjazdy autobusów nie kończyły się w kałuŜy, a
niepolskojęzyczni kierowcy tegoŜ 189 przestali trąbić na babcie gramolące
się powoli do wnętrza po wysokich kilku schodkach...
I wolałabym Ŝeby przy okazji było jeszcze ładnie dookoła, bez
fruwających fartuszków z numerami telefonów czy seksownych
napompowanych czerwienią warg. MoŜe na przykład przydałaby się któraś z
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WieŜ Babel albo mniej znany Rembrandt zamiast reklamy. Mam dość
reklam smartfonów i kropli do oczu czy „prawdziwego” magnezu w
odróŜnieniu od „nieprawdziwego” magnezu, ani środków przeciwbólowych,
którymi bólu w Ŝaden sposób nie da się uspokoić.
Oczywiście nie pomoŜe tu Ŝaden architekt wnętrz ani zewnętrzny i nie
zgodzę się, Ŝe zadaniem kaŜdego architekta (nawet wnętrz) jest „ładność”,
a nie „funkcjonalność”, co sugeruje Inaus w komentarzu do odcinka 16.
Niestety, zazwyczaj tak bywa, Ŝe punkt widzenia zaleŜy od punktu
siedzenia: nie zaprojektuje dobrze domu jednorodzinnego do zamieszkania
nawet najsłynniejszy architekt, jeśli sam w jakimkolwiek domu
jednorodzinnym nie robi nic koło siebie: w kuchni, w salonie, w ogrodzie,
tylko posługuje się pracą wynajętych osób albo własną Ŝoną.
Znam to z autopsji: mój mąŜ inŜynier budowlany ze stosownymi
uprawnieniami czasem w ramach dodatkowych zajęć projektował domy
jednorodzinne i letniskowe. Zawsze było tak, Ŝe kiedy prowadził rozmowy o
kształcie domu z męŜczyzną, zaleŜało mu na ogólnej prezencji budynku,
widocznego posiadania garaŜu, wyglądzie salonu; kiedy zaś udało mu się
spotkać z przyszłą gospodynią takiego domu, sprawy wyglądały trochę
inaczej. Panowie potrafili zaŜądać w murowanym domku letniskowym
(nieogrzewanym pół roku) kuchni w piwnicy, gdzie schodziło się po wąskich
schodkach i gdzie zawsze panowała wilgoć, a niewaŜne było, Ŝe pani domu
chorowała na reumatyzm. W kuchniach Ŝyczono sobie wiszących szafek na
standardowych wysokościach, do których nie mogłaby sięgnąć niska pani
domu, a zlewozmywaki z kolei wymagały od wysokiej osoby nadmiernego
pochylania się. W domach całorocznych nie myśli się często o tym z
powodu posiadania pralek i zmywarek, rzadko jednak spotyka się takie
udogodnienie, jak moŜliwość gaszenia światła w innym miejscu niŜ
zapalania go.
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Na projektantach wnętrz spoczywają w tym zakresie znacznie
większe obowiązki, niŜ się chcą do tego przyznawać, a wygoda mieszkania
nie jest tu akurat rzeczą najmniej waŜną.
Tu dochodzę do problemu, który nie jest zazwyczaj dostrzegany, a
nagminnie lekcewaŜony. Jeśli kształtujecie nasze otoczenie, nie powinniście
myśleć tylko o was, modnych projektantach, ale i o innych, starszych, mniej
zręcznych, zajmujących się innymi czynnościami. Zrobiliśmy jako
społeczeństwo ogromny krok naprzód myśląc przynajmniej (jeśli nie robiąc
zbyt wiele) z myślą o niepełnosprawnych i teraz powinniśmy pójść o krok
dalej – myśleć o ludziach odmiennych od nas albo nas samych, nieco tylko
starszych. Jeśli juŜ będziecie wiedzieli dla kogo projektujecie i dodacie temu
komuś trochę lat lub nieco zmęczenia, nie stawiajcie pięknego wazonu na
środku, bo czasem moŜna nie wyrobić się na zakręcie. Wazon moŜna
przenieść w inne miejsce, jeśli jednak zaprojektujecie stałą „wysepkę”... A
jeśli projektujecie dla „wszystkich” (np przystanki autobusowe) wczujcie się
na chwilę w skórę osoby czekającej na autobus w skwarze i deszczu, a nie
osobę we wnętrzu klimatyzowanego samochodu, jakim jeździcie na co
dzień. Jeśli jesteś dobrym projektantem, podejmiesz wezwanie i twój
projekt będzie zawierał takŜe walory estetyczne, na których ci tak bardzo
zaleŜy.
Nie ufającym w słuszność tego sposobu patrzenia, przywołam
przykład wybudowanej w końcu lat 50-tych od podstaw stolicy Brazyli —
Brasilii, pięknej architektonicznie, ale nieudanej jako projekt, poniewaŜ
koniecznych było wiele dodatkowych zachęt i przymusu (np. dla
urzędników), Ŝeby tam zamieszkano, a do dziś miasto boryka się z wieloma
niedogodnościami, wśród których wypomina się brak chodników (bo
wszyscy mieli jeździć samochodami) czy kuchni w mieszkaniach (bo miało
być Ŝywienie zbiorowe) — czym zresztą przypomina budynki z czasów
ZSRR, gdzie wszyscy mieli Ŝywić się w stołówkach zakładowych lub w
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stołówkach dla rodzin, usytuowanych na parterach wysokich bloków.
Podobnie, choć mniej drastycznie nie przejmowano się przyszłymi
mieszkańcami bloków w Polsce. Po epoce „ślepych kuchni” (do których
namiętnie wracamy) budowało się małe kuchnie z ogromnymi oknami tak
skonstruowanymi, Ŝe ich otwarcie powoduje wyłączenie z uŜytkowania ich
połowy lub architektonicznie łamie bryłę bloku, Ŝeby nie było nudno czy
monotonnie zapominając, Ŝe w takim łamańcu kuchenne okno nie powinno
się znaleźć naprzeciwko cudzej sypialni, bo bezustannie czuć tam cudze
zapachy z kilku kuchni.
Te kilka przykładów ilustruje tylko nieumiejętność myślenia innymi
kategoriami niŜ własne.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. Projektanci wszystkiego, od... • autor: inaus2013-08-23 20:17:11
Projektanci wszystkiego, od butów po mieszkania biorą pod uwagę tylko większośćmłodych, szczupłych i zdrowych. I wymiarowych. Resztę mają gdzieś.
Dlatego cięŜko mi kupić buty na moje nietypowo szerokie i krótkie stopy, a bluzki są albo
za ciasne w biuście albo niewymiarowo długie. Siedzenia w nowych składach WKD są
projektowane chyba pod Koreańczyków albo dzieci, i nie dość, Ŝe są wąziutkie, to nawet
moje nogi nie mieszczą się na długość, a kurdupel jestem. Co tu mówić o przeciętnym,
nawet szczupłym męŜczyźnie?
Ludziom brakuje wyobraźni.
Urządzanie mieszkania zaleŜy juŜ od jego lokatorów. Jako księŜycowa Panna stawiam na
funkcjonalność, dlatego Ŝaden architekt wnętrz mojego mieszkania nie zobaczy, a firma
od mebli kuchennych stawała na głowie, Ŝeby sprostać moim wymaganiom.
Za to wszystko jest pod ręką.
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Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi

56. Krwawa wojna między Słowianami a
wikingami
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

Od długoletniego przyjaciela, autora ksiąŜek poświęconych wizji
świata ludowych wierzeń germańskich, Artura Szrejtera otrzymałam
następujący mail:
„Witajcie, Przyjaciółki i Przyjaciele!
Chciałbym się pochwalić swoją nową ksiąŜką — teŜ popularnonaukową, ale
tym razem nie o dawnych wierzeniach, a o krwawej wojnie między
Słowianami a skandynawskimi wikingami. UkaŜe się w księgarniach 28
sierpnia, a skromne okazanie będzie miała przy okazji spotkania na temat
"fantasy słowiańskiej" na Polconie (sobota, godzina 15.00). Zapraszam
wszystkich chętnych — i na spotkanie, i do kupna ksiąŜki (na Polconie
będzie moŜna ją nabyć w księgarni Solaris Wojtka Sedeńki).
A poniŜej tekst zachęcający od wydawcy (jeśli jednak Was nie zachęci, to
moŜe podziałają na Was recenzje - mam nadzieję, Ŝe będą pozytywne które w następnych miesiącach ukaŜą się w Newsweeku, Focusie i innych
pismach).

Artur Szrejter

Wielka wyprawa księcia Racibora
Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku
Poznaj historię najazdu zaliczanego do największych
średniowiecznych operacji wojskowych Północnej Europy. Najazdu,
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podczas którego starano się pokonać wroga nie tylko za pomocą
broni, ale takŜe magii wojennej…
Stulecia XI i XII obfitowały w krwawe walki między skandynawskimi
wikingami a słowiańskimi wiciędzami, w których Słowianie często byli górą
nad swymi zamorskimi sąsiadami. Jednym z najbardziej spektakularnych
zwycięstw było zdobycie miasta sławnego ze zjazdów skandynawskich
władców i z przechowywania relikwii KrzyŜa Świętego – bogatego grodu
Konungahela. Zastępy słowiańskie poprowadził wojowniczy Racibor, ksiąŜę
Pomorza, a zleceniodawcą wyprawy był władca Polski, Bolesław III
Krzywousty.
Dlaczego Krzywousty wysłał za morze armię liczącą kilkaset okrętów i
prawie 30 tysięcy ludzi? Na kim chciał wywrzeć wraŜenie taką demonstracją
siły? Z odpowiedzi na te pytania wyłoni się obraz wieloaspektowej polityki
Bolesława III, którą w sposób zaborczy i mocarstwowy prowadził przez całe
swoje panowanie.
KsiąŜka Artura Szrejtera jest pierwszym monograficznym opracowaniem
wojny konungahelskiej. W sposób przystępny, a jednocześnie rzetelny i
szczegółowy, ukazuje jej przyczyny, przebieg i konsekwencje.

Wielka wyprawa księcia Racibora jest pierwszą ksiąŜką z serii Wojny
wikingów i Słowian. Kolejny tom nosi tytuł Pod pogańskim sztandarem.

Dzieje tysiąca wojen Słowian połabskich od VII do XII wieku.”
KsiąŜka wydana została przez Instytut Wydawniczy ERICA.
Artur Szrejter – z wykształcenia archeolog, z zawodu redaktor, z
zamiłowania popularyzator nauki. Koncentruje się na dziejach staroŜytnych i
średniowiecznych. Jest autorem ksiąŜekMitologia germańska – opowieści o

bogach mroźnej północy, Demonologia germańska — duchy, demony i
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czarownice, Bestiariusz germański — potwory, olbrzymy i święte zwierzęta
(wydawnictwo Maszoperia Literacka) oraz opowiadań z pogranicza SF i
fantasy.
O jego nowej ksiąŜce moŜna przeczytać pod adresem:
http://www.strefaksiazki.net/sites/books/178
W przekonaniu, Ŝe czytelników Taraki moŜe zainteresować ta i
poprzednie pozycje Artura Szrejtera zamieszczam tę informację.

Komentarze
1. O to moŜe... • autor: Michał Mazur2013-08-31 23:35:22
O to moŜe być na prawdę ciekawe! Nie tylko ze względu na skalę i wagę przedsięwzięcia,
jego sukces, ale takŜe tej "magii wojennej" zastosowanej przez Słowian. CóŜ to była taka
dość specyficzna "magia" - niegdyś istniał pewien elitarny ryt militarny, który Słowianie
zachowali nieco dłuŜej niŜ Germanie. Powiązany ze stanami transowymi - hmm, tyle
mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Jak na razie. W sumie temat wiąŜe się z
moją pracą magisterską - w polskiej historiografii to ciągle luka badawcza - podobnie
zresztą jak wyprawa konungahelska.
Tak czy owak, ksiąŜkę p. Szrejtera na pewno przeczytam :)
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57. Dyskusje z dziećmi na oderwane tematy
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

Są dzieci o bardzo wysokim poziomie intelektualnym, wprost
naładowane wiedzą ksiąŜkową, popularnonaukową i internetową, uwaŜane
w rodzinie za „małych geniuszy”, wskutek czego nie dostrzega się pewnych
problemów, które stwarzają i stwarzać będą i które w przyszłości mogą
zaowocować brakiem sukcesów – a co za tym idzie poczuciem
nieudacznictwa i zmarnowania potencjału. Lub czymś wręcz przeciwnym –
irytującą demonstracją wyŜszości wobec otoczenia. Wydaje mi się, Ŝe
przyczyną tego równie dobrze moŜe być nieumiejętność akceptacji
odmienności takiego dziecka, jak równieŜ otoczenie go kokonem
ochronnym, ustępowanie przed jego wybujałym ego, pozorna przynajmniej,
ale demonstrowana bezwarunkowa akceptacja jego pomysłów i wymysłów,
niechęć do korygowania i kanalizowania bujności jego wyobraźni, chociaŜby
za pomocą prostej informacji o błędach logicznych typu „ignotum per
ignotum — tłumaczenia niejasnego przez niejasne”, „ekwiwokacji —
rozmaitych definicji stosowanych do tych samych przedmiotów definiowania
na róŜnych etapach definiowania” i tak dalej — wykaz błędów wg Wikipedii
(niepełny): http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_logiczny
i
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99dy_logicznoj%C4%99zykowe
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Ja zaś stosuję się do reguł takich dyskusji instynktownie, choć
zapomniałam wykazu błędów, a w kaŜdym razie jego łacińskich nazw w
parę lat po ukończeniu szkoły. Nie chodzi jednak o nazwy — dzieci od
małego powinno się uczyć reguł logicznego rozumowania dla ich własnego
dobra. Czasami bywa to jednak bolesne.
PowyŜszych spostrzeŜeń dokonałam w czasie trudnej dyskusji na
oderwane tematy z pewnym trzynastolatkiem. Punkt wyjścia tej dyskusji
został zapomniany przez obie jej strony, było nim bodajŜe zagadnienie, czy
pewien supełek mógł się „sam rozwiązać” i wysunąć z właściwej dziurki, czy
teŜ został umyślnie rozwiązany przez chłopca, a potem końcówka odcięta
celem zamaskowania dokonanej czynności rozwiązania supełka. Poszlakami
przemawiającymi przeciwko chłopcu były jego wcześniejsze starania
usunięcia z przedmiotu istniejącej gumki, zastopowane przez mamę chłopca
po stwierdzeniu, Ŝe nie dysponuje lepszą, bardziej spręŜystą gumką i Ŝe
wątpliwe jest, czy takowa w ogóle istnieje i jest dostępna w handlu, a w
kaŜdym razie, Ŝe naleŜałoby nabyć lepszą gumkę i dopiero wówczas usuwać
starą i zastąpić ją nową. Czyli, Ŝe nie naleŜy czegoś niszczyć, jeśli nie ma się
w perspektywie sposobu jego ulepszenia czy przynajmniej naprawy i
powrotu do stanu poprzedniego.
PoniewaŜ zabrałam głos w dyskusji na temat gumki, przyniosłam
nawet posiadaną zapasową gumę i stwierdzone zostało, Ŝe jest gorsza, niŜ
istniejąca, stałam się stroną w dyskusji. Stroną mającą na wstępie
przewagę albowiem:
– nie jąkałam się, jak chłopiec (ale jąkałam się jako dziecko i
wiedziałam, Ŝe nie wolno przyspieszać jego wypowiedzi, co w czasach
mojego dzieciństwa nie było takie oczywiste),
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– byłam o wiele starsza i bardziej doświadczona, a dziecko uczono
dobrych manier, co oczywiście go krępowało i mu przeszkadzało.
Moją przewagę niwelowało jednak to, Ŝe stosowałam się do pewnych
reguł (trzynastolatkowi w ogóle nie znanych) i Ŝe nie traktowałam
zwycięstwa lub przegranej w dyskusji jako osobistego sukcesu lub poraŜki,
a więc nie byłam w spór zaangaŜowana emocjonalnie. Ciekawiło mnie, jak
dzieciak da sobie radę bez poklasku otoczenia, a sprowokowało mnie
twierdzenie ojca chłopca, Ŝe jego matka nie jest przeciwnikiem, bo syn ją
zawsze w dyskusjach pokona. Miałam na ten temat zupełnie odmienne
zdanie (jak to kobieta i bywsza matka), co postaram się wykazać.
Wracam więc do samej dyskusji.
Trzynastolatek na wstępie stwierdził, Ŝe nie stoimy na równych
pozycjach, poniewaŜ ja jestem starszą kobietą i naleŜy mi się szacunek,
więc nie będę obiektywna w sprawach dotyczących dzieci i ich pomysłów
(takŜe rzeczonego supełka).
Starałam się zbić jego twierdzenie przeciwtwierdzeniem, Ŝe będę
stosowała się do ogólnych reguł praw człowieka, nie korzystając z
posiadanych rzeczywistych lub urojonych przewag.
Na to on (nie wiedząc co go czeka ) wystąpił z pytaniem, czy ja
wiem, czym róŜni się zając od wilka. Miałam niejasne pojęcie do czego
zmierza, poniewaŜ lubi takie wolty w rozmowach i dorośli zazwyczaj z
czystej grzeczności przerywają swój tok wypowiedzi i kierują myśli na tory
zasugerowane przez chłopca, co daje mu oczywistą przewagę. PoniewaŜ
jednak zadał pytanie retoryczne, potraktowałam to pytanie nie jako
retoryczne, tylko rzeczywiste i świadoma skutków odpowiedziałam, Ŝe zając
i wilk to są zwierzęta, a ja mówiłam o prawach ludzkich, nie zwierzęcych.
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Nie dostrzegłszy pułapki, dziecko zaczęło się rozwodzić nad tym, iŜ
istnieją rozmaitego rodzaju prawa ludzkie jak: państwowe, sądowe,
podatkowe, zwyczajowe i tak dalej. Tak zaperzyło się w swoich wywodach,
Ŝe uznało, iŜ moja odpowiedź na zadanie pytania była wykorzystaniem
swoich przewag, poniewaŜ nie określiłam, jaki rodzaj praw miałam na myśli
i nie pozwoliłam mu dokończyć toku jego myśli, a przecieŜ na przykładzie
zwierząt mógł omawiać cechy ludzkie (mógł, a nie chciał!). Rozszerzył przy
tym swoje pretensje o twierdzenie, Ŝe nie dałam mu się w pełni
wypowiedzieć i Ŝe zbyt długo z jego mamą przedstawiałyśmy swoje
argumenty (gadałyście godzinę o prawach człowieka), co było zresztą
skrajnie nieprawdziwe, poniewaŜ to on wyliczał kolejne rodzaje praw.
Na to ja oświadczyłam, iŜ sam się podłoŜył zadając pytanie, poniewaŜ
tym samym dał mi prawo odpowiedzi, zanim przedstawił swoją hipotezę
dotyczącą róŜnic między zającem i wilkiem. I Ŝe zadawanie pytań
retorycznych niesie ze sobą niebezpieczeństwo, Ŝe ktoś zechce na nie
odpowiedzieć, nie dając nam dojść do głosu i dlatego wskazany byłby
powrót do początku dyskusji i pominięcie owego wątpliwego pytania.
I wtedy okazało się, Ŝe nikt nie pamięta – ani chłopiec, ani jego
mama, ani ja, od czego właściwie dyskusja się zaczęła. Nastąpił pat w
dyskusji.
To wszystko razem wzbudziło silne emocje w chłopcu. Dyskusja nie
tak przebiegała, jak się spodziewał; nie była pokazem jego elokwencji
przerywanym jedynie poklaskiem otoczenia. Nie była czymś w rodzaju gry,
w której ustępuje się przeciwnikowi z róŜnych powodów, a zwłaszcza tego,
Ŝe dorosły dzieciom powinien zawsze ustępować, podtrzymywać je na
duchu i chwalić niezaleŜnie od tego, czy wsparcia takiego potrzebują.
Raptem ktoś potraktował trzynastolatka jak dorosłego, a temu umknęło, Ŝe
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trafiła mu się okazja do nauczenia czegoś nowego. W dodatku Ŝenująco
zniknął mu z pola widzenia powód sporu, a nikt nie próbował mu go
podpowiedzieć i przypomnieć.
Skończyło się oczywiście tak, jak zwykle się kończą takie próby
wytrącenia kogoś niedojrzałego z kolein jego argumentacji — nadmiernym
zuŜyciem jednorazowych chusteczek do nosa. W dodatku mama chłopca, w
trosce o malejącą ich ilość w pudełku ośmieliła się niezręcznie w stosunku
do wagi spraw i emocji zwrócić mu uwagę, Ŝeby je oszczędzał, uŜywając
dwukrotnie do jednego siąkania nosa, co oczywiście spowodowało
zwrócenie wszystkich pretensji przeciwko niej (typu: bo ty zawsze) i
eskalację emocji.
Następny etap był dla mnie i dla niej oczywisty – naleŜało sprawę
załagodzić. Mama chłopcu ustępowała, łagodziła spór, ja zaś próbowałam
przekonać, Ŝe mimo wysokiego poziomu intelektualnego dyskusji popełnił
zasadniczy błąd: nie naleŜy bowiem zadawać na wstępie argumentacji
pytań retorycznych, poniewaŜ oddaje się przeciwnikowi głos, zanim zdąŜy
się przedstawić własne argumenty. W końcu udało się zwekslować uwagę
chłopca na inne tory i zuŜycie chusteczek zostało powstrzymane.
WraŜliwość dziecka została tu wystawiona na próbę. Przyzwyczajone
do bezkrytycznych zachwytów nad swoją inteligencją, jeŜeli skostnieje w
swoim systemie rozmowy z innymi, nie nauczy się juŜ niczego więcej o
dochodzeniu do spostrzeŜeń i ustaleń wspólnych, wyciąganiu wniosków z
cudzych systemów rozumowania, realnej oceny siły i prawdziwości
argumentów. Jednym słowem dołączy do grona tych, którzy słuchają
wyłącznie siebie i wygłaszają własne homilie ku własnemu zachwytowi. To,
niestety, samo nie przechodzi.
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Nie było prawdą twierdzenie ojca chłopca, Ŝe jego matka przestała
być partnerem do dyskusji, bo syn ją zawsze pobije na argumenty. Prawdą
było, Ŝe w trosce o jego dobre samopoczucie ustępowała mu, łagodziła
spory juŜ na wstępie w obawie o nadmierną reakcję emocjonalną. Stawiała
się od razu na przegranej pozycji, nastawiona na podtrzymywanie ego
dziecka, a nie własnego.
Nie mogę się jednak oprzeć przekonaniu, Ŝe podobne dyskusje,
toczone częściej, jako gra bez ustępstw, lepiej przysłuŜyłyby się inteligencji
chłopca i nieco stępiły jego nadwraŜliwość na własnym punkcie,
pozwoliłyby teŜ nauczyć się rozmawiać z innymi ludźmi niŜ krąg najbliŜszej
rodziny. No i w konsekwencji przyniosłyby mu więcej satysfakcji. Wygrana
przecieŜ w uczciwej walce jest o wiele bardziej poŜądana niŜ wymuszone
łzami ustępstwo.
No ale z dziećmi indygo nie jest łatwo!

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. Dobrze, Ŝe się... • autor: inaus2013-09-01 21:39:06
Dobrze, Ŝe się nie boi, tylko dyskutuje. Jest pewny siebie. To ułatwia Ŝycie w dorosłości.
Gorzej jeśli dziecko się wychowuje w rodzinie, gdzie "dzieci i ryby głosu nie mają", a
dorośli nawet odpowiadają za nie na pytania.
Później takie dziecko dorasta, idzie do pracy i nagle kaŜą mu podejmować decyzje, a ono
tego nie umie, bo nikt nigdy mu na to nie pozwalał. Pojawiają się nerwice i lęki.
Wyprostowanie takiej psychiki zajmuje wiele lat.
Popraw

Usuń

2. To dobrze • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-09-02 07:55:50
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Oczywiście, Ŝe to dobrze. I Ŝe znacznie lepiej, niŜ w czasach gdy dzieci miały być
posłuszne i siedzieć cicho. JeŜeli jednak traktujemy dziecko jak pełnoprawnego człowieka
powinniśmy być konsekwentni i uczyć go dorosłego poczucia odpowiedzialności za swoje
słowa i czyny. Niezbyt mi się podoba sytuacja gdy dajemy dziecku wszystkie prawa, bez
ograniczeń odpowiedzialności, z jakimi mają do czynienia dorośli. Jestem zdania, Ŝe jako
społeczeństwo nierzadko przeginamy w drugą stronę.
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W moim bloku akcja „uwolnić ksiąŜkę” przybrała nieformalne oblicze.
Jest tam szeroki parapet, gdzie wykłada się niepotrzebne ksiąŜki, czasem
wydane przez kogoś własnym sumtem tomiki poezji, rozdawane znajomym
i bliskim, czasopisma (nierzadko spore ich zbiory), harlequiny, płyty i inne
wydawnictwa, których Ŝal wyrzucić na śmietnik. Jest mi to bardzo na rękę.
Zostawiałam tam teŜ swoje ksiąŜki, owoce porządkowania biblioteki, nie
ukrywam, Ŝe nie te najlepsze i najbardziej cenne, ale rozmaite wydania w
rodzaju „zabili go i uciekł”. Sama teŜ zabierałam poezje z czasów PRL
wystawiane do zabrania po śmierci staruszków, zapoznanych poetów, kiedy
mieszkania ich nabywali młodzi studenci ze wsi z dobrodziejstwem
inwentarza, ale bez szacunku do czegoś tak ulotnego i zbędnego.
Pochwalałam fakt, Ŝe chciało im się wydzielić ksiąŜki lub wydania
oprawne z całej zawartości, na którą zamawiano kontener na śmieci.
Dlatego teŜ zawsze oglądam stertę wydawnictw na wspomnianym
parapecie. I dziś natrafiłam na coś, co mnie zmroziło. Na śmietnik historii
wyrzucono komplet przepięknie wydanych „Złotych ksiąg polskiego biznesu”
wraz z wykazami otrzymania wysokich nagród w 2011 roku przez laureatów
złotych i srebrnych medali Akademii Polskiego Sukcesu i rozmaitych z tego
tytułu preferencji (czy moŜe nagród?) dotyczących apartamentów w
śyrardowie, Piastowie czy Pruszkowie w cenie 220-240 tys. zł. o nazwach
„Przy Lipowych Drzewach” (koniecznie wbrew polskim regułom pisane z
duŜej litery) oraz „Słoneczny Staw” (takoŜ) „Lipowa Ostoja” (takoŜ).
Ktoś więc otrzymał tę nagrodę, a takŜe nagrodę Gospodarczą
Prezydenta RP w 2012 roku, poczynił pewne plany co do nabycia
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niewielkiego apartamentu na obrzeŜach Warszawy w skromnej cenie do
300 tys. zł i zapewne zmarł, a jego spadkobiercy uznali, Ŝe wprawdzie
szkoda te luksusowe wydania wyrzucić na śmietnik, ale i teŜ nie warto nimi
zaśmiecać sobie odziedziczonego lokalu ani pamięci po zmarłym.
Zadumana nad losem rozmaitych pamiątek, dyplomów i medali,
waŜnych kiedyś dla kogoś, które omijając etap parapetu lądują czasem w
naszym blokowym śmietniku, przepatrując w myślach swoje zbiory i ich
ewentualny los, szłam przed siebie, gdy nagle zobaczyłam na dachu
czerwonego samochodu czerwonego kota, a właściwie białego w czerwone
plamy. Zatrzymałam się przed nim sądząc, Ŝe w słońcu refleksy bijące od
wypucowanego dachu dają taki ciekawy efekt kolorystyczny, ale coś mi nie
pasowało.
Tutaj muszę wprowadzić pewną dygresję. Im jestem starsza tym
częściej pojawia się przekonanie, Ŝe jakoś wszystko ze wszystkim się łączy.
Jeśli zobaczę coś, co na przykład ma w tle pojęcie „okrucieństwo” czy
„agresja” i zaczynam nad tym myśleć, nieuchronnie pojawiają się inne
wydarzenia o tym samym tle. Przypominałoby to być moŜe wróŜenie ze
zjawisk przyrody, pozycji kamieni i roślin, lotu ptaków i zachowania
zwierząt, gdyby nie fakt, Ŝe kolejne wydarzenia w pewien sposób angaŜują
mnie, wytrącają z postawy obojętnego obserwatora, nie pozostawiają bez
refleksji, a jednocześnie skłaniają do czegoś, co moŜna nazwać wyrzutami
sumienia. Tak jakby ciąg wydarzeń zaistniałych w czasie jednego spaceru
do sklepu zmusił mnie do osobistego uznania swojej winy za nie podjęcie
interwencji mimo, Ŝe nie mam pojęcia, jak miałabym to uczynić i jak
odnaleźć kogoś, czy do kogo się zwrócić. To bardzo stresujące, takie
Ŝądanie jakichś nieznanych mi sił, abym zajęła się czymś, co mi podsuwają,
choć wcale nie mam na to ochoty i nie wiem jak, a moją winą jest jedynie
to, Ŝe dostrzegłam to coś.
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Tak i teraz. Przyjrzałam się bliŜej kotkowi, jego mocno czerwonym
policzkom i pyszczkowi, plamom czerwieni na łapkach i grzbiecie i
odkryłam, Ŝe to nie refleksy czerwonego lakieru na samochodzie tylko ślady
odniesionych urazów.
Nie mogę być pewna Ŝadnych ze swoich obserwacji, postanowiłam
więc skonfrontować je z kimś innym. KoleŜanka, sąsiadka teŜ odniosła
wraŜenie podobne, jak ja na początku: — Jakie śliczne zdjęcie! — zawołała.
Czerwony samochód, za czerwonym samochodem krzew obsypany
czerwonymi jagodami, a na dachu biały koteczek z czerwonymi usteczkami
we wzruszającej pozie i z czerwonymi refleksami na futerku, wzmocnionymi
jeszcze zachodzącym na czerwono słońcem. Prawdziwe studium w
szkarłacie!
Nie uspokoiła mnie. Ciągle miałam uczucie, Ŝe nie stanęłam na
wysokości zadania, Ŝe zachowałam się jak fotoreporter robiący zdjęcie
komuś, kogo właśnie rozstrzeliwują, zamiast udzielić mu pomocy. Ale co ja
mogłam zrobić? Nie pójdę do Ŝadnego weterynarza, bo nie wiem gdzie go
szukać, nie udzielę kotkowi pomocy, bo nie wiem jak, nie wezmę do domu,
bo mam uczulenie na sierść i z tego powodu nie opiekowałam się nigdy
Ŝadnym zwierzęciem i nigdy go nie dotykałam. W podświadomej chęci
dzielenia swojej winy z kimś innym powiedziałam koleŜance, Ŝe mnie się
wydaje, iŜ ten kotek został poturbowany, pewnie przez jakiegoś psa, bo
gdyby to był samochód, to uciekałby od niego, a nie gramolił się na dach.
Po bliŜszym przyjrzeniu przyznała mi rację, ale kiedy powiedziałam, Ŝe to
zdjęcie zrobiłam przed jej blokiem przypomniała sobie, Ŝe właściciel kotka
jest jej sąsiadem. Miałam więc nadzieję, Ŝe kotek uzyska pomoc.
Jakoś zrzuciłam z siebie chwilowo odpowiedzialność za kotka, ale
poczucie winy nie opuściło mnie. Na szczęście w sprawie hipotetycznego
zmarłego właściciela odznaczeń i honorów nic raczej nie mogłam zrobić,
poza próbą zapomnienia.
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I gdy odzyskiwałam zaburzoną w ten sposób równowagę ducha,
stanęła mi przed oczami scena sprzed ponad trzydziestu lat. Wracaliśmy z
męŜem z działki bladym letnim świtem tak, Ŝeby po przejechaniu 160 km
zdąŜyć do pracy na ósmą rano. Jezdnia była pusta, pogoda znakomita. I
nagle, w mgnieniu oka zauwaŜyłam wywrócony do góry nogami samochód
w rowie. Był koloru bladozielonego lub bladoniebieskiego, zlewał się w
trawą na poboczu i nie zauwaŜyłam Ŝadnych szczegółów. Powiedziałam o
tym męŜowi, ale on oświadczył, Ŝe nic nie widział. Jakoś głupio wydawało
mi się Ŝądać od niego zawrócenia i sprawdzenia, czy w czymś nie moŜemy
pomóc (nie było jeszcze wówczas telefonów komórkowych, Ŝeby gdzieś
zadzwonić) i nie bardzo wyobraŜałam sobie, co mogłabym zrobić. MąŜ
stwierdził, Ŝe to na pewno skutek jakiegoś wypadku z soboty i dopiero w
poniedziałek w godzinach pracy moŜe ktoś ten samochód odholować — co
było w tamtych czasach, państwowych warsztatów samochodowych,
naturalne. Przyjęłam jego wyjaśnienia, ale niepokój pozostał. Pozostał i
odezwał się po tylu latach za sprawą kotka.
Wiem juŜ oczywiście, Ŝe nie naprawię samotnie świata, ale ta wiedza
ciągle mi uwiera. Nie daję się utwierdzić w przekonaniu, Ŝe mogę nie mieć
na coś wpływu; coś we mnie protestuje i w sytuacjach jednoznacznych i
łatwiejszych działam — po czym często okazuje się, Ŝe ktoś wykorzystał
moją chęć i przymus udzielenia pomocy. Nie wyobraŜacie sobie ile inwencji
ludzie czasami przejawiają, Ŝeby tę pomoc uzyskać; jak skomplikowane
fabuły wymyślają, Ŝeby usprawiedliwić swoje wyłudzenia — niedawno
skazana Katarzyna W. mogłaby terminować u nich i uniknęłaby
odpowiedzialności! Pewną historią bardzo się przejęłam i mimo swojego
sceptycyzmu uwierzyłam opowiadającemu – po czym przekonałam się o
tym, Ŝe była wymyślona, poniewaŜ usłyszałam ją potem od kogoś zupełnie
innego. To znaczy historia pewnie była prawdziwa, posłuŜono się nią i
upowszechniono tylko dla wyłudzenia marnych paru groszy.
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Tłumaczę więc sobie, Ŝe dzięki niewielkiemu datkowi uniknęłam przykrych
przeŜyć tego dnia i Ŝe dlatego warto było. Konstruuję teŜ swoją linię obrony
— rozmaitym „instytucjom” zbierającym pieniądze na ulicy na zboŜne cele
jak domy dziecka czy schroniska dla zwierząt lub dzwoniącym do drzwi
proponuję, Ŝeby podano mi numer ich konta. Nie zdarzyło się to ani razu!
Co jednak zrobić, Ŝeby pomagać, a mieć pewność, Ŝe pomoc ta
istotnie jest potrzebna i słuszna, skoro nawet szacowne instytucje próbują
zarabiać na chęci uniknięcia wyrzutów sumienia? Przelanie 1% procenta od
swojego podatku nie musi oznaczać słusznej pomocy od czasu, gdy istnieją
organizacje poŜytku publicznego, posiadające KRS i zajmujące się
zbieraniem wpłat na tzw. subkonta dla konkretnych osób na nie zawsze
znane publicznie cele.
Z drugiej strony: są organizacje, które rezygnują ze „zwykłych”
wolontariuszy na rzecz określonej ich kategorii (np. studentów prawa),
którzy po ukończeniu studiów wchodzą w rodzaj paktu z tymi
organizacjami, dla nie zawsze szczytnych celów.
Tak czy inaczej zawsze towarzyszy nam niepewność, nawet z pozoru
w drobnych sprawach i — wydaje się, Ŝe znieczula nas jako społeczeństwo,
bowiem coraz rzadziej ktokolwiek ma dylematy w rodzaju: jak postąpić
słusznie i odpowiedzialnie, a nie narazić się na śmieszność, drwinę czy
wręcz pogardę.
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59. Okno na przestrzeń
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

W blogu odcinek 94 1-szego sezonu ( Miejsca mocy i niemocy)
przedstawiłam kilka swoich fotek nie aspirujących do jakichkolwiek wartości
artystycznych, ale mających odzwierciedlenie w niezrozumiałej fascynacji
bałaganem i sposobów wyjścia z bałaganiastych przestrzeni na światło.
Pewne otoczenie widziane oczami kogoś, kto jest dyletantem w sprawach
ezoterycznych, ale kto wyrąbuje sobie drogę własnymi odczuciami i
wraŜeniami w przekonaniu, Ŝe warto wreszcie zaufać sobie, a nie innym.
Jednak to uwagi innych nadały sens moim odczuciom.
„Kalina” napisała mi wówczas, Ŝe zamieszczone zdjęcia kojarzą jej się z
twórczością Jacka Yerki, którego obrazy inspirowane są podobnym
odczuciem przestrzeni i jego znaczeniem. W dyskusji z ten temat
zamieszczono stronę artysty i dalej odnalazłam inne strony bliskie mojemu
odczuwania „okna w przestrzeń”.
Poza Kaliną odezwał się mój znajomy przesyłając mi fotki swojego
syna, studenta. którego zainteresował fotografią czarno-białą i jej obróbką
czyli koreksami, powiększalnikami, wywoływaczami i utrwalaczami,
rodzajami papieru fotograficznego i innymi gadŜetami tamtych lat. Sama w
wieku lat 22 jako mama niemowlaków w fotografii upatrywałam moŜliwość
wyjścia poza swój los mamuśki, ograniczony do wymagań karmienia,
przewijania i wiecznej pogody w zachowaniu (poniewaŜ dzieci, jak zwierzęta
wyczuwają stres i zniechęcenie). Starałam się odgadnąć losy swoich dzieci z
ich fotek, odczytać umiejętności które z czasem zanikną, jednym słowem
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odnaleźć w niemowlakach świat ludzi dorosłych postawionych oko w oko z
ich problemami.
Zdawało mi się czasem, Ŝe to okno jest zamknięte na świat i Ŝe
dorosły nie ma szans do niego przeniknąć. Wbrew temu co piszą męscy
znawcy kobiecej natury twierdzący, Ŝe prawdziwa matka rozpozna czy
dziecko płacze z głodu, czy dlatego, Ŝe ma mokro, czy wreszcie Ŝe jest
chore. Nieprawda, kolejne moŜliwości eliminuje się doświadczalnie, Ŝeby
odkryć na końcu, Ŝe maluch jest po prostu w złym humorze, lub Ŝe mu się
nudzi. Ale juŜ półtoraroczny dzieciak odkrywający świat, wpisuje się w ciąg
doświadczeń ludzkości i nic nie jest w stanie zatrzymać odkryć na miarę
Kolumba i innych eksploatorów świata. Kamień i zbitka gałązek stanowiła
coś, co nie jest zrozumiałe dla wszystkich obok i nie ma juŜ najmniejszej
szansy, Ŝeby podąŜyć za tokiem myślenia dziecka, moŜna tylko chwilę
zatrzymać robiąc fotografię. W dodatku fotografie nie zawsze się udawały,
zdjęcie mogło być poruszone, obróbka kliszy i odbitki sknocona. Koreks
niedokładnie zakręcony, roztwory przeterminowane i tak dalej. W rezultacie
nigdy nie było wiadomo, które zdjęcie będzie odkryciem, a które takim,
które szkoda wyrzucić, bo coś waŜnego chciało przekazać, ale nie udało się.
Tak właśnie wyglądało fotograficzne odkrycie dzieciństwa moich dzieci:
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Niestety, dzieciństwo zbyt szybko zastąpione zostało dorosłym
spojrzeniem na świat. Refleksyjny dzieciak zastąpiony został młodym
człowiekiem, młody człowiek został ojcem, a jego dorastający syn juŜ
inaczej patrzy na otaczającą rzeczywistość. Fascynują go techniczne
moŜliwości fotografii cyfrowej, iluzje powstałe w wyniku przetwarzania
realnego świata i robi takie fotki:
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albo takie

Są piękne, ale chłodne, przetwarzają osiągnięcia ludzkie (w tym
przypadku zamek w Malborku), ukazują je z innej strony, podkreślają ich
dekoracyjność ale wyrywają się ponad świat zastany, jakby chciały go
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ulepszyć i skorygować na własną modłę. MoŜliwe, Ŝe to sprawa wieku i
dojrzewania ich autora, Ŝe reprezentują tylko pewien etap rozwoju, są
jednak odzwierciedleniem szerszej społecznej tendencji.
Pośrodku jest pewien młody człowiek, wspomniany na początku,
którego fotografie obiektów architektonicznych i miejskiej przestrzeni mają
w sobie jeszcze kawałek owego ducha poszukiwania okna w przestrzeni.
Jego ojciec fotografuje z zamiłowania i uczył syna od podstaw technik
obróbki, które juŜ zapomniano, które jednak dawały doświadczenie
namysłu przy obcowaniu z odwzorowanym światem. Szczególnie jedno z
nich wydaje mi się interesujące jako klamra spinająca dawne i obecne
poczucie sensu obrazu:

I właśnie w jego fotografiach szczególnie widoczne jest owo okno w
przestrzeni, jak tutaj, gdy świat graffiti, chyba dość tandetnych i w
zapomnianym, zdegradowanym otoczeniu znajduje swój kontrapunkt w
marzeniach o przestrzeni kolorystycznie podobnie skonfigurowanej. To okno
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jest malutkie i nie stanowi konkurencji dla wyobraźni autora graffiti, jest
jednak jego smutnym, pesymistycznym odniesieniem, pomniejszonym,
mniej barwnym i mniej atrakcyjnym.
Nie sądzę, Ŝeby autor tej fotografii świadomie chciał przedstawić taką
a nie inną swoją refleksję, niemniej zadziałał tu jego instynkt artystyczny,
bardziej dojrzały niŜ powzięte zamierzenie. Jest to dobry prognostyk na
przyszłość, świadectwo twórczego umysłu.
Oglądając te fotografie nie mogę oderwać się od skojarzeń literackich
i podobnych spostrzeŜeń.
Na ostatnim Polconie 2013, który zdecydowanie był i jest imprezą
młodych, w czasie jakiejś wypowiedzi, omawiając pewną powieść SF jeden
z dyskutantów przytoczył słowa recenzenta tej powieści, Ŝe autor
zdecydowanie udał się w kierunku powieści psychologicznej, „...a któŜ
dzisiaj czyta powieści psychologiczne? Taka powieść miałaby góra kilkaset
czytelników, jak dobrze pójdzie!”
Więc zarówno literatura jak i fotografie karmią się obecnie czymś
innym. W przekonaniu iŜ wszystkie moŜliwe emocje zostały juŜ
skatalogowane i nie warto im poświęcać uwagi sztuka, w tym takŜe
fotografia, nie próbuje pokazywać uczuć, charakterów, procesów
dochodzenia do wewnętrznych odkryć zastępując je ornamentami, ładnymi,
pociągającymi ale pozbawionymi chęci analizowania człowieka. I to nie
tylko fotografia uprawiana zawodowo, ale i ta intuicyjna, dojrzewających i
dojrzałych całkiem młodych ludzi. Wystarczy popatrzyć na zdjęcia pięknych
dziewczyn publikowane przez fotografów na forach! Wydaje się czasem Ŝe
podstawowym zadaniem modelek jest unikanie pokazu jakichkolwiek cech
indywidualnych, a wpisywanie się w trend ozdobnego przetwarzania świata,
zastępowania go bardziej dekoracyjną iluzją.
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1. Fotografowanie a enneagram • autor: Wojciech Jóźwiak2013-09-10 12:09:41
Większość fotografików i fotoamatorów to enneagramowe Piątki-Obserwatorzy. (Nic dziwnego w
tym!) Czyli Patrzący Chłodnym Okiem. Piątki narzuciły swój abstrakcyjny piątkowy gust i dlatego
przyjęło się uwaŜać, Ŝe dobra fotografia = chłodna fotografia, taka od której chłodem wieje. --- A
to cecha Piątki właśnie.
2. To bardzo ciekawe! • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-09-10 14:07:08
To bardzo ciekawe spostrzeŜenie! Przy okazji Twój komentarz nie dotarł na mój adres mailowy
(choć komentarze do odcinka Twojego o edytorze blogów dochodzą bez problemów) i dopiero
zobaczyłam go w spisie komentarzy. TakŜe czasami nie dochodzą inne komentarze, czy dalej mój
adres mailowy jest "trefny", bo nie pochodzi z kilku najczęstszych źródeł?
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60. Wyrodne matki, okrutni ojcowie, maltretujący
konkubenci i księŜa pedofile
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

