
 1

Blog 
Prababcia Ezoteryczna  

 

Katarzyna Urbanowicz 

 
 
 

 
 
 



 2

 
Nr 

odci
nka 

Tytuł odcinka 
Link do odcinka 

Data Stro-
na 

1 Nawiedzone uduchowione adeptki  
http://www.taraka.pl/nawiedzone_uduchowione_adeptki#per
maid6450 

08-01-
1914 

8 

2 Czy ironia ma jeszcze sens?  
http://www.taraka.pl/czy_ironia_ma_jeszcze 

11.01-
2014 

13 

3 Bibka na cmentarzu  
http://www.taraka.pl/bibka_na_cmentarzu 

17-01-
2014 

19 

4 http://www.taraka.pl/uginajaca_sie_rzeczywistosc 
Uginająca się rzeczywistość  

21-01-
2014 

25 

5 http://www.taraka.pl/sierotka_po_prl 
Sierotka po PRL  

24-01-
2014 

28 

6 http://www.taraka.pl/takie_same_jak_my 
Takie same jak my  

30-01-
2014 

40 

7 http://www.taraka.pl/niepoprawna_tesknota_za_prl 
Niepoprawna tęsknota za PRL  

02-02-
2014 

52 

8 http://www.taraka.pl/anastazja_1 
Anastazja (1)  
czyli jaka jestem śliczna, mądra, władcza i nadzwyczajnie 
odporna na mróz 

08-02-
2014. 

64 

9 http://www.taraka.pl/anastazja_2 
Anastazja (2)  
czyli skąd człowiek powinien czerpać swoją wiedzę o 
świecie 

09-02-
2014 

69 

10 http://www.taraka.pl/anastazja_3 
Anastazja (3)  
czyli jakie stresy płyną z wciskania ludziom kitu 

11-02-
2014 

76 

11 http://www.taraka.pl/rodowe_siedliska_anastazjowcow 
Rodowe siedliska Anastazjowców  

13-02-
2014 

81 

12 http://www.taraka.pl/moj_ten_kawalek_podlogi 
Mój ten kawałek podłogi  

16-02-
2014 

89 

13 http://www.taraka.pl/dlaczego_nie_umiem_czynic 
Dlaczego nie umiem czynić cudów  

20-02-
2014 

94 

14 http://www.taraka.pl/manipulacje_1 
Manipulacje (1)  

23-02-
2014 

105 

15 http://www.taraka.pl/manipulacje_2 
Manipulacje (2)  

25-02-
2014 

111 



 3

 
16 http://www.taraka.pl/odjechane_teksty_o_ukrainie 

Odjechane teksty o Ukrainie  
02-03-
2014 

116 

17 http://www.taraka.pl/co_uslyszalam_przy_kobiecym 
Co usłyszałam przy kobiecym stole w roku 1987  

04-03-
2014 

121 

18 http://www.taraka.pl/swiateczne_swietowanie_swiat 
Świąteczne świętowanie świąt  

08-03-
2014 

130 

19 http://www.taraka.pl/liliowy_kapelusz 
Liliowy kapelusz  

12-03-
2014 

133 

20 http://www.taraka.pl/uwieziona_w_grobowcu 
Uwięziona w grobowcu  

14-03-
2014 

138 

21 http://www.taraka.pl/zapieczona_zacieklosc 
Zapieczona zaciekłość  

22-03-
2014 

142 

22 http://www.taraka.pl/proscie_a_bedzie_wam 
Proście a będzie wam dane  

25-03-
2014 

149 

23 http://www.taraka.pl/swiaty_senne 
Światy senne  

30.03.
2014 

153 

24 http://www.taraka.pl/sny_przepowiadajace_przyszlosc 
Sny przepowiadające przyszłość  

03-04-
2014 

158 

25 http://www.taraka.pl/filipika_przeciwko_mezczyznom 
Filipika przeciwko męŜczyznom  

07-04-
2014 

163 

26 http://www.taraka.pl/dzikosc_swiata_i_trzy 
Dzikość świata i trzy lub cztery opowieści o 
trampkach  

22-04-
2014 

167 

27 http://www.taraka.pl/emocjonalne_zbieractwo 
Emocjonalne zbieractwo  

27-04-
2014 

172 

28 http://www.taraka.pl/straszliwy_but 
Straszliwy BUT  

30-04-
2014 

176 

29 http://www.taraka.pl/wymuszanie_moralnosci_czyli_fotel 
Wymuszanie moralności czyli fotel kocic  

04-05-
2014 

185 

30 http://www.taraka.pl/dobrymi_checiami_pieklo_wybrukowane 
Dobrymi chęciami piekło wybrukowane  
czyli o zezowatym Jezusie i bezpłatnej ezo-pomocy 

08-05-
2014 

193 

31 http://www.taraka.pl/filantropi_uzurpatorzy_i_oszusci 
Filantropi, uzurpatorzy i oszuści  
czyli kij w mrowisko ezo-świata 

10-05-
2014 

199 

32 http://www.taraka.pl/nadejda_deszcze 
Nadejdą deszcze  

17-05-
2014 

204 
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33 http://www.taraka.pl/nowa_caledonia_i_kaledonizm 

Nowa Caledonia i kaledonizm  
sny 18/19.05. 2014 i 20/21.05.2014 

21-05-
2014 

207 

34 http://www.taraka.pl/misie_malu 
Misie Malu  

03-06-
2014 

211 

35 http://www.taraka.pl/slodkie_empatyczne_i_wredne 
Słodkie, empatyczne i wredne  
czyli o złudzeniach, pozorach i teatrze relacji 

09-06-
2014 

217 

36 http://www.taraka.pl/o_perfidii_slow_kilka 
O perfidii słów kilka  

13-06-
2014 

222 

37 http://www.taraka.pl/syndrom_rozwijajacej_sie_babci 
Syndrom rozwijającej się Babci 