Taka jest tematyka najchętniej oglądanych programów telewizyjnych
i czytanych artykułów w prasie. Ba, Ŝeby je zdobyć (poniewaŜ liczba
wymienionych zwyrodnialców jest ograniczona i nie dla wszystkich starczy)
niektóre czasopisma posługują się prowokacją, Ŝeby wykryć pomniejsze
płotki, na przykład Ŝonatych urzędników udających się na randkę w
godzinach pracy mimo, Ŝe wypisali w stosownym zeszycie wyjście

prywatne.
Niestety, ten cały kłąb grzesznego zepsucia w swojej inspirującej
masie trafia do filmów i literatury. Kolejne ksiąŜki czy filmy, nawet te
zdobywające nagrody, są wtórnym wykorzystaniem motywów ogranych,
opisanych i przeŜutych, aŜ do mdłości. Tu i tam doda się jeszcze jakiś
smaczek: maltretująca matka oprócz tego, Ŝe pije, wyzywa i głodzi swoje
potomstwo, dodatkowo jako premię szatańską, wrzuca im do zupy swoje
włosy łonowe; awanturująca się konkubina bija z uporem godnym lepszej
sprawy swojego ukochanego gitarą w kolano, nawet zagipsowane z
powodu uprzedniego urazu, co zapewne oszczędza konkubentowi bólu, ale
nie wychodzi na zdrowie gitarze. I tak dalej, internet jest pojemny, nie takie
historie moŜna wyczytać lub obejrzeć.
Wydaje się więc, Ŝe autorskie natchnienie zastąpiło szperanie w sieci
w poszukiwaniu ekstremalnie niesłychanie wymyślnych bezeceństw (jednak
ograniczonych do takich, o których moŜna mówić publicznie) – co jednak
jest podcinaniem gałęzi, na której się siedzi, poniewaŜ zbiór takich
wydarzeń jest z natury rzeczy ograniczony. Co moŜe zrobić konkubent
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dysponujący siekierą, noŜem, młotkiem i innymi domowymi narzędziami?
Konkubina z malakserem i mikserem z przystawkami? Ojciec tresujący
dziecko? Wyrodna matka zasalająca swoje dzieci w beczkach po kapuście,
chowająca je w zamraŜarkach czy wrzucająca do śmietnika? Albo jeszcze
ksiądz, najbardziej ograniczony twórczo, bo bez narzędzi i z konieczności
prezentujący wobec molestowanego dziecka postawę nieagresywną? Co w
tych zakresach moŜna jeszcze wymyślić?
A skoro nic nowego nie moŜna wymyślić, cała reszta jest po prostu
nudna i ograna. Czy chce mi się jeszcze czytać kolejną historię o kolejnej
wersji matki małej Madzi, wrednego Fritzla czy innego Castro? Jak nie
znudzi się to jurorom rozmaitych konkursów?
Podobnie jest i ze sprawami ezoterycznymi. Najnudniejsze
wydarzenia dają się wymienić w kilku linijkach: latające talerze, zabójcze
sekty, prorocze sny, przestrzegające lub błądzące duchy zmarłych,
wysłannicy z innych planet, proroctwa totalnej zagłady. Ze świecą szukać
wydarzeń nietypowych i poruszających nie tyle swoim dramatyzmem ile
oryginalnością i nietypowością.
Nie kryję się, Ŝe moje zainteresowania Niewyjaśnionym słabną, a
juŜ dzisiaj rano osłabły zupełnie, kiedy w jednym z porannych dzienników
telewizyjnych zobaczyłam, co jakiś dowcipniś zrobił z tablicą informacyjną
wskazującą na początek terenu zabudowanego w Międzyzdrojach, jeśli się
nie mylę; a mianowicie zamieścił sylwetkę latającego talerza nad
sylwetkami zabudowań, co dość nieudolnie komentowano, zalecając
kierowcom unikania spoglądania w górę .W dodatku chcąc sprawdzić w
sieci, czy dobrze zapamiętałam nazwę miasta natrafiłam na artykuł o tym,
co Snowden donosił na temat latających talerzy:
http://www.monitor-polski.pl/snowden-ujawnia-dokumenty-na-temat-ufo/
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i przeraziłam się. JuŜ nie ma nic nieznanego co nie zostałoby wykorzystane
dla doraźnych pseudo-korzyści w wyszukiwaniu sensacji. WróŜbici pytają o
pomyślność Polski albo inne wskaźniki stając, do wyścigów ze statystykami;
w telewizji, wróŜ Maciej powoduje niemal wiktoriańskie napady palpitacji u
niektórych starszych pań; jasnowidz Krzysztof Jackowski opisuje wizję
przebiegu wydarzeń na Broad Peak, ma przeczucie w sprawie decyzji
papieŜa Benedykta XVI, a w końcu roku 2011 wieszczył dramat
gospodarczy Europy i zniknięcie miasta na Śląsku.
http://www.nautilus.org.pl/?p=archiwum&kat=62
Uff! O wszystkim takim czymś pisały gazety, nawet o paru
kamienicach, które zapadły się wskutek szkód górniczych, ale Ŝeby aŜ całe
miasto? Teraz odnajduje rzekomo miejsce pochowania pewnych zwłok, ale
jakoś nie słychać aby istotnie we wskazanym przepuście coś odnaleziono.
To bardzo, bardzo zniechęcające. Nudne przeraźliwie, mało
inspirujące i nie wymagające wyobraźni. Dlatego teŜ uciekam chętnie myślą
do spraw ezoterycznych będących prawdziwą tajemnicą, bo nikt
współczesny się nimi nie interesuje. Ostatnie moje odkrycie, to wróŜenie z
wnętrzności zwierząt ofiarnych, uprawiane w staroŜytności. W wielu
ksiąŜkach opartych na historii staroŜytności czytamy o takich wróŜbach i ich
wynikach, ale nikt nie pokusił się o opis tego, co naprawdę sprawdzano i
jakie wnioski wyciągano. TakŜe niewiele mówi się o wróŜbach z kości
łopatki uprawianych w Rzymie i w Chinach, zapewne dlatego, Ŝe w sklepach
kupujemy je porąbane i nie mamy szans samemu coś wnioskować, w
przeciwieństwie do talii Tarota czy innych kart anielskich albo diabelskich
albo egipskich albo Sybilli, po które wystarczy udać się do właściwego
sklepu.
Jednak wpadła mi ostatnio w ręce ksiąŜka opisująca technikę takich
wróŜb, a jej autor sprawdzał wszystko osobiście; w tym celu na przykład
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spędzając sporo czasu w rzeźni. śałuję, Ŝe nie interesowałam się tym
tematem w kartkowych czasach słusznie minionych, bowiem sama
mogłabym przećwiczyć wróŜenie z kości łopatki baraniej, jako Ŝe
nabywałam u gospodarza ćwiartki baraniny, a działkowe sąsiadki, z którymi
dzieliłam tuszę, chętnie by drugą do pary oddały mi lub zamieniły na inne
kości, poniewaŜ zawsze był kłopot ze zmieszczeniem jej w garnku. No i
łatwo było rozpalić ognisko, w którym łopatka popękałaby we wróŜebny
sposób,
W następnym odcinku opiszę jak to czyniono i jakie wnioski i z czego
wyciągano. To czasami jest frapujące i naprawdę sensacyjne!
Katarzyna Urbanowicz
Babcia ezoteryczna Sezon drugi: wstęp na końcu
To jest ciąg dalszy, a wszystkie dalsze ciągi prowadzą nas niekoniecznie
tam gdzie byśmy chcieli dojść. Więc wstępne ideolo pominę, moŜliwe, Ŝe
zastąpię go posłowiem, o ile tego posłowia nie zapisze za mnie Ŝycie
Edytuj/popraw »

komentarze
1. WróŜyć moŜna na... • autor: inaus2013-09-12 22:04:46
WróŜyć moŜna na róŜne sposoby.
Kiedy słyszę, Ŝe jakaś znana para chce odnowić ślub, albo po latach narzeczeństwa chce go wziąć
wiem, Ŝe prawdopodobnie wkrótce się rozstaną, a ślubem desperacko chcą ratować rozpadający
się związek.
Kiedy czuję duŜy niepokój, a w nosie zapach kurzu i krwi wiem, Ŝe będzie trzęsienie ziemi.
Kiedy mam zły dzień w pracy, wiem, Ŝe połowa mojej rodziny teŜ miała z róŜnych powodów cięŜki
dzień.
Pewnych wróŜb uczy samo Ŝycie.
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61.Rozmowy z wiecznością (1)
WróŜenie za pomocą wnętrzności. (1)
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

O wróŜeniu z wnętrzności pisał Robert K.G. Temple w swojej ksiąŜce
„Rozmowy z wiecznością” (Wyd. BRAMA KsiąŜnica Włóczęgów u Uczonych
Poznań 1991). Przyznam się szczerze, Ŝe nigdy nie nazwałabym wróŜb
rozmową z wiecznością, choć nie bardzo wiem gdzie poszukiwać nazwy,
która odróŜniłaby coś, co uprawia wróŜ Maciej, jako wypełniacz
zadeklarowanej ilości kanałów w kablówce, od odgadywania treści ukrytych
w przedmiotach i procesach codzienności.
Zanim natrafiłam na wspomnianą ksiąŜkę buszując po taniej księgarni
i zapłaciwszy całe 4,50 zł stałam się jej posiadaczką, poszukiwałam
informacji w internecie trafiając oczywiście na sensację, morza krwi itp.
szokujące zdjęcia pod tytułem – pretekstem „Wietnamska wróŜba ze
świńskich wnętrzności”
http://szokblog.pl/Wietnamska-wr%C3%B3%C5%BCba-ze%C5%9Bwi%C5%84skichwn%C4%99trzno%C5%9Bci+18./Blog/1344877342303
choć nie ma mowy o jakimkolwiek wróŜeniu, tylko o fotografiach mogących
niektórych przyprawić o złe sny. Podobny materiał zamieścił takŜe „Fakt”
jednak z nieznanych powodów zdjęcia nie pojawiały się, za to tytuł
uzupełniono informacją, Ŝe to dzieci wróŜyły sobie z wnętrzności, ale
poniewaŜ chodzi o tę samą wietnamską wioskę, więc pewnie i o te same
zdjęcia.
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Tak czy inaczej wg wikipedii :
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Haruspicja&oldid=33581702
była to haruspicja czyli rodzaj wróŜby z wnętrzności zwierząt ofiarnych
(najczęściej wątroby), stosowanej przez Etrusków. Sposób ich wykonywania
był następujący: model wątroby, na którym wyróŜniono 16 rejonów nieba i
40 pól odpowiadających wpływom 40 bogów, porównywano z wątrobą
ofiarnego zwierzęcia i na tej podstawie ustalano bardzo szczegółowe
przepowiednie.
Etruskowie przejęli ten zwyczaj od ludów wschodu — Hetytów i państwa
Mari, z kolei od nich przejęli go Rzymianie. W ksiąŜce „Rozmowy z
wiecznością” nazywa się tę technikę extipicy. Ponoć była ona starsza niŜ
astrologia i w dawniejszych czasach cieszyła się nawet większym wzięciem.
Robert Temple zadaje sobie bardzo interesujące pytanie: Co
sprawiło, Ŝe tak nieprzyjemna czynność jak zanurzanie rąk w parujących,
smrodliwych wnętrznościach i wiązanie skutków oględzin z przewidywaniem
przyszłości stało się stałą praktyką w wielu krajach staroŜytności? Jego
odpowiedź wiąŜe się z dociekaniami na temat psychiki ówczesnych ludzi.
Przytaczając fragmenty dzieł greckiego filozofa i historyka Plutracha autor
rozszyfrowuje sposób myślenia ówczesnych ludzi. Dla nich wszystko ze
wszystkim łączyło się, kaŜde wydarzenie poprzedzone innym i usunięte w
przeszłość kolejnym, stanowiło ciąg wydarzeń, którym człowiek
staroŜytności nadawał sens i wyciągał z nich wnioski. Udział we wróŜeniu z
wnętrzności lub wizyta w wyroczni były jednym ze znaczących wydarzeń,
które tylko taką miały przewagę nad innymi wydarzeniami, Ŝe ich
przesłanie łatwiej dawało się odczytać, zwłaszcza, Ŝe było, w
przeciwieństwie do wydarzeń Ŝycia, jakoś skodyfikowane i opisane. Badanie
wątroby zwierząt ofiarnych uruchamiały na przykład wyrzuty sumienia czy
niezadowolenie z własnego postępowania albo podjętych decyzji i
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wszelkiego rodzaju związanych z nią wątpliwości. Destrukcyjne siły psychiki
napotykając na przykład uszkodzoną wątrobę, stanowiącą zapowiedź
nieszczęścia, czy braki jej uwłóknienia mające świadczyć o utracie
najbliŜszych, powodowały samospełniające się proroctwa. Zapowiadany
koniec był bliski.
Lektura samych tekstów Plutracha opowiadających o tym jak
realizowały się przepowiednie, jaki splot bardzo róŜnych okoliczności wiązał
się z całością wydarzeń jest sama w sobie fascynująca. Czytając na
przykład o przysłowiowym juŜ, Pyrrusowym zwycięstwie, znajdujemy
realistyczny opis wydarzeń związanych z oblęŜeniem miasta, zabiegów
politycznych wokół niego i w powiązaniu właśnie z wróŜbą z wątroby oraz
defektem w uzębieniu samego Pyrrusa jesteśmy w stanie uwierzyć, Ŝe
właśnie wszystko ze wszystkim się wiązało, wszystko wynikało ze
wszystkiego i było jednocześnie zapowiedzią czegoś innego, waŜniejszego.
Oddając się lekturze tych opowieści nie mogę oprzeć się wraŜeniu, Ŝe
i ja, starsza kobieta, czasami idąc rankiem, jeszcze zaspana, wyrzucić
śmieci i kupić gazetę, tak właśnie odbieram otaczający świat – jego pogodę,
nastrój poranka, przypadkowe niemiłe burknięcie kogoś w sklepiku,
dziwnego koloru gołębia dziobiącego zgubioną przez śmieciarzy skarpetkę,
ksiąŜki wyłoŜone na parapecie, kotka na dachu samochodu i wyrzuty
sumienia z powodu wydarzenia sprzed dwudziestu paru lat (o czym pisałam
w odcinku bloga „Studium w szkarłacie”). Nie myślałam tak lata temu, gdy
pracowałam, w wiecznym biegu , bez czasu na refleksję i senne aberracje
umysłu. Czasami wydaje mi się, Ŝe jest to jedna z niewielu rzeczy, która
daje przewagę starości, tę moŜliwość sennego bujania w chmurach,
łączenia wszystkiego ze wszystkim, analizowania szczegółów i szczególików,
choć przecieŜ ja, dziecko dwudziestego wieku inaczej podchodzę do wiary
we wróŜebne znaki. Są one dla mnie nie tyle wróŜbą ile przypomnieniem,
podsumowaniem, objaśnieniem i krokiem do zrozumienia, co nie znaczy, Ŝe
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nie są waŜne i istotne. Doskonale rozumiem staroŜytnych i ich tok myślenia
w takich sprawach.
Zostawiając na boku całą ideologię związaną z wróŜbami z
wnętrzności u staroŜytnych sądzę teŜ, Ŝe nie bez znaczenia był i fakt, iŜ
wróŜby dotyczyły decydentów, osoby waŜne i mogące zarządzać ofiary ze
zwierząt. Istotne chyba jest i to, Ŝe skoro juŜ poniesione zostały wydatki na
zakup zwierzęcia ofiarnego, naleŜało je wykorzystać tak, jak
wykorzystywano mięso, tylko niewielką jego część paląc i posyłając bogom
razem z dymem.
Robert Temple opisuje teŜ w oparciu o tekst innego autora
staroŜytności, Ksenofonta, wpływ oddziaływania wróŜb z trzewi na bieg
wydarzeń. Jest tu miejsce na oszustwa, intrygi, wywoływanie błędnych
przekonań, i dramatyczne skutki tak, Ŝe jak pisze R. Temple, historia ta
moŜe być lepsza niŜ niejeden filmowy scenariusz. Niemniej jedno pozostaje
bez zmian: wiara autora (Ksenofonta) i jego Ŝołnierzy, Ŝe znaki sprawdzają
się. Nie zawsze w oczekiwany sposób (wskutek błędów rozumienia znaku)
ale wierzono bez zastrzeŜeń, Ŝe wróŜąc z wnętrzności jest się w kontakcie z
wyŜszymi mocami. Nie próbowano oszukiwać we wróŜbach (choć
oszukiwano czasem przekazując informację o wyniku wróŜb lub wierzono w
brak umiejętności poprawnego interpretowania przez wróŜbitę) najwyŜej
pozwalano sobie na powtórzenie wróŜby niepomyślnej czy wątpliwej.
Przewrotne działanie wróŜb autor przedstawia na przykładzie
Sokratesa. Ten, zmuszony do samobójstwa za rzekomą bezboŜność,
przypomina Kritonowi o tym, Ŝe jest winny ofiarę z koguta Asklepiosowi.
Znawcy staroŜytności twierdzą, Ŝe umierający Sokrates zdobył się na ironię,
albo, Ŝe ta ofiara nie miała Ŝadnego związku z samobójczą śmiercią lub
dotyczyła innego zobowiązania, a w ogóle, Ŝe Sokrates wielkim mędrcem
był, więc nie mógł wierzyć w przesądy. Tymczasem zdaniem R. Temple
zazwyczaj składano koguta bogowi medycyny, Asklepiosowi, w zamian za
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lekarstwo na chorobę. A przecieŜ Ŝycie moŜe być chorobą (np. przenoszoną
drogą płciową – jak w tytule znanego filmu) od którego jest lekarstwo –
trucizna cykuta, którą zaŜył Sokrates. Tok myślenia Sokratesa mógł taki
właśnie być, nie ma dowodów na to, Ŝe kwestionował sens wróŜb i w nie
nie wierzył.
c.d.n.
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W internecie moŜna wyszukać rozmaite ciekawostki, m.in. poniŜszy
obrazek.

Pochodzi on ze strony:
http://niewiarygodne.pl/gid,14062641,img,14063093,kat,1017185,page,4,ti
tle,Z-moczu-pepka-i-wnetrznosci-10-najdziwniejszych-technik-wrozenia-whistorii,galeriazdjecie.html?smgajticaid=6114b7
gdzie są teŜ podane inne, mało znane sposoby wróŜenia .
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Wracając jednak do wróŜb z wnętrzności, omawianych w ksiąŜce
Roberta Temple „Rozmowy z wiecznością”.
Zanim autor przystąpił do doświadczeń praktycznych przytacza
przykłady na racjonalne aspekty badania wnętrzności. Jego zdaniem
praktyka ta przyczyniła się do postępów medycyny. Powołując się na
staroŜytny traktat Witruwiusza „O wyborze zdrowego miejsca” opisuje, jak
praktyka składania ofiar ze zwierząt Ŝywionych na terenach, na których
zakładano miasta, przyczyniała się do właściwych wyborów. Jeśli badając
wątroby zwierząt ofiarnych doszli do wniosku, Ŝe były sine i skaŜone,
powtarzali badania na innych zwierzętach i jeśli uzyskali podobny wynik, w
przekonaniu, Ŝe miejsce to nie jest właściwie wybrane, poszukiwali innego.
Autor za staroŜytnym traktatem podaje przykłady konkretnych miejsc, gdzie
po jednej stronie rzeki bydło miało zdrową śledzionę, po drugiej zaś organ
ten był słabo widoczny. W wyniku dokładniejszych badań ustalono, Ŝe
działo się to pod wpływem pewnej rośliny i zbierając ją stosowano w
leczeniu chorych na śledzionę.
Autor przytacza teŜ współczesne przykłady na to, Ŝe ziemskie pole
magnetyczne (jak udowodniono doświadczalnie na szczurach w 1963 roku)
zmienia parametry organizmu, a mianowicie zawartość glikogenu w
wątrobie, a w ślad za tym moŜe teŜ zmieniać i jej wygląd. Do tego naleŜy
oczywiście dodać postęp w dziedzinie znajomości anatomii, choć
następował on niejako mimowolnie. Jednak przy tej okazji stwierdzono, Ŝe
wnętrzności rozmaitych zwierząt tego samego gatunku bardzo się od siebie
róŜniły wyglądem, co stawało się podstawą wróŜb.
Potem następuje partia ksiąŜki, którą moŜna uznać za
kontrowersyjną, zwłaszcza w świetle ostatnich sporów w sprawie uboju
rytualnego, ale niezmiernie ciekawą z zupełnie innych względów. Nie wiąŜe
się to bezpośrednio ze sprawami wróŜb z wnętrzności, więc tylko skrótowo
napomknę, Ŝe R. Taylor skorzystał z uprzejmości znajomych, będących
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właścicielami małej rzeźni i praktykował badanie wnętrzności na sposób
staroŜytny, ze zwierzęciem rozciągniętym na stole, a nie zawieszonym na
łańcuchach. Kontrowersyjność opisów bierze się z podejścia do zabijania i
zjadania zwierząt oraz faktu, iŜ śmierć zwierząt odbierana jest przez niego
jako coś spokojnego, naturalnego, zbliŜonego do atmosfery porodu.
Większe wzburzenie budzi w nim widok ochłapów mięsa wiszących na
hakach w sklepie rzeźnickim niŜ sam ubój, który jego zdaniem zwierzęta
odbierają w spokoju i nieświadomości, co stwierdza na podstawie
obserwacji ich oczu. Twierdzi nawet, Ŝe zabijany wół na chwilę przed
śmiercią był tak spokojny i znudzony „jak człowiek czekający na przystanku
autobusowym”. Tłumaczy to tym, Ŝe zwierzęta z hodowli zatraciły instynkt
samozachowawczy.
Pomijając jednak tę dość wątpliwą część jego refleksji oraz opis
samej techniki usuwania wnętrzności, autor twierdzi, Ŝe ich uszkodzenie, a
zwłaszcza pęcherzyka Ŝółciowego, Babilończycy odczytywali jako zły znak,
„zwiastujący wrogość” i mogący oznaczać nawet początek wojny. Dodać
trzeba, Ŝe w greckiej wróŜbie trafiały się teŜ przykłady deformacji
wnętrzności interpretowane jako dobry, a nie zły znak, dotyczyły jednak
raczej cech dziedzicznych, a nie anomalii chorobowych. Plutrach w „śyciu
Aratosa” opisuje pozytywną interpretację podwójnego pęcherzyka
Ŝółciowego w jednym woreczku u ofiarnego zwierzęcia, jako zapowiedź
pojednania z największym wrogiem, co nastąpiło.
Szczególnym przedmiotem zainteresowania była wątroba z
woreczkiem Ŝółciowym. NaleŜało oddzielić ją od serca i płuc, a potem
połoŜyć na płaskiej powierzchni tak, aby pęcherzyk znalazł się na górze, co
stanowiło pewną odmienność, bowiem zazwyczaj przedstawia się ją z
pęcherzykiem Ŝółciowym zwisającym w dół.
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Do ksiąŜki dołączono fotografie i rysunki obrazujące sposób
interpretacji róŜnic w budowie wątroby, takŜe gliniane modele staroŜytne
obrazujące podział nieba na 16 rejonów.
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak duŜe i widoczne róŜnice mogą
występować między takimi samymi organami u róŜnych zwierząt tego
samego gatunku. Od dziś kupując wątróbki kurze do pasztetu, myjąc je i
czyszcząc z tłuszczu, będę oglądać je zupełnie świeŜym okiem. Z czasów,
kiedy nawet w Warszawie kury kupowało się na targu i trzeba było je zabić,
oskubać i wypatroszyć w domu, mimo Ŝe byłam dzieckiem, doskonale
zapamiętałam jak waŜne zdaniem naszej mamy było to, Ŝeby nie uszkodzić
woreczka Ŝółciowego. Był to pierwszy organ, który nauczyłam się
rozpoznawać u kur, poniewaŜ jego pęknięcie powodowało rozlanie
zielonoŜółtej Ŝółci i mięso, na które trafiła nawet jej odrobina nie dawało się
opłukać; było nie do zjedzenia. Doskonale rozumiem, Ŝe rozlanie Ŝółci dla
ludzi, którym łączy się wszystko z wszystkim, nie na zasadzie skutkowoprzyczynowej, tylko podobieństwa i sąsiadowania ze sobą, mogło być
najgorszym z moŜliwych znaków. PoniŜej skan 2 zdjęć wątroby z opisem
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Współczesny człowiek nie odbiera tego, co go otacza, wszystkich
stanów i wydarzeń w sposób ciągły i naturalny. Preparuje zdarzenia poprzez
analizę (często błyskawiczną, niedostrzegalną i nieuświadamianą)
pojedynczych epizodów, ustala ich związki logiczne lub przyczynowoskutkowe, pomijając te epizody i stany, które nie wydają mu się powiązane
ze sobą, wyłapując moŜe tylko te najbardziej, raŜąco wręcz podobne do
siebie, choć odległe logicznie i wówczas jest bardzo zdziwiony i
zafrapowany. Wykrzykuje:
— Coś takiego, taki zbieg okoliczności!
Dla staroŜytnych nie istniały zbiegi okoliczności. Cały otaczający świat
był morzem, którego kaŜda cząsteczka mogła łączyć się z drugą, a
połączenia te, jeśli zaistniały, sygnalizowały coś, co naleŜało i moŜna było
odgadnąć. Próby zrozumienia tego związku naleŜały do obowiązku, takŜe
religijnego, kaŜdego człowieka. Czasami nazywano je wolą bogów.
Takie rozumienie świata leŜało u podstaw wszystkich wróŜb, a takŜe
wróŜb z wnętrzności zwierząt ofiarnych składanych bogom.
PowyŜsza refleksja pomoŜe zrozumieć lepiej fakt, Ŝe wiązano ze sobą
np. stan nieba i wygląd wątroby zabitego zwierzęcia.
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Widniejący na pierwszym rysunku stoŜek, szczyt wątroby w kształcie
trójbocznej piramidy Rzymianie określali nazwą caput, czyli głowa,
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rozumiejąc to określenie jako głowa narządów wewnętrznych. Wątroba była
poświęcona najwyŜszym bogom i brak głowy we wnętrznościach zwierzęcia
ofiarnego zapowiadał najstraszniejsze wydarzenia, na przykład
„zapowiedział” zamach na Juliusza Cezara. UwaŜano, Ŝe bogowie dali go po
to, by Cezar wiedział o zbliŜaniu się śmierci.
Robert Taylor zastanawiał się, czy moŜliwe jest, Ŝeby zwierzę Ŝyło
bez tak waŜnej części wątroby i weterynarze zapewnili go, Ŝe tak. W
nowoczesnej hodowli zwierzę poddawane jest duŜym stresom, które
radykalizują objawy chorób, ale w hodowli tradycyjnej ten element nie
występuje i zwierzę moŜe Ŝyć nie tylko bez „głowy” wątroby, ale i z w 90%
zniszczoną całą wątrobą. Wątroba tak bardzo chorych zwierząt kurczy się i
rozpada się w kilka godzin po śmierci zwierzęcia.
Wątroba świeŜo zabitego zwierzęcia jest wypukła i tak bardzo lśniąca,
Ŝe odbija promienie światła, matowiejąc dopiero z upływem czasu. Tę
właściwość staroŜytni porównywali do lustra. Platon na przykład opisując
budowę ludzkiego ciała pisze, Ŝe bogowie umieścili ją na granicy „Ŝłobu dla
ciała”, by funkcjonowała w roli lustra, odzwierciadlając myśli i obrazy
umysłu po to, aby uszlachetnić zwierzęcą część umysłu. „Tam przywiązali ją
jak dzikie zwierzę, które trzeba Ŝywić, lecz równocześnie trzymać na wodzy,
jeśli rasa ludzka ma istnieć” „(bóg)...Utworzył wątrobę szeroką, gładką,
lśniącą, zawierającą słodycz i gorycz, aby potęŜne myśli wychodzące z
rozumu mogły się tam odbijać jak w lustrze, które przyjmuje promienie i
sprawia, Ŝe widzimy obrazy. W ten sposób rozum zastrasza wątrobę”. Cały
ten fragment „Timajosa” jest cudownym tekstem, pięknym i poruszającym,
nawet współczesnemu człowiekowi dającym wiele do myślenia, choć tak
bardzo róŜnym od współczesnego myślenia na temat ludzkiego ciała i
umysłu. CzyŜ moŜliwe jest aby ten sposób myślenia o człowieku, jego ciele i
psychice był błędny i nie do przyjęcia w świetle nauki? Czy nic w tym nie
ma oprócz poetyckiego piękna? Ani ziarna prawdziwości?

401

Niestety, zbyt jest długi, by go w całości przytoczyć. Dodam tylko, Ŝe
zdaniem Platona „Ci co nas utworzyli...umieścili w niej zdolność wróŜenia” i
Ŝe „Organ który sąsiaduje z wątrobą (śledziona) został utworzony i
umieszczony po lewej stronie ze względu na wątrobę, by ją utrzymywał
zawsze w stanie jaśniejącym i czystym, jak się trzyma gąbkę zawsze w
pogotowiu blisko lustra.” Podobnie rozumieli rolę śledziony Dogoni; uwaŜali
oni, Ŝe śledziona oczyszcza złe słowa. Funkcję oczyszczającą śledziony
potwierdza współczesna nauka; m.in. jej powiększenie moŜe sugerować np.
choroby krwi jak białaczka i inne. Dogoni wierzyli, Ŝe słowa płyną z krwią i
w rzeczywistości śledziona jest filtrem krwi. Więc tkwi jądro racjonalne w
przekonaniach o podporządkowaniu śledziony wątrobie i jej roli. Ja dodam
tu tylko, Ŝe ze swoich doświadczeń z wykorzystaniem wnętrzności barana (z
czasów słusznie minionych gdy w kilka osób kupowało się Ŝywego barana,
zlecało jego ubój, rozbierało go i przechowywano nadające się do
wykorzystania części), Ŝe śledziona, nieco twardsza niŜ wątroba i w związku
z tym niezbyt nadająca się do szybkiego obsmaŜenia, czy nawet zjadania na
surowo (w czasach mojego dzieciństwa leczono niedokrwistość u dzieci
poprzez podawania im dwa razy dziennie surowej siekanej wątróbki, tak jak
krzywicę leczono piciem zjełczałego z konieczności tranu) ma jednak
podobny kolor, smak i zbliŜony, choć bardziej regularny i płaski kształt,
czasem przypominający właśnie ścierkę, nie róŜni się w smaku ani na
surowo ani po ugotowaniu, jako dodatek do pasztetów, kaszanki, czy
innych domowych wyrobów. Jest jakby „gorszą wersją” wątroby, mniej
udanym naśladownictwem rzeczy tego samego rodzaju.
Rozumienie wątroby, jako zwierciadła związane było z wiarą w
dawnych kulturach, Ŝe to ona była siedzibą duszy, a nie serce czy mózg.
Sądzono takŜe, Ŝe wątroba moŜe współtworzyć prorocze wizje poprzez
lustrzane odbicie części boskości (podobnie jak kryształowe kule czy lustro
wody).
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Związek wątroby z Kosmosem i planetami staje się zrozumiały, jeśli
uzna się ją za zwierciadło boskich zamysłów, podobnie jak astrologię
rozumieli staroŜytni.
Na zakończenie dodam, Ŝe praktyka wróŜenia z wnętrzności zwierząt,
zapomniana z róŜnych powodów, głównie jednak z powodu zaniechania
zwyczaju składania ofiar realnych i przez nowoczesne religie zastąpienie ich
ofiarami symbolicznymi, odebrała człowiekowi sposób podejścia do świata,
który kryje jeszcze w sobie mnóstwo tajemnic. Źródła pisane, przerzedzone
przez czas, kataklizmy i zmianę dominujących, światowych języków,
przemysłowa hodowla i ubój zwierząt – te wszystkie czynniki spowodowały
zanik powszechnej wiedzy o wyglądzie narządów wewnętrznych zwierząt.
Interesują się nimi jeszcze biolodzy, weterynarze, medycy — ale juŜ nie
filozofowie czy astronomowie lub historycy. Rozmaite dziedziny nauk
oddzieliły się od siebie, tak jak leczeniem człowieka obecnie zajmuje się
przynajmniej kilkanaście rodzajów specjalistów. Jak w WieŜy Babel
poplątały im się języki i ortopeda nie moŜe dogadać się ze specjalistą od
leczenia bólu, a ten z kolei zastosować skutecznego lekarstwa z powodu
embarga państwa na niektóre substancje. Wszyscy zaś razem zapominają o
innych specjalistach z innych dziedzin, którzy, być moŜe wykryliby
prawdziwą przyczynę dolegliwości, pamiętają natomiast zbyt dobrze o
finansowych aspektach zlecanych badań, zabiegów i socjologicznych
aspektach niezbyt wskazanego istnienia rzeszy ludzi starszych, zbędnego
dla prokreacji i rozwoju społeczeństw, a kosztujących je niemało. W
ostatecznym rozrachunku działa wola państwa, równie nieokreślona i w
szczegółach wątpliwa, jak wola staroŜytnych bogów (czego i ja jestem
przykładem).
Zapominamy więc o tych tajemnicach, które pozwoliłby jeszcze (być
moŜe) dokonać odkryć, jakie moŜe przynieść niestereotypowy sposób
myślenia. Czasem szukamy na siłę nowego podejścia, kreatywności i tak
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dalej nie pamiętając, Ŝe kreatywność, to niekoniecznie odjechany pomysł
pracownika agencji reklamowej czy innej korporacji, a całościowe podejście
do otaczającego świata.
Niestety, to jest domeną filozofów i ezoteryków, a kto ich dziś
szanuje i podąŜa za tokiem ich myślenia?

Niestety, to jest domeną filozofów i ezoteryków, a kto ich dziś szanuje i
podąŜa za tokiem ich myślenia?
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64. Rozmowy z wiecznością (4)
WróŜenie za pomocą kości.
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

Na pierwszy rzut oka wróŜenie z kości jest sympatyczniejszym,
higieniczniejszym bez wątpienia rodzajem interpretacji wysnutej z
wróŜebnej części ciała Ŝywych istot. W dodatku wróŜba ta nie musiała się
wiązać ze składaniem ofiary bogom, starczyło, Ŝe człowiek wszedł w
posiadanie łopatki zwierzęcej i dysponował ogniem, Ŝeby poddać ją
określonej obróbce. Był więc ten rodzaj wróŜenia bardziej demokratyczny,
dostępny zwykłym ludziom.
Korzystano przy tym rodzaju wróŜb z kości łopatki wołu przerobionych
na tabliczki poprzez spłaszczenie i formowanie w tabliczkę. Tak
przygotowane mogły słuŜyć jako miejsce inskrypcji i układane w rzędy dla
utworzenia archiwum. Wykorzystywano je takŜe jako kroniki i spisy.
Najbardziej pospolite tabliczki wróŜebne poznano dzięki wykopaliskom w
Chinach. Pewien gatunek Ŝółwi, które juŜ wyginęły, uwaŜano za zwierzęta
święte i uŜywano w Chinach, gdy pytanie zadawał król lub ktoś w jego
imieniu.
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Do wróŜenia uŜywano miękkiej części skorupy, znajdującej się pod
pancerzem, tzw. plastronu. Przygotowanie plastronu do wróŜby polegało na
wycięciu w nich dziur. Gdy zadano pytanie, wkładano do niektórych dziur
rozŜarzone do czerwoności narzędzie (system wyboru dziur pozostaje do
dziś nieznany). WłoŜenie pręta w najcieńszej części plastronu, u dołu dziury
powodowało spękania, widoczne na odwróconej stronie plastronu.
Normalny wzór pęknięcia to pionowa linia prosta biegnąca w dół od dziury,
od której pod pewnym kątem biegnie druga linia. Odpowiedź wróŜebną
dawały boczne pęknięcia, poniewaŜ róŜniły się od siebie i to pęknięcia pod
kątem 60/30 stopni lub rozdwojenie pod kątem 30/120/30 stopni, jako
rzadsze niŜ pęknięcia pod kątem prostym.
Bardzo wyrazistą fotografię moŜna obejrzeć na stronie:

407

http://pl.wikipedia.org/wiki/Napisy_na_ko%C5%9Bciach_wr%C3%B3%C5
%BCebnych

Nieco inaczej wykorzystywano kości łopatki. Wprawdzie takŜe
wycinano dziury w kości i przypalano je ale robiono to od dołu, od końca
kości. Prawe łopatki wypalano od prawej strony dziur, a lewe od lewej.
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Niektóre z bocznych pęknięć numerowano. Tabliczki zaopatrywano w
chiński znak „PU” (przypominający nieco grecką lambdę) oznaczający
wróŜby i zarówno w pismo jak i pęknięcia wcierano ciemną substancję
koloryzującą. Autor analizując zapisy na dostępnych mu tabliczkach
przypuszcza, Ŝe numery obok pęknięć odnoszą się do systemu wróŜby i
jego zasad, które pozostają nieznane. Jego zdaniem większość pęknięć daje
się łatwo zaklasyfikować do kompletu wzorów. Przypuszcza teŜ, Ŝe istniały
podobieństwa między systemem wróŜb I`Cing a systemem pęknięć na
tabliczkach. Pierwotnie istniały trzy księgi wróŜb, z których dwie zaginęły.
Zaginione księgi zawierały prawdopodobnie system 64 heksagramów i
system wróŜb z kości. Autor wysnuwa wniosek o podobieństwie obu
systemów wróŜebnych z faktu, Ŝe do wróŜb I`Cing uŜywano jednego
gatunku łodyg krwawnika (z 4 dostępnych w Chinach), odznaczającego się
tym, Ŝe boczne gałązki od głównej łodygi wyrastają pod kątem 30 lub 60
stopni. Cesarze uŜywali pałeczek o długości 2 m 70 cm, dostojnicy mieli
pozwolenie na pałeczki długości 2 m 10 cm a absolwenci akademiccy 90
cm.
Zdaniem R. Taylora kąty 30 i 60 stopni są bardzo waŜne dla
chińskiego systemu wróŜb. UwaŜa on, Ŝe konstrukcja wróŜb chińskich miała
charakter heksagonalny. Wzory sześciokątów powstają np. gdy w
momencie podejmowania decyzji wybiera się „tak” lub „nie”, a potem przy
kaŜdym z kolei rozwidleniu drzewa decyzyjnego następne. Powstaje system
sześciokątów, podobny do tych z jakich zbudowany jest plaster miodu.
Podobny moŜna skonstruować analizując kąt pęknięć na tabliczkach
wróŜebnych.
Dalej autor zapuszcza się w rozwaŜania dotyczące występowania
heksagonalnych wzorów pęknięć w rozmaitych materiałach (np. płytach
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chodnika), powszechnym kształcie heksagonalnych płatków śniegu, wzorów
wiązań chemicznych w niektórych substancjach itp. Stwierdza on:
„Gdy odkryje się formę sześciokąta (która jest oczywista w plastrach
miodu i innych zjawiskach przyrody), trzeba tylko dokonać pewnego
wysiłku umysłowego, by tworzyć jego ekstrapolacje w innych formach.
MoŜna potraktować sześć boków całego sześciokąta nie jako formę
zamkniętego wielokąta, lecz jako sześć oddzielnych linii. Być moŜe, linie
posiadają teŜ inne cechy – tak jak, na przykład, „jasne i ciemne” (yin i jang)
plamy na skórze oddzielają się od siebie. Być moŜe cechy ciemności lub
jasności moŜna przypisać oddzielnie kaŜdej linii i z nich wróŜyć. Wtedy
łatwo dochodzi się do koncepcji ciemnych i jasnych linii, które przedstawia
się jako linie ciągłe i przerywane. Układając je stopniowo, pojedynczo, w
górę tak, jak pęka plastron, moŜna dojść do heksagramu” (str.192).
Całość jego rozwaŜań zmierza do poglądu, Ŝe być moŜe, Chińczycy
mieli rację, gdy dostrzegali juŜ w czasach przednaukowych, iŜ takŜe
struktura wydarzeń ma formę heksagonalną i podlega takim samym
procesom przemiany, jak wszystko w świecie przyrody. WróŜenie kierujące
się tymi zasadami miałoby swój głęboki, waŜny do dziś sens.

Katarzyna Urbanowicz
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65. śądza pieniądza i inne Ŝądze
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

Ostatnio rozwinęła się bogata dyskusja wywołana odcinkiem bloga
Wojtka Jóźwiaka na temat pieniądza i tego, jaki my, zwyczajni ludzie mamy
wpływ na obiegowe walory pienięŜne i nie tylko, takŜe papiery wartościowe,
tego czy innego rodzaju.
Moje długie Ŝycie nauczyło mnie, Ŝe najczęściej dyskutuje się na
tematy, na które osobiście nie mamy najmniejszego nawet wpływu. Nie
moŜemy nic zrobić w sprawie polityki monetarnej, więc krytykujemy ją bez
opamiętania. Nikogo waŜnego nie obchodzi nasze zdanie o bankach, więc
śmiało wyginamy ciało, czasem puszczamy oko, jak w reklamie dwóch
tabletów za złotówkę i publicznie nawołujemy do egzekucji bankowych
specjalistów i polityków zasilających upadające banki (bo same sobie
winne). Mając poklask, dodajemy do tego zagraniczne konsorcja i
maluczko, a zaczniemy, jak w słusznie minionych czasach, nawijać o
światowym imperializmie (nadając, oczywiście, modniejsze miano temu
zjawisku). Wszystko co sensacyjnie draŜni, pobudza nas do dyskusji i
rozwaŜań.
Ja sama mogę przedstawić namacalne wyniki w oparciu o statystyki
Taraki. Największą poczytność zdobył odcinek bloga w którego tytule
występują same tuzy grzechu, tj. wyrodne matki, okrutni ojcowie,
maltretujący konkubenci i księŜa pedofile. Tak naprawdę tytuł wziął się ze
wstępu o systemach wróŜebnych, tłumaczącego brak zainteresowania
systemami nietypowymi, ale dalsze odcinki z wiecznością w tytule, nie miały
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juŜ takiego wzięcia, choć na pewno ich treści były bardziej wartościowe dla
wiedzy ezoterycznej, niŜ ten pierwszy, mający przyciągnąć uwagę
czytelników.
Nadawanie dziełom, ksiąŜkom, a nawet zwykłym felietonom
szokujących tytułów to stara technika przyciągająca uwagę. Wyraźnie to
widać w ofertach księgarni wysyłkowych kierujących się nie wartością
reklamowanego dzieła, a jego szokującym tytułem. Kiedy przychodzi do
sprawdzenia, o czym właściwie to dzieło traktuje orientujemy się nader
szybko, Ŝe o jakichś bzdetach typu zdradzonej Ŝony podnoszącej się z
traumy za pomocą otwarcia sklepu z ciastkami i nowego kochanka.
Nie inaczej jest z dyskusjami o pieniądzu. W dyskusjach nie
zauwaŜamy, Ŝe nie o pieniądze tu chodzi, nawet nie o to, Ŝe mamy ich
(zazwyczaj) za mało, a o to, co moŜemy za nie otrzymać. I na tym polega
ich przewaga nad wymianą barterową – Ŝe moŜemy otrzymać wiele rzeczy,
nie tylko te, które ktoś próbuje nam wcisnąć, bo akurat nimi dysponuje.
Tylko powinniśmy najpierw wiedzieć, co chcemy otrzymać — co nie zawsze
jest regułą.
Ostatnio oddałam za darmo akwarium z rybkami miłej dziewczynie,
której udało się pokonać niejaki „Instytut Pampers” rozwijający szeroką
działalność w kierunku namówienia mamuś do jak najdłuŜszego nie uczenia
dzieci wypróŜniania w trosce o dobrze pojęte własne finansowe interesy.
Metoda, którą zastosowała nie przyszłaby do głowy normalnemu obrońcy
ekologicznego chowu dzieci, bez hamburgerów i takich tam oraz nauki
korzystania w wieku mniej niŜ lat trzech z nocnika. Jedno z dzieci tej
dziewczyny, odporne na wszelkie próby wyrzucenia pampersów z drugiej
strony jadłospisu oraz domowego budŜetu szybko nauczyło się właściwych
zwyczajów higienicznych patrząc długie chwile na akwarium z pływającymi
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rybkami. Dziecko uwolnione od stresu dawało luz swojemu organizmowi i
wszystko odbywało się naturalnie. JuŜ świadomość tego, Ŝe tak niewiele
trzeba by przywrócić równowagę organizmowi warta była tego podarunku.
A w kolejce do wyzwolenia od pampersów czekało dwoje następnych dzieci
tej dziewczyny.
Podobnie dzieje się z pieniędzmi. Zaganiani, zziajani i przytłoczeni
wymaganiami otoczenia młodzi ludzie w pogoni za pieniądzem zapominają
po co im jest on potrzebny. Tracą świadomość tego, Ŝe pieniądz oznacza
moŜliwość nabycia tego, co chcą. Oni jednak nie wiedzą czego chcą, jak
dzieciaki i rodzice przekonani, Ŝe muszą dziecku raczej kupić pampersy by
nie odparzyły sobie pupy (bo trzeba wychowywać dzieci w higienie) niŜ
przyzwyczaić do naturalnego wypróŜniania się, a w zamian nabyć za cięŜko
zarobione pieniądze coś innego. Wszak higiena jest priorytetem. I
posiadanie pieniędzy. Podobno obie te rzeczy dają wolność. Podobno.
Ba, problem w tym, Ŝe ludzie w rzeczywistości nie wiedzą czego chcą.
Wiedzą za nich inni. Banki, sieci handlowe, wyŜej postawieni w hierarchii
dziobania, ale nie oni. Oni chcą tego, czego chcą inni, bo skoro tamci
wiedzą, to oni teŜ powinni wiedzieć, tym bardziej jeśli uda im się zdobyć coś
lepszego niŜ ci inni zdobyli. I to cała Ŝądza pieniądza. A druga strona? Po co
ma się zamęczać pytaniami typu „co ludzie potrzebują”, łatwiej i taniej
samemu potrzeby te wykreować.
Opowiem teraz historię o miłości z czasów słusznie minionych, gdy
pieniądz w gospodarce socjalistycznej nie miał praktycznego znaczenia. Tak
naprawdę jest to historia o Ŝądzy, Ŝądzy nie seksualnej, ale Ŝądzy zdobycia
czegoś, co jest z pozoru nieosiągalne. Innym słowem Ŝądzy, którą wszyscy
odczuwamy, choć nazywamy ją róŜnie: Ŝądzą pieniądza, miłości, seksu,
władzy, sprawiedliwości, słuszności, wpływu i tak dalej.
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Miałam wtedy 14 lat i byłam dzieckiem, bowiem wychowanie
ówczesnych czternastolatek, a w dodatku dziewczynek z domów
aspirujących do „dobrych”, to znaczy „przyzwoitych” choć niekoniecznie
zamoŜnych, odbiegało znacznie od wychowania dzisiejszych nastolatek —
choć ich sposób emocjonalnego odbierania świata juŜ nie.
Zakochałam się w pewnym chłopcu, synu zagranicznych dyplomatów
przez dwa lata chodzącym do równoległej klasy. Była to „miłość
platoniczna” poniewaŜ w taką wierzyłam, nie mając najmniejszego pojęcia
czym jest seks i komu do czego jest potrzebny, a nawet jak go nazwać. W
tamtych czasach dziewczynek z dobrych domów się nie uświadamiało.
Wiedziałam tylko, Ŝe coś, co nazywa się „Ŝądzą” jest grzeszne i trzeba się z
tego spowiadać. Chłopiec ten często przyjeŜdŜał do szkoły samochodem,
który udostępniali mu rodzice. W 1956 roku mało kto w Polsce posiadał
samochód, w dodatku taki śliczny, dwukolorowy beŜowo-kremowy z
czarnym dachem, bodajŜe marki moskwicz. Na ogół prywatne samochody
to były czarne przedwojenne dekawki lub moskwicze. Jeszcze nie było
polskiej syrenki ani NRD-owskiej mydelniczki. Władza jeździła wołgami,
niŜsze szczeble moskwiczami.
Wtedy w „Przekroju”, który na owe czasy był awangardą awangardy,
ukazał się artykuł „Czar twoich kółek” Opisywał on zalety i wady rozmaitych
marek samochodów, informował o markach, których w Polsce nie znano. W
ten sposób stworzył coś w rodzaju elitarnego klubu ludzi „znających się na
samochodach”, a tym samym wyniesionych nad innych, zwykłych zjadaczy
chleba. I nagle ja, czternastoletnia dziewczyna nie mająca Ŝadnego
powodu, aby znać się na samochodach (co było przypisane chłopcom i
męŜczyznom) utoŜsamiłam w jakiś sposób swoją pierwszą miłość z marką
jego samochodu.
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Jeszcze po latach, gdy spotkałam męŜczyznę, właściciela samochodu
z czarnym dachem, moje serce drgnęło, a wzrok i cała uwaga skupiły się na
nim — zanim uświadomiłam sobie, co naprawdę mnie w nim pociągnęło.
Dziś wydaje się to Ŝałosne, jednak emocje tamtych czasów —
nieodwzajemniona miłość do chłopca, który w moich myślach zrósł się w
jedno ze swoim samochodem i w ten sposób awansował do grona zdobyczy
nie do osiągnięcia, determinując na wiele lat moje rozumienie miłości (aby
na nią zasłuŜyć naleŜało być niezdobytym, ponad wszystkimi i wszystkim
dookoła). Jakoś zawaŜyło to na całym moim dalszym Ŝyciu i na
wymaganiach w stosunku do ewentualnych partnerów. KaŜdego wiązałam z
marką jego samochodu, odgadywałam osobowość po jego wyborze
(zaznaczam, Ŝe cena pojazdu nie miała najmniejszego znaczenia, głównie
chodziło o odmienność i oryginalność, kolor i gadŜety.)
To miało wartość, czego nie udawało się zdobyć. Nie wyobraŜałam sobie,
Ŝe kiedykolwiek stać mnie będzie na jakikolwiek samochód. Nie sądziłam, Ŝe
mogę podobać się tym którzy mi się podobali, a ci, którzy zabiegali o moją
przychylność, byli zwyczajni i nie wyróŜniający się w niczym. (podkreślam,
Ŝe nie chodziło tu o pieniądze!)
Takie podejście do pieniądza jest bardzo bliskie mojemu ówczesnemu
rozumieniu miłości. Tak więc pieniądz staje się fetyszem, a nasza miłość
fetyszyzmem, choć jest to inny fetyszyzm, nie ten prymitywny polegający
na obnaŜaniu się męŜczyzn przed nieświadomymi dziewczynkami. Tak czy
inaczej — zboczenie — jeśli pod tym pojęciem rozumie się odchyłkę od
normy, stawianie na piedestale jakiejś cechy, zamiast całości.
Sądzę więc, Ŝe wszyscy pełni zapału do dyskusji, kto jaki nabył model
samochodu i za ile, ile zapłacił za mieszkanie na strzeŜonym osiedlu i jakie
udogodnienia w zamian otrzymał (poręcze z mosiądzu na klatce schodowej
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i Ŝyłkowany marmur skądziś tam tudzieŜ zamiast dozorcy czy gospodarza
domu uprzejmy concierge plus inne gadŜety) są równi mentalnie takiej
czternastolatce, jaką ja byłam w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
A przecieŜ, jak w miłości, nie to jest najwaŜniejsze. Za te same
pieniądze moŜna mieć spokój w domu albo brak wytchnienia po pracy,
kobietę oczekującą natychmiastowych profitów i wspierającą przyjaciółkę.
Tylko na to mamy wpływ, choć nie jest to całkowicie łatwe do
osiągnięcia, w kaŜdym razie wymaga zabiegów. Ale o tym nie dyskutujemy,
bo to zbyt skomplikowane. Lubimy wszystko upraszczać. Będziemy
szczęśliwi, jeśli będziemy mieli pieniądze. A jak będziemy mieli, to
oszołomieni sukcesem zgłupiejemy. Póki co, podyskutujmy o dupie Maryni.
I staje mi przed oczami pewna bliska mi osoba, która u schyłku
swojego Ŝycia zasiadała przed telewizorem i obrzucała wyzwiskami jedną
część polityków; nie dało się jednak z nią porozmawiać o niczym waŜnym.
Albo, dalej sięgając, jeszcze wcześniejsze pokolenie; dwóch staruszków
(wtedy w obecnym moim wieku) spierających się o to, na którego pewna
spotkana młódka spojrzała i doceniła jego elegancję w tym buciki
wyglansowane chusteczką do nosa.
śaden z nich nie chciał rozmawiać o rzeczach, na które miał wpływ i
które były waŜne w ich sytuacji. Ale to byli starsi ludzie... JuŜ nie Ŝyją, więc
się nie zmienią. Całej reszcie — łącznie ze mną — przyda się od czasu do
czasu uświadomić sobie, czego naprawdę chcemy, gdy mówimy o
pragnieniu pieniądza.