19-06-
2014 

228 

38 http://www.taraka.pl/oneironauci_czyli_sciganie_moli 
Oneironauci czyli ściganie moli w locie godowym 

22-06-
2014 

233 

39 http://www.taraka.pl/armagedony_jakie_sie_nam 
Armagedony jakie się nam trafiaj ą 

23-06-
2014 

246 

40 http://www.taraka.pl/stowarzyszenie_milosnikow_rasy_basset 
Stowarzyszenie miłośników rasy Basset Griffon Vendeen 

04-07-
2014 

252 

41 http://www.taraka.pl/slowa_twarde_i_miekkie 
Słowa twarde i miękkie czyli trochę o robalach 

22-07-
2014 

257 

42 http://www.taraka.pl/apartament_z_widokiem_na 
Apartament z widokiem na morze 

24-07-
2014 

260 

43 http://www.taraka.pl/tranzyty_na_podroz 
Tranzyty na podróŜ 

25-07-
2014 

266 

44 http://www.taraka.pl/widok_bez_apartamentu 
Widok bez apartamentu 

05-08-
2014 

270 

45 http://www.taraka.pl/obsesyjne_naprawianie_swiata 
Obsesyjne naprawianie świata 

15-08-
2014 

281 

46 http://www.taraka.pl/hodowanie_milosci 
Hodowanie miłości 

17-08-
2014 

286 

47 http://www.taraka.pl/niesluszne_kampanie_w_slusznych 
Niesłuszne kampanie w słusznych sprawach 

24-08-
2014 

292 

48 http://www.taraka.pl/slad_stopy_na_piasku 
Ślad stopy na piasku 

04-09-
2014 

299 

49 http://www.taraka.pl/sigurdsristningen__najstarszy_komiks 
Sigurdsristningen – najstarszy komiks nordycki 

05-09-
2014 

302 
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50 http://www.taraka.pl/ceres_siostra_moja_i 

Ceres siostra moja i patronka 
09-09-
2014 

309 

51 http://www.taraka.pl/saturn_siewca_strachu 
Saturn, siewca strachu  
czyli ojcowie, dziadkowie i męŜowie 

12-09-
2014 

315 

52 http://www.taraka.pl/sojusznicy_z_zaswiatow 
Sojusznicy z zaświatów 

17-09-
2014 

324 

53 http://www.taraka.pl/razem_czy_osobno 
Razem czy osobno  
czyli moje refleksje ze zjazdu autorów i czytelników Taraki  

23-09-
2014 

333 

54 http://www.taraka.pl/bankowe_gadzety_dla_mamus 
Bankowe gadŜety dla mamuś 

25-09-
2014 

336 

55 http://www.taraka.pl/che 
„Che”  
czyli świetlana postać w zbrodniarza przemieniona. 

05-10-
2014 

342 

56 http://www.taraka.pl/lupaszka_bis 
„Łupaszka” Bis  
czyli zbrodniarz w świetlaną postać przemieniony. 

13-10-
2014 

350 

57 http://www.taraka.pl/plamy_na_dloniach 
Plamy na dłoniach  
czyli odchodząca młodość 

15-10-
2014 

360 

58 http://www.taraka.pl/nostradamus_czyli_proroctwa_zawiklane 
Nostradamus czyli proroctwa zawikłane 

23-10-
2014 

373 

59 http://www.taraka.pl/wloczkomania 
Włóczkomania 

27-10-
2014 

378 

60 http://www.taraka.pl/milosc_i_smierc_oraz 
Miło ść i śmierć oraz tango przytulango 

05-11-
2014 

383 

61 http://www.taraka.pl/biala_reduta 
Biała reduta 

09-11-
2014 

386 

62 http://www.taraka.pl/emigrujaca_migrena 
Emigruj ąca migrena  
czyli meandry demencji 

11-11-
2014 

389 

63 http://www.taraka.pl/tortury 
Tortury 

23-11-
2014 

394 

64 http://www.taraka.pl/tranzyt_ksiezyca_przez_sledziki 
Tranzyt Ksi ęŜyca przez śledziki czyli ascendent w 
Rybach na stole 

02-12-
2014 

400 

65 http://www.taraka.pl/ktos_za_twoimi_plecami 
Ktoś za twoimi plecami 

05.12.
2014 

404 
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66 http://www.taraka.pl/proroctwa_na_rok_2015 
Proroctwa na rok 2015 

13.12.
2014 

407 

67 http://www.taraka.pl/emigracja 
Emigracja 

19-12-
2014 

419 

68 http://www.taraka.pl/putin_1_stycznia_otruty 
Putin 1 stycznia otruty w górach  
czyli przepowiednie Tadeusza z Blachowni 

23-12-
2014 

428 

69 http://www.taraka.pl/bez_tytulu 
Bez tytułu 

31-12-
2014 

434 

70 http://www.taraka.pl/nad_glowa_pod_nogami 
Nad głową, pod nogami i w głąb 

03-01-
2915 

440 

71 http://www.taraka.pl/starcze_uzaleznienie 
Starcze uzaleŜnienie 

11-01-
2015 

446 

72 http://www.taraka.pl/72_kontrowersyjne_oswiecenie_autorstw
a 
Kontrowersyjne oświecenie autorstwa Izabeli 
Kopaniszyn 

16.01-
2015 

452 

73 http://www.taraka.pl/nie_suknia_zdobi_czlowieka 
Nie suknia zdobi człowieka 

25-01-
2015 

458 

74 http://www.taraka.pl/dzien_po 
Dzień po 

01-02-
2015 

462 

75 http://www.taraka.pl/ja_zlodziejka 
Ja, złodziejka 

05-02-
2015 

479 

76 http://www.taraka.pl/jak_zapisalam_sie_do 
Jak zapisałam się do ZMS (Związku MłodzieŜy 
Socjalistycznej) 

15.02.
2015 

486 

77 http://www.taraka.pl/czy_te_swiaty_kiedys 
Czy te światy kiedyś się spotkają? 