Katarzyna Urbanowicz

komentarze
1. nie moje rybki, nie moje... • autor: diwrad2013-09-19 16:51:25
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Piękny i głęboki jest ten opis zrośnięcia się uczucia z moskwiczem, lecz dzisiaj to
zjawisko zyskało nową definicję, którą język potoczny określa mianem "blachary" i
brakuje w niej odniesienia do tajemniczego zwrotu "platoniczna". ;))
To zapewne wiąŜe się trochę z bezstresowym sikaniem w pieluchy, które trwa przez kilka
pierwszych lat Ŝycia i idealnie łączy fazę oralną z analną w fiksacji na zdeterminowanym
później celu... ;) Tutaj teŜ pobrzmiewają gdzieś źródła terroryzmu wstecznego biegu
umysłu, bo wypomnienie rodzicom błahego i budzącego zdumienie faktu, Ŝe dziecię takie
duŜe i wciąŜ z pampersem, to czysty akt obskury względem współczesnych wersji
katechizmów - poradników psychologicznych (o firmie "P&G nie wspomnę).
Ale rozwój i dojrzałość otwierają w końcu oczy. I wtedy poznajemy to, co naprawdę jest
waŜne. Jest to pewnego rodzaju perspektywa metafizyczna. Na przykład kupujemy
telefon komórkowy i przez chwilę bardzo się nim cieszymy, ale tylko do momentu
odkrycia, Ŝe w chwili zakupu model tego telefonu jest juŜ przestarzały. Pomijając
metafizyczne implikacje tego faktu, doświadczamy przy tym uczucia wielkiego
rozczarowania, które jest niezbędnym czynnikiem progresu tak w dojrzałości, jak i
rozwoju.
Na szczęście jednak w zdrowym systemie pracowitemu i produktywnemu obywatelowi
nigdy nie brakuje pieniędzy (czasem mu brakuje, jak jest leniwy i trzeba na niego łoŜyć),
więc moŜe się skoncentrować na tym, co jest naprawdę istotne. Na wzroście
gospodarczym i PKB, który słuŜy nam wszystkim, więc wiąŜe się równieŜ z
zaspokojeniem uczuć patriotycznych. Ja sam prowadzę dzienniczek patrioty, więc wkleję
kilka zapisów dla przykładu:
wczoraj
kupiłem fajną bluzę i nową mp3. Muszę ugotować odlotową kolację dla M, więc czeka
mnie szukanie składników. Tylko gdzie dostanę dzisiaj chrupkie róŜki kalmarów i
parowane pędy bambusa? Same problemy...
dzisiaj
Wymieniłem samochód na nowy, ale zbezcześcił go jakiś pomywacz szyb na
skrzyŜowaniu. WciąŜ czuję smród jego łachów w kabinie... Kupiłem bananowy
odświeŜacz, ale M powiedziała, Ŝe w tej sytuacji dobrze będzie zdecydować się na
poprzednio wybrany model, przy którym obstawała.
Jutro
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Całkiem się juŜ pogubiłem i stąd ta awantura przez moje zabałaganienie. M tak się
nudziła, Ŝe policzyła moje buty i skarpetki. Mimo skromnej ilości zaledwie 48 par butów i
2000 par skarpet, orzekła, Ŝe zawalam jej szafy swoim śmieciem i wątpliwym gustem. Do
PCK było za daleko, a jakiś baran zablokował moje auto na parkingu, więc wyrzuciłem
wszystko do śmietnika.
Pojutrze
Kupuję, więc
Popraw

Usuń

2. nie moje... • autor: diwrad2013-09-19 16:54:04
Pojutrze
Kupuję, więc Ŝyję. Jestem, więc kupuję. Który to filozof? - Sprawdzić.
Pieniądze, tak naprawdę, szczęścia nie dają... Ale to, co mogę za nie kupić - why not?
Kiedyś to sprawdzę, ale teraz nie mam czasu - za duŜo wydaję. To chyba juŜ skąpstwo?
Muszę przyznać, Ŝe te notatki z dzienniczka są trochę płytkie... Dowiedziałem się z
poradnika psychologicznego, Ŝe to cechy narcyzmu i psychopatii. Dziwne. Czy tacy ludzie
mogą być szczęśliwi?
Załączę linki do interesujących mnie produktów. Pierwszy jest bardziej osobowy i poza
moim zasięgiem - tzw. "obiekt platoniczny". Drugi to efekt nieudolnej manifestacji
rzekomej obecności rozumu w popkulturze.
http://www.pudelek.pl/artykul/59101/pietrasinska_pokazala_wagine_w_podrobce/
http://www.cda.pl/video/8709689/Inside-Job-online-2010-Lektor-PL
Głupie te rybki w akwarium, co tak bez sensu pływają. Ale nie wszystkie - glonojady są
mądre.
;)

3. Blachary • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-09-20 08:23:01
Bardzo mi się podoba Twój głos w dyskusji. Cieszę się, Ŝe zauwaŜyłeś iŜ zjawisko nazwane
„blacharami” nie koniecznie jest tak jednoznaczne, jak ludzie chcą je widzieć. Podobnie jak
Twój „Dzienniczek patrioty” nie jest tak bardzo patriotyczny jak Ci się zdaje z powodu tych
nóŜek kalmarów i pędów bambusa. Patriota kupuje w Marcpolu, a nie w Biedronce, nie
kalmary tylko kartofle... Niestety, gdy czasem zastanowisz się, co byś chciał kupić, okazuje
się, Ŝe tego nie ma w sklepach (zwłaszcza polskich), a moŜe i Ŝadnych. Miłość moŜesz kupić
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za pieniądze ale na przykład wolno stojącej szafki do łazienki: nie do sufitu, nie białej i nie z
drzwiczkami tylko z szufladkami juŜ nie. Uświadomiwszy to sobie łatwiej znosi się brak
pieniędzy...
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Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (66)

66. Na pograniczu: męskości i kobiecości, miłości
i nienawiści, Ŝycia i śmierci
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

Najwięcej dzieje się na pograniczach. Nauki, systemów filozoficznych,
państw, historii, kultur, sztuki, wszystkiego. TakŜe Ŝycia i śmierci. Pojawiają
się tam rzeczy wyrafinowanie piękne, mądre, waŜne, choć nie proste.
Piotr Jaczewski napisał o śmierci. To właściwie ja, babcia ezoteryczna,
która nie zna dnia ani godziny, powinna o tym pisać, a nie młody, pełny
Ŝycia, empatii i inteligencją przerastający swoje otoczenie człowiek. Ale ja
boję się pisać o śmierci, unikam myślenia o niej, choć czasami się nie daje,
gdy spotykam się z kimś i nie wiem czy w ogóle jeszcze zobaczę go drugi
raz. Wymieniam z kimś maile, piszemy sobie rozmaite bleble..., ale kiedy
przestaje odpowiadać na moje liściki, po miesiącu czy dwóch, zaczynam się
martwić. I jeśli w dodatku jego telefon nie odpowiada... Nie kaŜdy wie, Ŝe
kiedy staruszek (staruszka) umrze, bardzo łatwo zawiadomić o tym
wszystkich jego przyjaciół i znajomych. Pojedzie się po liście adresowej
(niewaŜne Ŝe są tam urzędniczki skarbowe, namolne za Ŝycia kobitki
reklamodawców, znajomi znajomych wciskający się na listę kontaktów
przypadkiem), w kaŜdym razie ci, którzy są w taki czy inny sposób bliscy (o
czym nie zawsze wiedzą dzieci zmarłych) zostaną powiadomieni. Jeśli
komuś się zechce.
Swego czasu moja bliska przyjaciółka działkowa, poetka, zadzwoniła
w maju i umówiłyśmy się na telefon w lipcu, kiedy wróci ze szpitala (w
którym była z nieznanych powodów któryś tam raz – szanowałam jej
milczenie w tej sprawie), a ja przyjadę na działkę, i znowu będziemy się
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spotykać w pół drogi między moją, a jej domkiem, ale kiedy nadszedł
wrzesień i nie było od niej Ŝadnego znaku, a jej telefon nie odpowiadał,
zadzwoniłam na telefon jej męŜa. I wówczas okazało się, Ŝe moja
przyjaciółka zmarła juŜ w czerwcu, ale jej małŜonek, choć mnie znał i
spotykaliśmy się wcześniej, nie pomyślał, Ŝe jej śmierć mogłaby mnie
cokolwiek obchodzić...
Czasami wiele znaków przychodzi do nas zewsząd, a my nie zawsze
potrafimy je odczytać. Czasami boimy się tych znaków i boimy się
konieczności ich sprawdzenia.
Zacznę więc od Piotra Jaczewskiego. Napisałam mu:
„... dałeś głos o jakichś babcinych sprawach - umieraniu i takich tam! To
całkiem nie w porządku. Tacy młodzi ludzie jak Ty powinni się cieszyć i
ewentualnie pisać na temat Ŝywiołów w odradzaniu (lub rodzeniu się na
nowo). W dodatku jakbyśmy chcieli podyskutować o umieraniu (ale w moim
wieku na trzeźwo to nie chce się) to powinniśmy rozpatrzyć pominięte przez
Ciebie przeradzanie się Ŝywiołu ognia w Ŝywioł wody - co moim zdaniem
najlepiej pasuje do śmierci. Wiem, bo raz mi się to przytrafiło, choć nie
dotarłam jeszcze do krańca. W kaŜdym razie człowiek się oziębia (zimne
poty) choć chwilę przedtem serce wariowało, skakało i migotało
rozgrzewając całość delikwenta - aŜ tu nagle chłód i przed tobą wodna toń.
Brrr!
I w nocy, a właściwie nad ranem z piątku na sobotę przyszedł do mnie sen.
Całą noc śniłam mnóstwo róŜnych perypetii rozgrywających się na
placu, który był połączeniem mojego domu na działce (rzekomego),
jakiegoś domu wczasowego i ogródka na Lesznowolskiej, gdzie mieszkałam
we wczesnym dzieciństwie, tuŜ po wojnie.
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Wszystkie sny związane z Lesznowolską, utraconym domem
dzieciństwa są waŜne, a większość z nich ma jakieś znamiona prekognicji.
Nie śniła mi się moja mama – więc raczej sen nie zwiastuje śmierci. Ale kto
to wie?
We śnie zerwał się gwałtowny wiatr i zobaczyłam, Ŝe dom stojący
obok mojego domu (na Lesznowolskiej) został pozbawiony dachu, a z
wnętrza wydobywała się chmura kurzu czy dymu. Właściwie to nie ja
zauwaŜyłam, a ktoś zwrócił mi na to uwagę, poniewaŜ podmuch wiatru nie
był zbyt silny. Byłam przekonana, Ŝe dom ten jest własnością rodziny
mojego przyjaciela z dawnych lat (co jest sennym wymysłem) i Ŝe jego tam
nie było, więc powinnam go powiadomić o tym, co się stało. Nie miałam
telefonu do jego rodziny, ale miałam do niego w komórce (tu pewna
niekonsekwencja senna, bo osobą, która zwróciła mi we śnie uwagę na
porwanie dachu był on właśnie). Okazało się jednak, Ŝe komórki nie mam
przy sobie i Ŝe została w moim pokoju w domu wczasowym. Próby dostania
się do mojego pokoju – jak zawsze we wszystkich snach – spełzły na
niczym, bowiem zapomniałam numeru pokoju i nie miałam od kogo się
dowiedzieć. (zazwyczaj, gdy udało mi się pokój odnaleźć, to okazywało się,
Ŝe nie mam klucza, a gdy go zdobywałam to pokój był pusty, bo moje
rzeczy gdzieś przeniesiono, nie wiadomo gdzie, łącznie z komórką. A jeśli
odnalazłam komórkę, to albo rozpadała mi się w rękach albo po prostu
numer wyparowywał z jej pamięci). Takie juŜ mam koszmary od lat.
Sprawdziłam tranzyty mojego przyjaciela na sobotę rano i okazało
się, Ŝe Mars tranzytuje koniunkcją (Mars 19 stopni 38` Lwa) jego
urodzeniowego Plutona (22 stopni 37`) przy czym Pluton jest w
retrogradacji, a tranzytujący KsięŜyc w koniunkcji z tranzytującym Jowiszem
(18 stopni 49` i 18 stopni 02` Raka) tworzą koniunkcję z urodzeniowym
Uranem (20 stopni 18` Raka) i opozycję z urodzeniowym Chironem 16
stopni 40` KozioroŜca
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Ten Mars tranzytujący Plutona to coś, czego nie da się przegapić. Mój
przyjaciel miał niedawno zawał serca, a potem jakieś problemy z płucami.
W kaŜdym razie ostatnim rozmowom przez telefon towarzyszył jego cięŜki
oddech. W połączeniu z tym, Ŝe zawsze duŜo palił papierosów...
Niechciane napłynęły wspomnienia naszego spotkania sprzed wielu
lat. Studiowaliśmy razem – on, młody chłopak i ja kobieta po czterdziestce.
Kiedyś, gdy nasz wspólny znajomy, kolejarz, ulokował nas w lokomotywie,
uznano, Ŝe mój przyjaciel jest trzecim moim synem i tłumaczono mu, jak i
moim dzieciom jak prowadzi się pociąg, a ja odgrywałam mamuśkę
przestrzegającą mojego przyjaciela, Ŝeby przypadkiem niczego nie dotykał,
bo oberwie w ucho, z czego zaśmiewali się razem z moimi synami, bowiem
wszyscy dookoła wiedzieli iŜ jestem głupią kobietą, która nie bija dzieci dla
zasady. Był ode mnie o wiele lat młodszy.
Nie chciałam myśleć o tym, Ŝe, być moŜe przyszedł na niego kres.
Martwił się, Ŝe nie jest w formie (a pracuje fizycznie) i Ŝe musi doprowadzić
syna do końca studiów i Ŝe ma zobowiązania, które nie pozwalają mu
odpoczywać i wrócił do pracy po zaledwie miesiącu.
A w moich wspomnieniach nieustannie tego dnia wracał. Kiedyś, na
drugim roku studiów czekał nas trudny egzamin. Rano pisaliśmy inny,
potem mieliśmy parę godzin przerwy i potem ten, najtrudniejszy. Poszliśmy
do jakiejś kawiarni pouczyć się. Były pierwsze dni jesieni. Miałam na sobie
wąską brązową spódnicę w jesienne, czarne wzory, własnoręcznie uszytą ze
zdobytego przemyślnie sztruksu i równie jesienną smutną czarną bluzkę. W
tamtych czasach nie było second handów, jeśli chciało się wyglądać ładnie,
trzeba było samemu sobie szyć, a jeśli chciało się być modnym za
niewielkie pieniądze, trzeba było wytęŜyć swoją wyobraźnię, nie mniej niŜ
przygotowując się do egzaminu z ekonomii politycznej.
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Wiedziałam, Ŝe wyglądam ładnie (byłam szczupła, a komplet
naprawdę interesujący, choć nienawidziłam brązów w dodatku z czarnym
wzorem i nigdy wcześniej nie zakładałam ubrań tego koloru), wydawałam
się w nim wyŜsza i wielu panów w tej kawiarni zwracało na mnie uwagę.
MoŜe dlatego zapamiętałam tak dobrze tę scenę. Kroczyliśmy więc z moim
przyjacielem po czerwonym chodniku kawiarni i właśnie wówczas
usłyszałam po raz pierwszy melodię, która utkwiła mi juŜ na zawsze w
pamięci.
Wydawała mi się piękna i inspirująca, współgrała z moim nastrojem
niecierpliwego oczekiwania w poczuciu siły. Brzmiała jak nowoczesny
zespół. Mój przyjaciel orzekł: To zły znak, a kiedy zdziwiona spytałam
dlaczego, odrzekł: tę piosenkę grają na pogrzebach. I ty ubrałaś się dzisiaj
na czarno jak na pogrzeb. Na pewno nie zdamy tego egzaminu! Zdaliśmy.
Mieszkam przy cmentarzu i szybko zrozumiałam, Ŝe miał rację. Te
skrzypce, rzępolące kilka razy dziennie, to było właśnie Adagio, choć inna
aranŜacja niŜ ta z kawiarni. Pozbawiona jazzowej interpretacji była melodią
śmierci, a nie melodią nowego otwarcia. Jednak na zawsze stała się „naszą
melodią” bowiem byliśmy zawsze dwojgiem ludzi, którzy rozumieli się
ponad rzeczywistymi związkami i Ŝyciowymi zawirowaniami. Zostaliśmy
przyjaciółmi na lata, mimo Ŝe tak byliśmy odmienni i nasze Ŝyciowe ścieŜki
rozeszły się bardzo wcześnie. Jeśli przewidywaliśmy w jakiejś sprawie
odmienny bieg wydarzeń — to właśnie oznaczało dla nas Adagio.
Kiedy więc śniłam, Ŝe mój przyjaciel opuścił nasz ziemski padół (cóŜ
innego moŜe oznaczać zerwany dach!) i kiedy jego telefon nie odpowiadał,
moje wspomnienia poszybowały we kierunku melodii; Adagio Albioniego.
Co tym razem oznacza jej przypomnienie?
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Usiadłam przed komputerem i na You Tubie spróbowałam odnaleźć tę
melodię. Oczywiście, nie znalazłam – nosiła inny tytuł. Jaki – nie
pamiętałam.
Pierwsze wykonania, których wysłuchałam zdołowały mnie zupełnie.
Rzeczywiście to melodia, którą moŜna grać na pogrzebach. Ludzi, złudzeń,
planów – wszystkiego, co się grzebie realnie i w myślach. Jedno z
najpiękniejszych wykonań, Sarah Brightman, wprost wyciska łzy z oczu:
https://www.youtube.com/watch?v=7VTU8udx98Y&list=RD02WS7wh61tqE
I
I wówczas natrafiłam na coś z pogranicza. Ukraiński piosenkarz,
tranwestyta lub na takiego upozowany, o niesamowitej skali głosu,
śpiewający głosem zarówno męskim jak i kobiecym, tak jak wykonuje się
operowe arie i jak zwykłe piosenki, delikatnie i subtelnie, a za chwilę mocno
i po męsku; na koncertach występujący pod obiema postaciami, naprawdę
warty zobaczenia i usłyszenia Artiom Siemienow — tu jako kobieta:
https://www.youtube.com/watch?v=V6ATVx4Eofc
Adagio i wszystkie smutne myśli wyparowały mi z głowy. Szukając
innych wykonań tego piosenkarza trafiłam na filmik z konkursu w którym
wziął udział – Ŝenujący pokaz stosunku ukraińskich jurorów do
odmienności. Jeden z nich nazwał go wręcz zboczeńcem, co jednak nie
zmieniło pozytywnej oceny jury – na tyle okazali się kompetentni. Jednak te
uwagi, miny, parskanie z niesmakiem — pocieszam się, Ŝe w Polsce na
forum publicznym na ogół wykazujemy trochę więcej ogłady. Ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=okSUML5xUj4
Zapowiadany na koncertach jako „zagadka przyrody” Artiom Siemienow
poniŜej śpiewa wykonując w jednej piosence dwie role:
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https://www.youtube.com/watch?v=tNAi4hmD_JA
lub w roli męskiej
https://www.youtube.com/watch?v=YYACuWklZTI
Co w tej postaci jest dla mnie tak fascynującego? Talent aktorski nie
jest jakąś rzadkością, pięknie śpiewających osób teŜ jest na świecie sporo.
Zastanowiwszy się nad tym bliŜej wiem, Ŝe zawsze interesowały mnie
pogranicza. Tak juŜ jest, Ŝe z wytyczaniem i umacnianiem wielu granic,
pojawiają się ruchy przeciwne – zacierające granice. Jakby zwiększanie
napięcia owocowało rozpraszaniem go w innych. Fascynacja
androginicznością postępuje w miarę rozszerzającego się obyczajowego
konserwatyzmu. Poliglotów kasują zwolennicy mruknięć i kilku słów, z
których część w piśmie bywa wykropkowana. Patriotyzmowi
umundurowanemu i ogolonemu na łyso przeciwstawia się sentymentalna
wizja dziejów. Obie nieprawdziwe, obie na wzajem się wykluczające. Tak
jakby ludzkie stanowiska musiały ulec oscylacji, w czasie której następuje
(czy nastąpić powinno) zbliŜenie. Ta maksymalna bliskość, zanim wszystko
się znowu rozjedzie, jest właśnie pograniczem. Na przykład kultur.
Jest teŜ pogranicze Ŝycia i śmierci, gdy pytamy: czy to juŜ? Gdy
Ŝywioł ognia zmienia się w chłodny Ŝywioł wody, człowieka pokrywa zimny
pot i w straszliwym strachu pyta sam siebie: Czy to juŜ?
Pewna lekarka tłumaczyła mi, Ŝe dla oceny tego, co się dzieje z
organizmem i sercem kobiety w wieku klimakteryjnym waŜne jest, by
odpowiedzieć sobie na pytanie: czy zlewne poty są zimne czy gorące.
Gorące moŜna zignorować, zimne to juŜ powaŜniejsza sprawa.
Z kaŜdej opowieści – jak mnie uczono kiedyś, powinien wynikać
morał. Opisana wyŜej moja sobota przyniosła wiele niejednoznacznych
wraŜeń i moŜliwe, Ŝe kilkanaście morałów. Jeden z nich to opowieść o nici,
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posuwając się wzdłuŜ której zmierzasz do miejsca odkrycia i która
powoduje, Ŝe zwyczajny dzień nieoczekiwanie przynosi waŜną przygodę.

Katarzyna Urbanowicz
1. Pięknie spiewa, dzięki Kasiu • autor: Kalina2013-10-02 01:09:57
..nie znałam wcześniej tego nazwiska i nie słyszałam...Artiom Siemienow..bardzo
ciekawa postać...i dzięki Tobie mogłam podziwiać jego śpiew. Zdecydowałam się na kilka
słów gdyŜ udzielił mi się po trosze nastrój..i Twojego tekstu i tych melodii....a trochę
zaciekawił mnie opis tranzytów...Wszyscy z tego pokolenia mamy tranzyt Marsa do
Plutona..chyba..jedni deczko wcześniej inni parę dni później..ale nie wszyscy mają
Plutona na MC tak jak ja i w opozycji do Słońca , no ale na dzień dzisiejszy juŜ się
rozeszło
deczko i tylko grypa mnie wzięła, ale to juŜ sprawka KsięŜyca, którego Mars lekko
potrącił. PrzecieŜ nie pierwszy raz Mars
Przechodzi po Plutonie...Nie wiem, czy siebie pocieszam , czy Ciebie..Pięknie piszesz i
zawsze z przyjemnością czytam Twoje teksty...Ogromną wiedzę posiadasz i stąd
zapewne tak ciekawie piszesz...Dzięki Kasiu. Poza tym podzielam z Tobą fascynacje i
poglądy...stad wydajesz mi się bliska. :)
2. Jeśli przed 30-tką... • autor: inaus2013-10-03 20:48:44
Jeśli przed 30-tką pochowa się większość najbliŜszej rodziny to siłą rzeczy człowiek
zaczyna myśleć o śmierci.
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67. Na pograniczu miłości i nienawiści
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość

Rzadko zdarza nam trafić się w to miejsce, chyba Ŝe kochamy bardzo
kogoś, kto wyrządza nam krzywdę – tym większą pałamy nienawiścią im
bardziej ta krzywda nas boli. Przedtem jednak musi być miłość — ślepa,
bezwarunkowa i pozornie niczego nie wymagająca lub fascynacja tak
wielka, Ŝe załamanie się wiary w swój ideał przeradza się w nienawiść.
Nie podobają mi się latające oczka pana PG wieszającego psy na pani
HGW, ale przecieŜ z tego powodu nie będę jego ani nikogo nienawidzić. W
ogóle jestem chyba od urodzenia osobą odporną na nienawiść, moŜe więc
nie powinnam zabierać głosu. Z przeraŜeniem patrzę na młodą,
sympatyczną i niegłupią osobę tak zajadłą w Sejmie z powodu
dopuszczalności aborcji w wyjątkowych sytuacjach, podobnie zresztą jak na
jej niektórych przeciwników. TakŜe zszokowana patrzyłam na inną młodą
dziewczynę w czasie Przepychanek Smoleńskich o krzyŜ na Krakowskim
Przedmieściu. Skąd w tak młodych ludziach nagromadziły się te ogromne
pokłady nienawiści? Kto im wyrządził tyle krzywd, Ŝe nienawiść ich
zaślepiła? Rozumiem trochę starych męŜczyzn i kobiety – ich frustracja,
gromadzona przez lata znaleźć mogła w tym czy tamtym ujście na zasadzie
kropli, która przepełnia kielich, ale młodzi? W pokojowych czasach?
W poprzednim odcinku bloga pisałam o pograniczach i przywołałam
m.in. postać ukraińskiego piosenkarza Артёмa Семёновa, którego osoba
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skłoniła mnie do refleksji nad pograniczami. Pominęłam jednak wówczas
pogranicze miłości i nienawiści, choć napisałam o nim w tytule.
Zawsze zastanawiałam się dlaczego ludzie (zwłaszcza męŜczyźni) tak
gwałtownie reagują na homoseksualistów, tranwestytów lub osób innych
ras, które róŜnią się od ogółu juŜ na pierwszy rzut oka. Tłumaczy się to
właśnie ich odmiennością i brakiem przyzwyczajenia do jej widoku. Ale to
nie jest wyjaśnienie, to tylko jego pozór, zbywanie problemu.
Co sprawia, Ŝe człowiek zaczyna darzyć pogardą, a w ślad za nią
nienawiścią osoby, które nic mu nie zrobiły, nie są dla niego zagroŜeniem
(nie konkurują do miski ani łoŜa), a im mniej osoby te mają wpływu na ich
Ŝycie, tym nienawiść ta jest większa. Nie była poprzedzona miłością, więc
miłość nie została zdradzona i wystawiona na pośmiewisko. Poruszanie się
na pograniczach same w sobie jest bardzo ryzykowne, ludzie tacy mają
trudniej niŜ wszyscy inni z rozmaitych powodów; nie ma czego im
zazdrościć. Z tego powodu, Ŝe tranwestyta wygląda i śpiewa jak piękna
młoda kobieta lub jest ceniony(a) na przykład w sejmie czy polityce nie
wynika wcale, Ŝe najzawziętsi wrogowie mogliby czy chcieliby z nim/nią
konkurować.
Sięgam więc po dostępne mi ksiąŜki, w których poszukuję odpowiedzi
i znajduję ich zbyt wiele. A więc agresja wewnątrzgatunkowa, jako przejaw
walki o terytorium; sprzyjające rozprzestrzenianiu się gatunku na obszar
Ziemi; walki o samicę, sprzyjające rozprzestrzenianiu się genów; rywalizacja
o pierwszeństwo, narzucanie hierarchicznego porządku, heroizacja agresji;
sprzyjające ekspansji danej grupy czy rodu. Przyczyny te działają takŜe
wówczas, gdy warunki się zmieniły, co wiąŜe się na przykład z
promieniowaniem agresji na zjawiska duchowe (np. walka o pokój).
Podstawowa przyczyna ma tkwić w tym, Ŝe agresja sprawia
przyjemność.
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Zadowolenie sprawia jej rozładowanie, gdy zbyt wiele jej się spiętrzyło. W
Ŝyciu codziennym rozładowujemy ją na obiektach zastępczych na przykład
kopiąc kamienie lub rzucając talerzami. Zapobiega większym szkodom takŜe
rytualizacja zachowań. W myśl tego poglądu kibolstwo powinno być furtką
bezpieczeństwa dla rozładowania społecznej agresji, ale nie jestem pewna,
czy w tym przypadku lekarstwo nie jest gorsze od choroby.
Wszystko to jednak nie tłumaczy wyboru akurat tego przedmiotu
agresji. Odmienność? Jest wiele jej rodzajów. Dlaczego jednak te właśnie
rodzaje odmienności, jak seksualne, tak bardzo silnie ściągają na siebie
przejawy agresji?
Znałam i znam w Ŝyciu kilka osób o orientacji homoseksualnej. Jak
wszystkie myślące osoby z pogranicza stwarzają wraŜenie, Ŝe lepiej
rozumieją oba światy. Homoseksualni przyjaciele dla kobiet są na ogół
dobrymi przyjaciółmi, lepiej je rozumieją niŜ zwykli męŜczyźni. Dla wielu
kobiet ma teŜ znaczenie i to, Ŝe moŜna nie czuć w ich towarzystwie presji
przeciwnej płci, Ŝe męŜczyźni nie oceniają jej jako kobietę pod względem
atrakcyjności i dostępności, a w przeciwieństwie do kobiet z otocznia nie
wchodzą w konkurencyjne gry. Na ogół robią wraŜenie osób bardziej
miękkich i przyjaznych, co oczywiście nie zawsze jest prawdą, poniewaŜ
potrafią, jak wszyscy inni być bezlitosnymi wrogami.
MęŜczyźni traktują ich jednak jako zagroŜenie, zwłaszcza ci, którym
umiejętności takie są obce. Czy to zazdrość o cechy, których nie rozumieją?
Skąd ta nienawiść?
Tu napiszę coś, co wiele osób pewnie zbulwersuje. Najbardziej boimy
się, wręcz przeraŜa nas to, co moŜemy odkryć w sobie. Kiedy zdarza się to,
a odkrycie jest dalekie od tego, czego po sobie spodziewalibyśmy się, nasze
przeraŜenie dosięga zenitu.
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Pisałam juŜ kiedyś o doświadczeniu z dawnych lat, gdy moje dzieci
były malcami w wózku i gdy czyjaś agresja wobec nich spowodowała we
mnie tak ogromny przypływ nienawiści, Ŝe gotowa byłam zabić agresorkę
nie bacząc na to, Ŝe była starszą kobietą i gdyby mnie siłą nie odciągnięto,
miałabym na sumieniu ludzkie Ŝycie. Straszliwie się wtedy przeraziłam tego,
co tkwiło we mnie uśpione, nie pomagało, Ŝe tłumaczyłam to sobie biologią,
instynktem macierzyńskim samicy, której potomstwo zostało naraŜone
przez kogoś z zewnątrz, i tak dalej. PrzeraŜało mnie i przeraŜa do dziś
odkrycie tego, do czego byłabym czy jestem zdolna. Idąc dalej: Jako młoda
dziewczyna przeŜyłam krótką fascynację kierowniczką obozu, obserwując ją
tylko. Zupełnie nie mogłam siebie zrozumieć, nie mówiło się wtedy młodym
dziewczynom „z dobrych domów” o takim czymś, jak miłość czy zauroczenie
homoseksualne. DuŜo później, kiedy zrozumiałam, czym było to dziwaczne i
przelotne uczucie, nie stanowiło ono dla mnie Ŝadnego zagroŜenia,
poniewaŜ doświadczenie nie powtórzyło się nigdy więcej. Dziś mogę sobie
jednak wyobrazić, co poczuje osoba heteroseksualna postawiona oko w oko
z nieakceptowanym doświadczeniem siebie. Im mniej więc rozumiemy z
tego, co nas porusza albo boimy się, Ŝe nas poruszy, tym bardziej boimy się
tego i nienawidzimy.
Jeśli więc męŜczyzna identyfikuje własną łagodność i pewną
miękkość (nawet sporadycznie przejawianą) z tendencją homoseksualną,
ma się czego w sobie bać i nienawidzić zarazem.
Ratunkiem byłoby chyba tylko jedno — nauczenie go, Ŝe nie ma
doświadczeń, które by nie musnęły kaŜdego bez wyjątku człowieka i
dlatego nie ma się czego bać. Jesteśmy tacy sami jak wszyscy, róŜnica tkwi
tylko w stopniu siły tych doświadczeń. MoŜemy przeŜyć całe Ŝycie i nie
spotkać się z nimi, ale powinniśmy być zadowoleni, jeśli czegoś
doświadczymy i sprawdzimy siłę tego doświadczenia, poniewaŜ
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przestaniemy się bać. KaŜdy z nas moŜe zabić i kaŜdy z nas emocjonalnie
doznać czegoś, czego nie akceptuje.
To, Ŝe wiem, iŜ zdolna byłabym do zabójstwa, wcale mnie teraz nie
przeraŜa. Wiem, Ŝe muszę unikać nienawiści, nie „nakręcać się” w
konfliktach i wszystko będzie w porządku. Nie zabiję nikogo i nie boję się
tego. Poznałam swoje granice, dotarłam do krawędzi i wiem, Ŝe jej nie
przekroczę. Sądzę, Ŝe jakoś powinno się tego uczyć dzieci w szkołach – to
bardzo trudne zagadnienie ale mamy przecieŜ fachowców, którzy są w
stanie wszystkich do wszystkiego przekonać. Tyle, Ŝe powinni sami
zrozumieć czego się boją i czego nienawidzą. I co jest waŜne. W
przeciwnym wypadku społeczna agresja nie tylko nie zmniejszy się, a wręcz
będzie eskalować.
Katarzyna Urbanowicz

komentarze
1. Moment graniczny. • autor: anetaboryczko2013-10-03 17:39:16
Pani Kasiu, moje doświadczenie mówi, Ŝe to właśnie ten moment, o którym Pani pisze moment kontaktu - jest najbardziej przeraŜający. Pani dotknęła swojego wewnętrznego
mordercy i nie przekroczyła tej granicy. MoŜe dlatego, Ŝe była Pani od niego silniejsza, a
moŜe dlatego, Ŝe znalazł się ktoś, kto Panią w odpowiedniej chwili odciągnął. Tak czy
inaczej poznała Pani swoją granicę. Tylko, Ŝe dotykanie takich momentów jest zawsze
ryzykiem - nie wiadomo przecieŜ wcześniej, gdzie ta granica jest. I tak, za "miękkością"
męŜczyzny rzeczywiście moŜe kryć się homoseksualizm. Dlatego tak wielu z nas boi się
zaryzykować i dotknąć pogranicza :(
I przy okazji: bardzo dziękuję za Pani teksty. Zwłaszcza te z Sezonu drugiego.
Pozdrawiam serdecznie

2. Moment przed • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-03 18:50:42
Bardzo dziękuję za słowa uznania. Jeszcze o momencie granicznym. Ja i większość ludzi
nie jest na takie chwili przygotowanymi - pojawiają się niespodziewanie i nagle, bez
przygotowania i najczęściej pełnego rozeznania w sytuacji trzeba się sprawdzić. Inaczej
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byłoby, gdybyśmy czynili to w pewnej mierze świadomie - przygotowani na to, Ŝe coś
takiego moŜe nastąpić. Wtedy o bezpieczeńswo zrozumienia granicy jest łatwiej i ryzyko
mniejsze. Człowiek, który wie, Ŝe moŜe zareagować nieobliczalnie, bo taka jest jego
natura zachowa się bezpieczniej i łatwiej opanuje swoje emocje oraz zrozumie innych.
Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które nie mają pojęcia o swoich granicach i o bezpiecznym
rozładowywaniu emocji. Powinno się je tego uczyć, a nie tylko uspokajać.

3. Dzieci. • autor: anetaboryczko2013-10-03 22:25:55
Tak, Pani Kasiu. Jak wielu terapeutów uwaŜam, Ŝe edukację emocjonalną powinno
się wprowadzać od przedszkola. I od razu zaznaczę, Ŝe nie mam na myśli
przekazywania wiedzy o emocjach (chociaŜ jest to niezbędny element), bo to tak
jakby poznawać seks poprzez czytanie o nim, ale o rodzaj emocjonalnego
odpowiednika "Twardej ŚcieŜki". Tyle, Ŝe w praktyce okazuje się, Ŝe ... nie ma na to
pieniędzy. I, niestety, największymi przeciwnikami często okazują się rodzice.
Swoją terapeutyczną drogę zaczynałam od pracy z dziećmi, opracowałam metodę
opartą na bajkoterapii, innych technikach arteterapeutycznych i pracy z ciałem.
Dzieci są niezwykle wdzięcznymi partnerami w takich spotkaniach. Poprawiła mi się
wtedy znacząco kondycja jak np. razem z małym klientem, który od obejrzenia
Akademii Pana Kleksa panicznie bał się wilków i nie chciał wychodzić z domu,
walczyłam z tymi wyimaginowanymi wilkami za pomocą wymyślonych pochodni i
sieci (świetna zabawa swoją drogą :). W bezpiecznym otoczeniu dzieciaki
błyskawicznie same stają się dla siebie terapeutami. Intuicyjnie czują, co dla nich jest
najlepsze - zwłaszcza, jeśli dorosły mądrze postawi granice odpowiedzialności. Tyle,
Ŝe Ŝywe, spontaniczne, ciekawe świata dziecko (a proszę wierzyć, Ŝe nie jestem
zwolenniczką antypedagogiki) często okazywało się zbyt trudne do udźwignięcia dla
rodziców. Nie dlatego, Ŝe są źli - dlatego, Ŝe kiedyś im ktoś nie dawał prawa do
własnej spontaniczności i odszukania swoich granic. śe ktoś im wmawiał, Ŝe:
"dziewczynki się nie złoszczą, a chłopcy nie płaczą" i inne, podobne bzdury. śe ktoś
ich karał za chronienie własnych granic albo nie był w stanie utrzymać ich lęków czy
złości.
Spasowałam. Nie dałam rady. Dziś pracuję z dorosłymi.
I jeszcze o momentach granicznych - to właśnie one mogą się skończyć traumą chociaŜ nie muszą. Nie dlatego, Ŝe człowiek jest słaby. Jesteśmy pierońsko mocni.
Dlatego, Ŝe dokładnie w tych momentach brakuje zasobów: np. w postaci innych
osób, które nas odciągną, albo rodziców (lub innych dorosłych) zdolnych "utrzymać"
złość, lęk czy smutek dziecka i nie zareagować złością, lękiem czy ucieczką. Ale jak to
zmienić, nie mam pojęcia :(
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16 października 2013
Katarzyna Urbanowicz

blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (68)

68. O przekształcaniu ludzi w schematy
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: = nieklasyfikowane =

Próbując opanować wiedzę o enneagramach (co przychodzi mi wyjątkowo
trudno) zwłaszcza gdy komplikowana przez połączenia z tarotem i
znajomość punktów pięcio i siedmiokrotnych oraz widmem głodnych
duchów szczerzących zęby na coś, co nie przejdzie im przez gardło
zaczynam się uczulać na rzeczy które wabią swoją pozorną prostotą, a
okazują się systemami o wiele bardziej skomplikowanymi niŜ te, na które
byliśmy zdecydowani.
Tak dzieje się gdy postępujemy jak ja wychodząca na wpół sennie po
gazetę i natykająca się po drodze na zmaltretowanego kotka i tak dalej.
Tyle, Ŝe ja podróŜowałam po swoim własnym systemie znaków i odniesień
a nie po systemie obcym mi z natury i niechętnie (przyznam)
przyjmowanym.
Dla odmiany postanowiłam wejść do takiego systemu (nie ukrywam,
w nadziei na pewne profity, jakim jest oglądanie czyichś fotografii z lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku) poniewaŜ w polskim Facebooku, w
odróŜnieniu od zagranicznych (niektórych przynajmniej) trzeba być
zarejestrowanym, Ŝeby oglądać zdjęcia nawet na profilu publicznym. Do
Facebooka wpisałam się ileś lat temu, ale wypisałam zaraz, bo uznałam
system za zgoła nieprzyjazny. Teraz jednak ktoś podpowiedział mi, Ŝe nie
muszę logować się pod imieniem i nazwiskiem, mogę sobie wybrać jakiegoś
nicka i teŜ będzie to działało. No więc zapisałam się. Jako Babcia
Ezoteryczna.
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Tak, mogę oglądać juŜ zdjęcia mojego znajomego publikowane na
zagranicznych stronach (chociaŜ chyba nie te same zdjęcia, jak mi się
zdaje) ale system dalej jak był tak jest nieprzyjazny.
Podam prosty przykład: wypełniając ankietę na pytanie: Kto jest
twoim pracodawcą? jako emerytka podałam pierwszą Ŝartobliwą odpowiedź
jaka mi się nasunęła: „ZUS” Wyskoczyło: „Pracuje w ZUS” i zaŜądało
stanowiska i tak dalej. Ale ja nie pracuję w ZUS! Chciałam to poprawić, ale
nie daje się – system nie przyjmuje poprawek. To znaczy na Ŝądanie:
edytuj przyjmuje zmianę ale wyświetla wciąŜ to samo. Mogę jedynie do
elementu ZUS coś dodać, stanowisko, miejscowość, opis, ale usunąć, broń
BoŜe! Jeśli na tym polega edytowanie, to ja się tak nie bawię. Znajduję
furtkę: pytanie: Gdzie pracowałaś? No i wyświetlają mi się trzy
podpowiedzi: Puls Biznesu, Bonnier Bussines Polska (jakbym ich
potrzebowała, w dodatku jakoś z sufitu wzięte) oraz jedna (pseudo)
Ŝartobliwa „tam gdzie płacą mi pensję pierwszego i nie straszą
zwolnieniem” Hi,hi,hi. Czyli Ŝarty teŜ są tylko te wymyślone przez
Facebooka. Przełknęłam, zrozumiałam, wstawiłam. Kliknęłam na
„zakończono edycję”. Niestety to Facebook poŜartował sobie ze mnie,
zostało jak było „ZUS”. Dopiero gdy pojawił się nowy, młody informatyk
wszystko stało się proste i nieszczęsny ZUS został wykasowany. Ale nie
zobaczyłam jak – działał tak szybko, Ŝe mimo zmiany okularów trafiłam na
jego zwycięskie wykasowanie. I nie śmiałam spytać, jak zastąpić
podpowiedzi własnymi wymysłami. Ośmielona jednak idę dalej.
No nie, nie mam zamiaru dodawać swoich poglądów religijnych,
politycznych, związków rodzinnych i sercowych, wydarzeń z Ŝycia, jeszcze
czego! W ogóle nie powinnam tej ankiety zacząć wypełniać. Mądrzy ludzie
tak mówią, gdy pytam jak edytować swoje dane: „trzeba było w ogóle nie
wypełniać”.
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Zastanawiałam się długo co znaczy w rozumienia Facebooka „oś
czasu” i nie domyślam się dalej. Czytam, czytam i Ŝadnej osi nie widzę.
Jakieś kłębowisko komórek do których moŜna się zaszufladkować (jeśli to
się lubi — ale ja juŜ wolę enneagram, przynajmniej ma jakiś sens) i
wszędzie to wredne: „lubię to!”. Dlaczego nie ma „Nie lubię tego, nie
znoszę!”? albo „Mam to w nosie” czy delikatniej: „jest mi to obojętne”? W
dodatku propozycje ulubionych: muzyki filmów i ksiąŜek są skonfigurowane
w przewrotny dość sposób.
Pierwszą czynnością było obserwowanie zdjęć mojego znajomego, a Ŝe
mieszka on w Szwecji dostałam natychmiast w dziale „zainteresowania”
jakieś szwedzkie widoczki, choć akurat jego zdjęcia, które mnie interesują i
które oglądałam pochodzą z albumów reportaŜy pokazujących czasy PRL-u.
W dodatku chyba odrzucił moje zaproszenie — raczej nie przyszło mu do
głowy, Ŝe jakaś „Babcia ezoteryczna” to ja, Kasia, której młodzieńcze
zdjęcia zamieniał na cyfrowe a jedno z nich zamieścił na okładce
młodzieŜowego czasopisma. Lepiej nie wyprowadzę go z błędu, czasami
wymieniamy maile, więc nie ma potrzeby pośrednictwa Facebooku.
Mogłabym jeszcze zapisać się do jakiejś grupy, ale wolę juŜ
enneagram. MoŜe Wojtek powinien jakoś poszufladkować czytelników
Taraki, Ŝeby pozapisywali się do odpowiednich typów, bo odniosłam
wraŜenie, ze uczestnicy Facebooka uwielbiają takie zaszufladkowania, i
zapewne przekłada się to na popularność. To by była akcja, jakby chwycili
pomysł! Na przykład jakim typem jest pewien burmistrz... Ale musiałby sam
się szufladkować, cudze działania w tej sprawie byłyby z lekka niestosowne.
Ciekawi mnie: Dlaczego Facebookowe szufladkowanie jest popularne
w naszym kraju, gdzie kaŜdy ma się za indywidualność odmienną od
wszystkich. Jeszcze tak niedawno najczęściej słyszało się wyznania typu:
nikt mnie nie rozumie...
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Mam niewielki krąg znajomych. Jedna miła kobieta, emerytowana
zresztą, atakuje mnie zaproszeniami do gier i przez to robi się coraz mniej
miła, ciekawa jestem, czy przyjęła moje zaproszenie do polubienia „Taraki”.
Tak czy siak chętnie palnęłabym ją w łeb, Ŝeby przestała i nie zmuszała
mnie do blokowania kolejnych strzelanek i zamiast zajmować się głupotami
powróciła do malowania obrazów. Jej komputer chodzi na okrągło, bo
nabija jakieś punkty, ale na Skypie nie daje się z nią porozmawiać ani maili
nie odbiera, bo nie potrafi (podobno).
Najpierw podobały mi się zdjęcia udostępniane przez rozmaitych
uŜytkowników przez innych uŜytkowników, ale w końcu ta komunikacja
znudziła mnie. Wolałabym oglądać coś innego niŜ kochanków w parku czy
kota w czajniku przemieszane z prośbami o finanse (na dość szczytne cele)
i Ŝale jakiejś kobitki Ŝe program PRISM szczególnie ją dotyka poniewaŜ ma
w domu trzy komputery. Owszem, moŜe powinnam obserwować takŜe
całkiem inne osoby i to odkrycie dołuje mnie. Tyle jest do obserwowania, a
nie wiem jak z tych obserwacji się wypisać. Jeśli tego nie zrobię, cudzy
świat wciągnie mnie i dokona rekombinacji mojego osobistego DNA. Nie
mam pojęcia czy jestem wystarczająco silna, Ŝeby mu się oprzeć. Mam
pewne pilne zobowiązania, więc piszę rzadziej bloga, a tu marnuję czas na
jakieś głupoty. Jednak mgła z oknem, niesiony wraz z nią smog w
powietrzu, napływającym przez otwarty balkon nocą, gdy nie daje się
oddychać, a serce skacze i poszukuje odrobiny świeŜości Ŝąda wręcz
nachalnie mentalnego poddaństwa. Trudne ścieŜki sprzed lat pragną być
zastąpione chodniczkiem łatwym i przyjemnym w postaci „Aktualności”
Facebooka. Ba, wręcz Ŝądają.
Wasza Babcia Ezoteryczna
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lub Facebookowa:

438

Katarzyna Urbanowicz

komentarze

1. Totalitarny Facebook • autor: Wojciech Jóźwiak2013-10-18 12:31:20
Facebook JEST totalitarny i gołym okiem widać po nim, Ŝe jest interfejsem agencji
wywiadu. Ja zarzucam teŜ FB, Ŝe odsysa uwagę ludzi czyli tzw. ruch od portali
tematycznych i lokalnych, w tym od Taraki. Widzę jak to jest spać ze słoniem, kopać
się z koniem.
Pozdrawiam, Kasiu!
Popraw

Usuń

2. Nie przypuszczałam • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-18 14:39:02
Nie podejrzewałam, Ŝe Facebook odciaga raczej uwagę potencjalnych gości niŜ
przyciąga. Ale moŜe? Jeśli ktoś nie wie, Ŝe taki portal istnieje, nie trafi na niego. A
jeśli jest zainteresowany i obserwuje go, to tylko ma łatwy link.
Co do szpiegostwa: w 2005 roku mojego męŜa odnalazła pewna daleka krewna
mieszkająca we Francji. Przysłała do niego długi mail z rozmaitymi zapytaniami
dotyczącymi genealogii rodziny. MąŜ solennie jej odpowiedział informując o
wojennych i okupacyjnych losach niektórych członków rodziny. Mail nie doszedł - nie
wiedzieliśmy wtedy dlaczego. Ona zaproponowała, Ŝeby wysłać przez inną osobę z
rodziny mieszkającą w USA. TakŜe ten mail nie doszedł ani do USA ani do Francji. W
końcu trzeba było wysłać listem.
Kiedy analizowałam treść maila zauwaŜyłam, Ŝe mąŜ duŜo pisał o bombach ( w
Powstaniu Warszawskim) które odebrały komuś Ŝycie, o pogromach band UPA na
Wołyniu i takich tam sprawach. Wpadło mi na myśl (jako czytelniczce SF, Ŝe moŜe
właśnie nasza korespondencja jest nadzorowana i automaty kasują maile zawierające
takie kluczowe słowa jak: bomba, zamach, tortury, śmierć, wybuch itp. Kiedy
nieśmiało chciałam podyskutować o tym z młodym pokoleniem informatyków
stwierdzili, Ŝe babcia ma odchyłki w kierunku teorii spiskowych i wyśmieli mnie.
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Dzisiaj juŜ wiemy, co w trawie piszczy, ale oni nie do końca chyba zdają sobie sprawę
co ta totalna obserwacja moŜe dla nas oznaczać.
Na marginesie: Twój komentarz nie doszedł do mnie mailem i praktycznie dochodzi
co drugi. Jako obserwatorka teorii spiskowych chyba dojrzałam do zmiany adresu
mailowego w Tarace. Z tym adresem (nie tylko moim, ale na tym serwerze innych
osób) dzieją się dziwne rzeczy. On był przeznaczony od początku do kontaktów
raczej publicznychi anonimowych i mam juŜ inne adresy. W dodatku z właścicielem
serwera kontakt nie jest moŜliwy.
Pozdrawiam z głębi spiskowych rojeń z przysłowiem: "StrzeŜonego Pan Bóg strzeŜe"
3. Witaj Kasiu.. • autor: Kalina2013-10-20 17:48:38
Kiedy tylko doczytałam, Ŝe jesteś na FB odszukałam Twoje konto i wysłałam
zaproszenie...jako GraŜyna Ryszarda Kluszewski..tak na wszelki wypadek gdybyś się
zastanawiała kto zacz. Oczywiście jeśli odmówisz jakoś przełknę, pomyślałam, Ŝe
będzie Nas więcej lubiących Tarakę. Mam zasubskrybowaną stronę Taraki i jak się
coc nowego a ciekawego dla mnie pojawia zaraz wchodzę...mam teŜ widok na swojej
i ścianie strony głównej FB ..jeśli Wojciech wkleja linki do nowo pojawiających się
tekstów na Tarace to teŜ widzę.i tak z dwóch stron widzę. Na Twojej ścianie i osi
czasu jednocześnie jest tylko jedno zdjęcie..profilowe, ale moŜe coś ciekawego
zamieścisz? Pozdrawiam serdecznie Wszystkich na Tarace.
4. Facebook • autor: Przemysław Kapałka2013-10-21 19:18:33
Ja na razie nie mam zamiaru się zapisywać i nie widzę czynnika, który mógłby mnie
do tego skłonić.
5. Dwa Swiaty • autor: ewamaria.piasecka2013-10-29 14:55:33
Swiaty rozne sa a Taraka i Facebook to chyba nawet nie rownolegle. Sledze blogi
Taraki z wielkim zainteresowaniem . Madrosci tu wiele ale nie kazdy jeszcze dorosl by
ich poszukiwac . Facebook to wymieniarka chwilowych blyskow - przeblyskow . Mam
tam kilkoro znajomych i czasami lubie sobie poklikac i powrzucac babelki do kotla z
czarownicami , grajac z moja kuzynka i hi,hi ... czasami uzyskuje lepszy wynik od niej
. Ot, taka chwila zapomnienia , ... , wazne jest aby sie od tego nie uzaleznic i umiec
"wyjsc" w odpowieniej chwili .
Prawie Babcia ale jeszcze pracujaca .
6. witaj • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-29 15:18:25
Witaj w równoległych światach Prawie Babciu! Nie zapominaj, Ŝe czarownice, wbrew
publikowanym w FB fotkom nie są młode i śliczne tylko nieco sękate...
7. Milo bycpowitanym • autor: Ewa Maria Piasecka2013-10-29 23:16:50
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Tak, tak czarownice rozne sa ..... w tej grze sa wlasnie "kostropate" i pochylaja sie
nad kotlem ,...., klasyka . trzeba umiejetnie kierowac pojawiajacymi sie babelkami
aby zebrac jak najwiecej pajakow i "dojsc do gwiazd" . Sliczne i mlode - to tylko
maseczki kosmetyczne ;)
Facebook to troche jak karnawal w Wenecji , kazdy sobie jakas maske wybiera
Popraw

Usuń

8. Czarownice • autor: Przemysław Kapałka2013-10-30 07:10:05
Ezoteryczna Babciu, jest odwrotnie. Czarownice są piękne (choć z drugiej strony
pewnie jest to inna piękność niŜ ta na FB). Kolega mi nawet opowiadał, Ŝe widział
zdjęcia ze współczesnego sabatu czarownic - wtajemniczone wiedzą, gdzie, kiedy i na
jakich zasadach. Powiedział tylko: Ty wiesz, jakie laski?!
9. Pozwól • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-30 07:57:10
Pozwól Przemysławie, ze się z Tobą nie zgodzę. śeby być skuteczną "prawdziwą"
czarownicą (nie koniecznie taką co chodzi na sabaty) trzeba zapomnieć o sobie,
swojej urodzie i cielesności. Trzeba wieloletniego doświadczenia i odrzucenia
wszystkich rzeczy przypadkowych i niewaŜnych. Jeśli przy tym zostanie trochę urody,
to mimowolnie...
10. Czarownica jako obiekt seksualny • autor: Wojciech Jóźwiak2013-10-30
08:55:21
Dziwi mnie, Ŝe "czarownica" występuje jako obiekt seksualny: Ŝe (stereotypowo)
"musi" być młoda i piękna. MoŜe za to odpowiada dwuznaczność słowa "czarująca":
(A) czyniąca czary, (B) atrakcyjna seksualnie. Męski odpowiedni, CZAROWNIK, nie
"musi" wcale być ani piękny ani młody. CZARODZIEJ tym bardziej.
Albo przeciwnie, czarownica, jeśli nie młoda, piękna i naga, to jest przeciwieństwem
seksualnej atrakcyjności: "musi" być stara, odraŜająca, ze zdeformowanym ciałem
(np. garbata) i twarzą (wielki nos, brodawki, ubytki zębów). Mity o czarownicach
opowiadają, Ŝe istoty te przeskakują z jednej postaci do drugiej, zob. mityczna
celtycko-ang. postać Loathly lady.
11. Czarownice - cd • autor: Ewa Maria Piasecka2013-10-30 20:45:13
Hm, czy czarownica i wiedzma to to samo - mniej wiecej ale jest jeszcze
"czarodziejka". Czarodziejka czyni "czary" , czarownica - moze zaczarowac , a
wiedzma - WIE czyli ma WIEDZE . Trzy przadki .... a mezczyzni przychodza po
"porade"

Popraw

Usuń
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12. Czarownice • autor: Przemysław Kapałka2013-10-30 20:46:00
Cóz, najlepiej, gdyby wypowiedział się jakiś czarownik lub czarownica. Jest ktoś taki
w Tarace?
Nie wiem, czy dobrze pamiętam z czasów, w których sam zajmowałem się czarami.
Ale zdaje się, Ŝe czarownica brzydka to albo ktoś archetypowo zły, albo dyletantka w
swym zawodzie. Zajmowanie się czarami chyba automatycznie skutkuje urodą.
Ale pewien nie jestem.

Popraw

Usuń

13. Niestety • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-30 20:47:47
Niestety, niektórzy męŜczyźni postanowili i tu zawłaszczyć pole manewru tworząc
postać "Wiedźmina"!
14. WiedŜmin? Wiedzim? • autor: Wojciech Jóźwiak2013-10-31 14:31:27
Sapkowski tworząc postać i słowo "Wiedźmin" nie najlepiej się spisał. "Wiedźmin"
znaczy: "od wiedźmy", "naleŜący do wiedźmy" - czyli mógłby to być syn lub mąŜ
wiedźmy.
Męska forma od wiedźma < ved-ьma to ved-imъ > wiedzim !
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22 października 2013
Katarzyna Urbanowicz

blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (69)

69. Te motylki cię uleczą
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Po trzech miesiącach oczekiwania od otrzymania wyników badań, a od
ostatniej wizyty w kwietniu doczekałam się swojej kolejki w poradni
leczenia bólu (podobno jednej z najlepszych w Warszawie). Tu, na
kontrakcie z NFZ podobno moŜna nawet leczyć się za pomocą akupunktury
(niestety, nie w moim przypadku). Zasiadłam przed pancernymi drzwiami z
zasuwami, ryglami i miejscami na plomby, broniącymi dostępu do
sanktuarium:

kontemplując obdrapaną ścianę i motylki, które miały chyba za zadanie
poprawić mój nastrój, bo chyba nie uleczyć.
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Oczywiście, nic nie pomogły. Zapisałam się do Facebooka, Ŝeby oglądać
fotografie i reportaŜe mojego znajomego z lat 60-tych i zapyziałego PRL-u,
a tu podobnie zapyziały PRL, tyle, Ŝe w kolorach.
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Przypomniał mi się natychmiast gabinet zabiegowy leczenia bólu (takŜe
przy pomocy akupunktury) na kontrakcie z ichnim ubezpieczeniem w
Holandii:

MoŜe to dzięki tym zaangaŜowanym figurkom chińskich uzdrowicieli i
jaszczurczym stworom w butelce:
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oraz poczekalni bogato zaopatrzonej w tablice, schematy i ksiąŜki oraz
broszury.
łatwiej im zaufać? Albo przynajmniej coś usiłować zrozumieć.
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Dopiero, gdy krok za krokiem dotarłam do taniej księgarni i pobuszowałam
chwilę na ladach, dokonałam parę interesujących zakupów, ból jakby
zmalał.
W kaŜdym razie ten widok był lepszy niŜ motylki, zwłaszcza, Ŝe w
perspektywie miałam ciekawą lekturę nowego bestsellera Toma Clancy za
jedne 19 złotych
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Motylki i ślimaki są za słabe, Ŝeby pocieszyć starszych ludzi, głównych
klientów tej poradni, a juŜ na pewno nie pomaga im Warszawska Syrenka z
zamalowaną jak u przestępcy twarzą. Lepszy jest juŜ Tom Clancy – gdy
poczytasz o tropieniu terrorystów przez grupę twardych męŜczyzn na
wysokości 5000 m w górach na pograniczu Pakistanu i Afganistanu, w
swoich snach lekko biegniesz po górach, nie odczuwając znuŜenia i bólu.
Chyba, Ŝe cię zastrzelą albo spadniesz w przepaść, ale śniąc zawsze się
takie rzeczy ryzykuje.
Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. Sądząc po dziwacznym... • autor: inaus2013-10-27 16:29:22
Sądząc po dziwacznym układzie tych obrazków powiedziałabym raczej, Ŝe nieudolnie próbowali zakryć
ślady po szpachlowaniu dziur w ścianie, tudzieŜ odłaŜącej tapety, bo nie stać ich na remont.
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26 października 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (70)

70.Jesień na Facebooku
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Zamilkłam na jakiś czas. Jesień jest najpiękniejszą porą roku, ale w
jakiś sposób pogania nas. Jeszcze trochę skorzystać ze słońca, zanim go nie
będzie; jeszcze trochę wystawić twarz do chmur, które niedługo staną się
uciąŜliwe tak, Ŝe nie będzie chciało się ich oglądać; jeszcze trochę
pochodzić po powietrzu, jeszcze odrobinę, póki nie zapadniemy w zimowy
marazm.
Przyglądam się jesieni na Facebooku – kolorowej, a właściwie
podkolorowanej w komputerowym programie, najeŜonej banalnymi
symbolami, jak czerwony liść na ławce albo inny, nieprawdziwie Ŝółty,
pływający po ciemnej wodzie stawu. Barwy draŜnią oko, nienaturalne i
agresywne. Zazwyczaj nie są to fotografie własne osób obserwowanych, a
udostępnione. Takie śliczne, Ŝe aŜ zęby zgrzytają. Symbolika rekwizytów
uboga: poza liśćmi, jesiennymi owocnikami, im czerwieńsze tym lepsze,
kasztanami, ławeczkami, mostkami, zwierzątkami zwłaszcza kotkami lub
wiewiórkami, pałacykami w tle, koniecznie brukowanymi lub
wyasfaltowanymi alejkami ze starymi latarniami gazowymi i nieodmiennie
niebieskim niebem, zaniebieszczonym do bólu, bez jednej psującej wraŜenie
chmurki
Pewna facebookowiczka ogarnięta jesienną troską o przyszłą
kondycję zamieszcza rozmaite przepisy zdrowotne na moją ulubioną dynię
ale i teŜ pod hasłem: 10 naturalnych sposobów na jesienne

przeziębienia oprócz octu jabłkowego, miodu i imbiru wymienia witaminę
D3 i witaminę C oraz cynk. To te tabletki stały się juŜ naturalnym

sposobem? Kiedyś były nimi owoce dzikiej róŜy (źródło witaminy C) i tran
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oraz świeŜe masło (wit.D). Zapomnieliśmy juŜ o tym co naturalne, a co
sztuczne? Nie potrafimy tego odróŜnić?
Przyszedł takŜe, jak zwykle jesienią sezon na babcie. Na razie pod
hasłem zdobywania przez babcie wiedzy na Facebooku (pod światłym
przewodnictwem zięcia), rozwijania siebie i swojej osobowości, poznawania
ciekawych ludzi zamiast zajmowania się wnukami. Pewnie są babcie
wymagające takiego instruowania, bo bez Facebooka (z zięciem na
dokładkę) nie zrozumiałyby świata. Biedactwa, u schyłku Ŝycia takie
odkrycie!
Jak babcie, to wnuki i wnuczki. Tym razem wyginają śmiało ciało na
konkursie piękności dla dzieci, a facebookowiczki prześcigają się w opiniach
jakie to zasoby śliczności i naturalności tkwią w tych brzdącach. Tyle, Ŝe
filmik pokazuje tylko jedną dziewczynkę dla której wzorcem był raczej
występ jakiejś dwuznacznej sex gwiazdy, a nie dziecięca naturalność, a
druga, obok niej, jeszcze mniej udolnie naśladuje koleŜankę. Inne dzieci
pokazano tylko z daleka, a więc filmik jest wyraźnie nieobiektywny i
zapewne sponsorowany. Jak moŜna tak bardzo się mylić w ocenie tego, co
kaŜdy w końcu widzi na własne oczy! I jak bardzo moŜna nie rozumieć
otaczającego świata?
Pewien pisarz robi nieustanny szum wokół siebie: a to ma wystąpić w
telewizji, a to nie wystąpi bo coś tam, a to hydraulik go wystawił do wiatru
a leki na przeziębienie nie chcą działać i tak dalej. Czytajcie fani z
wypiekami. Nie mogę, ja trafiłam na dobrego hydraulika, a to czy tamto
ukaŜe się w Polsacie przed południem i tak nie ma znaczenia, nudy i tyle.
Za to coraz mniej chce mi się przeczytać jego ksiąŜkę.
Ubiegają się o znajomość ze mną jakieś sklepy. Któryś oferował do
wyboru 400 wyszczuplających sukienek (ja preferuję sukienki, ale trudno je
kupić, zwłaszcza na mój rozmiar, raczej w obiegu są spódnice i bluzki) ale

450

kiedy podałam swój rozmiar (był w wykazie dostępnych modeli) ostały się
tylko 3 czarne spódnice jak na wronę: obcisłe górą, zwęŜone dołem –
modele akurat do wyprawy babci na cmentarz, co by wyglądało, Ŝe jest w
nieustannym Ŝalu po bliskich, a i sama zaopatruje się juŜ w odzieŜ do
trumny. Na szczęście zaproszenie sklepu odrzuciłam zawczasu. Potem
chyba juŜ nie mogłabym pozbyć się niechcianych znajomych. Nie mam
pojęcia jak wyeliminować kogoś, kto na dłuŜszą metę mnie draŜni i wysyła
zachęty do grania w głupie gry. I czy w ogóle to moŜliwe. Na przykład gdy
nieopatrznie zaakceptowałam jako znajomego jakąś firmę.
Jesień obfituje teŜ w dobre rady. Kiedyś dostawałam tuzinami od
krewnych z USA jakieś filmiki ilustrujące czyjeś banały w amerykańskim
przesłodzonym stylu, teraz w wersji skróconej pełno tego na Facebooku.
Nie przestały być jednak dalej banalne, a często są po prostu głupie.

„Twoje Ŝycie jest wynikiem Twoich wyborów. Jeśli nie lubisz swojego Ŝycia
moŜe nadszedł czas aby zacząć dokonywać lepszych wyborów”. A skąd
wiadomo, Ŝe pierwsze zdanie jest prawdziwe? śe twoje Ŝycie istotnie
zaleŜało od twoich, a nie cudzych wyborów? Przykłady pierwsze z brzegu:
eksmisja rodziny z dzieckiem, urodzenie w rodzinie alkoholików, czas i
miejsce urodzenia w czasie jakiejś wojny (których zawsze pełno).
Inny przykład: „Czasem Ŝycie daje dobrego kopniaka po to abyś potrafiła

docenić czekające cię szczęście„ itp. A jeśli szczęście cię nie czeka, bo w
Ŝyciu nie istnieją zasłuŜone nagrody, to co? Masz się natychmiast poddać
anihilacji?

„To co odróŜnia zwycięzców od przegranych, to przede wszystkim jak
reagują na przeciwności losu”. Słuszne niewątpliwie pod warunkiem, Ŝe
zdefiniuje się jedynie słuszną i powszechnie obowiązującą definicję
zwycięzcy. I wskaŜe cechy przegranych.
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„A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój” – jeszcze jedno
wywaŜanie drzwi otwartych. Nie chce mi się przytaczać innych banałów, ale
jest ich multum.
Przeczytałam w dzisiejszej Wyborczej bardzo mądry tekst Tomasza
Stawiszyńskiego z cyklu: „Idee kręcą światem” p.t. „Nim sięgniesz po
telefon do psychiatry”. Autor prezentuje pogląd, Ŝe za sprawą kultury nie
mamy bezpośredniego dostępu do swoich „naturalnych” czy
„autentycznych” emocji i w celu zdefiniowania swojego połoŜenia w świecie,
kultura dostarcza nam rozmaitych opowieści. T.S. nazywa je opowieściami
terapeutycznymi i twierdzi, Ŝe cierpienie lub patologia są niezbędne, aby
uruchomić proces „samorealizacji” uwaŜanej za zdrowienie. Na zakończenie
autor stwierdza: „PrzeŜywając cięŜkie doświadczenie i odruchowo

sięgając do internetu, Ŝeby znaleźć telefon do psychoterapeuty,
który pomoŜe nam się z nim uporać, warto się zastanowić, czy
przypadkiem nie wpadamy właśnie w te sprytnie ustawione sidła
terapeutycznej opowieści. Opowieści, która najpierw definiuje
pewne przeŜycia jako niepoŜądane i wymagające
„przepracowania”, a następnie dostarcza środków, Ŝeby ten
upragniony cel zrealizować” Jak bardzo wyraźnie to widać w
facebookowych „dobrych radach”!
Jednak wsiąkłam trochę w Facebook. Osiągnęłam załoŜony cel –
mogę oglądać fotografie mojego kolegi, a przy okazji zyskuję namiary na
ciekawe strony, piękną muzykę i interesujące artykuły. ZaleŜy to jednak
tylko od osób z którymi zawieram znajomość, ale Ŝeby było śmieszniej,
zawarłabym ją z nimi takŜe uczestnicząc w środowisku Taraki i nie czekając
na Facebooka.
Powstaje jeszcze inny problem: Dzięki komuś obejrzałam takŜe sporo
dzieł sztuki a m.in. figurki z Harby w Danii z VIII wieku, ale nie umiem
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jeszcze znaleźć w internecie źródła z którego zostały zaczerpnięte. Wczoraj
oglądałam serial Wikingowie w TV History i właśnie takie fryzury i wzory
tarcz widziałam. Zresztą serial podobno jest zrealizowany z duŜym
pietyzmem. To właśnie jest jeszcze jedna wada Facebooka – trudno czasem
zidentyfikować źródło, z którego coś pochodzi, o ile ktoś wyraźnie tego nie
poda. A robi się to stosunkowo rzadko w myśl zasady, Ŝe dzieło jest
własnością wszystkich. Jednak pamiętam czasy, gdy tak właśnie uwaŜano i
wcale nie wychodziło to „właścicielom” ani twórcom na dobre. Pierwsza
niedogodność – dostęp do innych dzieł tego twórcy, ale jest ich więcej,
subtelniejszych.
Mnie w kaŜdym razie nauczono, Ŝe zawsze naleŜy podawać źródło –
w przeciwnym razie przywłaszcza się czyjąś pracę.
A wracając do jesieni: jesienne zdjęcia Jerzego Płaczka. Gwarancja,
Ŝe nie obrabiane komputerowo.

453

Katarzyna Urbanowicz
Babcia ezoteryczna Sezon drugi: wstęp na końcu
To jest ciąg dalszy, a wszystkie dalsze ciągi prowadzą nas niekoniecznie tam gdzie byśmy chcieli dojść. Więc wstępne ideolo pominę, moŜliwe, Ŝe
zastąpię go posłowiem, o ile tego posłowia nie zapisze za mnie Ŝycie

komentarze
1. Cugowski ma głos !! • autor: Edyta Murzynowska-Rogala2013-10-27 00:43:00
Dla Ciebie
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http://www.youtube.com/watch?v=M_bTF07suFA

Popraw

Usuń

2. Dziękuję • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-27 08:33:19
Dziękuję za piosenkę. Jednak słowa śpiewane przez Cugowskiego "A po nocy przychodzi
dzień..." lub kawałek o "lekko zwiędłej róŜy" brzmią dzięki muzyce i jego schrypniętemu
głosowi o wiele mądrzej niŜ odarte z tej otoczki. W ogóle bardzo lubię Cugowskiego choć nie
specjalnie wsłuchuję się w słowa jego piosenek. Tymczasem te same słowa na na tle jakie
goś zdjęcia wywołują juŜ zupełnie inne wraŜenie. Podobnie mogę sobie wyobrazić, Ŝe gdyby
ktoś mi bliski szeptał do ucha "a po nocy przychodzi dzień" pieszczotliwie muskając moją
dłoń, takŜe odnosiłabym inne wraŜenie - czułabym Ŝe powiedział coś bardzo intymnego.
Reasumując - wszystko, a zwłaszcza nasza ocena treści wypowiedzi zaleŜy od związku z
wypowiadającym. Wypowiedź w stanie czystym, graficznym musi mieć inne walory. Nie
wybroni się wówczas Ŝaden banał. Nie wiem, moŜe to skrzywienie od wielu lektur, ale od
tego, co zapisane, wymagam więcej. W ogóle to denerwują mnie słowa wyjęte z kontekstu
przekazywane jako domyślne wzorce na Ŝycie. Pozdrawiam serdecznie
3. Blokowanie na Facebooku • autor: Jan Szeliga2013-10-27 21:18:47
Droga Babciu Ezoteryczna :)
Na Facebooku moŜna bardzo łatwo wyłączyć powiadomienia i zaproszenia od osób, od
których nie chcemy ich dostawać.
Wystarczy kliknąć na ustawienia na swoim koncie
ustawienia blokowania
i wpisać w odpowiednie pola osoby które całkowicie chcemy zablokować, zaproszenia z
aplikacji i do udziału w wydarzeniach od konkretnych osób, czy teŜ konkretne aplikacje.
Pozdrawiam :)
P.S.
Info i pytanie do Wojtka.
Nie wiem dlaczego nie działa u mnie dodawanie linka w trybie formatowanym?
Dopiero po przełączeniu na HTML wpisuję odpowiedni kod aby link umieścić w tekście.
Popraw

Usuń

4. Dziękuję • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-27 21:33:30
Dziękuję za wskazówki. Taka jestem jeszcze niedouczona! Pozdrawiam
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30 października 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (71)

71. Koń jaki jest (1)
czyli jak trafiamy w te same koleiny
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Nawiązując do motywu koni w moim Ŝyciu (odcinek 11 sezonu pierwszego
„Narowiste konie” - http://www.taraka.pl/narowiste_konie i do
powszechnego przekonania czerpiącego swoje korzenie z dawnych legend i
wiary, Ŝe istnieje tylko nazwane, nawet zgadzając się z tym przekonaniem,
zawsze nurtuje nas pytanie: Co w ogóle determinuje jakakolwiek

nazwa?

(fotografia Jerzego Płaczka)
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Zacznę od pewnego snu. Przyśniła mi się kiedyś moja ciotka (siostra
mojego ojca) - Sławomira. Tu jako młoda dziewczyna. Wszystkie młode
dziewczyny są słodkie, zanim Ŝycie ich nie przeora. Lubimy na nie patrzeć i
szukać zaląŜka tego wszystkiego z czym muszą się zmierzyć w przyszłości i
co z tego wyniknie dla ich osobowości.

.
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Status cioci Sławki w rodzinie ojca był tajemniczy. Wiadomo było, Ŝe jako
wieloletnia nauczycielka polskiego ukończyła studia polonistyczne w Wilnie,
Ŝe pisała pracę doktorską (temat nieznany) którą pogryzły szczury w
piwnicy domu rodziców na Pradze, Ŝe wychowana w inteligenckiej rodzinie
o tradycyjnych wartościach bynajmniej nie kontestowała ich, mimo to
zawsze w jej Ŝyciu były punkty, o których się nie mówiło, albo mówiąc,
uŜywało schematów. Podobno w młodości nie wyszła z mąŜ, traktując to
jako sposób wsparcia dla matki (po co? dlaczego?). Podobno ktoś jej bliski
zginął w wojennej zawierusze. Jako nauczycielka była kochana przez
młodzieŜ. Ja teŜ ją kochałam, choć bałam się poruszać z nią pewne tematy.
Stałyśmy po obu stronach rodzinnej barykady. Moja mama contra rodzina
ojca. Im jestem starsza, tym bardziej w lustrze odnajduję jej rysy...
Podstawowa róŜnica między nami: nigdy nie była przebojowa.
śyła w długoletnim związku i był to związek wzorcowy – prawdziwy związek
intelektów i dusz. Jednak i w nim panowała pewna męska dominacja, jeśli
chodzi o karierę zawodową i tajemnice, o których mówiło się szeptem na
ucho przestrzegając: nie przy dzieciach. Jednak w tamtych czasach nawet
brak sformalizowania związku ukrywano przed dziećmi aby nie siać
zgorszenia. Tajemnicom tym ciocia Sławka nie nadawała Ŝadnego
znaczenia, aŜ do pewnych snów po jej śmierci. W mieszkaniu na Pradze
wisiał i wisi do dziś jej młodzieńczy portret
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Znajomości z moją ciotką towarzyszyło pewne nieporozumienie — zawsze
wydawało mi się, Ŝe jest kimś stale w jednym wieku i kiedy zmarła w wieku
osiemdziesięciu kilku lat, zdziwiłam się niepomiernie; przecieŜ była o wiele
młodsza, ponadczasowa.
10 listopada 1999 roku, po jej śmierci, kilka dni po rocznicy jej imienin,
przyśniła mi się Sławka przeglądająca notatki przed lekcją. Miała mnóstwo
kartek i karteczek i jeden maszynopis. Powiedziała mi: mam maszynę do
pisania i teraz wszystko, co jest waŜne, mogę zapisać.
Potem przyszedł człowiek, tak jakby dyrektor jej szkoły i
powiedział: Sławka powiedziała, Ŝe teraz masz za nią uczyć. Nie powiedział,
kogo ani czego. Zaczęłam przeglądać notatki Sławki, Ŝeby dowiedzieć się,
przynajmniej, czego mam uczyć, ale tylko zrozumiałam, Ŝe moja nauka ma
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dotyczyć róŜnicy między SŁOWEM a WYRAZEM. Męczyłam się we śnie, Ŝeby
zdefiniować tę róŜnicę, zaglądałam do notatek Sławki, ale wszystkie kartki
okazały się puste. Dyrektor powiedział mi: musisz poszukać jej notatek
pisanych na maszynie, wtedy zrozumiesz, o czym ma być ta lekcja.
Pisałam wówczas historię rodziny (ponad 1000 stron nie nadających się do
ujawnienia poza rodziną) i o rodzinie ojca było tam zaledwie kilka. Jak
mówiła moja mama: szyto-skryto.
Spytałam jej męŜa o notatki na maszynie, ale powiedział mi, Ŝe
Sławka nie umiała na niej pisać, w razie potrzeby na maszynie jej teksty
pisał on, a notatki, które sporządzała do pracy dyplomowej, ołówkiem i
kolorowymi atramentami, w piwnicy pogryzły szczury, a resztę zalała woda
z pękniętej rury. MoŜliwe więc, Ŝe istniały, Ŝe były gdzieś w jej szkole (w
domu nie miała maszyny do pisania), ale nikt o nich nic nie wie, a w
kaŜdym razie ja nie mam dostępu. MoŜliwe, Ŝe z tych czy innych względów
nie zostały ujawnione. W rodzinie mojego ojca zawsze tajemnica goniła
tajemnicę.
Tu dochodzę do nieco draŜliwej kwestii. Trudno mi uwierzyć, Ŝe Sławka,
wychowana na Podolu, w młodości rzucana wiatrem historii, tak bardzo
bogata intelektualnie, mądra Ŝyciowo, w dodatku podporządkowująca próby
podjęcia własnych prac literackich planom męŜa (pisali wspólnie jakiś
słownik, ale wydaje mi się, Ŝe Sławka napomknęła kiedyś, Ŝe była to
sugestia męŜa, ona bowiem interesowała się innym tematem, nie pamiętam
juŜ jakim) nie zostawiła sobie psychicznej furtki, jaką byłoby pisanie
dziennika chociaŜby. Miała ogromną intuicję i podobno „prorocze sny”–
choć ona sama nic o tym nie mówiła.
Nurtowało mnie jeszcze jedno pytanie: Czy usilne rozmyślania w moim śnie
dotyczące róŜnicy między „słowem” a „wyrazem” mają jakieś znaczenie, czy
nie są pewnym tropem, który ujawni się w swoim czasie? CóŜ moŜe
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wyjaśnić słownikowa informacja, Ŝe słowo jest zespołem dźwięków mowy,
odpowiadającym jednemu pojęciu, a wyraz znakiem pewnego przedmiotu
lub pewnej treści – inaczej zapisem słowa?
Kiedy w swojej pracy opiniowałam akty normatywne, poprawiano
mi zawsze „słowo” na „wyraz” (wyraz taki a taki naleŜy zastąpić innym
wyrazem). Miało to sugerować, Ŝe czepiam się nie wymowy aktu, a
sformułowań, choćbym czepiała się naprawdę jego wymowy. Typowy
przykład: zastąpić wyraz „naleŜy” wyrazem „powinno się” lub „wskazane
jest” – choć przecieŜ chodzi o „słowa” i ich znaczenie, a nie o zapisane
„wyrazy”. Gdybym miała zastępować wyraz innym wyrazem, to tylko jako
ciąg znaków zapisanych kolorem niebieskim bądź czerwonym
Prawdopodobnie w mojej rodzinie zarówno kobiety jak i męŜczyźni, ze
strony ojca i matki miewali „znaczące” sny. O rodzinie matki nic nie wiem,
poza tym, Ŝe sny takie miała mama (według Jej opowiadań osoba, która
przyśniła się z wieńcem białych kwiatów na szyi, wkrótce umierała). O
snach w rodzinie ojca wiem o wiele więcej z opowieści rozmaitych
krewnych. Moje sny, jako dziedziczącej geny obu tych rodzin, powinny być
wobec tego super znaczące; zdarzają się czasami i kilkakrotnie zostały
potwierdzone, ale czy naprawdę były? Ilu z nich nie zrozumiałam, a ile
zlekcewaŜyłam?
Ten konkretny sen miał teŜ inne potwierdzenie. Sławka mówiła w
nim takŜe o pewnej kobiecie, którą nazwała Margarytką lub Stokrotką i jej
informacja, w którą nie wierzyłam – potwierdziła się. Poznałam ją pół roku
później i od razu wiedziałam, Ŝe to o nią we śnie chodziło – miała
granatową sukienkę w takie drobne kwiatki: stokrotki lub margerytki.
Ale wracam do mojego Ŝyciowego powołania: nauczania róŜnicy
między SŁOWEM a WYRAZEM.
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O co w tym śnie mogło chodzić? Jak mogę kogoś uczyć, skoro
często nawet sama siebie nie jestem pewna? Nienazwane nie istnieje, ale
jeśli je nazwać, czy to coś zmieni w jego istnieniu? Nada mu inny odcień czy
zmieni barwę?
To pytania fundamentalne. Niestety, wychowana byłam w czasach,
gdy do wszystkich nazw powinno się podchodzić sceptycznie, a ja tego nie
umiałam. Przyjacielem moim był Związek Radziecki, nowoczesny człowiek
był postępowy, a ja w wielu aspektach byłam wręcz wsteczna. Mój własny
mąŜ twierdził, Ŝe mam odchylenie socjaldemokratyczne, a dla mnie to były
puste słowa, nie nazwa bynajmniej. Ludzie byli równi sobie, a ja czułam się
nierówna wszystkim wokół. Ludzie wołali „Solidarność”, a ja widziałam
„Pazerność” (nie koniecznie na pieniądze, na Ŝycie, na sukces, na własne
JA) Co słowo – to wyraz wątpliwy. Dziś teŜ nie jest lepiej, przeciwnie,
nazwy wręcz kłamią, jeśli przedtem tylko koloryzowały rzeczywistość.
Na czym ma polegać moja Ŝyciowa misja? Mam pisać? Ale co? Moje
powieści nagradzano w konkursach, wypłacano mi odszkodowanie i
odstępowano od publikacji. Nawet gdy miały dofinansowanie ze źródeł
publicznych. Nie byłam Ŝadnym wywrotowcem, Ŝadna oficjalna cenzura nie
miała nic przeciwko, nie miałam nigdy wrogów, więc co? Zlokalizowałam
astrologicznie – Ŝe to Uran psuj w opozycji do wszystkich waŜnych miejsc w
moim horoskopie. Zwłaszcza do Słońca, Wenus i Merkurego.
Im jestem starsza, tym bardziej skłaniam się do przekonania, Ŝe
źródło problemu leŜy we mnie – w moim rozumieniu świata. W jakiś sposób
zostałam stworzona na podobieństwo hybrydy albo obojnaka. Jak
centaury, a wśród nich Chiron. Kiedy wprowadzę tę nazwę do Gooogli
wyświetlają mi się następujące kategorie: Chiron Płock i Chiron Józefów,
lecznice weterynaryjne, opinie, cennik, weterynarz, ogłoszenie i lecznica.
Uparcie kasuję dodatek „Płock” ale wyświetla się spis innych lecznic
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(Dlaczego Płock jest przed Józefowem?). Chiron mitologia na n-tej stronie.
Po trzykrotnym kasowaniu cholernego Płocka wreszcie zostaje sam Chiron i
pojawia się Wikipedia. Mamy więc słowo: Chiron (Chejron), ale wyraz w
tym wypadku nie jest wcale zapisem słowa. Chiron nie jest mitologicznym
uzdrowicielem, ale kilkoma innymi lecznicami weterynaryjnymi,
porównywarką ich cen, ewentualnie planetoidą, a właściwie dziesiątkami
wcieleń tych instytucji: oddziałami, sklepami, punktami pomocy. Czy to jest
ten świat w którym urodziłam się i Ŝyję?
O czym tu nauczać? W wieku siedemdziesięciu i jeden (prawie) lat
nie wynajdę aplikacji przywracającej znaczenia słowom, narzucającej
odpowiadający im wyraz; mam nawet problemy z poruszaniem się w
internecie (z powodu ograniczonych kontaktów osobistych nie mam czasem
kogo spytać). Jak mam więc nauczać? Kogo? I po co? – skoro mój świat
jest dla nich z innej planety?
Ot przykład: pewien znajomy na Facebooku przestrzegł mnie,
Ŝebym przypadkiem nie podawała, Ŝe nie zna mnie osobiście, niestety
ostrzeŜenie wpłynęło później niŜ moje potwierdzenie znajomości. Spytałam
go co za róŜnica, na co on odpowiedział, Ŝe mogą mu zablokować z tego
powodu konto. Nie mogę tego zrozumieć. Czy wracam z powrotem do
czasów gdy ktoś narzuca mi kogo mam nazywać przyjacielem? Związek
Radziecki tak, a USA nie? Iksińską tak, a Igrekowskiego nie, bo wyśledzą i
ukarzą? Jak wobec czego ktoś moŜe mieć bezkarnie tysiące znajomych?
Czy to takŜe jest róŜnica między słowem „społeczność”,
a wyrazem tego słowa?

Katarzyna Urbanowicz
Babcia ezoteryczna Sezon drugi: wstęp na końcu
To jest ciąg dalszy, a wszystkie dalsze ciągi prowadzą nas niekoniecznie tam gdzie
byśmy chcieli dojść. Więc wstępne ideolo pominę, moŜliwe, Ŝe zastąpię go
posłowiem, o ile tego posłowia nie zapisze za mnie Ŝycie
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Pisz nowy odcinek »

komentarze

1. Roznica • autor: Ewa Maria Piasecka2013-10-30 21:05:33

Mnie sie wydaje, ze "wyraz" to cos co jest napisane przez kogos - jest i juz "ktos mial
na mysli swoja interpretacje i uzyl tego a nie innego wyrazu " . "Slowo" - to to jak ja
odczytuje ten wyraz , jaki "dzwiek" i "wymowe" podloze pod obraz=wyraz - za tym
kryje sie indywidualna interpretacja . "Wyraz" mozna zdefiniowac przez opis ,
"Slowo" - brzmi w uszach .....
Popraw

Usuń

2. ...... cd • autor: Ewa Maria Piasecka2013-10-30 22:43:06

http://www.youtube.com/watch?v=LGUKy477AHQ&list=RD02ZDUjt6iH52E
3. Tak • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-31 02:01:38
Tak jest, intuicyjnie "słowo" to dźwięk, a "wyraz" to zapis słowa. I tą definicją kierują
się ustawodawcy. Ale to nie jedyna moŜliwość rozumienia tych terminów. Słowo nie
musi być dźwiękiem, moŜe być zamysłem (Na początku było Słowo...), a wyraz
realizacją.(np. dźwiękiem, który został juŜ wypowiedziany, zapisem dokonanym itp.)
Jest więcej moŜliwości. O którą we śnie chodziło?
Popraw

Popraw

Usuń

Usuń

4. Dziękuję • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-10-31 02:04:19
Dziękuję za link, kojąca muzyka, szczególnie w nocy
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5. Slowo • autor: Ewa Maria Piasecka2013-10-31 09:44:23

Czasami wydaje mi sie, ze "Na Poczatku byl dzwiek ... " wibracja, poruszenie "strun" i
wszystko sie zaczelo ...... Dzwieki , slowa przyjmujemy w inny sposob , slyszymy czujemy - interpretujemy , poruszamy w srodku i laczymy wiele "zmyslow" . Mozemy
zamknac oczy i slyszymy-widzimy . Wyraz zapisany podlega interpretacji "rozumu" ,
tutaj mozna sie odwolywac do tego "co jest zapisane, napisane,..., zdefiniowane,
zinterpretowane na pismie w innym rozdziale,.. " - niejako uporzadkowane i "pod
kontrola" . W zasadzie mozna by rzec, ze slowo - zycie , wyrazy - sa niejako juz
"martwe" . Zyjac uczymy sie przedewszystkim Siebie .. ale to jest najtrudniejsze
zadanie ... choc bardzo zajmujace :)
6. 'Nienazwane nie istnieje,... • autor: Jo2014-03-06 15:48:49
'Nienazwane nie istnieje, ale jeśli je nazwać, czy to coś zmieni w jego istnieniu?'
Dlaczego mialoby nie istniec? Czy nie otacza nas mnogosc nienazwanego? Nazwa lub
sam akt nadawania imienia zmienia sytuacje dla nazywajacego. W kontekscie koni,
ktore przyciagnely mnie do tego tekstu- tych nazwanych nie jemy, tych zjadanych
ludzie nie nazywaja lub zapominaja ich imie. Inna historia o Koniu i Imieniu to Lotnaklacz przynosila nieszczescie w powiesci (ludziom i sobie), potem podczas krecenia
ekranizacji klacz odtwarzajaca jej role nabija sie na rzucona lance i ginie; po latach
klub jezdziecki o tej nazwie zostaje podpalony razem z konmi i psami w srodku (za
brak polskich znakow przepraszam- taka klawiatura, chwilowo).
7. mglista obietnica zrozumienia • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-03-07
09:14:31
Jako Strzelec urodzony w Roku Konia potwierdzam, Ŝe poza jego nazwami i
związkami oraz przynaleŜnymi mu archetypami jeszcze coś jest. Gdyby jednak chcieć
odnaleźć dla tej rzeczy (przymiotu) nazwę nie udałoby się bez wypełnienia wielu
stron informacjami, ich połączeniami i skojarzeniami między nimi. Póki jednak nie
odnajdziemy jednej nazwy, nie wyrazimy jednolitej interpretacji tej rzeczy, nie
ogłosimy jej wszem i wobec, nie zbanalizujemy i nie przeŜujemy - jest tylko mglistą
obietnicą zrozumienia.
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31 października 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (72)

72. Koń jaki jest (2)
czyli jak mamy się kopać z koniem
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

(Fotografia Jerzego Płaczka)
Wracam więc do źródła: Koń z Jeziora z „Bestiariusza
germańskiego”. Pewna brzydka, ale silna dziewczyna dosiadła spotkanego
bäckahästa i nawet pobiła go, gdy ten chciał ją utopić. Znała jego
prawdziwe imię, więc musiał się jej podporządkować. Ale zawsze knuł
zemstę. Gdy dosiadła go, tym razem z małym dzieckiem, znowu próbował
ich oboje utopić. Ale ona przyłoŜyła mu Ŝelaznym przedmiotem, a wiadomo,
Ŝe demony boją się Ŝelaza. Koń-demon uciekł i nie zagraŜał juŜ ludziom.
Zapewne owa dziewczyna była olbrzymką.
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Jaki stąd wniosek wynika dla mnie osobiście? Kobieta moŜe
zwycięŜyć demona jedynie płosząc go, a siły dodaje jej Ŝelazo oraz
posiadanie dziecka. Nawet olbrzymka nie ma moŜliwości zwycięŜyć w
równej walce. Opanowanie konia przez nazwanie go właściwym imieniem
jest tylko chwilowe, epizodyczne. To co mnie najbardziej interesuje – skąd
znała prawdziwe imię rumaka – nie jest dostępne. Opanowanie WYRAZU
sprawy nie załatwia.