14-03-
2015 

494 

78 http://www.taraka.pl/pierwsze_wiosenne_dni 
Pierwsze wiosenne dni 

22-03-
2015 

501 

79 http://www.taraka.pl/polityczne_zaloby 
Polityczne Ŝałoby 

15-04-
2015 

507 

80 http://www.taraka.pl/po_co_sa_bezsenne 
Po co są bezsenne noce 

20-04-
2015 

511 

81 http://www.taraka.pl/dyskusja_o_meskosci_zenskosci 
Dyskusja o męskości Ŝeńskości w Tarace 

27-04-
2015 

517 

82 http://www.taraka.pl/jak_wychwalac_kandydata_na 
Jak wychwalać kandydata na prezydenta 

3-05-
2015 

526 

83 http://www.taraka.pl/niestosowne_narzucanie_sie 
Niestosowne narzucanie się 

18.05.
2015 

531 
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84 http://www.taraka.pl/tragedia_w_klimacie_zdumiewajacej 
Tragedia w klimacie zdumiewającej beztroski 
O artykule Z. Kału Ŝyńskiego z 1999 roku 

19-05-
2015 

537 

85 http://www.taraka.pl/sasiadki_przychodzily_do_domow 
Sąsiadki przychodziły do domów... 

03-05-
2015 

544 

86 http://www.taraka.pl/wycieczki_w_glab_siebie 
Wycieczki w głąb siebie (1) 

04-06-
2015 

550 

87 http://www.taraka.pl/wycieczki_w_glab_siebie_fdy 
Wycieczki w głąb siebie (2)  
Danuta Wawiłow czyli: dlaczego nie zostałam poetką 

09-06-
2015 

556 

88 http://www.taraka.pl/i_pomalowalem_dom_na 
I pomalowałem dom na czerwono... 

13-06-
2015 

563 

89 http://www.taraka.pl/wycieczki_w_glab_siebie_z6l 
Wycieczki w głąb siebie (3)  
Piosenki, które nas ukształtowały 

20-06-
2015 

570 

90 http://www.taraka.pl/gdybym_ja_spotkala_takie 
Gdybym ja spotkała takie drzewo... 

28-06-
2015 

575 

91 http://www.taraka.pl/czarny_motyl 
Czarny motyl 

21-07-
2015 

580 

92 http://www.taraka.pl/wlasne_miejsce 
Własne miejsce 

25-07-
2015 

588 

93 http://www.taraka.pl/ile_nas_jest_w 
Ile nas jest w nas? 

30-07-
2015 

595 

94 http://www.taraka.pl/cien_z_latarka_w 
Cień z latarką w ręku 

31-07-
2015 

600 
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http://www.taraka.pl/nawiedzone_uduchowione_adeptki#permaid6450 
08 stycznia 2014 
Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (1) 
 
Nawiedzone uduchowione adeptki  
 
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość 
czytane: 121 razy, od 2014-01-08 | cały blog/serial: 121 razy, od 2014-01-08 
 