W mitologii germańskiej konie związane były z

bardzo wieloma aspektami wiary i Ŝycia. Występowały w roli militarnej
(zwierzęta bogów-wojowników), jako patroni płodności, pełniły funkcje
wróŜebne oraz związane z sądownictwem. W ksiąŜce Artura Szrejtera
„Bestiariusz Germański” (moja recenzja:
http://www.taraka.pl/moja_przygoda_z_potworami) autor sugeruje, Ŝe
dzięki swojej roli w systemie wierzeń ucieleśniały takŜe bogactwo i prestiŜ.
W opisie hasła: „konie” we wspomnianej ksiąŜce doczytałam się teŜ, Ŝe
spoŜywanie mięsa świętych koni przez pogańskich Germanów było
czynnością kultową, symboliczną i dlatego juŜ we wczesnym średniowieczu
na zachodzie Europy Kościół zwalczał spoŜywanie koniny. Nie słyszałam o
takim zakazie na terenach Polski, ale moŜliwe, Ŝe jedzenie bezkartkowego
końskiego mięsa w czasach słusznie minionych nabierało dzięki temu
równie symbolicznego znaczenia, a przez przypadek i ja w takich misteriach
uczestniczyłam. W Polsce raczej się go nie jada, choć jest smaczne, trochę
bardziej słodkie niŜ wołowina. Gdzieś więc w nas tkwi to tabu i trzeba
politycznej zawieruchy, Ŝeby przestało działać.
W pewnej ksiąŜce przeczytałam wskazówki jak odnaleźć swój totem i
choć nie było tam mowy o koniach, podejrzewam, Ŝe właśnie koń jest
moim totemem. Podobno zwierzę-totem wybierające sobie człowieka (bo
nie człowiek dokonuje wyboru, a zwierzę) w realnym Ŝyciu moŜe ukąsić
osobę, a to w celu „zaszczepienia” jej swojej osobowości. Mnie koń nie
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ukąsił ani nie kopnął, ale jadłam jego mięso, więc moŜe w ten sposób mnie
wybrał?
Za „Bestiariuszem germańskim” podaję takŜe inne cechy i
powołania końskich demonów. Konie mogły być teŜ wysłannikami krainy
zmarłych oraz zwierzętami szamańskimi, o czym świadczą liczne legendy.
Często związane były z Ŝywiołem wody, podobnie
jak nenniry łączące końską postać demona z Ŝywiołem wody. Były piękne i
oszukańczo potulne, wabiły dzieci, zachęcały je Ŝeby dosiadły rumaka, a
wówczas rzucały się w toń, aby je utopić. W pewnej baśni islandzkiej
uratował się jeden z trzech chłopców, którego koledzy dosiedli koniademona, oświadczając, Ŝe nie ma ochoty na... W zdaniu tym znajdowało się
zaprzeczenie – po islandzku nenni. Prawdziwe imię demona brzmiało
„Nennir” i będąc on pewnym, Ŝe chłopiec je wypowiedział, czmychnął i
utopił tylko dwóch nieszczęsnych jeźdźców. I tu mamy do czynienia z
motywem zwycięŜenia przez nazwanie, wypowiedzenie imienia
(niekoniecznie jednostkowego, indywidualnego). Ta zasada władzy nad
nazwanym, występująca w pieśniach Eddy została wykorzystana w
powieściach fantasy Ursuli Le Guin w cyklu o Ziemiomorzu.
W Skandynawii takimi potworami były niksy. Przybierając postać
męską piękną grą na instrumentach strunowych ściągały nad wodę kobiety
i dzieci, po czym je topiły. I tu jedynym sposobem na nie było
wypowiedzenie ich imienia (nazwy). Na terenach niemieckich występowały
takŜe niksy kobiece, mające czasem od pasa w dół postać ryby, czasem zaś
końską. One polowały na męŜczyzn. W czasach nowoŜytnych skrzyŜowano
je z syrenami.
Wracam jednak do Centaurów i zodiakalnego Strzelca.
Przeczytałam gdzieś zdanie na temat integracji ducha i zwierzęcego ciała w
tych postaciach. Mój patron, Strzelec, odbijałby zgodnie z tym poglądem
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dwojakość mojej natury: ludzkiej i zwierzęcej. Trywializując: głowa myśli, a
nogi chodzą. Przyjęło się uwaŜać, Ŝe to jednoczenie powinno wskazywać na
konieczność dostrzegania części zwierzęcej swojej natury, oczywiście
aprobatę dla niej i doznawanie satysfakcji, Ŝe się ją posiada. Nikt juŜ dziś
poza epigonami świata minionego raczej nie uwaŜa, Ŝe zwierzęca część nas
hamuje, przeszkadza. MoŜe tylko w starej astrologii medycznej twierdzi się
czasem, Ŝe nogi Strzelca są jego słabą stroną, moŜe tylko toczy dyskusje,
czy całe nogi, czy kolana, biodra lub uda. A moŜe kręgosłup?
Idąc pod prąd panującym poglądom sądzę, Ŝe w rzeczywistym
Ŝyciu zwierzęca część naszej natury słuŜy nam wówczas, gdy jesteśmy
młodzi – a i to nie zawsze. Na starość raczej przeszkadza. Moim zdaniem
to, co w nas zwierzęce, pokazuje jak daleko odbiegliśmy od stanu
idealnego, którego formowanie i rozpatrywanie jest domeną ludzkiego
intelektu. Zwierzęca część natury moŜe tylko odczuwać najwyŜej dobrostan,
a i to rzadko. Czy człowiek, kobieta lub męŜczyzna pogodzeni z sobą i swoją
rolą biologiczną i kulturową powinni odczuwać ból istnienia? Czy babcia
powinna oceniać wnuki zamiast opiekować się nimi (nie mówiąc juŜ o
zmaganiu się z metodami kradzieŜy „na wnuczków”)? Czy na stare lata
powinnyśmy, my kobiety uczyć się nieufności? A męŜczyźni zaczynać dzień
od „małpki” i toczenia nieŜyczliwym okiem po okolicy?
Pewien pan zjawia się u znajomej wdowy i mówi jej, Ŝe dopóki miała
męŜa, nie próbował się przymilać ale teraz, gdy ona jest wolna... Ona
martwi się, Ŝe on moŜe nie tak na powaŜnie... Dlaczego ja myślę wówczas
nie o tym panu, o osładzaniu owej wdowie samotności, a o księdze
wieczystej, w której zapisano jej dom i gospodarstwo? Dlaczego
zastanawiam się na ile jego zainteresowanie wiąŜe się z potrzebą wiktu i
opierunku?
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A moŜe, jeśli nie ludziom, powinnyśmy ufać bez zastrzeŜeń
zwierzętom? Lub moŜe raczej uczyć się od nich czegoś innego, niŜ Ŝyczą
sobie ich miłośnicy?
Nie zapomnę artykułów prasowych i zdjęć, gdy pokazywano
zagłodzone i zdane na siebie konie, nie karmione i nie zaopiekowane,
bowiem właściciel ich (i własne) istnienie po prostu sobie odpuścił. Był juŜ
stary i nie wiadomo, o czym pamiętał, a co zapomniał, co chciał, a z czego
zrezygnował. Te przepychanki między sołtysem, wójtem, a towarzystwem
przyjaźni. Ten brak funduszy i dobra wola jedynie na pokaz. Powtarzam –
nie znam się na koniach, ale tu przecieŜ one były najwaŜniejsze, choć stały
się podstawą wzajemnego przerzucania odpowiedzialności. Urzekła mnie ich
wola Ŝycia; chude, zagłodzone, zmarznięte, ale stwarzały wraŜenie, Ŝe
wiedzą o co w tych wszystkich konfliktach chodzi i rozumieją to. Akceptują
takŜe fakt, Ŝe przyjdzie dzień, gdy nogi pod nimi się załamią i nie będą
miały juŜ nic do dodania. Czasami wydaje mi się Ŝe ja, zodiakalny Strzelec
jestem takim koniem, myślącym na wspak tego, co interesuje ludzi w ich
losie.
Kobiety dzisiaj są inaczej wychowywane. Świadome swoich praw,
nawet do odczuć. Mamy podobno prawo do orgazmu, na przykład. Czy
będą potrafiły godzić się z tym, Ŝe Ŝycie nie gwarantuje nikomu niczego,
mimo zapisanych lub z góry przyjętych praw? śe jeśli coś moŜe kogoś
przeorać to na pewno przeora? I Ŝe jeśli trafi się im coś takiego,
zmieniające Ŝycie od podstaw, to Ŝadna psychoterapia nie pomoŜe. Trzeba
po prostu wiedzieć, Ŝe człowieczy los jest nieprzewidywalny. Czasami się z
nim godzić, jeśli nie ma innego wyjścia. Jak zwierzęta.
Moja prawa noga słabo się porusza w biodrze. Mam synów więc
musiałam poddać się – udać do pedikiurzystki w celu obcięcia paznokci – a
reszta jak piling i inne zabiegi to juŜ nowoczesność. Dziecka urodzonego w
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czasie II wojny światowej nie uczono szacunku i pielęgnacji własnego ciała.
Dziecko takie chowano do tego, aby przeŜyło. Hartowano je, w zimie
polewając lodowatą wodą z kranu. Ciotka, przyjaciółka mamy, kaleka,
garbuska – jak wtedy niepoprawnie politycznie mówiono – przeŜyła
Oświęcim, bo codziennie myła się lodowatą wodą. Nie dała się czerwonce –
piła wodę przegotowaną i nie walczyła o zepsute odpadki. Dla mojej mamy,
wysportowanej i pełnej Ŝycia kobiety była wzorem. Owocem tego
wychowania i poglądów, leczenia nerwowości zimną wodą jest moja zła
tolerancja zabiegów wokół swojego ciała. śadna przyjemność, choć stopy
są wypielęgnowane, namaszczone i pozbawione zrogowaceń, odcisków.
Wychowywano mnie przecieŜ po to, by znosić głód, chłód, wygnanie i
tułaczkę. Ćwicząc zwierzęcą część mojej natury.
Myślę o koniach z tego filmu – one teŜ, jak dawni ludzie, nauczone
były tego – Ŝeby przeŜyć. MoŜliwe, Ŝe sądziły (jeśli to nawet nie było w ich
myślach po ludzku sformułowane), Ŝe to ostatni egzamin ich Ŝycia. Czy ma
jakieś znaczenie, Ŝe sołtys nie miał pieniędzy na karmę? Albo, Ŝe wójt
walczył z sołtysem, a właściciel stadniny miał taką czy inną opinię
psychiatrów? PrzeŜyły albo nie.
Jednak to wszystko jest z gruntu nieuczciwe. Wzięliśmy na siebie
odpowiedzialność za zwierzęta, a nie potrafimy właściwie ocenić zwierzęcej
postaci swojej natury, idealizując ją i miotając się od jednej mody na
poglądy do drugiej.
Takie refleksje budzi we mnie postać Chirona (Chejrona).
Kontrowersyjny nauczyciel (bo wychowywał ukazując okrucieństwo),
zraniony uzdrowiciel (bo sam siebie nie potrafił uleczyć). I tu z powrotem
dochodzę do róŜnicy między SŁOWEM a WYRAZEM, której ucieleśnieniem w
szerszym znaczeniu moŜe być postać mitologicznego Chirona.
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T.S. Eliot, jeden z najznakomitszych poetów angielskich w wierszu
„The hollow men” pisał:
Between the motion
And the act
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom
Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow
Life is very long
Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom
For Thine is
Life is
For Thine is the
Wiersz ten ma wiele tłumaczeń. Mnie najbardziej odpowiada
tłumaczenie Andrzeja Piotrowskiego (PIW 1960):
Pomiędzy zamiarem
A czynem
Kładzie się Cień
Albowiem Twoje jest Królestwo
Pomiędzy pomysłem
A dziełem
Pomiędzy wzruszeniem
A odczuciem
Kładzie się Cień
śycie jest bardzo długie
Pomiędzy Ŝądzą
A spazmem rozkoszy
Pomiędzy moŜnością
A istnieniem
Pomiędzy istotą
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A jej zstąpieniem
Kładzie się Cień
Albowiem Twoje jest Królestwo
Albowiem Twoje jest
śycie jest
Albowiem Twoje jest
AŜ pragnie się dodać:
Pomiędzy słowem a wyrazem kładzie się Cień...

Katarzyna Urbanowicz
komentarze

1. I doczytałam się • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-11-01 13:54:58
Doczytałam się, Ŝe w chińskim horoskopie teŜ jestem KOŃ!
A moim drzewem jest jesion.
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04 listopada 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (73)

73. Czarownic mamy najwięcej w Facebooku (1)
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Czarownic mamy najwięcej w Facebooku. Ja juŜ poznałam kilka, na
ogół młode i ładne – sądząc z fotografii. Nawet kiedy przemalują swoje
buzie na zielono i czarnym tuszem wyrysują zmarszczki. Niestety, nie chcą
napisać na swojej osi czasu jak czarują, widać uwaŜają to za tajemnicę
handlową. Lubią na przykład Heyach, T-Mobile, jakieś sklepy z butami,
jakby miotły do kontaktów z siłami pozaludzkimi im nie wystarczały, a latać
moŜna teŜ boso jakby co. Zachęcają do grania w jakieś gry. Reklamują to i
tamto. Nie napiszą jednak, skubane, czy istotnie latają w powietrzu i jakie
maści do tego latania stosują. Przyjaźnią się z wilkami, lubią w kaŜdym
razie ich zdjęcia. Koty, nawet czarne, juŜ chyba w tym świecie, nie są
modne. Cytują jakieś inspirujące (podobno) myśli w rodzaju: „miej własne
zdanie”, w dodatku nie własne, tylko zaczerpnięte z internetowego zbiorku
(jak dotychczas jednego tylko!). No pewnie, dziewczyno, gdybyś takie
własne zdanie miała, nie zapisałabyś się do Facebooka jako czarownica Lola
(imię zmienione) tylko wymyśliłabyś coś mniej modnego i bardziej
indywidualnego. Miałabyś własne mądre myśli, a nie wyszperane u kogoś.
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Holenderskie czarownice na lampie (zwraca uwagę sąsiedztwo ksiąŜek z astrologii!)

Wątpię teŜ w ich umiejętności czarowania tych czarownic, poniewaŜ
problemy mają takie jak wszyscy. Narzekają na Tuska (ze złości piszą go z
małej litery) i szarą rzeczywistość, protestują przeciwko wczesnemu
wysyłaniu dzieci do szkoły, pasjonują się zdrowym Ŝywieniem zamiast
zaczarować byle jakie jadło, Ŝeby było zdrowsze, albo wręcz je wyczarować,
Ŝeby nic nie kosztowało. Kiedy popadają w sentymentalny nastrój, bredzą
coś o takim czy innym świętym i jego światłym przykładzie męczeńskiego
umierania, nie zdając sobie sprawy, Ŝe są wyklęte przez Kościół za samo
swoje miano. Cieszą się jakimiś dyniami i generalnie rzecz biorąc są za
Halloween czyli po prostu przebierają się za czarownice. Na udostępnianych
obrazkach są młode i śliczne oraz seksowne – co zapewne jest wynalazkiem
męskim. Postanowiłam jednak podejść do zagadnienia naukowo i
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spróbować je sklasyfikować. Myślę, Ŝe wszystkim czarownicom, takŜe Loli
(imię zmienione) przyda się wiedza, gdzie w hierarchii się znajdują i na
jakim są etapie wtajemniczenia.

Holenderska wiedźma (zwraca uwagę towarzystwo sylwetki czarnego ptaka
zapobiegającego rozbijaniu się o szyby)
Zacznę oczywiście od informacji z ksiąŜki „Demonologia germańska.
Duchy, demony i czarownice”, którą otrzymałam dzięki uprzejmości autora,
Artura Szrejtera (o innych jego ksiąŜkach pisałam w „Tarace”), po ostatniej
recenzji, gdzie napisałam, Ŝe oczekuję na wypłatę emerytury, Ŝeby kupić
inne jego ksiąŜki (Wielkie dzięki Arturze!).
Czarownice świata germańskiego są o tyle waŜne, Ŝe w naszej
kulturze zaczerpnęliśmy większość wiedzy o nich właśnie z tego świata;
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naszej słowiańskiej kulturze i kulturom ludowym chyba raczej były bliskie
wiedźmy. Najlepszy dowód, to Ŝe, o ile się nie mylę, w Polsce spalono
zaledwie kilka czarownic, albo nawet i nie tyle. W młodości czytałam
powieści Kraszewskiego, zwłaszcza pasjonowała mnie ksiąŜka „Kunigas” w
której autor stara się rekonstruować litewskie tradycje prasłowiańskiej
wiary, ale kto dziś czyta takie ramoty, a mnie ksiąŜka utknęła gdzieś w
trzecim rzędzie jednej z najwyŜszych półek. Samodzielnie tam nie wejdę
(babcie najczęściej trafiają do grobu prosto ze stołków przystawionych do
wysokich półek lub okien). O ile jednak pamiętam, bohaterka była czymś w
rodzaju jasnowidzącej dziewicy-kapłanki i pierwowzorem młodych
wróŜbitek, zdolności których zaleŜały od zachowania dziewictwa. Swoje
zdolności utraciła, gdy spotkała odpowiedniego męŜczyznę. Z drugiej strony
wiem, Ŝe Kraszewski studiował wierzenia ludowe (mam jego dziennik z
podróŜy po Podolu) i trudno mi się zorientować, gdzie kończy się chcący
zachować obiektywizm badacz, a zaczyna obyczajowo zachowawczy Polak.
Strony rodzimowiercze są pełne katolickiej retoryki a`rebous, co nie skłania
do traktowania ich jako pełnoprawnego źródła.
Germańskie czarownice obejmowały wiele rodzin i miały kilka
kategorii. Ich pochodzenie wiązało się z ogólnogermańską boginią płodności
i śmierci. W czasach chrześcijańskich religia i mitologia pogańska zostały
zniszczone, a z dawnych wierzeń przetrwała tylko demonologia, zajmująca
się stworzeniami niŜszej rangi; sprawy duchowe zawłaszczyła bowiem
panująca religia. Średniowieczne czarownice były wariantem tych
wcześniejszych, zuboŜonym, przetworzonym przez ludową kulturę i
wierzenia chrześcijańskie. Demonologia nadal ewoluuje i jej przejawem są
teŜ facebookowe czarownice, zdecydowanie róŜniące się od swych dawnych
pierwowzorów. Ale o nich napiszę w drugiej części, gdy zbiorę więcej
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materiałów.

(schemat z ksiąŜki Artura Szrejtera)

Nazwa niemiecka Hexe (czarownica) pochodzi od średnio-wysokoniemieckiegohecse, a to z kolei jest uproszczeniem z języka staro-wysokoniemieckiego hagzissa. Pokrewne są im
staroangielskie haegtesse (współcześnie w angielskim forma skróconahag) i
nazwy niederlandzkie. Najprawdopodobniej w samych początkach nazwy te
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określały „duchy miejsc” – choć nie zachowały się do dziś. Na pewno z nich
wynika geneza „Białych Dam”. Innym określeniem na wiedźmę jest
angielskie witch(pochodzenie słowa i jego rozwój pominę; ciekawych
odsyłam do ksiąŜki Artura Szrejtera).
Ogólny obraz czarownicy jest dość jednolity: stara, z długim nosem,
kotami i węŜami, podróŜująca na miotle, zazwyczaj ma złe intencje (chyba
Ŝe jej się zapłaci). Jest siódmą córką siódmej córki czarownicy. Mieszka na
odludziu. Poluje na dzieci (jak Baba Jaga) lub młodych męŜczyzn, których
uwodzi w celu zdobycia ich nasienia, i mimo, Ŝe jest stara i brzydka, czasem
jej się to udaje. Całuje szatana w tyłek na Łysej Górze, gdzie odbywa swoje
zjazdy i misteria. Nie znajduje w spółkowaniu z nim radości, bowiem
członek szatana jest lodowato zimny. Ale kult to kult, czego się nie robi dla
idei!
W czasach średniowiecznych do jednego worka z czarownicami
wrzucono takŜe znachorki, zielarki, wieszczki, zamawiaczki, kapłanki kultów
płodności i innych dawnych wierzeń, szamanki, akuszerki, trucicielki i
wszelkie odmiennie zachowujące się niŜ inne kobiety – np. chore
psychicznie. TakŜe sąsiadki mamroczące coś nad cudzymi garnkami
suszącymi się na płocie albo nad świeŜo udojonym mlekiem, gdy jesteśmy
podejrzliwi z natury. Postaci czarownic trafiły takŜe do literatury wysokiej
(Makbet Szekspira) i do niŜszego lotu, jako tło, bądź bohaterki róŜnego
rodzaju opowieści.
Ja ze swojej młodości przypominam sobie francuski film „Czarownica”
z Mariną Vlady w roli głównej. Bohaterką była współczesna dziewczyna
mieszkająca w głuchej puszczy, przedzierająca się przez zarośla w
obszarpanej malowniczo sukience, poznająca „normalnego” chłopca,
zakochująca się w nim i dla niego wychodząca z leśnej głuszy, za co
mieszkańcy wsi ukamienowali ją (chyba) - o ile dobrze pamiętam. Na
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dzisiejsze czasy historyjka banalna, wówczas jednak była całkowitą
nowością. Wprawdzie film był czarno-biały; najbardziej erotyczną sceną był
pocałunek (z umiarkowanym przytuleniem), jednak w rzeczywistości
wczesnego PRL (jeszcze za Stalina) sam fakt, Ŝe poświęcono go postaci
potępianej ze wszystkimi przesądami, (burŜuazyjnymi i nie) był ekscytujący.
Film był dozwolony od 18 lat, a mnie, mimo moich dwunastu czy trzynastu
udało się dostać jako jedynej z koleŜanek. W dodatku sukienka blond
czarownicy miała taaaaki dekolt, sukienkę przed kolana (jak w ostatnich
latach przed wojną), a w Polsce wzorcem były biodrzaste murarki w
kombinezonach roboczych, w święta państwowe poubierane w białe bluzki
z kołnierzykiem pod samą szyję i czarne spódniczki do pół łydki, plus
fildekosowe pończochy i czarne półbuty. Włosy miały krótkie i pokręcone (w
naturze rzadziej występujące, więc tania sztuczna ondulacja paliła je i
wyglądały jak matowe siano), a tu za szczupłą pięknością o skośnych
oczach powiewała fala lśniących, długich i prostych, jasnych włosów. JakŜe
ja Ŝałowałam, Ŝe mnie się włosy kręcą (nie umiano ich wówczas prostować)
i Ŝe musiałam je obciąć i chodzić w paskudnych brązowych,
powykrzywianych, sznurowanych butach do kostek zamiast śmigać po
krzakach boso. Nie bez znaczenia było i to, Ŝe Marina Vlady miała
poplamioną sukienkę, a nieznośni rodzice pilnowali dzieci, Ŝeby były zawsze
czyste. Pół zeszytu zakleiłam fotografiami „czarownicy”. Była dla mnie
wzorem i idolką.
Nie miałam pojęcia, Ŝe mnie udało się dostać na ten film właśnie z
powodu szopy kręconych włosów, wyglądających jak wieczna ondulacja.
Moje koleŜanki, po dziecinnemu prostowłose, nie miały szans. Było to w
nieistniejącym juŜ od dawna Ŝoliborskim kinie „Tęcza”, źle, albo wcale nie
wentylowanym, ze skrzypiącymi krzesłami i kurzem kłębiącym się w smudze
Ŝółtawego światła z projektora i nudnymi przerwami na zmianę taśm. Bilet
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kosztował 1 zł 80 groszy i kaŜde dziecko taką kwotę łatwo zdobyło. Tylko
trzeba było zostać wpuszczonym na salę. JeŜeli juŜ się udało, oglądany
świat za sprawą „Czarownicy” odmieniał się całkowicie. JeŜeli chcecie to
sobie wyobrazić, pomyślcie o podobnym filmie oglądanym przez
północnokoreańską uczennicę w mundurku – bo u nas tak właśnie było
(tyle Ŝe ze Stalinem a nie Kim Ir Senem – dziadkiem obecnego „Słoneczka”)
Dodam tylko, Ŝe wyczytałam gdzieś ostatnio, iŜ szanowny Kim Dzong Un
wydał dekret o dopuszczeniu kolejnej fryzury dla kobiet, bez konieczności
uzyskiwania odrębnego zezwolenia. U nas dekretów nie było ale i tak
obowiązywała jedna fryzura.
„Czarownica” jako film i jako pojęcie była kontestacją ówczesnego
świata, ale fakt, Ŝe ją ukamienowano, spowodował zezwolenie na projekcję
w czasach słusznie minionych. Ówcześni stalinowcy nie przypuszczali, Ŝe
nastoletnie dziewczynki będą go inaczej oglądały niŜ wytrawni ideolodzy i
kulturoznawcy z Mysiej. I chwała im za to!!!
Na koniec dodam, Ŝe istniała męska odmiana – czarownik, choć
pełniła inne funkcje niŜ czarownica. Tu poniŜej holenderska wersja:
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Uwaga: fotografie ( i o wiele więcej) zawdzięczam gościnności mojej
koleŜanki z Holandii, która jest zbieraczką przejawów ezoteryki w świecie
germańskim.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze

1. Czarownice - dzisiaj • autor: Ewa Maria Piasecka2013-11-04 11:02:10

Powyzszy schemat rzeczywiscie ladnie pokazuje jak "wrzucono wszystko do jednego
kotla" i spopularyzowano obraz "Brzydkiej Starej Damy z haczykowatym nosem "
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budzacej strach i niejako odraze ze wzgledu na "brzydote zewnetrzna" .... taki byl cel
.
Dzisiaj to sie tez "odradza" - cokolwiek to oznacza jako "religia" ( to chyba nie jest
najwlasciwsze slowo ) Wicca - za Wikipedia (nomen omen)
Obecnie wyznawcy religii Wicca uwaŜają się za kontynuację staroŜytnych kultów
czarownic. „Czarownica” jest określeniem, które dotyczy kobiet jak równieŜ
męŜczyzn. Nawiązując do angielskiej nazwy "witch", która odnosi się do obu płci,
dlatego często męŜczyźni-wyznawcy Wicca nazywają siebie czarownicami.
Popraw

Usuń

2. No ale po polsku • autor: Wojciech Jóźwiak2013-11-04 11:38:55
No ale po polsku o męŜczyźnie nie moŜna powiedzieć "czarownica" tak samo jak nie
moŜna powiedzieć "pielęgniarka" ani "nauczycielka" -- gramatyka nie pozwala.
Zresztą germański lub zachodnio-europejski "mitem" czarownicy jest inny niŜ u nas.
Znana mi z rodzinnego przekazu moja etniczna kultura łowickiej wsi nie uŜywała
słowa-pojęcia "czarownica". Słowo to było ksiąŜkowe. Własnym określeniem było
"baba-jędza". nie czuję się specjalista od czarownic, ale warto by było, Ŝeby ktoś
spod pop-kulturowo-hollywoodsko-hexenhammerowych nawarstwień wydobył to, co
w idei czarownicy było oryginalnie nasze słowiańskie. Tymczasem moja ulubiona La
Strega Polacca:

Popraw

Usuń

3. Ciekawe wspomnienia. Moje... • autor: inaus2013-11-05 22:33:07
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Ciekawe wspomnienia. Moje dotyczą co najwyŜej "Akademii Pana Kleksa" i "Konika
Garbuska" na dusznej i zatłoczonej sali gimnastycznej w późnych latach 80-tych.
Moja babcia wspominała objazdowe kina sprzed wojny-filmy były denne, za to na sali
w ciemnych kątach były ciekawe widoki:)
4. Jak to drzewiej bywalo • autor: Ewa Maria Piasecka2013-11-07 12:00:24
Jab by tu miec "biblioteke" linkow pt. "Co juz inni odkopali" ?_?

http://slowianolubia.blogspot.com/2013/08/zapomniane-zroda-v-sowianskie.html

Zapomniane źródła V - słowiańskie czarownice w najstarszych zapisach

Słowiańska wiara w powszechnym osądzie kojarzy się najpierw z czarownicami, owymi
wszystkimi wioskowymi mądrymi babkami, wiedźmami oraz szeptuchami, które nadal moŜna
spotkać w trakcie podróŜy po małych wioskach i wioseczkach naszego Polesia. I faktycznie
są one do dzisiaj najwymowniejszym przykładem tego, Ŝe tradycje pogańskie nie słabną.
Jednak instytucja wioskowej babki, do której chodzi się z róŜnymi boleściami, to takŜe
wymowna ilustracja, jak silna była pozycja kobiety w społeczeństwie słowiańskim. Na tyle
silna, Ŝe ośmielała się konkurować z innym wioskowym „autorytetem” czyli plebanem.
Ów wysoki status słowiańskiej kobiety (nie tylko wiedźm) wiąŜe się z silnymi zaszłościami
kultury plemiennej, kiedy to kaŜda jednostka, bez względu na płeć, była odpowiedzialna za
przetrwanie szczepu. I choć pozycja kobiet w świecie germańskim i celtyckim była
porównywalna w okresie wczesnego średniowiecza, to jednak nie uchroniło to ich przed
stopniową deprecjacją, stopniowym obniŜaniem pozycji, aŜ do czasów Oświecenia. Z jednej
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strony odpowiedzialną za ów proces były przemiany społeczne i gospodarcze. Z drugiej
strony proces ów wspierało, a często świadomie nim kierowało, chrześcijaństwo,
postrzegające kobietę głównie jako „naczynie grzechu”, istotę, która odwodzi męŜczyznę od
najszczytniejszego celu – wyrzeczenia się prokreacji. Na terenach słowiańskich ów proces nie
zaszedł tak daleko, jak w innych krajach Europy. MoŜna nawet mówić o zjawisku
odwrotnym: wysoka pozycja kobiety i jej prawa zostają zagwarantowane prawnie. Nadto
kobiece prerogatywy doznawały jeszcze większego poszerzenia w niepisanym prawie
zwyczajowym i obyczaju. To wszystko sprawiało, Ŝe płeć piękna cieszyła się w krajach
słowiańskich wolnością i swobodą, która wprawiała w zdumienie Hiszpanów, Niemców czy
Włochów. Dziś proponujemy podróŜ do samych podstaw owej niespotykanej sytuacji – do
najstarszych zapisów świadczących o tym jak wysoką pozycję zajmowała kobieta w czasach
przedchrześcijańskich. Szanowne Panie, czynimy to z przyjemnością...

"[…] Wśród nich wyróŜniał się pewien mąŜ imieniem Krok, z którego miana znany jest gród
juŜ drzewami zarosły, połoŜony w lesie przylegającym do wsi Zbećno. MąŜ ten był w swoim
pokoleniu ze wszech miar doskonały, sławny z dostatku rzeczy ziemskich, wytrwały w
rozwaŜaniu wyroków, do którego jak pszczoły do uli zbiegali się wszyscy na odprawianie
sądów, tak z jego własnych rodów, jak z ludów całej prowincji. Ten tak znakomity mąŜ nie
miał męskiego potomka, spłodził jednak trzy córki, którym natura dała nie mniejsze bogactwo
mądrości, niŜ zwykła dawać męŜom.
Najstarsza z nich nazywała się Kazi; nie ustępowała w sztuce zielarskiej i w czarach Medei z
Kolchidy, a w sztuce lekarskiej mistrzowi peońskiemu, poniewaŜ często - ... Parki do
przerywania nie mającej końca pracy.
I sam los nawet czarami skłaniała do swych rozkazów. Stąd i mieszkańcy tej ziemi, kiedy
tracą nadzieję, Ŝe moŜna odzyskać coś, co jest stracone, takie mają o tym przysłowie: "Tego
nie potrafi zwrócić nawet sama Kazi".
Kiedy tam była wzięta, gdzie panuje córka Cerery, jej mogiła bardzo wysoko została usypana
przez mieszkańców kraju na pamiątkę swojej pani; widnieje do dziś dnia nad brzegiem rzeki
Berounki koło drogi, którą idzie się przez górę zwaną Osełka na skraj prowincji bechyńskiej.
Lecz pochwały była godna druga urodzeniem. Tetka, nie znająca męŜa, subtelnego dowcipu
kobieta, która zbudowała gród zwany od jej imienia Tetin, bardzo warowny samym
połoŜeniem na szczycie stromej skały przy rzece Berounce. Ona podmawiała prosty i głupi
lud i uczyła oddawania pokłonów i czci nimfom górskim [Oreades], leśnym [Driades] i
boginiom [Amadriades] oraz całego zabobonnego trybu Ŝycia i bezboŜnych obrzędów. I tak
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dotąd liczni wieśniacy są jak poganie; ten czci źródła lub ognie, tamten oddaje pokłony gajom
i drzewom albo kamieniom, inny modli się do głuchych i niemych boŜków, które sam zrobił, i
prosi, aby dom jego i jego samego ochraniali.

Trzecia, najmłodsza wiekiem, lecz roztropnością najstarsza, nazywała się Lubosza; ona
równieŜ zbudowała gród, wówczas najpotęŜniejszy, koło lasu, który ciągnie się ku wsi
Zbećno i od swego imienia nazwała Luboszyn. Była zupełnie wyjątkową kobietą między
kobietami, przezorna w radzie, obrotna w mowie, czysta ciałem, prawych obyczajów, nikomu
nie ustępująca w wydawaniu wyroków na sądach ludowych, dla wszystkich miła, lecz więcej
miłowania godna, ozdoba i chwała płci niewieściej, rozstrzygająca przewidująco sprawy
naleŜące do męŜczyzn. Ale poniewaŜ nikt nie jest ze wszech stron szczęśliwy, taka i tak
wielkiej sławy kobieta - och, sroga właściwości ludzka! - była wróŜką. A poniewaŜ
przepowiedziała ludowi liczne i prawdziwe przyszłe zdarzenia, cały ów lud po śmierci jej
ojca zszedłszy się na wspólną naradę ustanowił ją swoim sędzią.
W tym czasie między dwoma obywatelami wyróŜniającymi się dostatkami i rodem, i którzy
wydawali się być przywódcami ludu, wszczął się niemały spór o granicę sąsiadujących pól.
Wybuchnęli oni taką wzajemną kłótnią, Ŝe - jeden drugiemu paznokciami szarpiąc gęstą
brodę i szpetnie zawstydzając się wzajemnie obelŜywymi łajaniami i prztykaniem palcem pod
nosem -gwałtownie wpadli do dworu i nie bez wielkiego zgiełku przystąpili do władczyni i
pokornie prosili, aby ich sporną sprawę rozstrzygnęła według prawa i sprawiedliwości. Ona
tymczasem - jak to rozpustna lubieŜność kobiety, kiedy nie ma męŜa, którego by się bała leŜała nazbyt miękko na wysoko posłanych haftowanych poduszkach, oparta na łokciu, jakby
chłopca porodziła, i Gdy idąc ścieŜką sprawiedliwości, nie bacząc na znaczenie osób, sprawę
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całego sporu powstałego między nimi rozstrzygnęła według prawa, wtedy ten, którego sprawa
nie otrzymała na sądzie palmy zwycięstwa, ponad słuszność rozgniewany, trzy i cztery razy
wstrząsał głową i swoim obyczajem trzy razy laską w ziemię stuknął, i pełnymi ustami
opluwając śliną brodę wykrzykiwał: "O, krzywda męŜom nie do zniesienia! Dziurawa kobieta
męskie sądy sprawuje zdradliwym umysłem! Wiemy, zaiste, Ŝe kobieta czy stojąc, czy
zasiadając na tronie niewiele ma rozumu, a ileŜ mniej, gdy leŜy na poduszkach? Zaprawdę,
wtedy bardziej zdatna jest do przyjęcia małŜonka niŜ do dyktowania praw męŜom. Pewne jest
bowiem, Ŝe kobiety mają długie włosy, a rozum krótki. Lepiej jest umrzeć męŜom niŜ to
znosić! Z ludów i plemion natura pozostawiła zakałą jedynie nas, którym brak rządcy i
męskiego sądu i których gniotą babskie prawa". Na to władczyni, przemilczając wyrządzoną
jej obelgę i kryjąc ból serca wstydem niewieścim, zaśmiała się i rzekła:

"Tak jest, jak mówisz, kobietą jestem i Ŝyję jak kobieta, lecz dlatego wydaję się wam mniej
mądra, Ŝe nie sądzę was Ŝelazną rózgą i poniewaŜ bez strachu Ŝyjecie, zasłuŜenie mną
pogardzacie. Albowiem gdzie jest strach, tam i szacunek. Teraz zaś jest nazbyt konieczne,
abyście mieli władcę sroŜszego od kobiety. Tak niegdyś i gołębie wzgardziły bielutkim
ptakiem, którego sobie królem wybrały, jak wy mną gardzicie, i ustanowili sobie wodzem
drapieŜcę o wiele okrutniejszego, który wymyślając winy zaczął zabijać tak winnych, jak i
niewinnych; i od tego czasu aŜ do dziś poŜera jastrząb gołębie. Idźcie teraz do domu, a kogo
jutro wybierzecie panem, tego ja wezmę sobie za męŜa".
Tymczasem przywołuje wspomniane siostry, którymi podobne miotały szaleństwa; ich sztuką
magiczną jak i własną we wszystkim lud mamiła. Sama bowiem Lubosza była, jak przedtem
mówiliśmy, wróŜką jak Sybilla z Kumę, druga trucicielką jak Medea z kolchidy, trzecia
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czarownicą jak Kirke z wyspy Ajaja. Co tej nocy uradziły owe trzy Furie lub co w sekrecie
czyniły, choć było nieznane, to rano wszystkim jaśniej słonica się ujawniło, gdy siostra ich
Lubosza wskazała i miejsce, gdzie przyszły ksiąŜę się ukrywał, i jego imię. KtóŜ by bowiem
uwierzył, Ŝe wybiorą sobie księcia od pługa? Albo któŜ by wiedział, gdzie orze ten, który
będzie władcą ludu? CzegóŜ jednak nie wie wieszcze szaleństwo? Albo czy jest coś, czego
nie dokaŜe sztuka magiczna? […]
Następnego dnia, jak było nakazane, bez zwłoki zwołali wiec, zgromadzili lud. Zebrali się
razem wszyscy co do jednego; kobieta siedząc na wysokim tronie przemówiła do
nieokrzesanych męŜów: "O litości godny ludu, który nie umiesz Ŝyć wolny i od wolności,
którą kaŜdy dobry mąŜ traci tylko z Ŝyciem, uciekasz nie zmuszony i dobrowolnie zginasz
kark pod niezwyczajną wam niewolę. Ach! nadaremnie, późno będziecie Ŝałować, tak jak
Ŝałowały Ŝaby, gdy wąŜ wodny, którego wybrały sobie królem, zaczął je zabijać. Albo, jeŜeli
nie wiecie, jakie są prawa księcia, spróbuję rzec wam to krótkimi słowami.
Najpierw, łatwo jest księcia ustanowić, lecz trudno ustanowionego usunąć, albowiem w tej
chwili jest w waszej mocy, czy ustanowicie go księciem, czy nie, skoro zaś będzie
ustanowiony, wy i wszystko wasze będzie w jego mocy.
Na jego widok trząść się będą wasze kolana i niemy język przylgnie do suchego podniebienia.
Na jego głos z powodu zbyt wielkiego strachu odpowiecie: "Tak panie, tak panie", gdy on
samym swoim skinieniem, bez waszego osądzenia, tego skaŜe na śmierć, tego na obcięcie
członków, tamtego rozkaŜe uwięzić, owego powiesić na szubienicy. Was samych i z waszych
tych, których mu się podoba, uczyni jednych niewolnikami, innych chłopami, innych
płatnikami, innych poborcami, innych oprawcami, innych wołaczami, innych kucharzami czy
piekarzami albo młynarzami. Ustanowi sobie równieŜ naczelników, setników, włodarzy,
robotników uprawiających winnice i role, Ŝniwiarzy, płatnerzy, kuśnierzy i szewców.
Waszych synów i córki weźmie na swoją słuŜbę, z wołów równieŜ i koni czy klaczy, czy
trzód waszych najlepsze zabierze według swego upodobania. Wszystko wasze, co jest
lepszego we wsiach, na polach, na rolach, na łąkach, w winnicach, porwie i obróci na swój
uŜytek. CzemuŜ tak długo zwlekam? Albo po co to mówię, jak gdybym was chciała straszyć?
JeŜeli obstajecie przy zamiarze i nie będziecie niewierni pragnieniu, wskaŜę wam juŜ i imię
księcia, i miejsce, gdzie przebywa".
Na to niegodny tłum wybucha bezładnym krzykiem, wszyscy jednymi usty Ŝyczą sobie, aby
był im dany ksiąŜę.
Do nich ona: "Oto - rzecze - oto za owymi górami - i pokazała palcem góry - jest rzeka nie tak
bardzo duŜa zwana Bilina, nad której brzegiem widać wieś nazwaną Stadice. W jej obrębie
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jest jeden ugór długi i szeroki na dwanaście kroków, który dziwnym trafem, chociaŜ połoŜony
pośrodku tylu pól, jednak do Ŝadnego pola nie naleŜy. Tam wasz ksiąŜę orze dwoma róŜnymi
wołami; jeden wół przepasany jest biało i o białej głowie, drugi, od czoła do zadu biały, ma i
tylne nogi białe. Teraz, jeŜeli się wam podoba, weźcie moją szatę ksiąŜęcą i płaszcz, i zmianę
szat godnych księcia i idźcie, a poselstwa ludu i moje przekaŜcie męŜowi, i przywiedźcie
sobie księcia, a mnie małŜonka. Przemysł jest imię męŜa, który wymyśli wiele praw na wasze
karki i głowy, albowiem to imię po łacinie brzmi „przemyślny" albo więcej [niŜ inni]
"wymyślający". W przyszłości jego potomstwo na wieki będzie panować w tej całej ziemi i
poza nią"[1]
Tymczasem zostali wyznaczeni posłowie, którzy poniosą męŜowi postanowienia władczyni i
ludu; gdy pani spostrzegła, Ŝe ci jakby wahali się nieświadomi drogi: "Czemu - rzecze wahacie się? Idźcie bezpieczni, postępujcie za moim koniem, ten was powiedzie właściwą
drogą tam i z powrotem, poniewaŜ nieraz juŜ ta droga była przez niego przemierzana".
Szerzy się wieść nikczemna i równie fałszywe mniemanie, Ŝe sama pani w pierwszej części
nocy tajemniczą przejaŜdŜką konną zwykła była zawsze udawać się do owego miejsca i
wracać przed pianiem koguta. ... czemu niech wierzy Ŝyd Apella[2].

CóŜ

wtedy?

Idą

najprzód

posłowie

mądrze

niewiedzący, spieszą postępując świadomie za nieświadomym koniem. JuŜ przebyli góry, juŜ,
juŜ zbliŜali się do wsi, do której szli - wtedy jeden chłopiec wybiegł im naprzeciw, którego
pytając rzekli: "Hej, dobry chłopcze, czy to jest wieś zwana Stadice albo jeśli tak, czy jest w
niej mąŜ imieniem Przemysł"? "Ta jest - odpowiada - wieś, której szukacie i oto mąŜ
Przemysł niedaleko na polu pogania woły, aby pracę, którą wykonuje, szybciej dokonać".
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Przystępując do niego posłowie mówią: "MęŜu szczęśliwy, ksiąŜę dla nas przez bogów
urodzony".
I jak jest zwyczajem u wieśniaków, nie wystarcza raz powiedzieć, lecz z nadętymi policzkami
powtarzają: "Witaj, witaj, ksiąŜę, witaj, najgodniejszy wielkiej chwały. Wyprzęgnij woły,
zamieniaj szaty, wsiadaj na rumaka". I pokazują szaty i prychającego rumaka.
"Pani nasza Lubosza i lud cały poleca, abyś szybko przybywał i przyjął panowanie
przeznaczone tobie i twoim wnukom. Wszystko nasze i my sami jesteśmy w twoim ręku,
ciebie księciem, ciebie sędzią, ciebie przewodnikiem, ciebie jednego na naszego pana
wybieramy".
Na te słowa roztropny mąŜ, jak gdyby nieświadom przyszłości, zatrzymał się i bat, który
trzymał w ręce, wetknął w ziemię, a wyprzęgając woły rzekł: "Idźcie tam, skądeście
przyszły"; one natychmiast szybciej od słów znikły z oczu i nigdy więcej się nie pojawiły. Zaś
pręt leszczyny, który wetknął w ziemię, wypuścił trzy długie pędy i co cudowniejsze, z liśćmi
i orzechami. MęŜowie zaś owi widząc, co się dzieje, stali osłupieni. On zaś gościnnie
zaprasza ich na śniadanie i z torby plecionej z łyka wyjmuje spleśniały chleb i kawał sera i tę
Samą torbę kładzie na trawę jako stół, a na to gruby obrus i resztę. Tymczasem gdy spoŜywali
śniadanie i gdy pili wodę z dzbana, dwa pędy czy pręty uschły i spadły, lecz trzeci o wiele
wyŜej i szerzej wyrósł. Stąd u gości wzrósł większy podziw połączony z bo jaźnią. A on:
"CóŜ się dziwicie? - rzecze. Wiedzcie, Ŝe z naszego rodu urodzi się wielu panów, lecz zawsze
jeden będzie panować. Jednak gdyby wasza pani tak bardzo nie spieszyła się w tej sprawie,
lecz przez krótki czas wyczekiwała biegu wypadków, gdyby po mnie tak szybko nie posłała,
tylu panów miałaby wasza ziemia, ilu by ksiąŜęcych synów natura wydała"[3]. […]
Skoro zaś przemierzyli drogę i juŜ, juŜ blisko do miasta podchodzili, naprzeciw nim
pośpieszyła pani otoczona swoim dworem; i wzajemnie złączywszy swe prawice, z wielkim
rozradowaniem wchodzą pod dach, usadawiają się przy stole, wzmacniają ciała darami Cerery
i Bachusa, resztę nocy oddają Wenerze i Hymenowi.
Ten mąŜ, który za swoje męstwo słusznie męŜem jest nazywany, poskromił prawami to dzikie
plemię i nieokiełznany lud okiełznał władzą i przywiódł do poddaństwa, którym teraz jest
ujarzmione, i wszystkie prawa, według których ta ziemia Ŝyje i jest rządzona, sam z samą
Luboszą podyktował.
W czasie tych pierwocin praw, pewnego dnia wspomniana pani, proroczym duchem
natchniona w obecności swego męŜa Przemyśla i innych starszych ludu tak prorokowała:
„Gród juŜ widzę, który sławą dosięgnie gwiazd. Jest miejsce w lesie odległe od tej wioski o
trzydzieści mil, oblewa je Wełtawa.
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Od północnej strony chroni je bardzo głęboką doliną rzeczka Bruska. Z południowego boku
góruje nad okolicą szeroka, nader skalista góra, która od skał zwana jest Petrin; góra ta
skrzywia się na kształt delfina, morskiej świni, biegnąc aŜ do wspomnianej rzeczki. Gdy tam
przyjdziecie, znajdziecie w środku lasu człowieka ciosającego próg domu. I poniewaŜ do
niskiego progu schylają się takŜe wielcy władcy, od tego zdarzenia gród, który zbudujecie,
nazwiecie Praga. W tym grodzie kiedyś w przyszłości wyrosną dwie złote oliwki, które
swoimi wierzchołkami przenikną aŜ do siódmego nieba i będą jaśnieć na cały świat znakami i
cudami. Będą im oddawać pokłon i czcić ofiarami i darami wszystkie plemiona ziemi czeskiej
i pozostałe narody. Jedna z nich będzie zwana "Większa Sława", druga "Wojów Uciecha""[4].
Więcej by była mówiła, gdyby nie uszedł ze stworzenia BoŜego piekielny duch proroczy.
Natychmiast udano się do starego lasu i po znalezieniu danych znaków zbudowali na
wspomnianym miejscu miasto, panią całych Czech, Pragę. I poniewaŜ w onych czasach
dziewice tej ziemi dorastały bez jarzma, jak Amazonki troszcząc się o wojenną broń i
wybierając sobie przewodniczki, na równi z młodzieńcami wojowały, po męsku brały udział
w polowaniach po lasach - nie brali ich męŜowie, lecz one sobie męŜów brały, jakich i kiedy
chciały, i jak w rodzie scytyjskim Połowców, czyli Pieczyngów, męŜczyzna i kobieta w
ubraniu się nie róŜnili. Stąd tak bardzo wzmogła się niewieścia śmiałość, Ŝe na jednej skale,
niedaleko wspomnianego grodu, zbudowały sobie gród obronny samym połoŜeniem, któremu
od słowa "dziewy" nadana była nazwa Devin. Co widząc młodzieńcy, przeciw nim bardzo
wielkim gniewem poruszeni, w o wiele większej liczbie razem się zgromadziwszy nie dalej
jak na słyszalność jednej trąby, na drugiej skale między krzakami zbudowali gród, który
współcześni nazywają Wyszehrad, wtedy zaś od chruściny wziął nazwę Chwrasten. I
poniewaŜ dziewczęta często były chytrzejsze w zwodzeniu chłopców, często zaś chłopcy byli
silniejsi, raz wojna, raz pokój był między nimi. I po zawarciu pokoju obie strony postanowiły
zgromadzić się przy jadle i napoju i przez trzy dni bez broni w ustalonym miejscu urządzić
wspólną zabawę, uroczysty symbol zgody. CóŜ więcej? Młodzieńcy z dziewczętami nie
inaczej chodzą na biesiady niŜ jak gdyby drapieŜne wilki, szukające Ŝeru wpadły do owczarni.
Pierwszy wesoły dzień przepędzili przy jedzeniu i nadmiernym piciu.
Gdy chcieli gasić pragnienie, inne pragnienie wyrosło[5]. Młodzieńcy niecierpliwie do nocnej
godziny radość swą odwlekają. ... noc była, lśnił księŜyc na pogodnym niebie[6]. Wówczas
grając na rogu jeden z nich dał znak mówiąc: „Dosyć bawiliście się, dosyć najedli i napili[7].
Wstańcie! Złota Wenus was woła dźwięcznymi cymbałami”.
I natychmiast kaŜdy porwał jedną dziewczynę. Gdy zaś nastał ranek, juŜ po rozpoczęciu
pokojowego przymierza małŜeńskiego, po zabraniu z ich grodu darów Cerery i Bachusa
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oddały puste mury lemnijskiemu Wulkanowi. I od tego czasu, po śmierci księŜny Luboszy, są
nasze niewiasty pod władzą męŜów. Lecz poniewaŜ wszystkim pewnie pozostaje iść tam,
gdzie poszedł Numa i Ancus[8], juŜ Przemysł pełen dni, gdy ustanowił przepisy praw, został
porwany do zięcia Cerery, którego za Ŝycia czcił jako boga. Po nim objął panowanie
Niezamysł.
[…]
Czech. Ach! Umysł ludzki nieświadomy przyszłości często swoim przeczuciem jest
oszukany, często dzieje się, Ŝe przed upadkiem serce bywa podniesione, tak jak przed
radością często poniŜone. Wnet nadęty wyniosłą wzgardą pychy, chcąc wiedzieć, jak potęŜna
jest jego siła, posłał miecz na wszystkie krańce całej prowincji z tym ogłoszeniem ksiąŜęcej
woli, Ŝe kaŜdy przewyŜszający wysokością ciała miarę miecza, bez wątpienia mieczem będzie
ukarany, jeŜeli wyruszy do bitwy opieszałej, niŜ było rozkazano. Skoro zobaczył
zgromadzonych na umówionym miejscu szybciej od rozkazu, stojąc na środku wzniesienia,
otoczony wieńcem ludu i wsparty na tarczy, rozmachu jąć ręką miecz, tak rozpoczął:
,,śołnierze, w których ręku jest ostateczne zwycięstwo! Niegdyś niejeden raz zwycięŜaliście,
czyńcie, czegoście juŜ dokonywali! Na co wam broń? Broń nosilibyście dla wyobraŜenia
słuŜby Ŝołnierskiej! Raczej jednak weźcie ze sobą sokoły, krogulce, czaple i całe tego rodzaju
ptactwo, które bardziej zdatne jest do wesołości i zabawy; ciała nieprzyjaciół, jeŜeli trafem się
nadarzą, damy mu do poŜarcia. Świadkiem bóg Mars i pani moja Bellona, która mi uczyniła
wszystko dobre, przysięgam na rękojeść mego miecza, który trzymam w ręku, Ŝe zamiast ich
dzieci, do piersi matek przyłoŜę szczenięta[9]. Podnieście proporce! Odrzućcie zwlekanie!
Przygotowanym zawsze szkodziła zwłoka. JuŜ idźcie szybko i zwycięŜcie szczęśliwie!"
Powstał krzyk pod niebiosy; zdatny i niezdatny, silny i cherlawy, i niedołęŜny wrzeszczeli:
"Do brom, do broni"; w bitwie parszywa kobyła sikacze jak ostry rumak
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W tym czasie pewna kobieta, jedna z wielu wróŜek, wołając do siebie pasierba, który juŜ był
wyruszał na bitwę, rzecze: "ChociaŜ nie jest w zwyczaju, aby macochy dobrze czyniły swoim
pasierbom, jednak pamiętając związek z twoim ojcem ostrzegam Ŝe, jak mógłbyś pozostać
przy Ŝyciu, jeśli chcesz. Wiedz, Ŝe duchy lub strzygi Czechów przewyŜszyły czarami nasze
czarownice, dlatego po wybiciu naszych co do jednego zwycięstwo będzie dane Czechom.
Abyś ty na koniec zdrów uszedł z tej klęski, twemu przeciwnikowi, którego zabijesz w
pierwszym starciu, utnij oba uszy, wsadź do twej torby i między dwiema nogami konia
dobytym z pochwy mieczem naznacz ziemię kształtem krzyŜa. To bowiem czyniąc
przerwiesz niewidzialne więzy, którymi na skutek gniewu bogów oplatane ikonie wasze będą
ustawać i padać jakby zmęczone długą drogą, i natychmiast wskakując na konia zaczniesz
uciekać, i jeŜeli za tobą będzie narastała wielka groza, nigdy nie będziesz oglądać się wstecz,
lecz przyspieszysz ucieczkę i w ten sposób zaledwie ty sam jeden uciekniesz. Albowiem
bogowie, którzy wam towarzyszyli w boju, obrócili się na pomoc waszym nieprzyjaciołom. A
przeciwnie dla Czechów, nie mających siły opierać się wrogom, zwłaszcza juŜ tylekroć
zwycięŜającym, było jednym pobitych zbawieniem nie spodziewać się zbawienia"[10].
Lecz jak zawsze ludzie niewierzący i dlatego skłonniejsi do złego, gdzie brak sił i dobrych
sposobów, natychmiast zwracają się do gorszych stron nieprawości - nie inaczej ci ludzie
oddani marnym obrzędom, więcej wierzący kłamstwom, zwątpiwszy juŜ o siłach i
Ŝołnierskiej broni, poszli do pewnej czarownicy i radzili się jej i nalegali, aby wyjawiła, co
trzeba czynić w tak wielkim niebezpieczeństwie lub jaki wynik osiągnie przyszła wojna. Ona,
jako Ŝe była pełna wieszczego ducha, nie zatrzymywała ich długo dwuznaczną zawiłością
słów: "JeŜeli chcecie - rzecze - dosięgnąć triumfu zwycięstwa, musicie najpierw wypełnić
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rozkazy bogów. Więc złóŜcie na ofiarę osła waszym bogom, aby byli dla was ochroną. Ofiarę
tę złoŜyć nakazuje najwyŜszy Jowisz i sam Mars, i siostra jego Bellona, i zięć Cerery".
Poszukano tymczasem biednego osiołka i zabito, i jak było rozkazano, na tysiąc tysięcy
kawałeczków został rozsiekany i przez całe wojsko w oka mgnieniu zjedzony. Gdy tak się
pokrzepili oślim mięsem - rzecz podobna cudowi – mogłeś ujrzeć wesołe szeregi i męŜów
gotowych na śmierć jak leśne wieprze, i tak jak po wodnistej mgle słońce staje się jaśniejsze i
milsze dla oka, tak po nadmiernej gnuśności owe wojsko było rzeźwiejsze i śmielsze do
walki.
W tym czasie ich ksiąŜę Nefcian, tchórzliwszy niŜ zając i szybszy w ucieczce niŜ Part,
przestraszył się groŜącej bitwy i zmyśliwszy chorobę ukrył się w wyŜej wymienionym
grodzie. CóŜ miały czynić członki bez głowy, cóŜ Ŝołnierze w bitwie bez wodza? Był
wówczas pewien mąŜ znakomity urodą ciała, wiekiem i imieniem, Tyro[11], ów drugi po
księciu władzą, który stojąc w bitwie naprzeciw tysiąca atakujących Ŝadnego się nie bał,
nikomu nie umiał ustąpić. Tego ksiąŜę potajemnie do siebie woła i nakłania, aby przywdział
jego zbroję i z wiedzą niewielu dworzan nakazuje dosiąść ksiąŜęcego konia i aby zamiast
niego Ŝołnierzy wiódł na pole bitwy, które niedaleko od grodu, lecz jakby [na] dwa stajania
było odległe. Przybyli na pole wybrane przez oba wojaka, lecz Czesi wcześniej zajęli pagórek
sterczący na środku pola, skąd i wcześniej widzieli nadchodzących nieprzyjaciół, i [skąd] ten,
którego miano za księcia, Tyro, stojąc na wyŜszym miejscu, mógł przemówić do Ŝołnierzy:
"Gdyby godziło się księciu dodawać słowami męstwa Ŝołnierzom, zatrzymywałbym was
licznymi zawiłościami mowy. Lecz poniewaŜ nieprzyjaciel stoi przed oczyma i krótki czas
pozostaje na przemowy. Niechaj mi się godzi zapalić was niewielu słowami.
Na wojnie u wszystkich równe jest poŜądanie walki, ale nierówne warunki zwycięstwa. Oni
biją się za sławę niewielu, my walczymy za ojczyznę i za ludu i naszą wolność i ostateczne
zbawienie; oni by zrabować cudze, my aby obronić słodkie dziatki i drogie małŜonki.
Nabierzcie odwagi i bądźcie męŜami! Albowiem bogów waszych, którzy do tego czasu byli
obraŜeni, przebłagaliście ofiarami, jakimi chcieli być zjednani. Przeto nie bójcie się, poniewaŜ
ci, którym w bitwie strach zaćmi ducha, wpadają w największe niebezpieczeństwo; odwagę
zaś uwaŜać moŜna za mur, odwaŜnym i sami bogowie pomagają. Wierzcie mi, za owym.
obozem leŜy wasze zbawienie i sława. I gdybyście podali tyły nieprzyjacielowi, jednak nie
ujdziecie śmierci. Lecz oby śmierci! Zaprawdę, będzie się działo gorzej od śmierci, małŜonki
wasze zgwałcą w oczach waszych i na ich łonach dzieci Ŝelazem rozsiekają, a do karmienia
dadzą im szczenięta - poniewaŜ dla zwycięŜonych jedyną cnotą jest nic nie wzbraniać
zwycięzcom".
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W tym czasie najokrutniejszego serca ksiąŜę Łączan przybywając z przeciwnej strony z
najpyszniejszym plemieniem, któremu i dziś od złego ducha wrodzone jest pysznić się, skoro
ujrzał, Ŝe nieprzyjaciele nie ustąpili z placu, rozkazał swoim na chwilę stanąć i jakby bolejąc
nad losem nieprzyjaciół, tymi słowami pobudzał ducha swoich:
"O, nędzne cienie tchórzliwych ludzi daremnie zajmują pagórki, tym, którym brak sił i
wojennych umiejętności, ani pagórek nie pomoŜe, jeŜeli słabe jest męstwo. Patrzcie, Ŝe nie
śmieją zabiec wam pola na równinie; niezawodnie, jeśli się nie mylę, juŜ przygotowują się do
ucieczki. Lecz wy, zanim uciekną, rzućcie się na nich nagłym atakiem i sprawcie zwykłym
obyczajem, aby byli stratowani pod waszymi nogami jak licha słoma. Szczędźcie swych
strzał, swej przedniej broni, abyście nie splugawili jej krwią tchórzy, lecz raczej wypuśćcie
ptactwo, które niesiecie, abyście postraszyli sokołami szeregi bojaźliwe jak gołębie!"
Gdy to się stało, taki był gąszcz róŜnych ptaków, Ŝe pod ich piórami przyćmione zostało
powietrze jak pod wodnistą mgłą lub w czasie czarnej burzy. Ujrzawszy to nieustraszony
Tyro, przerywając zaczętą przemowę, powiedział do swoich: "Gdyby się przypadkiem
zdarzyło, Ŝe zginąłbym w bitwie, pogrzebcie mnie w tym pagóreczku i zbudujcie mogiłę, na
wieki po mnie nazwaną"; stąd i dziś nazywa się grobem najmęŜniejszego Ŝołnierza Tyra. I
natychmiast wypadając niby największa bryła skały, która oderwana piorunem z wierzchołka
wysokiej góry niesiona jest przez przepaściste miejsce ścierając wszystkie przeszkody - nie
inaczej runął najdzielniejszy bohater Tyro w najgęstsze szeregi nieprzyjaciół i jakby ktoś w
ogrodzie ścinał Ŝelazem delikatne maki, tak [on] ścinał mieczem głowy stojących naprzeciw
nieprzyjaciół, dopóki, nadziany włóczniami jakby jeŜ, nie padł w środku rzezi na wielki stos
poległych.

Nie wiadomo, kto od kogo lub od jakiej rany kaŜdy zginął, owszem, to jedno wiemy na
pewno, Ŝe Czesi posiedli zwycięstwo po wybiciu wszystkich łączańskich ludzi aŜ do jednego,
oprócz tamtego mianowicie, którego kiedyś idącego na bitwę macocha wprzód przestrzegła.
Ten [bowiem], gdy spełnił rozkazy macochy, wymknął się chyŜą ucieczką i gdy wzburzony
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przyszedł do domu, oto małŜonkę jego zmarłą opłakiwano. Skoro zobaczył ją mąŜ jej, gdy
odkrył jej postać - rzecz podobna zmyśleniu - było widać, Ŝe zwłoki w kobiecej piersi mają
ranę i uszy obcięte. Wtedy mąŜ przypominając sobie, co było uczynione w bitwie, wyjął z
torby uszy z zakrwawionymi nausznicami i poznał, Ŝe ona była w postaci owego przeciwnika,
którego zabił na wojnie[12]."

[1] Przemyśla jako praojca rodu panującego, pochodzenia chłopskiego i męŜa bezimiennej
wróŜki-dziewicy, wspominają juŜ źródła z X w.. legenda o chrzcie Moraw Diffundente sole i
nieco późniejsza, spisana najprawdop. z końcem X w. legenda mnicha Krystiana o
męczeństwie św. Wacława i św. Ludmiły. Szkielet tej opowieści stanowią motywy znane od
czasów staroŜytnych, wywodzące się z magicznych obrzędów kultur rolniczych, mających
zapewnić płodność roli, a krąŜące w średniowiecznej Europie. Jednym z tych motywów jest
cudowne powołanie do władzy od pługa skromnego oracza, przy czym pewną rolę odgrywa
bezimienna zrazu kobieta, przewaŜnie - albo Ŝona niosąca oraczowi obiad w pole, albo
wróŜka-dziewica, która zostaje jego Ŝoną. Władca cudownie powołany od pługa ma moc
magiczną, która przechodzi na jego potomków. Ostatnio wyraŜono pogląd, Ŝe pierwsza
wersja opowieści o praojcu rodu Przemyślidów powstała na dworze Bolesława I i słuŜyła
gloryfikacji rodu ksiąŜęcego wśród społeczeństwa, do którego przemawiały bliskie mu
jeszcze wyobraŜenia przedchrześcijańskie. (V. K a r b u s i c k y, Nejstarsi povesti
ceske, Praha 1966, s. 31-46). Przekazana przez Kosmasa rozwinięta forma opowieści o
Przemyśle i Luboszy powstała - jak przyjmuje obecnie większość badaczy - z końcem XI w.
w ówczesnych sferach dworskich, w okresie koronacji pierwszego króla czeskiego
Wratysława (15 VI 1085), rozwijając oficjalną tradycję dynastyczną.
[2] Des Horatius Flaccus Satiren und Epistein fur den Schulgebrauch - I. Satiren, 16 Auflage
besorgt von Dr G. Krüger, (1911), s. 60, ks. I, satyra 4, w, 100: "persuadere cupit. Credat
ludeus Apella non ego"; komentator podaje, Ŝe Apella to częste imię wyzwoleńców.
Natomiast autor hasła Apella w Jiidisches Lexikon - herausgegeben von G. Herlitz und B.
Kirschner, I (1927), s. 382 pisze, Ŝe Apella to rzekome imię męskie; być moŜe jednak Apella
znaczy tylko "obrzezany", tak Ŝe wyraz ten jest rozumiany jako szyderstwo.
[3] Plastycznym wyrazem rozpowszechnienia legendy przemysławowej są poświęcone
rodowi Przemyślidów freski w kaplicy św. Katarzyny w Znojmie, ufundowane - zapewne nie
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bez wpływu szczegółowej relacji Kosmasa - przez ks. Konrada II znojemskiego w r. 1134.
Długo uwaŜano pogańską część Kromki Czechów za opracowane literacko przez Kosmasa
opowieści ludowe, podające w osnowie baśniowej historyczne zdarzenia. Dopiero począwszy
od ostatniego dziesiątka ubiegłego wieku F. Vacek i V. Tille, badając przez wiele lat "stare
powieści czeskie", w licznych artykułach wskazali, Ŝe zawierają one zarówno przekształcone
mity staroŜytne, jak równieŜ róŜne inne wątki epickie krąŜące w średniowiecznej Europie,
rozpowszechniane przez wędrownych piewców, przystosowane do rodzimej tradycji
plemiennej. Powieści te odzwierciedlają nie czasy, które opiewają, lecz dobę, w której
powstały, oraz tę, w której przez kronikarza zostały spisane, a więc przede wszystkim
współczesne kronikarzowi stosunki feudalne.
[4] Una ex his vocabitur maior gloria, altera exercitus consolacio; chodzi o św. Wacława i
św. Wojciecha. Tak objaśnił juŜ te słowa Wacław Koranda Młodszy, dziekan i rektor
praskiego uniwersytetu, posiadcz rkp. Bud. w drugiej poł. XV i pocz. XVI w., który nadpisał
nad tym wierszem tekstu (k. 6v, w. 19): Wiceslaw, Woytiech. Por. E. Urbankova, Zbytky
knihovny M. Vaclava Korundy ml. v Uniyertitni knihovne v Praze, Roćenka Uniyersitni
knihovny v Praze 1956 (1958), s. 135-161.
[5] P. Ovidi Nasonis Metamorphoseon libri XV - - recensuit -- H. Magnus (1914), s. 110, ks.
III, w. 415.
[6] Kosmas powtarza dosł. w, l, Epody XV Horacego: Nox erat et coelo fulgebat luna sereno.
[7] Horacy, Listy, ks. II, list 2, w. 214.
[8] Ibidem, ks. I, list 6, w. 27.
[9] Włościsław w swojej mowie obiecuje uczynić to czeskim matkom, a Tyro (I, 10) ostrzega
czeskich rycerzy, Ŝe gdy nie będą walczyć męŜnie, taki los spotka ich Ŝony i dzieci. Okrutni
zwycięzcy hańbili Ŝony zwycięŜonych, piętnując je jedną z kar za niewierność stosowaną
wobec kobiet w starosłowiańskim prawie rodowym. Pamięć o takiej karze zachowała się
długo i w krakowskim środowisku duchownym. W późniejszej o około 100 lat od
Kosmasa Kronice Polaków Kadłubka czytamy (II, 20), Ŝe w ten sposób Bolesław Śmiały
karał Ŝony, które nie dotrzymały wierności jego rycerzom, towarzyszącym mu w długoletnich
wyprawach, mimo Ŝe ich męŜowie im przebaczyli. M. in. i za to gromił króla bp krakowski
Stanisław Szczepanowski, jego przeciwnik polityczny, skazany przez niego na śmierć przez
obcięcie członków. Jako dowód okrucieństwa Bolesława przytacza ten sposób karania
niewiernych Ŝon bulla kanonizacyjna św. Stanisława. Za Kadłubkiem powtarza ten
ustęp Kronika Wielkopolska. O dłuŜszym jeszcze utrzymywaniu się pamięci o tym fakcie w
świadomości środowiska świadczy przechowany w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu

497

obraz szkoły krakowskiej z końca XV w. "Św. Stanisław napomina Bolesława Śmiałego", w
którym na pierwszym planie namalowano scenę przykładania szczeniąt do piersi dwóch
niewiernych Ŝon. Por. MPH II, s. 296 i 488; A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et
Lithuaniae - ex tabulariis Vaticanis I (1860), nr CXII, s. 54; Kronika Wielkopolska tłum. K.
Abgarowicz, wstęp i komentarze B. Kürbisówna, Warszawa 1965, s. 84; M. Plezia, Od
Arystotelesa do Złotej Legendy, 1958, s. 306-313; Z zagadnień pierwotnego prawa
małŜeńskiego w Polsce, {Interpretacja Kroniki Kadłubka II 20); Archeologia 3 (1949) 1952;
tenŜe, Złota Legenda, tab. LVIII po s. 368 i s. 763.
[10] P. Vergili, Maronisii Opera recensuit, commentariolo et indice instruxit, S. Colombo
(1932), s. 195;Aeneidos Liber secundus w. 354, "una salus victis nullam sperare salutem".
Kosmas zepsuł rytm wiersza dodającerat: una salus erat victis nullam sperare salutem.
[11] Słowo tiro znaczy młodzieniec, nowy Ŝołnierz, nowicjusz; imię Tyra nosił druŜynnik
Bolesława I.
[12] Opowieść o walce Czechów z Łączanami długo datowano na w. IX, zgodnie z prawdop.
czasem,

na

jaki

mogło

przypaść

panowanie

legendarnego

Neklana.,

Pierwszy

Tille, Kristianuy a Kosmuy Premysi ĆĆH (1918), wyraził przypuszczenie, Ŝe walka ta odbyła
się za Bolesława I, w pierwszej pół. X w. Potwierdziły to wyniki badań archeologicznych,
wykazujące w zniszczonym grodzie Łączan Włościsławiu typy ceramiki z X w. Z punktu
widzenia etnograficznego analizował ten przekaz V. Karbusicky, (śanroya podstata a
datowani lucke valky v Kosmove kronice, Cesky lid 50 (1963), nr 5, s. 292-304). Przypuszcza
on, Ŝe Kosmas wykorzystał śpiewany w środowisku dworskim i druŜynnym epos bohaterski o
walce z Łączanami w drugiej ćwierci X w. Sądzi teŜ, Ŝe o tej walce opowiada saski kronikarz
Widukind notując, co zaszło zaraz po śmierci króla niemieckiego Henryka I, a więc w r. 936.
Widukind pisze, Ŝe Bolesław I zwycięŜył "sąsiedniego królika", którego się bał, bo on
"słuchał Sasów", a ci go wspomagali (II, 3) - zgładził go i zniszczył jego ród. Autor zwraca
teŜ uwagę na druŜynnika Bolesława I imieniem Tiro, wymienionego w spisanej ok. r. 940
starosłowiańskiej legendzie o św. Wacławie. Jest moŜliwe, Ŝe swoją opowieść oparł Kosmas
na przekazie tradycji plemiennej, przechowanej w pieśni. śe o wojnach i bohaterach śpiewali
w swoim języku takŜe słowiańscy rycerze, świadczą o tym aŜ trzy pieśni wojów
Krzywoustego, przekazane po łacinie przez Galla (I, 16; II, 28; III, 10). O innych hipotezach
dot. sąsiedniego królika zob. R. Turek, Cechy na usvite dejin, s. 289 i tenŜe, Die
fruhmittelalterlichen Stammegebiete in Böhmen, Praha 1957, s. 97.
Kosmas z Pragi "Kronika Czechów" c.1110-1125., tłum. M.Wojciechowska.
Autor: Odo O_o o 18:54
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74. Współczesne czarownice (2)
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Muszę na wstępie zastrzec: nie mam zamiaru przedstawiać pełnego
przeglądu klasyfikacji gatunku, rzędu i rodzaju tych istot. Byłaby to praca
syzyfowa, zwłaszcza, Ŝe większość tych stworzeń ewoluuje, zmienia
gatunki, które ma za nic, no i w przeciwieństwie do innych istot Ŝywych nie
trzyma się zupełnie praw natury.
Zajmę się wobec tego tylko dwoma biegunami współczesnych
czarownic.
Biegun pierwszy: Czarownica współczesna, inteligentna, pewna siebie,
świadoma swoich celów i umiejąca wykorzystywać swoje walory do ich
osiągnięcia. – choć cele te najogólniej biorąc są szczytne (w
przeciwieństwie do autentycznych czarownic). OdróŜnia je takŜe ścisła
specjalizacja — jak wróŜą to wróŜą, jak zajmują się magią to niczym innym.
Są zdecydowanie świetnymi specjalistkami. Czy są jednak prawdziwymi
czarownicami?
O takiej czarownicy współczesnej moŜna poczytać sobie na
stronie:http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090110/REPORTAZ
/170664905 . Niestety, choć jest ona Polką, to mieszka w Anglii i ma za
sobą zachodnie tradycje. Na przykład opłacanie składek i posługiwanie się
legitymacją czarownicy, choć jako Polka oczywiście opłacanie ich sobie
odpuściła. Mieszkanie, jak wszystkie czarownice urządza z wykorzystaniem
rozmaitych symboli i uwaŜa, Ŝe najbardziej magicznym narzędziem
czarownicy jest jej umysł. Jest tak bardzo pozytywna (przynajmniej we
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wspomnianym artykule), Ŝe aŜ staje się nudna przez swą doskonałość.
Jedyna interesująca rzecz w jej opowieści to twierdzenie iŜ zaklęcie

wychodzi z brzucha. Bo juŜ twierdzenie, Ŝe wiele zawdzięczają ksiąŜkom o
Harrym Potterze mnie osobiście odstręcza. Taka marna literatura (choć
budzi tyle sporów i niewątpliwie naleŜy jej się wdzięczność za skłonienie
dzieci do czytania ksiąŜek) nie powinna mieć wpływu na kondycję
czarownic.
Biegun drugi: Łatwo trafić na niego i dokonać wiwisekcji czarownicy
zapoznając się ze stroną: http://czarowniceczarownice.bloog.pl/?smoybbtticaid=6119b1
Nie spodziewajcie się zbyt wiele, to reklama polskiej firmy działającej pod
nazwąCZAROWNICA. PoniŜej składanka widoczków gabinetu czarownicy –
to znaczy pokoju wypoczynkowego w domu, sądząc z innych zdjęć,
połoŜonego w wiejskim gospodarstwie, umeblowanego standardowo:
skórzany komplet wypoczynkowy, stoliczek do kawy, udekorowanego
niezbyt gustownie ale ze wszystkimi czarodziejskimi atrybutami

.
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Oprócz złego gustu właścicielki zwraca uwagę pomieszanie z
poplątaniem. Oto na najwyŜszej pozycji nad czarną kanapą wisi obraz
gołej kobiety (ale nie do końca odsłoniętej). PoniŜej kilka obrazków,
koszmarna czarna, zapewne plastikowa siatka, a na niej jakieś główki
wycięte z fotografii i symboliczna głowa (Jokera? Trefnisia? Szatana?). Po
prawej głowa cierpiącego Chrystusa (z zatkniętymi za obrazem miotłami –
napiszę o nich jeszcze), krucyfiks, posąŜek Chrystusa, anioła, świeczki i
Biblia. Po lewej trochę ksiąŜek ale nie tak ułoŜonych jak do czytania, a jak
do ekspozycji w sklepie – moŜliwe Ŝe czarownica je takŜe sprzedaje.
Na stronie pokazano teŜ półeczkę z czaszkami, inną z Buddą, a na
stoliku rozłoŜone karty. Informacje: wróŜba z kart 150 zł, inne rytuały i
kontakt ze światem zmarłych — ceny do uzgodnienia, uroki (na dziecko? —
zdjęcie dziecka na dłoni), ochrona dziecka, zdejmowanie uroków, telefon,
reklama WBK, trochę zdjęć ruszających oczami, wróŜka na skuterze, w tle
gospodarstwo. Jednym słowem polska zwyczajność.
Jest teŜ historyjka reklamowa, a przynajmniej taka, za jaką
czarownica ją uwaŜa. Opowiada ona o kobiecie, która „chciała zarobić na
czarownicy duŜo pieniędzy” i oskarŜyła ją o kradzieŜ. (znam lepsze sposoby
zarobienia pieniędzy – np. samemu ukraść!). No i ta kobieta doczekała się
za swoje. Czarownica rzuciła na nią i jej pazerną (?) rodzinę klątwę. Miała
dopaść ją choroba nowotworowa i lekarze usunąć mieli jej organ, bez
którego będzie niczym (czyŜby mózg?), miał opuścić ją ukochany i
przyjaciele a mózg zeŜreć miał robak i tak dalej... No i miotła która:
„postawiona na progu oznacza śmierć, cięŜkie choroby i klęskę (?)
urodzaju”. Trochę wyzwisk i obietnic, Ŝe niektórym osobom zostaną
wysłane takie miotły, coś tam o prawach autorskich i ich naruszeniu ( ja
tylko cytuję, nie przywłaszczam sobie światłych myśli) albo coś zostanie
włoŜone w du...itp.itd
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No nie, ta czarownica wcale mi się nie podoba. Choć w naturze
czarownicy leŜy samo zło (chyba Ŝe jej się zapłaci) wystawianie religijnych
symboli jest przy tym nie na miejscu. No i odrzuca mnie wulgarność tam,
gdzie czarownica zabiera głos osobiście, a nie za pośrednictwem kogoś, kto
całkiem sprawnie przygotowywał jej stronę. Wątpię takŜe Ŝeby była
prawdziwą czarownicą i rozumiała o co w tym wszystkim chodzi.
Poza tymi biegunami jest autentyczne zjawisko czyli kult wicca. Ten
współczesny nurt nawiązuje do historycznych przekazów, a rozwija się od
lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, gdy prawodawstwo angielskie
usunęło przeszkody w uprawianiu magii. Kult ten nie jest jednorodny,
powstały jego odmiany mniej lub bardziej sformalizowane, jak zresztą we
wszystkich religiach. To zapewne do jednej z takich grup naleŜała
wspomniana na początku „współczesna czarownica” i jej przestała płacić
składki tracąc legitymację.
Najwięcej rzeczowych informacji znalazłam na stronie zawierającej pracę
kulturoznawcy, Anny „Kalevatar”
Garas: http://www.efantastyka.pl/content/jak-czaruj%C4%85wsp%C3%B3%C5%82czesne-czarownice-przedmioty-rytualne-w-wicca, zaś
piękną grafikę http://lysagora.republika.pl/grafika.htm
Nie miałam zamiaru zajmować się w tym szkicu „prawdziwymi”
czarownicami podobnie jak jestem tylko obserwatorem rozmaitych wierzeń i
ruchów religijnych. Interesowało i interesuje mnie zawsze to, co ludzie
robią ze swym wewnętrznym światem, gdy juŜ stworzą większą grupę. Jak
dogmaty tej grupy ewoluują w zetknięciu z praktyką Ŝycia, dąŜeniami,
ambicjami i chęcią wyróŜnienia się.
Dlatego teŜ ciekawi mnie zawsze, co powinny umieć prawdziwe

czarowniceoprócz tego, Ŝe muszą wierzyć w swoje zdolności. Od jakiego
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momentu moŜna orzec, Ŝe ktoś jest prawdziwą czarownicą? Jak to
weryfikować?
Niestety, na te pytania zazwyczaj brak odpowiedzi. Nawet wicca,
mające przecieŜ swoją ideologiczną podbudowę i swoje zasady moralne,
skupiają się na czysto zewnętrznych formach, obchodzonych świętach,
rytuałach, wyglądzie, stroju, magicznych przedmiotach i ich wytwarzaniu,
szczegółach w rodzaju tego, czy pod szatami rytualnymi wolno mieć
bieliznę i podobnych detalach. Mają one pomóc w przywróceniu
pradawnych mocy i aktywizacji energii wprowadzając umysł w poŜądany
stan. Czy jednak bycie czarownicą (czarownikiem) bez tej religijnej otoczki
jest moŜliwe? I na czym naprawdę ono polega? Czy istnienie czarownic
związane jest wyłącznie z czasami, które odeszły, a współczesność
uniemoŜliwia autentyczną reaktywację?
Cała reszta pozostaje tajemnicą.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze

1. Od jakiego momentu • autor: Przemysław Kapałka2013-11-07
21:01:04
A od jakiego momentu moŜna orzec, Ŝe ktoś jest prawdziwym ekspertem w
jakiejkolwiek dziedzinie, i jak to weryfikować? To samo pytanie odnośnie
pisarzy, dalszych przykładów nie chce mi się szukać.
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08 listopada 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (75)

75. O walce dobra ze złem
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Moja siostra zrobiła kiedyś zdjęcie na plaŜy, które mnie urzekło. Kiedy
jednak zachwycałam się zestawieniem waŜki z łódką, spytała ze
zdziwieniem: Coś ty tam zobaczyła? Ja chciałam sfotografować helikopter!
Zdjęcie nadaje się do skasowania, bo wyleciał mi, czort, z kadru!

Dla mnie jednak jest świetną fotografią pewnego problemu, z którym
wszyscy usiłujemy się (na swoją miarę) zmierzyć. PoniewaŜ nienazwane nie
istnieje, więc nazywamy to i owo tak lub inaczej i kłócimy się o wymowę
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SŁÓW i WYRAZÓW (mój odcinek
bloga: http://www.taraka.pl/kon_jaki_jest_1), bowiem widzimy kaŜdy co
innego.
Temat jak rzeka, moŜna godzinami. Mówić mądrze i bredzić, jak
komu pasuje. Wywołał mnie do tablicy pewien znajomy z FB załączając link
do pewnego filmu: „O stworzonym systemie i Ŝyjących programach
cz. 1/3”
https://www.youtube.com/watch?v=OPL-BWcr6VQ łatwo odnaleźć w You
Tube dalsze 2 części.
Film był bardzo ciekawy, pełen kontrastowych zestawień w rodzaju
maszerującej armii i szaleństw wyprzedaŜy, przeplatanych tłumieniem
demonstracji, migawek z katastrof drogowych i innych (Love Parade 2010)
podsumowującą i eksponującą jego tezę grafiką, ale moim zdaniem
grzeszył młodzieńczą jednostronnością. Jest jeszcze jednym wariantem
teorii, Ŝe Ŝyjemy w Matrixie. Komentatorzy – chyba wyłącznie faceci, Polacy
z zachodnich zmywaków, agresywni, język pełen wulgaryzmów,
uproszczony obraz świata, w którym ci co na górze chcą zaje... tych co na
dole i tak dalej. Zło czai się wszędzie i zalewa nas – takie mniej więcej jest
przesłanie tego filmu. Pomijając jednak zawarte w niej komentarze,
składanka była bardzo dobra i przekonywująca, a grafika wręcz świetna i
dowcipna. Tak czy inaczej film kontrowersyjny.
Nie zdając sobie sprawy w co się pakuję, wyraziłam swoją opinię, a
sprowadzała się do tego, Ŝe wprawdzie społeczne niedostatki zostały
wypunktowane i skrytykowane, lecz nie zaproponowano niczego
sensownego dla naprawy. Pozwoliłam sobie nawet na drwinę z metod
proponowanych przez osoby wypowiadające się w nim: napisałam coś w
rodzaju: ”Więc działaj: weź kija w rękę, skrzyknij kumpli, rozpirz wszystko,
a z czasem zorganizujecie się lepiej i wszystko od nowa...”
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Znajomy nie odpuścił mi. Napisał: „Babciu, to film przeznaczony do
potrząśnięcia śpiącymi. Głaskanie nie podziała. Tego rodzaju przebudzenie
przeszedłem parę lat temu i wiem co podziałało na mnie. Po wyjściu z
systemu kaŜdy przechodzi okres karencji, kiedy to, co tu duŜo gadać,
człowiek nie wie co ze sobą zrobić, ale powoli rodzi się strategia budowania
własnego świata. I nowego świata dla innych.”
Zaperzyłam się: „No dobrze. Potrząsnęliśmy, obudziliśmy,
uruchomiliśmy emocje. I co dalej? Sprawa jest niewątpliwie słuszna (jak
wiele innych) ale pies pogrzebany jest w tym, co zamierzamy z tym zrobić.
Za mojego Ŝycia przeŜyłam kilka takich waŜnych przebudzeń, ale nie
doczekałam się Ŝadnego ich rozwiązania. Ludzie są równi! Nigdy więcej
wojny! Chcemy być wolni! Samorealizacja! I tak dalej...”
No i tak doszliśmy z moim facebookowym znajomym do walki
dobrego ze złem (albo – jak sądzę – złego z gorszym, rzadziej lepszym,
najczęściej niewiadomym).
W literaturze SF walkę dobra ze złem przećwiczono i ćwiczy się dalej
na sucho. Pewien młody pisarz dał mi do przeczytania fragment swojej
ksiąŜki i doznał rozgoryczenia, bo zamiast pochwalić uczepiłam się jego
historyjki. Z tego co pamiętam, to jakiś mnich-wojownik, zaangaŜowany do
zrobienia porządków na jakiejś planecie atakuje pałką czy inną ręczną
bronią długowłosą mutantkę. Skrzywiłam się na tę scenę krwawej
maltretacji dziewczęcia, na co on oświadczył, Ŝe jego bohater walczył ze
złem i musiał to zrobić. Spytałam: skąd wiadomo, Ŝe ona była zła? Z opisu
wynikało tylko to, Ŝe była naga i miała długie blond włosy (moŜe nawet
skołtunione, nie pamiętam). Na to on: mutanci są źli! I znowu ja: Skąd to
wiesz? I on z oburzeniem: wszyscy to wiedzą!
No właśnie – skoro wszyscy wiedzą, co jest złe, to po co o tym tyle
pisać? Zabrać się do naprawy, po prostu. A moŜe nie tak dokładnie wiedzą?
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A moŜe się mylą? Dlaczego mutanci są źli? A moŜe oni, ci mutanci, myślą,
Ŝe są dobrzy, a my jesteśmy źli?
Mam nadzieję, Ŝe mimo złości na mnie ów młody pisarz wyciągnął
wnioski i jego ksiąŜka stanie się dzięki temu bardziej interesująca. No i Ŝe
uda mu się ją wydać, choć na razie problem nie w tym, co napisał i jak
napisał, ile w tym, Ŝe wydawnictwa nie czytają materiałów nie
zamówionych albo na ich przeczytanie wyznaczają termin podobny jak
babciom NFZ na wizytę kardiologa, mając nadzieję, Ŝe delikwenci
wcześniej się wykruszą.
Ale wracajmy do walki dobra ze złem. Ktoś, kto w latach I wojny
światowej (bardziej naiwny niŜ my, jak wszyscy ludzie tamtych czasów),
zapoznał się z światopoglądem i ideologią bolszewików, nie mógłby chyba
znaleźć niczego bardziej porywającego. Wolność, równość; kaŜdemu
według jego potrzeb, od kaŜdego według moŜliwości. Nawet raj dla
męŜczyzn – ponoć kobiety miały być wspólne, jak wszelka własność. Wódki
skolko ugodno – bo według potrzeb. KaŜda robotnica w fabryce widziała juŜ
siebie w boa z piór. I co z tego wyszło? Na kacu odpoczywamy, bo od
kaŜdego według moŜliwości. Zero własności, z wyjątkiem kobiet; te juŜ od
początku cofnięto do stanu poprzedniej zaleŜności. Kartki na Ŝywność,
terror, morderstwa w majestacie prawa, nadającego się same w sobie do
kpin; Ojczulek Stalin, nasze Słońce, śpiewajcie dzieci piosenkę na jego
cześć, a które nie zaśpiewa, będzie miało się z pyszna. Trzecioklasistka z
podstawówki zawieszona z wilczym biletem bo nie płakała na apelu,
gdy Ojczulek zmarł. To oczywiście nie najgorsze rzeczy, które ściągnęło na
nasSłoneczko i Ojczulek, ale te, które osobiście pamiętam.
Ktoś inny wołał z zapałem: Nigdy więcej wojny! Łapy precz od (Korei,
Kuby, Wietnamu i tak dalej). Szczytne? Jak najbardziej. I całe pokolenie
dzieci, którym odczuwanie radości i cieszenie się dziecinnymi głupstwami
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zaburzył lęk przed bombą atomową i imperialistami, którzy tę bombę mają
zamiar nam na głowę zrzucić. I dorośli juŜ pracownicy Huty Warszawa,
(Dziś Luccini), których (jak mnie) jeszcze w latach sześćdziesiątym
zamykano na klucz w hali produkcyjnej po pracy celem wołania na
„spontanicznym” wiecu: Ręce precz od...! Nikogo nie obchodziło, Ŝe w
domu zostały trzymiesięczne niemowlęta bez karmienia i opieki ( a nie było
wówczas pampersów!!!).
Jest przysłowie: Dobrymi chęciami piekło wybrukowane. Nawet
jeŜeli my. lewicowcy z przekonań lub z przymusu, uratowaliśmy tym
wiecowaniem Ŝycie jakiegoś Wietnamczyka, Kubańczyka czy Laotańczyka,
znajdującego się w strefie zainteresowań Rosjan (w co wątpię), to i teraz
swoim wołaniem nie uratujemy Ŝycia Irakijczyka czy Afgańczyka. Jedna
dziewczynka afgańska, uratowana przez zachodnią medycynę nie uczyni
wiosny, choć wszystko, co robi jest piękne, wzniosłe i jej osobisty los
wzrusza i budzi nadzieje. Ile jednak dziewczynek nie znajduje takiej pomocy
i nikt im nie daje takich moŜliwości?
Dlatego sądzę, Ŝe upraszczanie wszystkiego pod hasłem walki dobra
ze złem niczego nie załatwi i niczemu nie pomoŜe. Raczej moŜe powinno się
eksponować tych, którzy bez wielkich słów robią coś konkretnego, budują
lub remontują studnie w miejscach, które inni określają „wylęgarniami
terroryzmu”; nie bacząc na czekającą rujnację całego Ŝycia ujawniają
sekrety, w rodzaju Snowdena (jakimi by motywami się nie kierował i z
jakiego wsparcia nie korzystał). To lepsza droga niŜ droga Brevika, który teŜ
kontestował zastany świat i w swoim pojęciu walczył o dobro ze złem. I on
teŜ chciał wstrząsnąć ludźmi, jak mój znajomy z FB pisząc: „...ale powoli
rodzi się strategia budowania własnego świata. I nowego świata dla
innych.” To są nowi bogowie współczesności – lepiej wiedzą, co jest dobre
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dla innych. UwaŜają, Ŝe najpierw trzeba zburzyć, Ŝeby potem budować na
gruzach NOWE LEPSZE
Och, i to ich młodzieńcze zadufanie! Potrzebne, konieczne wręcz,
Ŝeby patrzeć na świat odmiennie niŜ stare zgredy, ale nie znowuŜ aŜ tak,
jak reszta młodych w stadnym rozumieniu, narzuconym i manipulowanym
przez innych. Mam nadzieję, Ŝe nie jest on nowym wcieleniem tamtego
walczącego „bohatera”.
Znajomy z FB odpisał mi: „Zło czai się w miejscach, w których nie
masz pojęcia, ale jeśli chcesz udawać, Ŝe masz nad wszystkim kontrolę i
chować głowę w piasek, to twoja wola. To jednak trochę smutne, Ŝe nie
wykorzystujesz swojego potencjału, Ŝeby z nim walczyć. Zło kryje się
głównie pod iluzją dobra, a jakŜe, podstępne jak węŜe, ludzie zwykle nie
mają pojęcia o tym, Ŝe się z nim zetknęli, często teŜ nie wiedzą nawet po
której stoją stronie, bo ich jasność widzenia gubi się w filozoficznych
zmaganiach o nic.”
No i wracamy do punktu wyjścia. Nie walczysz o dobro (ze złem) i
naleŜy cię za to potępić. A moŜe ta walka (jak kaŜda) nie jest walką ze
złem, ale walką zwyczajnego zła z jeszcze gorszym?
śeby walczyć ze złem czy raczej walczyć o dobro trzeba mieć
precyzyjną diagnozę. Bez niej moŜemy wyrządzić wiele krzywd i nawet ich
nie zauwaŜyć. Uboczną stroną walki z pedofilią (słusznej skądinąd) jest brak
zaufania rodziców dzieci do innych dorosłych. Dziadek, nauczyciel, trener,
ksiądz to potencjalni pedofile. Pogłaskali dziecko po główce – wykastrować
ich! W niektórych przedszkolach zakazano nauczycielkom podcierać
dzieciom pupy! KaŜde zdjęcie rodzinne z golutkim dzidziusiem jest
podejrzane! Tatuś kąpie niemowlę — nie za bardzo stosowne. Powinna
mamusia, choć ma drobne rączki, jest jeszcze słabiutka i boi się, Ŝe jej
dziecko w czasie kąpieli się z nich wyślizgnie. A jak się wyślizgnie, to
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wszyscy okrzykną, Ŝe jest Katarzyną W., której dziecko wyślizgnęło się z
kocyka, a tak naprawdę je zamordowała. Tak czy siak: pedofil albo
morderczyni.
Pewna babcia prowadząc wnuka za rękę weszła do osiedlowego
spoŜywczaka i kupiła pięć flaszek piwa. Była trzeźwa, ale jakie mogła mieć
zamiary? Po co kupiła? MoŜe miała zamiar wypić? Na wszelki wypadek
zatrzymano ją, a telewizja miała wieczorny temat do rozprawki o
demoralizowaniu najmłodszych.
Czujemy totalny brak zaufania do innych. Jako społeczeństwo
byliśmy zawsze nieufni wobec obcych, teraz jesteśmy takŜe wobec swoich.
A przecieŜ tak się Ŝyć nie da. Słuszna jest walka z pedofilią, ale w imię tej
walki nie jest słuszne karanie ludzi, którzy mówią o innych aspektach i
własnych spostrzeŜeniach. Dlaczego dziadek głaszczący dziecko po główce
ma być od razu podejrzany o pedofilię?
Teraz napiszę coś bardzo niepopularnego: Znałam pięcioletnią
dziewczynkę krygującą się i obnaŜającą przed męŜczyznami. Było to tak
obleśne, Ŝe odrzucało mnie. Ale nawet przez chwilę nie winiłam tej
dziewczynki. Jej matka, jak się potem okazało, pracowała w agencji
towarzyskiej, a dziecko zostawiała pod opieką bliskiego krewnego. Kto to
dziecko nauczył takiego zachowania, ona czy jej krewny? Czy to jednak
oznacza, Ŝe o tym nie wolno mówić (jak ten ksiądz, który teŜ opowiadał i
zachowaniu niektórych dzieci). Jego winą i głupotą jest, Ŝe nie powiedział
wyraźnie, kto ponosi za to winę, ale to juŜ sprawa raczej intelektu. Czy jego
przykład ma odstraszyć wszystkich, którzy wypowiadają się odmiennie od
obowiązujących standardów?
Myślę, Ŝe najbardziej stosownym prezentem dla moich czytelników
powinna być pewna karta Tarota — jedna, choć w kilku odmianach:
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Miała ona w moim Ŝyciu ogromne znaczenie, ustanowiła pewien
drogowskaz. Pisałam o tym w pierwszym sezonie „Babci
ezoterycznej”:http://www.taraka.pl/karta_umiarkowanie, niestety, skany
wyŜej przedstawionych kart nie przedstawiają tej jednej, którą zobaczyłam
pierwszy raz.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze

1. Walka • autor: Przemysław Kapałka2013-11-09 19:10:59
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NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe walka dobra ze złem to jedna z obsesji chrześcijaństwa. A my
jesteśmy społeczeństwem chrześcijańskim w większym stopniu, niŜ zdajemy sobie z tego
sprawę.
2. Walka - cd • autor: Ewa Maria Piasecka2013-11-12 21:26:05

Taka walka kojarzy mi sie niejako z haslem wojna w imie zaprowadzenia pokoju , w
przeszlosci - w imie wprowadzenia jednej , jedynie slusznej "wiary".
Przy okazji , w tekscie przewinal sie motyw "podstepnego" weza - symbolu zla. W mojej
ulubionej ksiazce "13 pierwotnych Matek Klanowych" wymienione jest wiele zwierzat , ktore
sa symbolami "Uzdrawiajacych Mocy", od ktorych moglibysmy czerpac nauki - jesli tylko
chcielibysmy to zauwazyc i "zrozumiec" . Uzdrawiajaca Moca Weza jest - ! transformacja ! uczy jak przeistaczac trucizny, negatywnosc i ograniczajace idee, aby zrzucic skore tego, co
jest stare.
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16 listopada 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (76)

76. Ach co to był za ślub! czyli nasze Spojrzenia*
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Zapisałam się do FB mimo tego wszystkiego złego, co o tym medium
słyszałam dla jednej osoby – mojego znajomego z dawnych lat (a właściwie
przyjaciela mojego męŜa) Marka Zürna. Był dziennikarzem,
fotoreporterem, wiele okładek Na Przełaj było między innymi jego
autorstwa, podobnie jak i „Filipinki” (z moją fotką na okładce), potem
autorem filmów dokumentalnych w Polsce i dla telewizji w Szwecji. Obecnie
jest „wolnym strzelcem”. Ludzie z moich młodych lat rozproszyli się po
świecie, podobnie jak Marek i dopiero po latach jakoś odnajdujemy się: po
nekrologach naszych rodziców, kiedy odkrywamy ich zapomniane zasługi,
po zdjęciach zblakłych po latach, pieczołowicie odrestaurowanych i po
naszych pokoleniowych fascynacjach.
Zdjęcia Marka, z lat 60-tych moŜna obejrzeć na
FB:https://www.facebook.com/marek.zurn/photos_albums, a wśród nich
album zdjęć z 1964 r. o Cyganach (obecnie poprawnie Romach)
,https://www.facebook.com/marek.zurn/media_set?set=a.10151063763891
144.433232.567541143&type=3, album „Lekplatser på landet – Polen för
50 år sedan ( Miejsca zabaw na wsi przed 50
laty)https://www.facebook.com/marek.zurn/media_set?set=a.10151280966
866144.466291.567541143&type=3 czy Targ na śoliborzu – Początek lat
60tych https://www.facebook.com/marek.zurn/media_set?set=a.1015145994
8301144.1073741856.567541143&type=3 albo albumy zestawiające
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wygląd sprzed 50 laty Centrum Warszawy, tzw. Dzikiego Zachodu, z
wyglądem współczesnym i albumy przedstawiające współczesną Szwecję,
jej krajobrazy, uroczystości i scenki rodzajowe. Mnie jednak fascynują
fotografie z lat sześćdziesiątych, świata w którym weszłam w dorosłość.
Pierwsze, co uderza przy oglądaniu tych fotografii to oczywiście
siermięŜność miejsc, które dziś wyglądają zupełnie inaczej. Bieda wsi,
kontrast oficjalnych uroczystości z których Marek robił reportaŜe z
„zapleczem”, które wówczas nie znalazło i nie mogło się znaleźć w
cenzurowanej prasie. Mnie osobiście urzekło zdjęcie z DoŜynek na Stadionie
Dziesięciolecia z tablicą: „Szalety na dolnej koronie” i naburmuszoną buzią
dziewczyny w ludowym stroju, wyglądającą jakby martwiła się, Ŝe nie uda
jej się tam przebić przez tłum.
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Właśnie: twarz tej dziewczyny i wszystkie inne twarze, które
fotografuje Marek przyciągają i wówczas i dziś nieodpartym przekonaniem,
Ŝe jest to zapis, który niesie za sobą głębszą prawdę, dostrzegalną jedynie
wówczas, gdy bieg Ŝycia zatrzyma się w kadrze. We wrześniu 2013 roku
Marek fotografował zdjęcia zamieszczone w albumie „Spojrzenia” z
manifestacji związków zawodowych w Warszawie i ten
albumhttps://www.facebook.com/marek.zurn/media_set?set=a.101518460
91846144.1073741904.567541143&type=3 zmienił moje spojrzenie na
uczestników tej demonstracji. W telewizji oglądaliśmy przemówienia
przywódców i niektóre wystąpienia, jednak twarze uczestników mówią o tak
róŜnych ich motywach, Ŝe rozszerzają nasze spojrzenie. Sam Marek zaleca
mi podejście z dystansem, Ŝeby nie ulec manipulacji tak częstej w
dzisiejszych czasach. Kiedy wyraziłam Ŝal, Ŝe nie fotografowano tak Marszu
11 listopada, nie poprzez sylwetki ciskających kamieniami, a poprzez róŜne
twarze i Ŝe fotoreportaŜy tego rodzaju nie widać w prasie, Marek
powiedział, Ŝe znajomy fotoreporter został przegoniony przez policję i
bardzo niemiło potraktowany. A więc niewiele się zmieniło od tamtych
czasów – tyle, Ŝe cenzura jest u źródła, a nie w reportaŜu finalnym.

Marek fotografował nasz ślub. Patrząc na te zdjęcia któŜ by
przewidywał, Ŝe młodzi ludzie, uwiecznieni na wieczną pamiątkę dziś staną
się reliktem świata, który odchodzi, a nie tego, który nadejdzie? Byliśmy tak
nowoczesną parą jakich wówczas niewiele jeszcze było. śadnej białej sukni,
Ŝadnego bukietu, Ŝadnego weseliska, dojechaliśmy na ślub tramwajem 6 i
poszliśmy pieszo do USC
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Jest rok 1962. Kasia poŜycza sukienkę od koleŜanki, kupuje biały
kwiat do paska za grosze i wydaje całą swoją miesięczną pensję pomocy
bibliotekarza na kupno szpilek za 620 złotych. MąŜ ma kontakty i dwa dni i
dwie noce przed ślubem oboje pracują cięŜko ręcznie przepisując listę
mieszkańców dzielnicy śoliborz do szczepień ochronnych, bodajŜe di-pet-te,
czyli dur brzuszny i tak dalej. Dla wypoczynku zmęczonych palców robią
kanapki, które układają w stosy na desce połoŜonej na wannie. Potem

517

znowu wypełnianie formularzy spisu. Tak zarobią na koszty ślubu, a Ŝe
właśnie jest to Sylwester 1962 zaproszą na prywatkę gości z innej paczki,
Kasi studentów, polonistów, wnosząc z nich opłaty (reszta, przyjaciele
męŜa, sami składają się na imprezę w domu jednego z nich. Inny z kolegów
odmalował pokój, w którym mieli mieszkać.). MąŜ Kasi, Leonard obronił
właśnie pracę magisterską z budownictwa wodnego (Kasia przepisywała ją
na maszynie – tak się poznali). Tematem pracy była zapora na Sanie –
świeŜo upieczony małŜonek miał nadzieję, Ŝe dzięki niej znajdzie
zatrudnienie na wielkiej budowli wodnej – marzeniu Ŝycia. Przegradzać
góry, odmieniać bieg rzek i w ogóle – dzisiejszym sposobem myślenia –
odmienić świat, ruszyć go z zastałych kolein, (dziś mówi się: rozpirzyć to
wszystko i zbudować na gruzach nowe lepsze i bardziej funkcjonalne).
Woda dla rolników, uregulowane rzeki dla Ŝeglugi, małŜeństwo z
obwarowanym zastrzeŜeniem: Nie jestem z tych, co mieszkają w domu.
śyję i pracuję w delegacji. Uczciwie uprzedzona zaakceptowałam warunek.
W dyskusjach mojego męŜa z kolegami przewijało się jedno pogardliwe
określenie, zaczerpnięte ze słownika inŜynierów wodnych: „bagrować”.
Kiedy mówiono o kimś: on bagruje oznaczało to, Ŝe przepadł, stał się
drobnomieszczaninem i powoli rdzewieje oraz niszczeje przycumowany na
stałe do brzegu i niewiele z niego juŜ będzie.
Patrzyłam na świat z nadzieją, Ŝe stabilizacja Ŝycia przyniesie spokój i
Ŝycie płynące jak po maśle, czego spodziewa się kaŜda męŜatka. No i razem
zmienimy świat na lepsze! CzyŜ tego nie widać po naszych twarzach?
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W tamtych zdjęciach przetrwało coś, czego wówczas nie widzieliśmy,
lub na co nie zwracaliśmy uwagi, ale co dziś trudno zdefiniować, choć jest
to moŜe ponadczasowa prawda. Wiele w otaczającym świecie się zmieniło,
ale spojrzenia zostały.
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*„Spojrzenia” — tytuł podkradziony albumowi Marka

Katarzyna Urbanowicz

1. Świetne! Tak wpis... • autor: Michał Mazur2013-11-19 11:31:14
Świetne! Tak wpis jak i zdjęcia

Pozdrawiam
2. piękna • autor: elagiemz2013-11-20 10:56:40
Nie mogę się powstrzymać i muszę napisać: jaka piękna dziewczyna!
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18 listopada 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (77)

77. Zmywanie wydarzeń
czyli sen o wewnętrznym porządkowaniu
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Mój sen z nocy 16/17.11.2013 jest skojarzeniem dwóch odległych rzeczy –
mojego uczestnictwa w FB i nowo otrzymanej w prezencie zmywarki. Obie
rzeczy nastąpiły w tym samym czasie, są nowe i musiały zostać jakoś
uporządkowane w moim umyśle za sprawą Saturna. Za sprawą Marsa to
porządkowanie stało się energiczne i bolesne, a za sprawą kwadratury
urodzeniowego Saturna i tranzytującego Neptuna zyskuje, jak wiele rzeczy
dotyczących mnie w ostatnim czasie, wymiar symboliczny. Nic nie jest
zwyczajne, wszystko coś znaczy, rozpuszczają się granice między rzeczami
namacalnymi, przedmiotami a ideami, ocenami czy refleksjami.
We śnie kliknięciem potwierdzam pojawiające się komunikaty o
istnieniu czegoś i komunikaty te – wszystkie jasnozielonej barwy,
zbliŜonych, obłych kształtów choć niejednakowej wielkości, układam w
przestrzeni przypominającej górną szufladę-koszyk zmywarki. Z biegiem
czasu komunikaty te po wyświetleniu, zaakceptowaniu kliknieciem i
przekształceniu w bryły stają się coraz większe, cięŜsze, bardziej gąbczaste i
zabierają coraz więcej miejsca. Coraz mniej jest miejsca wolnego,
prześwitów, więc zielone skorupy komunikatów, przypominające plastikowe
miseczki, które latem zabrałam z działki do domu, zniekształcają się,
uciskają na siebie. Uciskane zaczynają boleć a ból w poszczególnych
miejscach uogólnia się i rozlewa na całość mnie.
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Jakie to są komunikaty? Po obudzeniu pamiętam kilka: „Leniwi
starcy” – z jakiejś dyskusji o emeryturach, definicja patriotyzmu z
uzasadnienia wyroku na człowieka biorącego udział w zamieszkach 11
listopada, dziecko ze śrubokrętem wyciągniętym z dolnej szuflady mogące
sobie zrobić krzywdę i źle umocowana zasłona spadająca na to dziecko – to
ze zmartwień pewnej niani relacjonowanej mi wieczorem przez telefon,
skojarzone z epizodem z ostatnio czytanej i skończonej właśnie ksiąŜki:
„Dobra terrorystka” noblistki, Doris Lessing, której główna bohaterka
kradnie zasłony z mieszkania matki. Zresztą tej właśnie nocy pisarka
zmarła.
Teraz zielony kolor komunikatów. Z jednej strony to kolor miseczek,
ale teŜ i skojarzenie z jakimś testem, który wypełniałam wczoraj, na
dominację poszczególnych półkuli mózgowych, gdzie wyraz „zielony” był
zapisany czcionką czerwoną i na odwrót i być moŜe wskutek braku
zdecydowania, co do wyboru słabo określonej co do prawidłowości opcji w
moim przypadku test nie dał zdecydowanej odpowiedzi o mojej lateracji,
choć całe Ŝycie jestem leworęczna, jedynie piszę ręką prawą.
Obudziłam się, gdy napór komunikatów był juŜ zbyt bolesny – z
silnym bólem brzucha o godzinie 6 rano.
Sprawdzając rano tranzyty doszłam do wniosku, Ŝe za sen
odpowiedzialny były następujące tranzyty: koniunkcja Saturna z
urodzeniowym Marsem – oznaczająca pęd do porządkowania wszystkiego,
kwadratura urodzeniowego Saturna z tranzytującym Neptunem – nadająca
temu porządkowaniu wymiar symboliczny, tranzytujący Mars na
descendencie, w kwintylu z Merkurym, skłaniający do intelektualnego
przetrawiania komunikatów napływających od innych. Wyzwalaczem stał
się tranzytujący KsięŜyc w trygonie do ascendentu i o pierwszej w nocy, w
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opozycji do koniunkcji urodzeniowego Marsa tranzytowanego przez
Saturna.
Wyjaśniam sobie to tak: nie ruszając się z domu w ciągu ostatnich
przynajmniej 20 godzin odebrałam wiele informacji zewnętrznych, do
których w dawniejszych czasach osoba w moim wieku nie miałaby Ŝadnej
moŜliwości dostępu. Rzecz nie w sensie tych informacji, dość błahych w
końcu i obojętnych dla mnie osobiście, ile w ich natłoku i róŜnych
dziedzinach, których dotyczą. Starczy umysł przestaje sobie z nimi radzić,
umieszcza je więc w jakiejś symbolicznej „zmywarce”, ale dopóki je tam
tylko układa i wpycha na siłę nie „zmywając” i nie „niszcząc”, ból
spowodowany ich istnieniem sygnalizuje nadmiar. Ze snu wystarczy się
obudzić, ale z napływu informacji nie moŜna się wyrwać ani od nich
uwolnić. Dodatkowo aktualny brak realnych przeŜyć blokuje zapominanie.
Gdybym w ostatnim czasie doznała wzruszeń emocjonalnych, zapewne te
zbędne informacje wyparowałyby ze mnie szybko i bezboleśnie robiąc
miejsce dla spraw osobiście mnie obchodzących i nawet nie miałabym
pojęcia o tym procesie. Tymczasem za sprawą tranzytu Saturna w
Skorpionie tajemnica pracy mojego umysłu została obnaŜona.
Ktoś na FB napisał agresywny post wielkimi literami, a inny odpisał
mu: „Mógłbyś nie wrzeszczeć?”. No właśnie, z braku prawdziwych,
słyszalnych wrzasków nasz umysł wielkie litery odczytuje jako
krzyk. Ale ten nieprawdziwy krzyk nie zastąpi nam krzyku prawdziwego i
prawdziwych emocji. Dlatego między innymi wojny zawsze były i będą. Po
prostu być muszą.
śeby temu nadmiarowi głupot we mnie zaradzić, powinnam wdać się
z kimś w solidną, angaŜującą emocje awanturę, ale z kim, skoro wszyscy
bliscy odpoczywają w weekend? MoŜe napiszę więc coś złośliwego komuś
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na FB, obraŜę jakiegoś bogu ducha winnego głupka, a to zatrze ten natłok
zielonych miseczek w zmywarce o zbyt małej szufladzie?
Umysł starszych ludzi lubi wracać do dawnych wydarzeń i nawet
zanurzony we współczesności szuka między nimi a TERAZ jakiegoś
pomostu.
We mnie ten sen wywołał natłok wspomnień – związanych ze
zmywaniem. Jest koniec lat siedemdziesiątych lub początek lat
osiemdziesiątych, rodzina śpi, ja siedzę w kuchni paląc ostatniego tego dnia
papierosa i pijąc kawę. Teraz kawę pija się z rana, ja piłam ją przed nocą,
gdy skończyłam zmywanie góry naczyń, zbieranych przez rodzinę i
poczułam się wreszcie panią siebie. Piłam ją teŜ, Ŝeby zahamować mdłości,
choć przecieŜ tak trudno było ją wówczas dostać. Były tylko trzy gatunki:
orient i arabica, pierwsza smaczna, druga obrzydlistwo, a najgorsza ze
wszystkich robusta, sam kwas i zajzajer, a i tak trzeba było się mocno
starać, Ŝeby je kupić. (Na któreś Święto Kobiet w moim zakładzie pracy
dostałyśmy po paczce kawy i parze rajstop oraz filiŜance kawy parzonej w
szklance i pączku na miejscu).
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Domownicy naczynia wkładali do zlewu bezmyślnie, z resztkami
potraw, szklanki pomieszane z tłustymi garami; czasem cisnęli je zbyt
gwałtownie i wybieraj teraz z tego wszystkiego szkło - tak więc aby zacząć
coś robić, najpierw trzeba całe to obrzydlistwo, oślizgłe i tłuste, wyjąć na
blat stołu uwaŜając, Ŝeby zbyt duŜo wody nie ściekło na podłogę, bo do tej
roboty dojdzie jeszcze nadprogramowe pastowanie, na klęczkach, z kiecką
podciągniętą i zatkniętą za pasek, z potem płynącym spod pach, z
froterowaniem, od którego bolą łydki, aŜ przyjdzie czas na kąpiel, w której
się zasypia. (BoŜe, tylko się nie utopić!)
Dolny rząd szafek „brzost” miał uchwyty metalowe, górny kółka
malowane na niby miedziano - ohyda. Olejna beŜowa farba łuszczyła się ze
ściany, na suficie plamy sosu pomidorowego, który tydzień temu wystrzelił
z butelki, widać był sfermentowany - nie reklamowałam, bo kupiłam go w
sklepie na mieście, a z jedną butelką nie opłaca się chodzić - i nie daje się
zmyć, moŜe trzeba by uŜyć jakiegoś specjalnego środka, moŜe pomalować
sufit na nowo, ale wyrobić się ze wszystkim tak cięŜko...
W duŜym garnku na dnie resztki zaskorupiałej duszonej ryby - filety z
morszczuka w naleśnikowym cieście - jeszcze nie odmiękły. W radio jakaś
opera - to juŜ lepsze, to moŜna znieść, choć odbiornik nie wytrzymuje bólu
w głosie śpiewaczki i trzeszczy psując wraŜenie. Następny garnek po rosole.
Do ścianek przywarły resztki pora - jaki on brzydki i flakowaty, gdy się
ugotuje, choć to najładniejsze warzywo w całej włoszczyźnie, gdy jest
surowe, a na dnie kosteczki pokruszone od uderzenia tasakiem na
rzeźnickim pieńku zmieszane z trocinami – nie da się ich usunąć przez
mycie mięsa, bo w nie wnikają.
Na koniec przykucnęłam nad wiadrem ze śmieciami i mokrą szmatką
czyściłam jego wierzch i spód, z odrazą odwracając twarz od resztek śmieci
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przyklejonych do wewnętrznych boków, które zostaną usunięte jutro, po
wizycie w zsypie...
Mogłabym tak ciągnąć i opisywać listę obrzydlistw, które kobieta lat
osiemdziesiątych musiała znosić w „czasie wolnym” po pracy przechodząc
tylko od kuchni do ubikacji, kończąc na łazience. Nie było torebek foliowych
i kontakt z odpadkami z braku czegoś takiego, jak rękawice był bliski i
fizyczny. Nie było środków do czyszczenia, szorowania i dezynfekcji poza
jednym jedynym „proszkiem do szorowania”. Nawet z proszków do prania
były tylko dwa: Ixi i Cypisek dla dzieci. Pralkę miałam marki Światowid (do
dziś ta nazwa za przeproszeniem Rodzimowierców źle mi się kojarzy),
oczywiście nie automat, pranie trzeba było na cały dzień namaczać, a
następnego dnia po powrocie z pracy juŜ wszystko śmierdziało. Potem
pranie , trzykrotne płukanie, wyciskanie przez wyŜymaczkę i rozwieszanie.
To i tak lepsze niŜ pranie w balii na tarze, co robiłam do 1967 roku.
Myślę, Ŝe teraz jasne jest, iŜ posiadanie zmywarki, worków na śmieci,
jednorazowych rękawiczek gumowych lub z folii, środków czyszczących i
tabletek do zmywarek, przypominających cukierki, dla takich babć, jak ja
jest symbolem czyszczenia i porządkowania otaczającego świata. Nic więc
dziwnego, Ŝe zmywarka moŜe się przyśnić w noc śmierci Doris Lessing. W
końcu jej „Dobra terrorystka” głównie zajmowała się przystosowywaniem
squatu do Ŝycia: praniem, wylewaniem gówien, zmywaniem podłóg i tak
dalej zanim wzięła udział w zamachu bombowym.

Katarzyna Urbanowicz
komentarze
1. A to ciekawe,... • autor: inaus2013-11-18 20:24:28
A to ciekawe, bo w sobotę 16-go wreszcie postanowiłam zrobić porządek i powynosiłam
na śmietnik wszystkie niepotrzebne graty. Niektóre czekały na to rok. Uprzątnęłam
zakurzone kąty i pokój nagle zrobił się przestronny i jasny.
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2. Saturn • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-11-20 00:39:09
Pewnie Saturn coś tu miał na rzeczy. Ja szykuję się do generalnego remontu mieszkania
- co zabawne, nie ja podjęłam taką decyzję tylko za mnie moja rodzina. Ale w astrologii
podobno tak jest - czy ty jesteś złodziejem czy ciebie okradli nie ma róŜnicy. Podobnie
jak to, czy byłaś ofiarą czy sprawcą wypadku. Ale porządkowanie i decyzje podejmowane
za ciebie to Saturnowe.
3. Saturn właśnie przeszedł... • autor: inaus2013-11-20 11:33:34
Saturn właśnie przeszedł przez mój ascendent i jest w pierwszym domu. Od lipca
wymieniłam meble w kuchni, kupiłam wreszcie brakującą lampę, bo Ŝarówka wisi na
drucie, wysprzątałam ten jeden zagracony pokój i więcej ćwiczę bo czuję się
zesztywniała. Została mi wymiana baterii kuchennej i zamierzam się uczyć na nowo
matematyki bo wyraźnie mam braki z podstawówki. Iście saturniczne.
4. Co do zmywania , ze wspomnien i nie tylko • autor: Ewa Maria Piasecka201311-20 23:23:57

O rany, jakos tak "wspomienia z przeszlosci" mi przybyly. Przerabialam podobne
"zmywaki" jako, ze wiekowa jestem - 63 na karku . Astrologicznie , ze tak powiem
"ignorant" ... nie wiem kto mi bruzdzi , a kto nie ... Za to "od dawien" interesuja mnie
rozne systemy filozoficzne i "wyznania" ... Wiele lat temu wpadla mi w rece ksiazka
wietnamskiego mnicha Thich Nhat Hanh "Kazdy krok niesie pokoj" - Zen w sztuce
codziennego zycia . Nie bade jej streszczac , wywarla na mnie spore wrazenie , ktore
gdzies tam, w podswiadomosci mieszka do dzis ,.... , genaralnie o sztuce uwaznosci na
codzien ,... i jest tam rozdzial "Zmywanie naczyn" ,..., ktory spowodowal przewrot w
moim podejsciu do zmywania , .... obojetnie ile by bylo w zlewie . Pozwole sobie
zacytowac:
Moim zdaniem poglad, ze mycie naczyn jest nieprzyjemne, moze powstac wtedy, kiedy
ich nie zmywasz. Kiedy natomiast z podwinietymi rekawami staniesz przy zlewie i
zanurzysz rece w cieplej wodzie - mycie od razu staje sie calkiem przyjemne. Lubie bez
pospiechu wziasc kazdy talerz do reki. Jestem wtedy w pelni swiadomy talerza, wody,
kazdego ruchu moich rak. Wiem, ze jesli zaczne sie spieszyc, zeby szybciej przystapic do
deseru, zmywanie stanie sie nieprzyjemne i nie warte przezywania. Bylaby to
niepowetowana szkoda, gdyz kazda minuta i kazda sekunda zycia sa cudem. Cudem sa
nawet naczynia i sam fakt, ze je myje!
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Jesli nie potrafie zmywac naczyn radosnie i usiluje jak najpredzej odwalic zmywanie, aby
zabrac sie do deseru, to okaze sie rownie niezdolny do cieszenia sie deserem. Z
widelcem w dloni bede rozmyslal o tym, co mam po obiedzie do zrobienia - pozbawiajac
sie tym samym smaku, konsystencji, wygladu, a nawet samej przyjemnosci jedzenia, nie
bede zdolny zyc terazniejszoscia.
Koniec cytatu...
Nie wiem co by bylo , gdybym codziennie wykonywala zmywanie jako prace ?_? ale w
mojej codziennosci to zaczelo dzialac ....
Hm, ale jest to niejako kompletne przeciwienstwo "natloku w czasie i przestrzeni" ....., ot
taka "stop klatka" na codzien
Popraw

Usuń

5. Teoretycy • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-11-21 08:35:49
Och teoretycy, teoretycy! (mam na myśli owego mnicha). WyobraŜam go sobie jak
uwaŜnie zmywa swoje dwa czy trzy talerze po skąpym posiłku z gotowanych warzyw dla
jednej osoby myśląc o deserze. Jest jednak róŜnica gdy robi się to często, w duŜych
ilościach, dla kilku osób, zbieranych z całego dnia na jego koniec, gdy juŜ ma się za sobą
pracę zarobkową, domowe obowiązki i pada się z nóg. I gdy kaŜdy kolejny dzień nie
przynosi i nie daje nadziei na Ŝadną odmianę. Nie sądzę, Ŝeby takie techniki komuś w tej
sytuacji mogły pomóc, skoro nawet piękna muzyka (mimo trzeszczącego radia) nie
pomagała. Obecnie, gdy jestem sama i nie mam zbyt wielu obowiązków, moje podejście
do prac domowych i w ogóle do tego, co się musi, zmieniło się. Nie odczuwam tego
przemoŜnego wstrętu i niechęci do Ŝycia, które uznawałam za narzucone mi
niewolnictwo i dziś mogłabym śmiało eksperymentować z uwaŜnością przy zmywaniu,
jak teŜ eksperymentuję pisząc i wykorzystując swoje wspomnienia, w których zmywanie
było tylko jednym z elementów przymusu, w którym Ŝyłam.
6. zanim wynaleziono "Ludwika" • autor: Jerzy Pomianowski2013-11-21 12:55:53
W owych czasach mycie naczyń u mnie wyglądało w ten sposób, Ŝe specjalną miskę z
płaskim dnem napełniało się wodą i grzało na kuchni gazowej. Gdy woda była ciepła
wkładaliśmy naczynia, i kawałkiem szmatki.....
Ciecz w misce stawała się mętna, śmierdząca, pływały resztki jedzenia, oka tłuszczu. Na
koniec płukanie wodą z kranu i gotowe. Ciecz do kibla, Ŝeby nie zatkać rurek pod
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zlewem.
Na szczęście były sprawiedliwe dyŜury, nawet ojciec musiał tym się zajmować.
Ciekawe, Ŝe nie pamiętam Ŝadnego poczucia skrzywdzenia przez los czy Ŝalu za
straconym na głupiej robocie czasem. MoŜe dlatego Ŝe tak się robiło od zawsze w
kaŜdym domu w okolicy. Nie było moŜliwości porównania jak to robią "bogacze"

Popraw

Usuń

7. Sprawiedliwe dyŜury • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-11-21 13:43:39
I to w sprawiedliwych dyŜurach właśnie pies pogrzebany...
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24 listopada 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (78)

78. Jestem bogiem
czyli afirmacje kosmicznej świadomości
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Ostatnio cierpię na bezsenność więc po kilku dniach przewracania się
z boku na bok i porannych próbach dobudzenia się i doprowadzenia do
stanu uŜywalności rozmaitymi metodami w rodzaju „herbatki pobudzającej
na nowy dzień” (z piekielnym dodatkiem szczypiącego imbiru
wzmocnionego chyba chili lub pieprzu z dodatkiem nie wiedzieć czemu
cynamonu), wychodzenia do sklepu po gazetę w stanie półsnu i innych
torturach, o których nie wspomnę, Ŝeby zachować normalny rytm dnia,
postanowiłam zastosować metody działające nie tylko na moje ciało, ale na
moją duszę.
Pierwsze, co wpadło mi w oczy, to rapujący zespół Paktofonika
(słowa tekstu wyświetają się w obawie, Ŝe marna dykcja rapera nie pozwoli
nic zrozumieć – p.t. „Magik” ale o magiku tam ani słowa, za to bezustannie
powtarzana fraza „jestem Bogiem”. – co moŜna posłuchać i obejrzeć tekst
http://www.youtube.com/watch?v=vKr3YJ3_j8g&feature=share
O, to coś dla mnie, pomyślałam, Bóg z rana niezaleŜnie od tego czy
pisany z duŜej, czy z małej litery jest na pewno pobudzający, inspirujący i
wszechmocny (nawet jak nazwiemy go oszukańczo na początku magikiem i
zataimy dane osobowe wykonawcy w trosce, Ŝeby ksiądz w niedzielę nie
wygonił z kościoła, a w przyszłości nie odmówił kościelnego ślubu i
pochówku na starość). Niestety, przykrość mnie spotkała ogromna – ten
bóg rapera, mimo, Ŝe pisany z duŜej litery wcale nie jest wszechmocny.
Umie i wie tyle, co raper, a więc parę brzydkich słów. Na wstępie deklaruje
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swoją niepoczytalność, dodając jednakowoŜ, Ŝe oszaleją za nim wszystkie
p..., gdy poznają jego duszę (tu niedokładny rym) artysty. Tak jakoś
zalatuje mi tu rajem wyznawców Mahometa, chociaŜ jesteśmy wiadomo
gdzie. Potem, po deklaracji, Ŝe raper jest Bogiem, następują dwie strony
zerŜnięte Ŝywcem ze słowników rymów dostępnych w internecie, a
mianowicie spis wyrazów bez ładu i składu kończących się na –alny (z
jednym wyjątkiem: wyrazubinarny). Potem refren: jestem Bogiem, ty teŜ
jesteś Bogiem (co szkodzi zanęcić słuchacza) i tak dalej aŜ do „sensacyjne

seanse w bezsensie sens jest jedynym awansem, balansem...” co
wykorzystuje oczywiście stosowane często w literaturze podobieństwo
brzmień, tyle, Ŝe bez krzty sensu, nawet nie awansowanego do bezsensu,
czy na odwrót.
Wydawało mi się, Ŝe poranna afirmacja „JESTEM BOGIEM’ powinna
mnie przynajmniej dobudzić, ale nic z tego. Postanowiłam więc szukać innej
stosownej afirmacji, najlepiej z rodzaju tzw. kosmicznej świadomości,
kalendarza Majów i innych takich mądrości zaopatrzonych w WIZJĘ CELU.
Niestety, raper nie miał prawdziwej wizji celu (poza pewną częścią ciała
panienek poddańczo kierowaną ku artyście) i dlatego jego afirmacja mnie
nie obudziła. W przeciwieństwie do niego autorzy blogu o kosmicznej
świadomości
http://monikaczyrek.blogspot.com/2013/08/men-niebieski-orze.html
są wręcz nią przepełnieni tak, Ŝe wylewa się z nich ta świadomość pełną
strugą słowotoku. Niestety, słowotok ten, w przeciwieństwie do klipu rapera
nie ma nawet cienia melodii, przemyślanego brzmienia ani przystępności,
jest za to tak samo pozbawiony jak tamten sensu, a moŜe jeszcze bardziej.
Raper przynajmniej nie ukrywał, Ŝe o sens nie za bardzo dba deklarując na
wstępie swoją chorobę psychiczną, autorzy afirmacji wyczyniają łamańce
słowne, zgrzytające jak piasek w zębach i przeszkadzające zdecydowaniu w
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skupieniu się na treści afirmacji. No bo jakie wraŜenia odniesie czyjeś ucho
słysząc frazę: „Dzięki Gai zostanę prze-trans-for-mo-wa-ny” Makabra! Albo:
„Krocz bez obciąŜeń” AŜ ucho się zwija od tej brzmieniowej agresji słownej.
Gdzie tu magia i śpiewność słów poruszająca głębię duszy i kierująca
człowieka ku światłu medytacji? MoŜe się mylę, ale wszystkie kultury tzw.
prymitywne, wykorzystujące w swoich zabiegach magicznych bębny, śpiew i
taniec przywiązywały ogromną wagę do rytmu, a częstokroć i charakteru
melodii,; zmieniały się one wraz z wkroczeniem w kolejną fazę, zawsze
jednak były ze sobą splecione. Jak pięknie brzmią zaklęcia: „Z całą mocą

zawartą we mnie, jako pragnę, tako niechaj się stanie” albo „nie będziesz
miał juŜ więcej mocy nade mną”. Wiele z nich to piękne wiersze, a wiele
pięknych wierszy jest po prostu zaklęciami.
I jak w afirmacji wyrazić cudzysłów np. w wyrazie "ratownika"? No i
nielogiczności: „bądź tym wszystkim, czym jesteś” — rozumiem, Ŝe jak juŜ
jesteś, to nie musisz znowu być, tylko zrobić coś innego ze swoim
istnieniem, na przykład ujawnić się. Albo „obudź śpiewem melodię swojej

pieśni serca!” — ładnie brzmi ale skoro istnieje pieśń serca (własnego) i ma
(własną) melodię, którą naleŜy przebudzić, to po co jakaś inna pieśń ma się
mieszać do tego? Dwa grzybki w barszcz. Ale tak jest, gdy ktoś upaja się
własnymi słowami, za nic mając logikę, składnię i melodię tekstu. Dobrze,
Ŝe choć ortografię opanował.
Niczego z rzeczy przypominających zaklęcia nie przeczytamy w tej
„afirmacji kosmicznej świadomości”. Co więcej, jedna z podstawowych
reguł psychologicznych mówi, Ŝe chcąc osiągnąć załoŜony cel nie naleŜy
wypowiadać, a tym bardziej rozpamiętywać zdań negatywnych, tylko same
pozytywne. Tutaj zaś proponuje się rozwaŜania: „Czy jesteś czymś

ponaglany, opętany jakąś manią? Czy twój pociąg do słuŜenia innym nie
przewaŜa nad troską o własne dobro? Czy czujesz się czasami opętany
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chęcią słuŜenia ludziom lub odgrywania roli „ratownika" dla innych? SłuŜący
planecie często znajdują się pod wpływem tego cienia.”. Kojarzy mi się to z
rachunkiem sumienia przed spowiedzią katolicką, a przecieŜ afirmacja jest
zakodowaniem w sobie pozytywnych wzorów, a nie wyrabianiem odruchów
skruchy.
I jak odebrać tekst, Ŝe kalendarz Majów informuje cię, Ŝe jesteś
rzekomo jakimś „pracownikiem planetarnym”? Majowie byli staroŜytną
kulturą zamkniętą, hermetyczną, nie do końca zbadaną i nie sądzę, Ŝeby
interesowało ich informowanie wszystkich Ziemian, Ŝe powinni
poddać „gruntownemu sprawdzianowi swoje obecne otoczenie, pracę,

stosunki towarzyskie i decyzje, a potem zapytaj siebie, czy są one
wsparciem dla twoich wizji”
Ezoteryka w naszym wydaniu (polskim, bo nie znam innego) w
przewaŜającej mierze jest mieszaniną gadania bez sensu, upajania się
własnymi słowami i własną mądrością, kulawym tłumaczeniem
zagranicznych tekstów bez znajomości języka, odwołaniem do kultur, które
nie Ŝyły nigdy i nie Ŝyją w nas (chyba, Ŝe za pośrednictwem amerykańskich
filmów klasy B) za pomocą kilku pustych gestów. Podobnie jak obejrzany w
blogu Michała Mazura lider rzekomo transowego zespołu trans ów wyraŜa
za pomocą oblizywania językiem warg, co skłania do myślenia, Ŝe po prostu
go suszy. Podobnie jak polskie czarownice epatujące plastikowymi płotkami
na ścianach mieszkania i porcelitowymi kubkami w kształcie czaszek na
półkach oraz groźbami, Ŝe jeśli ktoś za czary nie zapłaci, to czarownica na
nim się zemści. Prymitywne, siermięŜne albo przeciwnie, wydumane.
Gdzieś zapisałam sobie spis mechanizmów niektórych oszustw.
Warto z nimi się zapoznać. W przytoczonych przykładach dominuje jeden:
Im bardziej wypowiedź jest „głęboka” w sensie pustki, którą zawiera,
tym łatwiej ktoś moŜe „rozumieć” jej sens. Ogólnikowe, niejasne
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stwierdzenia mają większy wpływ na ludzi, łatwiej przekonują niŜ
konkretne, oparte na przykładach wypowiedzi. Przeprowadzono nawet
„astrologiczny” eksperyment formułując jeden „horoskop” i sugerując jego
odbiorcom, Ŝe został specjalnie dla nich indywidualnie przygotowany.
Większość z nich, bo aŜ 70 % było przekonanych o całkowitej zgodności
tego horoskopu z ich ścieŜką Ŝyciową. Eksperyment prowadziło jakieś
czasopismo, więc nie obyło się bez złośliwości, wzór horoskopu
zaczerpnięto z autentycznego horoskopu pewnego zbrodniarza, zresztą
skazanego na karę śmierci, którą wykonano... To moŜe takŜe tłumaczyć
większe powodzenie kogoś w rodzaju „wróŜa Macieja” niŜ autentycznego,
powaŜnego astrologa.
Nazwa „Babcia ezoteryczna”, którą przybrałam na potrzeby blogu
miała ukazać moje zainteresowanie ezoteryką i skłonić do dostrzeganiu jej
w naszym codziennym Ŝyciu. Niestety, im więcej czytam ksiąŜek, im więcej
informacji otrzymuję z internetu, tym mniej chce mi się wierzyć w jej
istnienie. Większość to jeden szajs, prymitywne oszustwo i głupawe
sugestie. Chyba zmienię się na „Babcię sceptyczną”.

Katarzyna Urbanowicz
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1. "Jestem Bogiem", Paktofonika i "Magik" • autor: Michał Mazur2013-11-24
16:19:09
Tak mi się skojarzyło, bo dla mnie to mniej więcej czasy gimnazjum, gdy sporo luda
słuchało Paktofoniki - "Magik" popełnił samobójstwo podobno pod wpływem narkotyków,
i to tych klasyfikowanych jako "miękkie" - marihuana lub jej odmiany (a.k.a. "skun").
Ponoć zaostrzyły jego problemy psychiczne.

"Bodzio" - pogadanka eks-narkomana o narkotykach
http://sbsin.wrzuta.pl/audio/0yPzE0U2lfK/

Mnie teŜ kogoś ze znajomych zabrały
Popraw

Usuń

2. Głupio wyszło • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-11-24 17:28:57
Faktycznie, głupio wyszło, ale ja ten klip obejrzałam dopiero parę dni temu i ktoś, kto go
przypomniał nie wspomniał albo nie wiedział o śmierci rapera. O zmarłych nie mówi się
źle, zwłaszcza, Ŝe afirmacja jemu nie pomogła, Niestety, babcie bywają tragicznie
zapóźnione, wytaczają armaty przeciwko czemuś, co juŜ dawno nie istnieje.
Popraw

Usuń

3. Nie, to nie... • autor: Michał Mazur2013-11-24 20:13:52
Nie, to nie o to chodzi Ŝe "głupio" czy teŜ nie - bo kaŜdy ma prawo czegoś nie wiedzieć.
Nie kaŜdy musi być fanem współczesnej muzyki.

Hmm, to coś jakby część większego problemu - i "Magik" teŜ wpisywał się w pewien
schemat. Jest bieda - nawet nie tyle materialna co moralna - poczucie braku
zakorzenienia, osłabione więzi rodzinne... do tego teŜ dochodzą inne patologie i coś brak
statusu społecznego. Relacje społeczne, rodzinne oparte na fałszu i iluzjach - toteŜ
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uciekanie w inne iluzje np narkotyczne nie wydaje się takim osobom aŜ tak naganne...
Zwłaszcza gdy tamte poprzednie okazują się być tylko iluzjami... Nie wiem czy dobrze to
opisuję, bo to rzeczy które czuję raczej instynktownie niŜ ogarniam je rozumem. To taka
"czarna dziura" która mnie przeraŜa.

"Kiedy spoglądasz na otchłań ona patrzy na ciebie".

Na Syberii z tej otchłani zrodziły się najstraszniejsze narkotyki - na czele z "Krokodylem".
To coś zupełnie innego niŜ substancje znane do tej pory - on dosłownie zŜera
narkomanów, tworząc z nich coś na kształt zombie, takŜe pod wzgledem wyglądu
fizycznego.