Wstęp (zakończenie) 
          Zastanowiwszy się bliŜej stwierdziłam, Ŝe miano babci, które sobie 
wcześniej wybrałam nie odpowiada rzeczywistości, poniewaŜ jestem prababcią i 
to od juŜ dwóch lat. Nie dane mi było poznać mojej prawnuczki, ale wiem, Ŝe 
istnieje, wiem jak ma na imię i mam nawet jej zdjęcie zrobione tuŜ po 
urodzeniu. Nosi piękne imię: Weronika i mam nadzieję, Ŝe los nie przeznaczy 
jej do adoracji krwawej chusty. To duŜo, jak na dzisiejsze czasy, w których 
bliŜsi są nam uruchamiający wyobraźnię ludzie z antypodów i ci, z którymi 
dyskutujemy na rozmaitych forach, niŜ właśni krewni. Kiedyś podziały biegły 
wzdłuŜ linii oddzielającej rody i rodziny od reszty społeczeństwa, dziś 
oddzielają pokolenia, a nawet roczniki. Ród i rodzina współczesna niewiele 
znaczą, zwłaszcza jeśli nie przynoszą komuś bezpośredniej korzyści. 
Dziadkowie Weroniki tylko dlatego zawiadomili mnie o urodzeniu prawnuczki, 
Ŝe wiedzieli o prowadzeniu przeze mnie i mojego zmarłego męŜa 
genealogicznych zapisów i sądzili, Ŝe nie wiadomo kiedy, ale moŜe się to do 
czegoś przydać. Na przykład udowodnić polskość (a nuŜ kiedyś będzie to 
potrzebne). Rodzice dziecka mieli to w nosie – ich horyzont czasowy nie sięgał 
aŜ tak daleko. 
          Podobnie traktowane są roczniki najstarsze, bliskie moim, nie przynosząc 
bezpośredniego poŜytku społeczeństwu; stanowią w powszechnym przekonaniu 
dla niego obciąŜenie. Bo to i emerytury trzeba im płacić i odpowiednią liczbę 
lekarzy utrzymywać i do lekarstw dopłacać. I jakieś domy starców utrzymywać. 
A jeszcze moŜe zawracać sobie głowę jakimiś aspektami rodzinnych powiązań! 
Muszę więc udowodnić, Ŝe jeszcze jakiś poŜytek ze mnie moŜe być – 
przynajmniej nie będę się czuła jak jeden z coraz większej ilości ludzi zbędnych 
i niepotrzebnych. Ja juŜ nie zrobię rewolucji, nie zbawię świata, ale inni powoli 
do tego dojrzewają... Choć moŜe te dzieci rewolucji powielą błędy poprzednich 
pokoleń (oby nie!)... I moŜe kiedyś Weronika dowie się o tym, co myślała jej 
prababcia... I moŜe jej na coś się to przyda.  
 Nawiedzone uduchowione adeptki 
          Babcie i prababcie, podobnie jak ciotki siedzące na kanapie mają 
wszystkim wszystko za złe. Ja teŜ czasami lubię dołączyć do tego grona i mam 
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tu ogromne pole do popisu, poniewaŜ ezoteryka jest dziedziną, w której 
mnóstwu osób tzw. palma odbija. Nakierowanie na duchowość wcale nie 
oznacza, Ŝe ludzie stają się lepsi, przeciwnie, w obronie swoich rojeń gromadzą 
wielkie ładunki agresji i wypuszczają je często na całkowicie domniemanego 
przeciwnika. Czasami postawa ugodowa, twierdzenie, Ŝe nie kwestionuje się 
czyichś poglądów, ale pozwala tylko przedstawić swoje, jakoś wycisza, ale nie 
wszystkich niestety. U wielkiej liczby osób ugodowość i ustępstwa powodują 
eskalację agresji, potoki wymysłów. przy czym dyskusje rzadko są 
merytoryczne, raczej polegają na obelgach. (Przykładem: pijani kierowcy). Na 
to juŜ nie ma dobrej odpowiedzi – pozostaje się z poczuciem klęski i niedosytu. 
Jedyne, co moŜna zrobić, to za jakiś czas wyŜalić się komuś i wydrwić jego 
metody, choć jest to półśrodek, bo nie trafia juŜ do sprawcy złego 
samopoczucia. Łudzono się kiedyś, Ŝe przykład moŜe stanowić naukę dla 
innych, ale to nieprawda: uczymy się wyłącznie na własnych błędach, cudze 
obchodzą nas o tyle, o ile mogą stanowić rozrywkę. 
         Wystarczy pewnym ludziom rzucić hasło np. Trzech Króli  albo Tarot , a 
ci od razu rozwiną pełen wachlarz swoich urojeń.... Snują takie na przykład 
opowieści: (uwaga: tekst w brzmieniu oryginalnym) 
         „NajwaŜniejszym z Trzech Króli, był Król ognia, poniewaŜ chciał 
unaocznić swoje Ŝycie. To on był czystą energią twórczą. Był cały w swym 
majestacie, a ogień, który dzierŜył w swych dłoniach, sięgał od jego stóp, aŜ do 
korony. Niesamowicie władał królestwem, i sam był tego królestwa częścią. 
Mógł wszystkiego dokonać czego chciał — a był bardzo precyzyjny w tym co 
robił. Wszystko zaplanował bardzo konkretnie i praktycznie. Jak na owe tamte 
czasy: był inteligentny i czynił wokół siebie tą inteligencję, i miał wielkie 
moŜliwości. Ta cecha wynikała z jego powiązań jako Ŝe miał cztery osoby wokół 
siebie na posyłki — 2 młodych chłopców — było jak na owe czasy — bardzo 
delikatnych, a dwóch przedsiębiorczych. Na tego Króla, wpływały teŜ jeszcze 
inne dwie osoby, o czym świadczyła jego ranga, oraz to, czym się zajmował w 
owych czasach. Był najstarszym spełnionym Królem, spośród całej trójki. 
Wiedział jak daleko moŜna przejść, bowiem doskonale znał swoje wymagania i 
moŜliwości. W tamtych czasach wręcz tryskał on energią i wolą działania. Co 
ciekawe ten Król miał i swoją królową, której nie widać w tych wierzeniach. 
Działo się tak: bo kobiety kiedyś z dworu królewskiego: chciały być niezaleŜne, 
wobec tego to wola działania i nic ponadto. Kiedyś Kobiety wystrzegały się 
słabości i nie chciały polegać na nikim innym. Królowa ta bardzo troszczyła się 
o swego Króla, była troskliwa i macierzyńska, nie mogła więc unikać 
zajmowania się tym królem. On wtedy był blisko, dlatego była mu wierna i 
chroniła go. W tamtych czasach ten jeden z tych króli był niezwykle szczodry, 
miał teŜ magnetyczną osobowość. Działał z pasją. Jego impulsywność, łączyła 
się z aktywnością, ale jako Król dominujący był autorytarny. Jeśli pewne 
wydarzenia: nie odnosiły się konkretnie do samego Króla: wskazywał ten czas: 
Ŝe nadszedł czas działania w konkretnym wtedy celu, wyjście na prowadzenie i 
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stania się takim, jakim ten Król chciał być: pozostawiając światu znak. 
Uwierzono w swoje moŜliwości. Królowie nie tracili wiary, podąŜając dalej, 
wiedząc Ŝe mogli osiągnąć jeszcze więcej. Szli za gwiazdą przewodnią: dla 
własnej miłości, aby uwierzyć w cel tej podróŜy. Głównie chodziło o twórczość, 
w tamtych czasach o władzę, o autorytet, dominację, ale i uczciwość w 
udowodnieniu.” 
         Albo: 
         „Talia pochodzi z siedemnastego wieku przed naszą erą, prawdopodobnie. 
Wartością liczbową tej tali jest prawdopodobnie 80 kart. Licząc od ostatniej 
pełni na 17 noc na niebie po trzech księŜycowych nocach po raz pierwszy 
pojawiła się ta talia. A więc miliony lat mogły wędrować te karty, przez 
przestrzenie, czekając cierpliwie na moment, kiedy ktoś je rozszyfruje, aby teŜ 
mogły ułoŜyć się na wzór nieznany dotychczas i niepowtarzalny w przyszłości, a 
który ukształtuje nasze horoskopy. Miliony ludzi, jacy istnieli przed nami, i 
miliony kart, jakie teŜ istniały przed nami, tworzyli łańcuch swoich przodków, 
Ŝyli i kochali, Ŝeby zapewnić moŜliwość i konieczność pojawienia się tej 
niezwykłej tali na świecie. Zwierzęciu do szczęścia wystarczyła chwila, która 
była, ale człowiekowi to nie wystarczało. Bowiem jemu były potrzebne 
szczęśliwe wspomnienia i nadzieja — szczególnie właśnie ona, aby ta talia 
przetrwała do naszych czasów” 
         Jeśli macie wątpliwości jak teksty te traktować — to przemówi ich 
podsumowanie w dyskusji. Na niezbyt grzeczne, przyznaję, moje zapytanie: 
„Miałaś objawienie?” taką otrzymałam odpowiedź: 
         „Mogłam bym tą historię opisać od początku do końca, tłumacząc całą 
Biblię w tysiącach wersetów — ze zrozumieniem. Jeśli chodzi o moje 
objawienia: to oczywiście są one objawione katastroficznie poprzez sny, a 
najlepsze jest to: ze kaŜdy sen się wypełnia: zanim to się wydarzy. Nie sądzisz, Ŝe 
rozmawiasz teraz z medium?, a moŜe z samą cząstką Boga? A więc szukaj„ 
         Nie uwierzyłam, Ŝe rozmawiam z cząstką Boga, więc próbowałam dalej; 
nie kwestionując wprawdzie tezy o królach, ale trzymając się brzmienia Biblii: 
„ — Oni byli Mędrcami, a nie królami” Odpowiedziano mi: 
„Nie prawda: trzej królowie: a zwłaszcza jeden był waŜny. Całą pierwotność 
trzeba poprawić, bo ludzkość nie ma pojęcia jaka była prawda „ 
         Problem jednak leŜy gdzieś indziej, niŜ w nieszkodliwych wykwitach 
fantazji, mało wspólnego mających z logiką, w których poszczególne elementy 
wizji same sobie zaprzeczają. Grafomańska twórczość i tyle. Świat tego pełny. 
Wolno kaŜdemu myśleć i głosić, co mu się podoba, (choć mnie wolno teŜ z tego 
Ŝartować). Jednak w zalewie takich tekstów ktoś, kto opowiada w zwykły 
sposób o swoich doznaniach, przemyśleniach czy doświadczeniach 
ezoterycznych jest nieinteresujący i przez to mało wiarygodny. Dlatego teŜ 
opowiadający albo nabierają wody w usta, albo ubarwiają swoje opowieści, a 
otoczenie wrzucając do jednego worka astrologię, tarota, szamanów i opowieści 
dziwnej treści traktuje całość jako folklor umysłu. Jeśli opowiem komuś, Ŝe 
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pewnego dnia jakiś mój sen się sprawdził, obśmieje mnie. Jeszcze gorzej gdy 
zacznę go analizować. 
         Powstaje zabójcza dla ezoteryki pętla: w pogoni za zainteresowaniem 
ubarwia się rzeczywiste lub znane powszechnie fakty — zainteresowanie rośnie, 
ale maleje wiarygodność przekazu — pozbawia się wiarygodności takŜe rzeczy 
mniej interesujące jako bardziej prymitywne odrośla — w czambuł potępia się 
wszystko z dziedziny ezoteryki i idąc dalej, kaŜdej działalności spontanicznej, 
nie zorganizowanej odgórnie, co zresztą znakomicie godzi się z ekonomiczną 
balcerowiczowską tendencją do maksymalizacji własnych zysków. To jest gra o 
zerowej sumie zysków — jeden straci, drugi dostanie jego kosztem. 
          Społeczny odbiór spontanicznych działań wskutek tych zabiegów niech 
zilustruje moja przygoda: 
          Pewnego razu przebywałam w sanatorium, gdzie poznałam kobietę, która 
podejrzała podczas oczekiwania na zabiegi w moim laptopie, Ŝe otwieram 
program astrologiczny dla znalezienia tranzytów i sprawdzenia ich bieŜącego 
znaczenia. Kobieta ta miała ogromne problemy z KsięŜycem, a właściwie jego 
pełnią, o czym opowiadała w stołówce. Ani ona nie miała pieniędzy, ani ja ich 
nie chciałam. Tak sobie porozmawiałyśmy o astrologii i powiedziałam jej co ja 
sądzę o jej problemach — to aŜ biło po oczach nawet kaŜdego początkującego w 
astrologii. Sęk w tym, Ŝe chciała mieć dokument, pokazać go męŜowi, Ŝeby 
lepiej ją rozumiał, a ja postanowiłam skorzystać z sanatoryjnej drukarki 
(dostępnej za pewną opłatą, groszową zresztą), Ŝeby zrobić jej wydruk 
kosmogramu. Nazajutrz ja dostałam oficjalne pismo z informacją od pani 
dyrektor sanatorium, Ŝe zostanę usunięta za krzewienie przesądów. Nie 
ukrywam, Ŝe miałyśmy wcześniej na pieńku, bo zasłabłam podczas 
kilkugodzinnego oczekiwania w hallu z bagaŜem i miałam za złe, Ŝe od rannego 
przyjazdu autokaru musiałyśmy czekać do godziny czternastej na 
zakwaterowanie i przydział pokojów. Mój syn musiał wynająć pokój w hotelu 
obok, Ŝebym mogła odpocząć po nocnej podróŜy i oczywiście awanturował się z 
powodu niedostępności lekarza. Pani dyrektor nie miała nic na swoją obronę 
poza tym Ŝe „u nas takie są zwyczaje”, więc problem ezoteryki był 
najwygodniejszy do karnych sankcji, jaki się trafił. Nie było juŜ syna, Ŝeby się 
awanturował, więc nieszczęsny wydruk z tranzytami posłuŜył jako straszak, Ŝe 
zostanę z sanatorium wydalona za uprawianie astrologii. 
         A tak naprawdę za inność. 
Katarzyna Urbanowicz 
 
komentarze 
1. narzędzia • autor: diwrad2014-01-09 10:54:06 
Czasem odwiedzam księgarenkę ezoteryczną, która łączy się z gabinetem 
wróŜki i salonikiem dla gości. Wpadam tam okazyjnie, ale salonik ma swoich 
stałych bywalców. I tam teŜ któregoś razu spotkałem kolegę z podstawówki, 
popijającego herbatkę w towarzystwie znajomego. Przyłączyłem się do 
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rozmowy. Było to bardzo nierzeczywiste doświadczenie. Zarówno kolega, jak i 
jego znajomy sprawiali wraŜenie osób z klinicznymi objawami psychozy, takimi 
jak formalne zaburzenia myślenia. O ile moŜna było jeszcze przystać na postać 
niegroźnego pobudzenia, o tyle trudno juŜ było odróŜnić wypowiadaną treść od 
urojeń. Słuchałem opowieści o astralnych atakach energetycznych, toczonej 
wojnie, rządzie złoŜonym z klonów o podmienionych duszach, karmicznych 
łańcuchach własnej genealogii sięgających sześciu milionów lat wstecz, byłem 
świadkiem rytuałów - chwilówek, szybkich operacji magicznych, które rodziła 
potrzeba chwili i wymóg walki z pasoŜytującym przeciwnikiem... "Zdarzenia 
synchroniczne" pojawiały się niczym grzyby po deszczu, związki przyczynowo 
- skutkowe sięgały korelacji, dla których istotne znaczenie miał nawet kąt 
połoŜenia peta w popielniczce i obraz wyłaniający się z dymu gaszonego 
papierosa... Jednym słowem, była to całkowicie zagospodarowana 
specjalistyczną wiedzą i jasno postrzegana przestrzeń bytu transcendentnego. Po 
godzinie czułem się jak po spacerze na księŜycu, a wychodząc myślałem nad 
tym, jak udaje się takim ludziom funkcjonować w codzienności bez recept od 
psychiatry. Myślałem nad tym całkiem powaŜnie, bo były to właśnie opowieści 
z codzienności i jej Ŝywa treść. Bynajmniej nie hobby, pasja, przygodne 
zainteresowanie, ale Ŝyzny klimat Ŝyciowego doświadczenia... 
 