Swego czasu w "Daily Mail" były zdjęcia tych co brali "Krokodyla" - na tyle drastyczne Ŝe
nie ośmielam się ich tu podlinkować
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04 grudnia 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (79)

79. Wolność nastoletniej matki
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Kiedy w 1966 roku po długim i cięŜkim porodzie z rozmaitymi komplikacjami
urodziłam w Olsztyńskim szpitalu wojewódzkim dwoje bliźniąt, na moją salę
przywieziono pewną piętnastolatkę, która właśnie urodziła dziecko.
Patrzyłyśmy na nią z zazdrością – tak lekko jej poszło. Poród trwał zaledwie
dwie godziny, a dziewczyna pełna była Ŝycia i radości. Od razu sięgnęła pod
łóŜko po swoją tekturową walizkę (w takich trzymało się wtedy dobytek),
wyciągnęła pół pęta kiełbasy i z apetytem pochłonęła ją wraz kilkoma
bułkami. Potem rozkosznie się przeciągnęła i oświadczyła, Ŝe musi się
przespać, bo nareszcie ma spokój.
Na mojej sali leŜały same cięŜkie przypadki i czułyśmy się wszystkie
jak w więzieniu. Kazano nam chodzić, ale chodzenie bolało i brakowało
czasem siły, Ŝeby wstać. śadnej nie przyszłoby do głowy schylić się i
wyciągać coś spod łóŜka. Z powodów sanitarnych (podobno) zabronione
było posiadanie własnej bielizny, a zwłaszcza zakładanie majtek. Rozcinane
do połowy koszule, wiązane na troczki, wydawano nam kaŜdego ranka, jak
popadło; czasem sięgały do kostek, czasem nie przykrywały tyłka, zresztą
troczki teŜ były często pourywane. Paradowanie do ubikacji w takim czymś,
nie osłaniającym ciała, było bardzo upokarzające. W szpitalu były tylko
krany z zimną wodą, ciepłą, a właściwie gorącą, podobno przegotowaną,
przynoszono rano w stągwiach (czy ktoś jeszcze dzisiaj wie, co to jest
stągiew?) i pielęgniarki obowiązkowo podmywały wszystkie kobiety, czasem
zapominając dolać odpowiedniej ilości wody wystudzonej. Poranek więc
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zaczynał się wrzaskami poddawanych przymusowej higienie poparzonych
delikwentek. Karmiącym kobietom chciało się pić, więc wykradały tę wodę
ze stągwi, za co były sztorcowane. NajwaŜniejsze były kobiece narządy a
nie kobiece samopoczucie i potrzeby. Byłyśmy chwilowo opróŜnionymi
brzuchami, pod rządami państwa, które lepiej wie, czego potrzeba
obywatelce matce i obywatelowi dziecku. W naszym pokoju całe noce
musiało palić się światło, a Ŝeby którejś nie przyszło do głowy je zgasić,
wymontowano wyłącznik. Dysponowały nim tylko pielęgniarki w swojej
dyŜurce. Kontakt z rodziną był właściwie Ŝaden – moŜna było czasem
zobaczyć z drugiego piętra męŜa, jeśli się akurat trafiło i porozmawiać przez
otwarte okno, ale był styczeń i mróz, więc okno szybko kazano zamykać.
Dzieci nam nie przywoŜono, bo nie pozwalano nam karmić.
Gorączkowałyśmy, więc nasz pokarm był jak trucizna: „przepalony”, jak
mówiono. Jednym słowem prawdziwe więzienie. Nie miało to większego
znaczenia, jeśli kobieta leŜała trzy obowiązkowe dni, ale gorzej, gdy jak ja i
moje współtowarzyszki z komplikacjami, po 3-4 tygodnie.
I tu nagle do takiego więzienia trafia gówniara i jeszcze się cieszy! Na
początku wszystkie jej współczułyśmy: taka młodziutka i juŜ ma dziecko!
KaŜda widziała oczami wyobraźni cięŜkie Ŝycie, jakie ją czeka, te obowiązki
ponad wiek i siły, ostracyzm otoczenia i tak dalej. Pytałyśmy więc, co ją tak
uszczęśliwia. Na to ona oświadczyła, Ŝe czuje się nareszcie wolna.
Zaniemówiłyśmy. W końcu któraś z nas, chyba najstarsza, bliska juŜ
pięćdziesiątki kierowniczka delikatesów odwaŜyła się wejść z butami w
sprawy nastolatki i przedstawić jej wizję Ŝycia, w którym bynajmniej nie
będzie miejsca na jakąkolwiek wolność.
Na to dziewczyna wytłumaczyła, jakiej wolności się spodziewa.
— Z dzieckiem nie ma problemu — oświadczyła — podrzucę je mamie. Ma
nas siedmioro, więc się na tym zna. Ja zaś wreszcie będę mogła chodzić na
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potańcówki. Teraz mama mi nie pozwalała, bo mówiła, Ŝe jestem za młoda,
ale skoro urodziłam juŜ dziecko, to jest Ŝaden argument. Jestem przecieŜ
juŜ dorosła, no nie? I nie będę musiała chodzić do szkoły i pisać głupich
dyktand i w ogóle się uczyć. Będę miała prawdziwą wolność!
Nie mogę się oprzeć przekonaniu, Ŝe we współczesnych dyskusjach o
wolności zachowujemy się jak owa nastolatka. Nie wiadomo czemu
twierdzimy, Ŝe mamy mnóstwo wolności, a jedynymi rzeczami, które nas
ograniczają to nasze geny, nasza fizjologia, doświadczenia rodzinne,
przekonania nabyte i wyuczone, osobnicze cechy i parę innych drobiazgów
w rodzaju nieświadomości. Niczym dziewczynka ciesząca się, Ŝe mama jej
juŜ nie będzie mogła zakazać potańcówek twierdzimy, Ŝe nikt nas do
niczego nie przymusza. Nie musimy wiązać się ze złym pracodawcą, zawsze
moŜemy się z pracy zwolnić. MoŜemy głosić co nam się podoba, mieć
własne zdanie o wszystkim i nie musimy się z nim kryć. Jeśli słuchamy
jakichś głupot i przejmujemy się nimi, jeśli kierujemy się w Ŝyciu reklamami,
to wyłącznie nasza wolna wola — nikt nas przecieŜ do tego nie zmusza. I
tak dalej.
Podobnie jak owa dziewczyna wolność rozumiała jako prawo do
potańcówek, my rozumiemy ją jako prawo do demonstrowania, zrzeszania
się, wybierania przedstawicieli nami rządzących — niczym partnera do
chwilowego tańca. Jeśli jednak poszliśmy na niewłaściwą zabawę, do
niewłaściwego lokalu, moŜe okazać się, Ŝe kaŜdy wybrany partner będzie
jednego rodzaju, bo po prostu w danym lokalu porządnego chłopaka się nie
spotka, tylko same szumowiny. W rozwaŜaniach o naszej wolności
pomijamy oczywiście aspekt finansowy — idzie się na zabawę do remizy,
gdzie popija się bimberek z flaszek wyciąganych zza pazuchy i spotyka
określonych chłopców, a nie do renomowanej restauracji z wyszukanymi
potrawami i dobrą orkiestrą z powodu nie posiadania właściwej sumy
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pieniędzy. Niektórzy z nas skazani są na pracodawców byle jakich i iluzją
jest wolność poszukania sobie innego. Tańczysz z tym, który cię poprosi do
tańca.
Poza tym nie dostrzegamy, Ŝe sfera naszej osobistej wolności stale
się kurczy. UtoŜsamiamy liberalizm z wolnością i choć pochodzenie tego
słowa od liber – wolność jest znane, mało ma z nią wspólnego. Istnieje
bowiem przymus wyznawania jakiejś całościowej teorii politycznej w
rodzaju „izmów” nacjonalizm, kapitalizm, komunizm, socjalizm, anarchizm,
imperializm i właśnie liberalizm. Najpierw się ją wyznaje, czasem w jej imię
walczy, potem uznaje za coś, co przestało działać (jakby w ogóle
kiedykolwiek działało bez zarzutu) i poszukuje innego izmu, który ma ją
zastąpić. Wszystko to jednak jest całościową doktryną, niewiele mającą
wspólnego z rzeczywistością.
Swego czasu panowała teoria „państwa nocnego stróŜa”. Był to
ideał: wszyscy robili co chcą, a państwo dysponowało straŜakami,
ratownikami i policją i niczym więcej się nie interesowało. Jako wychowani
w tzw. komunizmie (bo nie był to prawdziwy komunizm) wzdychaliśmy do
takiej wolności, mimo, Ŝe ją oficjalnie gromiono. Jak wszystkie utopie i ta
była swego rodzaju perpetuum mobile — brak zewnętrznego napędu nie
pozwalał podtrzymać iluzji. I chociaŜ wydawało się nam, Ŝe komunizm był
najgorszym uciemięŜeniem, dowiadujemy się, Ŝe wcale z nie mniejszym
mamy do czynienia obecnie. Wszechobecne kamery, polujące na
niesfornych kierowców radary, telefony pozwalające ustalić miejsce pobytu,
drony, facebooki i podsłuchy amerykańskich i innych przyjaciół wydawałoby
się wyczerpują całość moŜliwego nadzoru nad, w zasadzie wolną,
jednostką. Niestety, nie wyczerpują. KaŜdy wynalazek, kaŜde usprawnienie
zazwyczaj zostanie wykorzystane dla zwiększenia kontroli nad ludźmi i
zmniejszenia ich sfery wolności.
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Z pewnego artykułu natomiast moŜemy dowiedzieć się jeszcze
straszliwszych rzeczy: Ŝe rządzą nami
gady! http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/gady-u-wladzy/kwz9e
Tak tak! W zestawieniu z kompletem filmów udowadniających, Ŝe smoki
istniały jeszcze w średniowieczu (kto wie, moŜe istnieją jeszcze dzisiaj!) —
http://www.youtube.com/watch?v=86jbOgpy5XE moŜemy całkowicie być
pewni, Ŝe rządy gadów to coś, co jeszcze bardziej ograniczy naszą wolność.
Pytanie tylko czy gady te są prawdziwe, czy moŜe stanowią holograficzny
obraz rzutowany na rzeczywistość przez liberałów w nieznanym nam
jeszcze celu
Niejaki David Icke, brytyjski dziennikarz i były piłkarz zasłynął dzięki
głoszonym teoriom spiskowym. Wśród nich znajduje się równieŜ ta
dotycząca Reptilian - rasy ludzi-jaszczurów sprawujących władzę na
świecie. Jego zdaniem najwaŜniejsze osoby na Ziemi (brytyjska królowa,
amerykańscy prezydenci itp.) to w rzeczywistości gady.
I nawet mityczne zwierzęta zaczynają ograniczać naszą wolność!
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-akash3/1412600_632789170117317_325458565_o.jpg

Dziecinniejemy niewątpliwie z poziomu nastolatki do poziomu kilkulatki.

Katarzyna Urbanowicz
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komentarze
1. Smoki i Reptilianie • autor: Kalina2013-12-05 02:05:50
Witaj Kasiu, ....Dla mnie smoki są mitem tak samo jak feniks i archetypem zwierząt
mocy....ze smokami zetknęłam sie czytając Pratchetta i serie Świata Dysku....a potem u
Piotra Jaczewskiego na stronach o hunie, gdzie proponował (a dawno to było) pracę z
wizją smoka jako zwierzęcia mocy...potem natknęłam sie na wiele publikacji o smokach
chińskich w mitologii ale tez na te w fantasy..natomiast w zdumienie wprawiła mnie
lektura "Latające węŜe i smoki" wydana przez Poloneum, gdzie cała niemalŜe Biblia
przerobiona jest pod kątem prehistorycznych gadów i reptilian...wtedy zaczęłam
wyłapywać sygnały ludzi, Ŝe niektórzy, a moŜe więcej niŜ niektórzy, uwaŜają istnienie
reptilian za prawdziwe...ło matko i córko...cóŜ jedni szukają gadów jeszcze inni
ufo...hahahaha.. BTW. Smoki z filmu, którego link zamieściłaś nigdy nie istniały..to tylko
fantazja jak sama nazwa filmu wskazuje....treść natomiast wielu zwiodła i uwierzyli Ŝe to
prawda...tak sugestywnie opowiedziana historia, Ŝe wielu uwierzyło w realność smoków .
Jedno mnie tylko zastanawia..dlaczego utarło się powiedzenie.."ty gadzie"..skąd takie
negatywne skojarzenia?..moŜliwe, Ŝe ich sposób Ŝycia wymusza takie postępowanie,
które ludzie tłumacza sobie jako niemoralne?.....pewnie tak...smoki nie znają się na
"ludzkiej moralności"..robią co muszą...

Popraw

Usuń

2. Tak podejrzewałam • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-12-05 09:29:36
Tak podejrzewałam, Ŝe z tymi średniowiecznymi smokami to zmyłka, jednak nie miałam
pewności. Za bardzo profesor przypominał Indianę Jonesa no i postępowanie ze
zwłokami smoka było raczej nieprofesjonalne. To świadczy o tym jednak, Ŝe łatwo nas
oszukać i co więcej, Ŝe istnieje pęd do oszukiwania i samooszukiwania się powodujący,
Ŝe właściwie nic nie ma pewnego. Nawet gdyby było i tak nie będziemy nigdy tego w stu
procentach wiedzieli. Stąd i reptilianie i ich "władza" nad nami. Źle znosimy sam pomysł,
Ŝe moglibyśmy być wolni i niezaleŜni; poszukujemy władców nawet wśród gadów.
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Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (80)

80. Co mnie w Ŝyciu ominęło?
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Nie widziałam zorzy polarnej. Nie widziałam zjawiska prawdziwej
fatamorgana, chociaŜ trafiały mi się kulawe miraŜe w postaci drŜącej
galaretki nad jezdnią. Nie spotkałam się ze zjawiskiem halo nie tylko w
postaci „gloria” czy „wieniec” ani „podsłońca czy „słonecznego słupa”. Gonił
mnie za to górskim Ŝlebem wyschłego potoku piorun kulisty skacząc z głazu
na głaz i zataczający się od ściany do ściany. Widziałam przelot bolidu
lecącego tak nisko, Ŝe aŜ przewróciło mnie na łąkę i słyszałam straszliwy
szum. Zawsze śmiano się ze mnie, Ŝe to niemoŜliwe i dopiero niedawno
przeczytałam, Ŝe szum, wbrew zdrowemu rozsądkowi moŜe towarzyszyć
takiemu przelotowi. Kilka razy widziałam krwawe niebo (choć nie widziałam
iryzacji nieba), a nie zliczę ile razy oglądałam księŜyc w lisiej czapie.
Widywałam teŜ tęczę, ale to banalny widok. Ze wszystkich oglądanych
zjawisk „lisia czapa” zostawała na długo w pamięci.
PoniŜsze zdjęcie zostało zrobione przez miłośniczkę Tatr, zapaloną
turystkę, moją znajomą Martę P. Podobną fotografię moŜna teŜ obejrzeć:
http://kosmos-i-my.bloog.pl/id,4968018,title,Zjawisko-Brockenu,index.html
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W takie dni jak ostatnie, ksawerowe, autorzy powieści przygodowych
umiejscawiali ich akcję; opisywali sztormy i statki ściągane oszukańczymi
światłami na skały, aby po ich rozbiciu pozabijać marynarzy i pasaŜerów i
zagarnąć ich dobytek. Bohater pozytywny, najczęściej dziecko, natknąwszy
się na taki widok całe Ŝycie musiał uciekać przed przestępcami ścigającymi
go w obawie, Ŝe zdemaskuje ich zbrodnie. Jako dziewczynka czytałam z
wypiekami na twarzach owe pirackie opowieści. Byłam wyjątkiem, ku
zmartwieniu rodziców, poniewaŜ poza umiłowaniem historii o korsarzach i
Indianach nie przejawiałam Ŝadnych cech „chłopczycy”. UwaŜano nawet, Ŝe
z tego powodu nie moŜna być pewnym co mi strzeli do głowy. Ani –
oczywiście – moich kwalifikacji moralnych, choć w przypadku chłopców ich
nie analizowano. Ja jednak wiedziałam, Ŝe przyzwoici piraci walczyli na
morzu burta w burtę, mniej więcej honorowo, choć krew się lała
strumieniami i błyszczała na szablach i toporach — człowiek na przeciwko
człowieka; zaś przybrzeŜne rzezimieszki obławiali się oszukańczo i
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nieuczciwie rozpalając na skałach wielkie ogniska. Zastanawiało mnie
jednak zawsze, Ŝe wobec tego, Ŝe był to proceder znany i (w powieściach
przynajmniej) powszechny, ktokolwiek się na niego dawał nabierać.
Wystarczyło poŜeglować nieco w bok, doczekać do świtu i przyjrzeć się
okolicy, Ŝeby wiedzieć co i jak. Nawet gdyby statek wylądował na skałach i
rozbił się, była szansa uniknięcia mordu i obrony przez tych, którym udało
się dopłynąć. Ale zawsze tak miałam, Ŝe nie do końca wierzyłam swoim
idolom. Podobnie było z Indianami: „Szlachetny dzikus” zabijał całe
farmerskie porządne, chrześcijańskie rodziny na niemowlętach kończąc, zaś
„szlachetny osadnik” wprawdzie dzieci raczej (w ksiąŜkach) nie zabijał,
jednak potrafił juŜ nastolatka Ŝywcem obdzierać ze skóry. Najgorsi jednak
byli handlarze: wymieniali skóry na alkohol zamiast płacić Indianom
porządną cenę w postaci na przykład szeleszczących papierków czy nie
zawszonych koców lub zarobaczonych połci suszonego mięsa. TeŜ
wydawało mi się to dziwne: skoro taki Winnetou był świadomym i mądrym
Indianinem i wodzem powinien doskonale wiedzieć, co jest dobry towar, a
co szajs i odpowiednio wyedukować pobratymców, a nie szlajać się po
pustkowiach ze swoim pseudo-przyjacielem Oldem Satterhandem, który
nawet nie był w stanie na tyle uznać jego równości (a jako przyjaciel
powinien), Ŝeby oŜenić się z jego piękną i mądrą siostrą. Poza tym
podejrzani byli mieszańcy, jednak z wyjątkiem kobiet, które zazwyczaj były
piękne, zwłaszcza jak ubrano je w suknie białych sióstr.
Kiedy dowiedziałam się, Ŝe Karol May napisał swoje ksiąŜki podczas
odsiadki w więzieniu uznałam, Ŝe jako przestępca ma mocno wygórowane
Ŝądania moralne wobec świata. Poza tym od Indian czerpie wszystko co
moŜna, całą ich wiedzę, od Winnetou dostaje dwa konie, a sam naprawdę
niczym się nie rewanŜuje, w skrytości ducha uwaŜając swoich przyjaciół za
istoty nieco niŜej od siebie stojące.
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Dziś uwaŜam, Ŝe fascynacje, które mnie ominęły, ten brak zaufania
do literatury, polegający na widzeniu pisarza za zasłoną jego dzieł,
wprawdzie psuje mocno zauroczenie, jednak przydaje się w Ŝyciu. A Ŝycie,
jak piekło, idiotyzmami i oszustwem wybrukowane. Bowiem zdarzało się, Ŝe
literatura prowadziła mnie na manowce.
Kiedy przerwałam studia na polonistyce i musiałam podjąć pracę w
wieku 17 lat (oszukując w oświadczeniu, Ŝe jestem pełnoletnia) wybrałam
pracę zgodną ze swoimi fascynacjami, a mianowicie Bardzo PowaŜną
Państwową Bibliotekę. Byłam tam pracownikiem fizycznym, pomocą
magazyniera. Do moich obowiązków naleŜało wyszukiwanie w magazynach
ksiąŜek, które naleŜało poddać renowacji i oprawie, przy czym nie liczyła się
właściwie wartość tych ksiąŜek, ile moje widzimisię oraz ich ilość wpisana
do planu. Z tego powodu chętnie renomowano wszelkiego rodzaju
groszowe zeszyty, bowiem były cienkie, nie zabierały zbyt wiele miejsca na
wózkach, a introligatorzy je lubili za sprawą łatwości oprawy grzbietów. W
magazynach było duszno, łatwo było złapać grzybicę pod paznokciami (co i
mnie się przydarzyło) oraz spaść z wysokości, poniewaŜ drabiny, którymi
dysponowano były zbyt niskie. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
technika nie poszła tak daleko jak dziś, Ŝeby regały same się wysuwały, a
jedyną odzieŜą ochronną, którą dysponowaliśmy były, podobnie jak w
kołchozach, granatowe fartuchy z podszewki i chustki na włosy. Oczywiście
o rękawiczkach nie było mowy, zresztą jak wyciągać ściśle upakowane
woluminy w rękawiczkach?
Jednak praca ta miała niezaprzeczalny urok. Powyciągałam do
oprawy wszystkie przedwojenne zeszyty Karola Maja i w wolnych chwilach
zaszywałam się w jakimś kącie magazynów (gdzie niewiele osób się
zapuszczało, a nasi zwierzchnicy, dyplomowani bibliotekarze za bardzo
zadzierali nosa, Ŝeby w te labirynty zaglądać.) i tam namiętnie czytałam
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wszystkie te opowieści. Tak przesiąkłam kodeksem rycerskim, ze nie
zwróciłam uwagi iŜ Ŝycie z kodeksami tymi nie ma nic wspólnego. Mój
romans z powieściami Karola Maja skończył się, gdy dorwał mnie w kącie
mój zwierzchnik i usiłował zgwałcić, w wyniku czego podarł mi słuŜbowy
fartuch (za który musiałam zapłacić) oraz otrzymałam dyscyplinarne
zwolnienie z pracy ze skutkiem natychmiastowym z powodu nie
wykonywania swojej pracy, tylko czytania ksiąŜek w godzinach na nią
przeznaczonych.
To doświadczenie nauczyło mnie, Ŝe powinnam szanować Karola
Maya wraz z jego Oldem Satterhandem, poniewaŜ Nszo-czi była bardziej
zwyczajna, niŜ mogło się zdawać. W kaŜdym razie znała swoje miejsce i
swoje powinności jak gotowanie i szycie, co dzięki temu zapewniło
szacunek i pozwoliło jej uniknąć skrajnych doświadczeń.
Mimo to są jeszcze współczesne kobiety, które zachwycają się jej
postacią i w ogóle postaciami kobiecymi w ksiąŜkach Maya i biorą je za
wzór, niech im wielki Manitou wybaczy!
http://tishreen.blog.onet.pl/2010/08/20/kobiety-w-swiecie-maya/
A jaki to wszystko ma związek ze zjawiskami przyrody wymienionymi
na początku?
Jeśli świat zastany z jego obyczajami i wymaganiami będziemy
traktować jak zjawiska atmosferyczne, z którymi naleŜy się godzić, bo nie
mamy na nie wpływu, to nie moŜemy teŜ zapomnieć o tym, Ŝe wiele z tych
zjawisk nie przystaje do zwykłych wyobraŜeń typu: deszcz, wiatr, śnieg,
czyste lub zachmurzone niebo. Zwyczajne podejście do nich prowadzić nas
będzie zawsze na manowce. Piorun kulisty moŜe skakać w rytm naszych
kroków lub wciskać się przez nieszczelne okno niczym Ŝywa istota, zjawisko
halo przybrać postać Matki Boskiej, a wirujące słońce niekoniecznie
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oznaczać przekaz z zaświatów. Prawdziwa Nszo-czi nie musi umieć gotować
ani lubić sprzątać – jest taka, jaką ją zobaczy ją autor.

Katarzyna Urbanowicz
Babcia ezoteryczna Sezon drugi: wstęp na końcu
To jest ciąg dalszy, a wszystkie dalsze ciągi prowadzą nas niekoniecznie
tam gdzie byśmy chcieli dojść. Więc wstępne ideolo pominę, moŜliwe, Ŝe
zastąpię go posłowiem, o ile tego posłowia nie zapisze za mnie Ŝycie

komentarze
1. Biedna jest dzisiejsza... • autor: inaus2013-12-11 20:53:28
Biedna jest dzisiejsza młodzieŜ. Ma moŜliwość oglądać lektury, zamiast je
czytać.Osobiście uwaŜam, Ŝe ekranizacja ksiąŜek dla młodzieŜy i lektur powinna być
zakazana. Gdzie tu miejsce na rozwój wyobraźni?
Jako wiecznie chore dziecko sama nauczyłam się czytać i z nudów (i niechęci do
koleŜanek) pochłaniałam ksiąŜki tonami. TeŜ mi się zdarzyło czytać w pracy cały dzień,
ale mnie na szczęście za to nie zwolnili.
Do dzisiaj czytając oczami wyobraźni widzę bohaterów, a czasami aktorów, którzy moim
zdaniem powinni zagrać ich role.
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81. Świat jak złudzenie
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Wybrałam się dzisiaj do księgarni Empik, ale wróciłam z pustym
plecakiem. Nic nie dało się kupić, a niewiele obejrzeć. Miałam zakup
zaplanowany: dla siebie pewną „nowość”, a dla wnuka przynajmniej 3
ksiąŜki Agaty Christie. Zaczęłam od Agaty: Nie znalazłam jej w dziale
„powieści kryminalne” ani w literaturze obcej tłumaczonej pod literą „C”
Dwie smętne ksiąŜki znalazłam pod literą „A”, ale akurat wnuk je miał. Nie
wiedziałam zresztą, Ŝe teraz w kolejności alfabetycznej umieszcza się
imiona, a nie nazwiska pisarzy. Szukanie nowości poszło jeszcze gorzej: nie
było jej ani w „nowościach” ani pod imieniem, ani nazwiskiem pisarza.
CzyŜby jej w ogóle nie było? śeby jednak ta wyprawa miała jakiś sens,
postanowiłam obejrzeć wszystkie „nowości” na półce z tą nazwą. Dobrze
wiedzieć przynajmniej jakie są, poniewaŜ mnie, jako kobiecie, księgarnie
internetowe, w których kiedyś robiłam jakieś zakupy, przysyłają reklamy
rozmaitych ksiąŜek dla dzieci i najgłupszej, jaka moŜe być, literatury
kobiecej. Jeśli nie obejrzę więc ksiąŜek na półce w „normalnej” księgarni,
nie będę wiedziała, Ŝe pojawiło się coś nowego i interesującego na rynku. I
tu ze zdziwieniem znalazłam jakieś starocia, dawno przeze mnie kupione po
zaporowej cenie kilku złotych w taniej księgarni. Tu w cenie zwykłej. Głupi
ludzie przed świętami wszystko kupią, nie przyjdzie im do głowy sprawdzić
daty wydania. Prawdziwe nowości Empik zostawia sobie na po świętach.
Zresztą nie wiem czy bym coś kupiła, od czasów PRL mam awersję do
kolejek i trudno mi długo stać, a tu ogonek zapowiadał się na przynajmniej
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godzinę czekania. Podobna sytuacja panowała w innej księgarni w tej
samej galerii handlowej, więc wyszłam z pustymi rękami.
Nie mając zakupów mogłam poświęcić się obserwacjom i chłonięciu
nastroju miejsca i czasu człapiąc powoli, na miarę swoich moŜliwości. Jak
zwykle w galeriach handlowych wszyscy gdzieś spieszyli się i pędzili,
wściekli, przepychający się. Ten pęd, Ŝeby być przed kimś przyjął juŜ formę
paranoiczną. W tej galerii jest przycisk dla inwalidów otwierający drzwi
wyjściowe dla osób o kulach i na wózkach bez konieczności ich popychania.
Naciskałam więc ten przycisk dwukrotnie (są dwa rzędy drzwi) i za kaŜdym
razem ktoś młodszy i szybszy odpychał mnie, Ŝeby zdąŜyć wyjść przede
mną. Wychodziło więc na to, Ŝe otwieram drzwi komuś, a sama w tym
czasie nie zdąŜę do nich dojść, bo się zbyt szybko zamykają. Fajne
urządzenie, ale nie dla Polaków.
Na przystanku autobusowym pewna szczurzyca (od wyścigu
szczurów, oczywiście) w futrze i toczku, pachnąca drogimi perfumami
podbiegła dwa kroki przede mnie, Ŝeby zająć miejsce na ławce, a właściwie
dwa miejsca, jedno dla siebie, drugie dla swojej torby. Muszę dodać, Ŝe
szczurzyce w tej okolicy są zawsze mocno zirytowane, poniewaŜ brakuje
miejsc do parkowania i muszą biedne jeździć i tłoczyć się z plebsem. Byłam
juŜ zmęczona, a miejsc nie było, więc podeszłam do szczurzycy i grzecznie
zasugerowałam jej, Ŝe gdyby wzięła swoją torbę na kolana, to ja mogłabym
usiąść. Ona bez słowa podniosła torbę i usiadłam, a z drugiej strony zerwał
się z miejsca pewien pan, zapewne w zamiarze ustąpienia mi miejsca,
jednak szczurzyca była szybsza i postawiła na nim szybko swoją torbę.
Trening szybkości działania i asertywności zaliczony na szóstkę. Wyszło na
to, Ŝe pan ustąpił miejsca jej torbie.
Autobusu długo nie było, podszedł inny staruszek o kuli i poprosił
szczurzycę, Ŝeby zdjęła torbę, co takŜe zrobiła i staruszek usiadł. Podjechał
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jakiś autobus, sporo ludzi wsiadło, między nimi i staruszek, więc pan który
ustąpił miejsca torbie, usiadł z powrotem. Westchnął i rzucił do szczurzycy:
- no teraz jest elegancko!
Na to ona: — Mówi pan o mnie, czy o mojej torbie? — Oczywiście o
torbie – odrzekł człowiek.
Szczurzyca wściekła się i po raz pierwszy jej maska opuściła twarz.
Zrozumiałam wtedy, Ŝe z całej sytuacji do niej dotarło tylko to, Ŝe mimo
swojej elegancji, futra i toczka oraz drogich perfum, jej torba, zmięta
reklamówka z marketu nie pasuje do wystudiowanego wizerunku i Ŝe jest z
tego powodu wściekła, Ŝe ktoś torbę tę zauwaŜył i być moŜe jeszcze na
dodatek z niej zadrwił.
Ten kompletny brak zrozumienia, o co chodzi w wielu sytuacjach
społecznych jest tak powszechny, Ŝe aŜ wydaje się to na zdrowy rozsądek
niemoŜliwe. Czytam w gazecie o liście protestacyjnym nauczycieli i
incydencie „gender” w przedszkolu w Rybniku. Wiele padało słów, ja
zabrałam nawet głos w jakiejś dyskusji na FB, ale nie przyszło mi do głowy
co naprawdę się wydarzyło. Z głosów oburzonych matek wywnioskowałam,
Ŝe rzecz poszła o jakąś ksiąŜeczkę, gdzie omawiano róŜnice między
chłopcem a dziewczynką, ale prezentowana przez dyskutantki kartka z tej
ksiąŜeczki nie ujawniała o jakie aspekty kobiecości i męskości chodziło.
Tymczasem to było tylko o tym, Ŝe chłopcy chodzą w spodenkach, a
dziewczynki w spódniczkach i w dodatku na wydanej na podstawie jakiegoś
unijnego programu. Któreś z dzieci spytało przedszkolankę, czy chłopcy
mogą chodzić w spódniczkach, a ona opowiedziała im (podobno) o
Szkotach i niektórych mieszkańcach Afryki. Dziecko wróciło do domu i
powiedziało tatusiowi, Ŝe mógłby załoŜyć spódniczkę, bo niektórzy Szkoci i
Afrykańczycy... I oto cała awantura o gender!
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Nie od dzisiaj wiadomo, Ŝe rodzice małych dzieci tracą na punkcie
swoich pociech zdrowy rozsądek i produkują najbardziej wyszukane teorie
spiskowe, Ŝeby pognębić tych, którzy w ich mniemaniu próbują skrzywdzić
ich latorośl. Mnie teŜ coś takiego się zdarzyło, gdy byłam wychowawczynią
na zimowisku w górach. Poszłam z dziećmi na spacer, gdy na dworze
temperatura spadła poniŜej minus dziesięciu stopni. Ale był piękny,
słoneczny dzień, kryształki śniegu i lodu iskrzyły się, szkoda było zostać w
budynku szkolnym. Po drodze napotkałyśmy górski strumyk, którego wody
intensywnie parowały. Zaczęła się dyskusja z dziećmi na temat temperatury
wody i dlaczego ona paruje, choć nie gotuje się, a niektóre zanurzały w
strumieniu ręce, Ŝeby przekonać się, czy naprawdę woda jest cieplejsza od
otoczenia. Potem dzieci pisały listy do rodziców i któreś napisało, Ŝe
byłyśmy na wycieczce i Ŝe była temperatura minus piętnaście stopni, a
one myły się w strumieniu i w ogóle im nie było zimno. Rodzice źle
zrozumieli, albo dziecko podbarwiło (to nie zostało ustalone, bo listu nie
okazano), Ŝe nauczycielka pozwoliła dzieciom kąpać się w strumyku przy
minus piętnastu stopniach! Co to była za afera! Rodzice przyjechali zabrać
swoje latorośle, powiadomiono prokuratora i inspektora oświaty oraz
miejscowy sanepid. Ale się wtedy uśmiałam! Jednak dla wszelkiej pewności,
Ŝeby uspokoić zwariowane mamuśki, musiałam złoŜyć rezygnację z
wychowawstwa na zimowisku, chociaŜ w tej szkole dalej pracowałam i nie
obcięto mi wypłaty. Dzieci płakały Ŝegnając się ze mną, bo byłam raczej
lubiana, a najbiedniejsza była ta dziewczynka, która napisała do mamy w
liście o myciu czy kąpaniu się. Jej nie dały koleŜanki Ŝyć, bo dla pewności,
Ŝe wszystko będzie jak naleŜy, do końca zimowiska siedziały w świetlicy i
grały w gry planszowe, na przykład w chińczyka, którego dzieci nie znosiły.
(to były jeszcze czasy sprzed telewizji). Poza tym jedna nauczycielka
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musiała wziąć dwie grupy, a więc ponad sześćdziesięcioro dzieci, a z taką
czeredą to w ogóle strach było wyjść poza budynek!
We wszystkich tych opowieściach uderza jedno (poza
niezrozumieniem sytuacji oczywiście) — bezwzględne przekonanie ludzi, Ŝe
ich prawda jest prawdą jedyną, a ich stanowisko wobec danej sprawy
jedynym moŜliwym i uprawnionym. Czy to kąpiel w strumyku, czy moda
ubiorów dziewczęcych i chłopięcych, czy wreszcie byle jaka reklamówka
szczurzycy zamiast eleganckiej torby stają się podwaliną całego systemu
światopoglądowego, ba, nawet układu politycznego. Pamiętacie moŜe
teletubisia czerwoną z torebką jako dowód na zaburzenia gender? Ludzie
wygłaszają niczym prawdy objawione jakieś tezy, bardziej odjechane niŜ
mistyczne objawienia proroków, dla człowieka z boku tak zabawne, Ŝe
powinny brzuchy boleć wszystkich ze śmiechu. Ale mało kto się śmieje i to
jest smutne!
W blogu Piotra Jaczewskiego, w odcinku „śywioły w
umieraniu”http://www.taraka.pl/zywioly_w_umieraniu przeczytałam o
stanach bardo poprzedzających śmierć. Gdy „Ziemia rozpuszcza się w
wodzie – tracimy poczucie stabilności, solidności i trwałości rzeczy, sprawy
wymykają się spod kontroli, a świat zaczyna wyglądać jak złudzenie.”
Czy to oznacza, Ŝe zaczynamy umierać?

Katarzyna Urbanowicz
komentarze

1. nie jest dobrze • autor: Jerzy Pomianowski2013-12-14 22:53:06
Chyba najbardziej obrzydliwym zjawiskiem w Polsce jest niecheć do ludzi starych, mało
sprawnych, zbyt powolnych, mało sprytnych. To jest niby normalne w społecznościach
walczących o byt, a my walczymy z innymi rodakami o swój byt co najmniej od roku
1945.
Wszystkiego co dobre było i jest za mało. Za mało parkingów, za mało autobusów, za
mało działek pod pałacyki, za mało lekkiej i prestiŜowej pracy.
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Tyle zdobędziesz, ile zdołasz zabrać innym. I tak leci od wojny.
Koszmar potęguje nasze cholerne państwo, gardzące słabymi w sposób wręcz wzorcowy.
Popraw

Usuń

554

20 grudnia 2013
Katarzyna Urbanowicz
blog: Babcia ezoteryczna Sezon drugi (82)

82. Duchowość codzienna
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum

Słowo „duchowość” przed świętami odmieniamy przez wszystkie
przypadki. W pojęciu tym mieści się wszystko, co o Bogu i religii myślimy,
niewaŜne czy uznajemy czy nie jego istnienie, jakieś słodkie zwierzaczki
które akurat teraz musimy ratować, przy czym moda na te zwierzaczki stale
się zmienia, (w tym roku modne są karpie), róŜne biedne sierotki z domów
własnych i przysposobionych potrzebujące na gwałt prezentów. Pod
duchowością rozumiemy teŜ wróŜby (w rodzaju tarota), działania
czarnoksięskie (zwłaszcza czarownic) w tym sezonie występujących w parze
nie z czarnym kotem i miotłą, ale z wilkiem o jaskrawych ślepiach
(czarownice wręcz marzą o nim, przy czym powinien mieć wąsik, bródkę i
być wytatuowany; nie zaszkodzą mu takŜe naŜelowane włosy i pełen
wachlarz smakowicie brzmiących grubych słów) no i zwyczajne wydarzenia
z magicznym wydźwiękiem, jak na przykład to, Ŝe w ostatnim miesiącu
metro psuło się aŜ trzy razy i to w kaŜdą kolejną środę albo rozwaŜania
podobne tym, czy winny był Adam czy Ewa, albo moŜe, przypadkiem, wąŜ?
I: czy warto było z losem się droczyć...?
Część osób uwaŜających się za ateistów zapuszcza się w
przedświąteczne dyskusje, czy Bóg istnieje czy nie, z zaciekłością godną
nawracającym na jakąś religię, jakby istnienie jego w liczbie pojedynczej
czy mnogiej (muszę zaznaczyć, Ŝe piszę bóg w takim znaczeniu z małej
litery, a komputer uparcie mi poprawia na duŜą, widać programista był
bigotem) miało jakieś znaczenie. Dla mnie osobiście (choć nie czuję się
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ateistką) nie ma ta liczbowość boga/ów najmniejszego sensu, poniewaŜ
jeśli jest, to nie jestem dlań Ŝadną osobą godną zauwaŜenia. Muszę Ŝyć i
płacić rachunki niezaleŜnie od tego, czy istnieje, a ludzie z którymi wchodzę
w interakcje zajmują się Bogiem tylko deklaratywnie i nie boją się go,
uznając za najlepszą porę formalnego wysyłania swoich roszczeń okres tuŜ
przed świętami, bowiem czas przeznaczony na wniesienie sprzeciwu lub
wypowiedzenia umów niepokojąco się kurczy i zawsze jest szansa, Ŝe kogoś
nie będzie w domu lub w ferworze przedświątecznej gorączki zaniedba
terminów.
Duchowość dla mnie jest refleksją nad sobą i ludźmi ale w
atmosferze spokoju i Ŝyczliwości dla świata. Czy jednak tę Ŝyczliwość
widzimy u ludzi szczycących się swoim wysokim poziomem moralnym,
wyczuleniem na problemy świata i ludzkości (nie zawsze jednak kierujących
swój sokoli wzrok na pojedynczych ludzi)?
Swego czasu byłam szefową bardzo duŜej grupy pracownic, co do
których istniało niewiele wymagań: musiały sprawnie liczyć (w czasach gdy
nie było jeszcze komputerów), sformułować na piśmie dwa-trzy zdania
uzasadnień decyzji, mieć doskonałą współpracę z koleŜankami z których
kaŜda specjalizowała się w jakimś zagadnieniu, więc wiedzą tą musiały się
wymieniać i wspierać. I tyle. Pracownice działu zmieniały się dość często,
najczęściej z powodu kłopotów z liczeniem. Były to czasy gdy istniał
przymus pracy (niepracującym groŜono wysłaniem na śuławy) więc sporo
osób trafiało do nas przypadkiem, w obawie przed władzą i zazwyczaj po
trzech miesiącach odchodziły same lub były zwalniane. Najgorzej
wspominam te pracownicę, które przysyłał i finansował urząd zatrudnienia,
a większość z nich odznaczało się nadmierną dbałością o własną
duchowość. Oprócz prostytutek i narkomanek oraz wyznawczyń róŜnych
religii i sekt (które dziś są pełnoprawnymi religiami) były to dziewczyny na
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pograniczu pewnych norm wymaganych od pracownika. Łączyło je jedno:
wszystkie, łącznie z prostytutkami zasłaniały się dbałością o sprawy swego
ducha, nie zwracały jednak uwagi na sprawy ciała i ducha innych osób,
jakby wysoki poziom ich duchowości rozgrzeszał je z krańcowego często
egoizmu. Jedna z dziewczyn na przykład medytowała przynajmniej cztery
godziny z ośmiu godzin pracy, inna podkradała koleŜankom pieniądze z
torebek, poniewaŜ wskutek nakazu pracy nie mogła Ŝebrać dla swojego
zgromadzenia, a uwaŜała, Ŝe musi ten brak swojemu guru czymś
wyrównać. Pewna Mercedes (to taki stary dowcip o lekkim prowadzeniu)
uszczęśliwiała świat w sposób do jakiego powołały ją siły wyŜsze. śe zaś
praca podzielona była stosownie do ilości osób w dziale – jak w fabryce, za
wymigujące się od pracy musiały pracować koleŜanki.
Zniechęciłam się wówczas do niektórych wyznawczyń takich lub
innych kultów czy duchowości naprawiaczek świata. Podobnie zresztą
ogarnęła mnie niechęć po dwukrotnym krótkim epizodzie spotkania z
księŜmi w szpitalach. Po swoim wypadku poczułam nagle Ŝe zostałam
cudem uratowana po coś i postanowiłam wyspowiadać się z grzechów
całego Ŝycia i oświecona mądrością BoŜą zdać się na jej łaskę w
odgadnięciu celu, dla którego przeŜyłam. Wyszłam z tego doświadczenia
pełna niesmaku i z pustą portmonetką, bo o to chodziło. KsięŜa nie chcieli
rozmawiać ze mną o Bogu i jego wszechogarniającej miłości, i
Przeznaczeniu; chcieli za to spowiadać w obecności publiki na
wieloosobowej sali (zresztą w trakcie zabiegów bolesnych i nie szanując
intymności, bo nie mieli czasu kiedy indziej) no i przede wszystkim
domagali się datków na kaplicę na samym wstępie. Na koniec zresztą
odmówili mi rozgrzeszenia, z powodów takich, Ŝe pewne grzechy podlegają
kompetencji wyŜszych szarŜ.
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Ja sama muszę powiedzieć Ŝe w ten obecny świąteczny czas (i z
kaŜdym rokiem bardziej) nie odznaczam się szczególną duchowością.
Odezwał się sąd z nakazem zapłaty i komornik czyhający na emerytury
babć. Trzykrotnie podniesiono mi na przyszły rok podatek z tytułu
uŜytkowania wieczystego gruntu związanego z moim mieszkaniem, za te
jakieś piwnice, korytarze, śmietniki i strzępek trawnika, a za trzy lata
sześciokrotnie. W styczniu czeka mnie rujnacja mieszkania i remont łazienki
i kuchni. Nowy (choć uŜywany) komplet mebli kuchennych wypełnił
wszystkie skrawki wolnego miejsca w moim mieszkaniu. Powoli pakuję w
kartony rzeczy, które muszą poczekać do wiosny. Na potęgę psują się róŜne
rzeczy i trzeba je reperować na gwałt po przedświątecznych zawyŜonych
cenach. Nie chce mi się sprzątać, bo i tak będzie brudno. Znajomi z FB
namawiają mnie, Ŝebym znowu była piękna młoda i bogata i polubiła
stosowne strony. Poza tym kierują mnie na strony o odchudzaniu, jakby
przed świętami były to najbardziej upragnione informacje, ale mają silną
konkurencję z przepisami wigilijnych potraw.
Jedyne co mam do czynienia z duchowością, to gdy obudzę się w
nocy z nierównym biciem serca, zadaję sobie pytanie: czy to JUś? i jak TAM
będzie? Zaczynam wyszukiwać na wszelki wypadek dobre strony
tegoŜ wydarzenia (na które niestety, nie będę w stanie zaprosić
znajomych z FB, jak oni zapraszają mnie na przedświąteczne kiermasze), na
przykład tę, Ŝe zagram na nosie komornikowi i Zarządowi Dzielnicy oraz
Gazowni i Elektryce tudzieŜ kablówce, którzy uparli się zmieniać umowy i z
nieprzekraczalnym terminem 24 grudnia i kaŜą mi decydować, czy dalej mi
mają świadczyć swoje usługi. Gdybym tak umarła przed 24 grudnia, moi
spadkobiercy mieli by łatwą drogę do uniewaŜnienia tych umów bez
konieczności zachowania terminów z tytułu zmiany treści umów. I jak w
takich warunkach zajmować się duchowością?
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Dlatego niniejszym kończę drugi sezon „Babci ezoterycznej”, a jeśli
doŜyję do wiosny i duchowość z powrotem zawita w moje ciało i do umysłu,
zastanowię się, czy nie zająć się czymś innym. Pozdrawiam moich miłych
czytelników i załączam stosowną fotkę z mojego byłego letniego domu.
Kiedy nocą oddalałam się, światło zapalone na ganku zawsze uosabiało
miejsce, do którego się wraca ze świata niepokoju i mroku. Dziś juŜ nie
widzę tego światła, ale mam nadzieję, Ŝe to, które ujrzę w zakończeniu
nocnych koszmarów, będzie równie pociągające, szczęśliwe i słodkie, jak to,
które utraciłam.
Wszystkiego najlepszego moi mili, ja juŜ przed wami przebywałam kiedyś tę
drogę...

Katarzyna Urbanowicz
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1. Zapraszam na Trzeci Sezon! • autor: Wojciech Jóźwiak2013-12-20 19:49:35
>>> Dlatego niniejszym kończę drugi sezon „Babci ezoterycznej”

Kasiu! Sto Lat! Zapraszam na Trzeci Sezon!
Popraw

Usuń

2. Wielkie dzięki Wojtku • autor: Katarzyna Urbanowicz2013-12-21 12:24:39
Wielkie dzięki za zaufanie. Mam nadzieję na powrót, ale moŜe to trochę potrwać,
zwłaszcza, Ŝe zgodnie z astrologią dobre rzeczy dla mnie powinny nadejść dopiero w
2015 roku. Na razie głowę mam pełną trudnych porządków w swoich sprawach
osobistych i materialnych, a to nie sprzyja unoszeniu się w przestworza. Dziś w markecie
widziałam anielskie skrzydła i przez chwilę zastanawiałam się nawet czy ich nie kupić,
zwłaszcza, Ŝe kosztowały grosze, ale doszłam do wniosku, Ŝe anioły latają tylko zadaną z
góry trasą, a mnie jest potrzebny swobodny lot. Pozdrawiam! I nawzajem powodzenia w
wyprowadzaniu Taraki na coraz szersze, a moŜe i międzynarodowe wody!!!
Popraw

Usuń
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