Pamiętam, Ŝe kilka lat temu aktor Robert Gonera brał udział w jakimś filmie. I 
tak się złoŜyło, Ŝe wszedł w swoją rolę tak głęboko, Ŝe pomylił rzeczywistości. 
Zadzwonił z środka lasu na Policję i poinformował funkcjonariuszy, Ŝe został 
uprowadzony przez gangsterów i grozi mu wielkie niebezpieczeństwo. Historia 
skończyła się krótkim pobytem aktora w szpitalu psychiatrycznym, a potem jego 
artystyczną wraŜliwość wyśmiewało pół Polski (w Hollywood istnieją 
standardowe zapisy w kontraktach, które ubezpieczają aktorów od podobnych 
zajść). Tak więc Robert Gonera uwiarygodnił  w swoim umyśle pewną 
konstrukcję, która całkowicie odmieniła rzeczywistość jego przeŜywania. 
Ezoteryka dostarcza dostatecznej ilości puzzli na kaŜdym poziomie jakości(?), 
by cieszyć się bardzo rzeczywistą układanką. Okazuje się, Ŝe co sobie starannie 
włoŜymy do główki, to wdzięcznie potem zapuka w naszym doświadczeniu. 

Popraw     Usuń 
2. ... • autor: diwrad2014-01-09 10:55:20 
Tylko co jest w tej transformacji rzeczywiste, skoro mam moŜność poznać ludzi 
przeświadczonych o tym, Ŝe ludzkość kontroluje rasa wielowymiarowych istot z 
kosmosu? I jest to dla nich doświadczenie równie prawdziwe, co dla katolika 
obecność Jezusa w jego Ŝyciu... 

Popraw     Usuń 
 



 13

http://www.taraka.pl/czy_ironia_ma_jeszcze 

11 stycznia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (2) 

Czy ironia ma jeszcze sens?  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 214 razy, od 2014-01-08 
 

         Ostatnio przeczytałam czyjś krótki, ironiczny tekst i ironii tej nie 
rozpoznałam. Zwrócono mi na to uwagę i zdziwiłam się niepomiernie. Wiem 
wprawdzie, Ŝe ironię łatwiej rozpoznać w słowie mówionym niŜ w pisanym, ale 
to nie powinno być przeszkodą dla kogoś takiego jak ja, którego ojciec 
odznaczał się pełnym ironii stylem wypowiedzi, nawet w Ŝyciu codziennym (a 
moŜe zwłaszcza w tym Ŝyciu) dając tym wyraz swojego dystansu do świata, 
który go otaczał, Ŝony nie sięgającej mu poziomem intelektualnym i pętających 
się dzieci, niestety, płci Ŝeńskiej — na który to świat spoglądał z wyŜszością 
(jako pilot sportowy takŜe). Podobnie teŜ mój dziadek w krótkich, celnych, 
ironicznych miniaturkach piętnował codzienną krzątaninę pasaŜerów 
podmiejskiej kolejki z Warszawy do Wilanowa. 

         Zawsze tę ironię rozpoznawałam i co nagle się stało, Ŝe przestałam ją 
dostrzegać? MoŜe obcując na co dzień z tekstami przytoczonymi w poprzednim 
odcinku straciłam juŜ całą wraŜliwość na intencje i sensy wypowiedzi? 
Zgłupiałam na starość?  Czy zmyliło mnie odniesienie się do słów Ghandiego? 
Zakodowałam sobie moŜe, Ŝe powołanie się na taki autorytet świadczy o 
powadze twierdzeń? A moŜe przekonało mnie do powagi wypowiedzi 
twierdzenie, Ŝe Ŝyjemy w kraju kolonialnym? To wszystko wszak słyszymy pod 
kaŜdym sklepem i czytamy na co dzień w prasie – niejednokrotnie w formie 
mniej oględnej. 

         Co prawda autor notki powoływał się na jakieś wyrzucanie telewizorów 
przez okna, ale potraktowałam to jako jeszcze jeden przesadny ozdobnik 
wypowiedzi. Nie tak dawno zupełnie serio pewne gremium szykujące obchody 
Roku Chopina miało zamiar wyrzucać fortepian z okna dla uczczenia rocznicy 
geniusza, choć to nie on wyrzucał fortepiany, a na nich grał. Parę lat temu na 
ryneczku w mieście gminnym Sarnaki postawiono pomnik rakiety V-2, którą 
miejscowi wyłowili z bagien rzeczki, ukradli Niemcom i sprzedali Anglikom. 
Dumni z tego czynu postawili jej pomnik i w dodatku pomalowali na niebiesko. 
Wygląda jak dziecinna zabawka do połowy wkopana w trawnik, zabrakło tylko 
plastikowej łopatki. Zupełnie powaŜnie dyskutuje się czy przypadkiem 
Kopernik nie był kobietą, a Szekspir nie nazywał się angielska królowa, a moŜe 
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kochanek angielskiej królowej. No i obowiązkowo tropi się gejów i lesbijki 
wśród twórców i bojowników dawno zmarłych i otoczonych aurą zasłuŜonych. 
Nawet nieszczęsna Konopnicka po ośmiu porodach, 18-letnim kochanku i 
samotnym utrzymywaniu tej, jakŜe licznej rodziny miałaby być lesbijką, choć 
akurat w jej niechęć do męŜczyzn w codziennej praktyce Ŝyciowej mogłabym 
uwierzyć. 

         W powodzi tych wydarzeń błędne nazywanie naszej władzy kolonialną, 
kolaborantami przedstawicieli rządu i samorządu, a nawet informacja o 
wyrzucaniu przez okna telewizorów to pryszcz. Mam bliskich członków 
rodziny, którzy szczycą się nie posiadaniem telewizora, przyjaciół, którzy 
chwalą się, Ŝe z przyczyn światopoglądowych i głębokiego zatroskania Naturą 
nie spróbowali mięsa, albo członków pierwszej, legendarnej „Solidarności”, 
którzy stali się kombatantami, bo w zakładzie pracy omyłkowo zaksięgowano 
im wpłatę na kasę zapomogowo-poŜyczkową jako składkę na ów Związek i w 
wyniku tego byli powaŜnie represjonowani w stanie wojennym, co skutkowało 
nie przyznaniem im poŜyczki. To taki trend współczesny – chwalić się, Ŝe 
czegoś się nie zrobiło, a nie tym, jak kiedyś, Ŝe się coś zrobiło. MoŜna grzeszyć 
zaniechaniem, więc pewnie teŜ dokonywać zasług tą metodą. 

          Ale na powaŜnie. Wg Wikipedii „Ironia  – sposób wypowiadania się, 
oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch 
poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego, np. w zdaniu Jaka piękna 
pogoda wypowiedzianym w trakcie ulewy. W klasycznej retoryce ironia stanowi 
jeden z tropów, jest zaliczana takŜe do podstawowych kategorii w estetyce. W 
rozumieniu potocznym ironię utoŜsamia się z zawoalowaną kpiną, złośliwością, 
wyśmiewaniem, dystansem. Termin ten odnosi się równieŜ do sytuacji, zjawisk 
niezgodnych z oczekiwaniami; rezultatów przeciwstawnych wobec zamiarów, 
czyli do zaburzenia przyczynowo-skutkowej struktury rzeczywistości”. Wg 
Słownika PWN jest to „drwina, złośliwość lub szyderstwo ukryte w wypowiedzi 
pozornie aprobującej” 

          Satyra i ironia z definicji są więc przejaskrawieniem, sprowadzeniem 
czegoś do absurdu, a ja tego nie dostrzegłam. Co za przejaskrawienie, którego 
się nie widzi; co za absurd, który nie jest bardziej absurdalny niŜ świat nas 
otaczający! W komentarzu do mojego poprzedniego odcinka blogu czytelnik 
przytacza rozmowę, którą usłyszał w poczekalni u wróŜki, gdzie, jak 
pisze:  „Słuchałem opowieści o astralnych atakach energetycznych, toczonej 
wojnie, rządzie złoŜonym z klonów o podmienionych duszach, karmicznych 
łańcuchach własnej genealogii sięgających sześciu milionów lat wstecz, byłem 
świadkiem rytuałów - chwilówek, szybkich operacji magicznych, które rodziła 
potrzeba chwili i wymóg walki z pasoŜytującym przeciwnikiem...”,  z powodu 
czego poczuł się jak na KsięŜycu, ale ja podobne słyszę nieraz w kolejce po 
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receptę do lekarza pierwszego kontaktu w przychodni NFZ, a więc tam, gdzie 
raczej nie ma miejsca na jakiekolwiek złudzenia. 

         MoŜe oznacza to, Ŝe nasz świat juŜ całkowicie zwariował? Zupełnie serio 
opiniotwórczy portal Fronda postanawia spalić podarowane karty Tarota 
(http://www.fronda.pl/a/karty-tarota-otrzymala-fronda-jak-je-
zniszczyc,33363.html) i (http://www.fronda.pl/a/nie-ma-watpliwosci-karty-
tarota-nalezy-zniszczyc-bo-sluza-one-kultowi-zla,33376.html) chociaŜ nieco 
dalej prezentuje pod wpływem papieŜa Franciszka odmienne zdanie 
( http://www.fronda.pl/a/ten-kto-kocha-ten-daje-daje-rzeczy-daje-zycie-daje-
siebie-samego-bogu-i-innym,33375.html) w zakończeniu artykułu twierdząc, 
Ŝe „PapieŜ Franciszek zwrócił uwagę, Ŝe chodzi tu o swoistą „zatwardziałość 
serca”, która uniemoŜliwia prawdziwe kochanie, a Ŝyje wyobraŜeniami.” 

         Inny portal donosi o bluźnierczym świętokradztwie, a mianowicie 
wytłoczeniu na papierze toaletowym rzekomo wizerunku Baranka 
BoŜegohttp://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1084832,owca-na-papierze-
toaletowym-czyli-atak-na-kosciol,id,t.html?cookie=1. Producent tłumaczy się 
gęsto, Ŝe to nie Baranek BoŜy, ale owca i Ŝe produkuje od dwudziestu paru lat 
do trzydziestu krajów ten papier i nikt do tej pory nie protestował. 

         Jak więc moŜna dopatrzyć się satyry czy ironii w tekście na oko 
brzmiącym podobnie do wielu innych? Prorokowano juŜ od dawna, Ŝe satyra 
umarła i chyba to prawda. Czy ktoś normalny potraktowałby serio informację, 
Ŝe ustanowiono prawo, zgodnie z którym kto siedział długo w więzieniu, musi 
posiedzieć jeszcze dłuŜej? Albo nawoływanie tłumu do spalenia kogoś w 
krematoryjnych piecach przejawem dopuszczalnej krytyki, bo tłum nie zebrał 
się w celu dyskusji światopoglądowej, a tylko gwoli rozrywki? 

         Co więc ma robić człowiek pragnący wyrazić swój dystans do 
rzeczywistości, Ŝeby być zrozumianym? Zawsze wypowiadać się serio? Nie da 
rady. Posługiwać się cienkimi aluzjami? Nikt tego nie zrozumie. Prowokować  
wypowiadając wielkie bzdury do wypowiadania jeszcze większych? Nie ma 
takiej głupoty, w którą ktoś by, nawet na oko rozsądny, nie uwierzył. 

Sądzę, Ŝe jest tylko jedna do tego droga. W staroŜytności aktorzy teatralni 
wypowiadali swoje kwestie w maskach i na koturnach. Sądy ogólne prezentował 
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chór, a nie pojedyncza osoba. MoŜe trzeba wrócić do tego zwyczaju? 

 

Chris Mars 

reprodukcja ze 
strony: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151942893100839&set=a
.73498505838.74039.40886515838&type=1&relevant_count=1 

         Jak w ironicznej piosence „Jesteśmy na wczasach” Wojciech Młynarski 
między ostatnią zwrotką, a refrenem wołał: „ Spokój orkiestra, teraz będę 
przeŜywał” — czego niestety nie ma na nagraniach w You Tube, (a było na 
analogowych płytach) —
 https://www.youtube.com/watch?v=SJnWuJ0whGQ  —  publiczność powinna 
być informowana o intencjach i celu wypowiadającego. Na witrynach 
internetowych oprócz powiadomień o stosowaniu „ciasteczek” obowiązkowo 
powinna znajdować się klasyfikacja: artykuł serio albo artykuł nie serio – 
podobnie jak klasyfikuje się filmy: komedia romantyczna, dramat albo 
przygodowy. Tak więc do całego kompletu kodyfikacji, jakimi jesteśmy 
poddani naleŜy dołoŜyć jeszcze inną – klasyfikacja wypowiedzi. Ale, ale... 
Portal Fronda zaklasyfikuje zapewne swoje wspomniane artykuły do kategorii 
„serio”. MoŜe więc powołać naleŜy Komisję Kodyfikacyjną przy Prezesie Rady 
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Ministrów nakładającą kary z złą albo nieprawdziwą klasyfikację wypowiedzi, a 
jeśli klasyfikacji dokonano z premedytacją, pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających albo lekarstw wymienionych w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia... A jak ja sklasyfikuję ten odcinek bloga: silva rerum... i co 
dalej? 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. homogenicznie • autor: diwrad2014-01-11 16:33:23 
Wyjątkowo trudnym zadaniem dla ironisty jest prawicowa publicystyka, w 
której ironia stosowana jest tak subtelnie, Ŝe staje się homogeniczna z treścią: 
 
"Do lemingowego kanonu naleŜy np. powtarzanie oświeceniowych mitów o 
holokauście czarownic będącym efektem działań Kościoła katolickiego, choć w 
rzeczywistości Kościół stworzył ramy prawne, dzięki którym wiele kobiet 
oskarŜanych o czary uniknęło samosądów.". 
 
Być moŜe tłumaczy to cechę charakterystyczną lekkiego jak piórko stylu 
prawicowych felietonistów, którzy w ferworze maniery naturalnego dla 
angielskiego dŜentelmena dystansu,  sięgają po ironię po to,  by z wdziękiem 
uŜyć pióra w charakterze pały.  
 
Obecnie moŜemy prześledzić to zjawisko na przykładzie mającej miejsce co 
roku narodowej czarnej mszy, której głównym celebrantem jest Jerzy Owsiak. 
Owsiak, cierpiący na swoistą schizofrenię, odsyła nas prosto do zbawiennej 
logiki stosu. Wiadomo bowiem, Ŝe działania najbardziej podstępnych czarownic 
opierały się o zakamuflowaną deprawację, której skutkiem był obfity plon dusz 
potępionych. Wytrawna czarownica operowała jakąś dozą dobra, podrzucając na 
przykład lecznicze ziele lub skuteczną maść, lecz czyniąc to pozorne dobro 
przyczyniała się do większego zgorszenia i zguby nieszczęsnych beneficjentów. 
Albowiem Szatan uŜywa swoich narzędzi w bardzo inteligentny sposób, co 
wiemy z całej historii objawienia i wędrującej ku zbawieniu ludzkości. Proszę 
teŜ zwrócić uwagę, Ŝe Owsiak będący przedstawicielem autorytetu salonu 
wpisuje się doskonale w neoliberalny dyskurs i TINA ma w nim miejsce 
naleŜnego jej dogmatu, ale jednocześnie wspomaga istoty chore, pokrzywdzone 
i z woli Boga cierpiące za swe grzechy. Nie muszę więc dodawać, Ŝe swoją 
postawą nie tylko realizuje destrukcyjny plan księcia ciemności, lecz ewidentnie 
wpływa na pogorszenie jakości puli genetycznej ludzkości. Nie jest 
przypadkiem, Ŝe kaŜde rozdwojenie  od zawsze jest wiadomym znakiem jawnej 
obecności złego, a to z kolei pokazuje, Ŝe homogeniczne ujęcie ironii w tekstach 
prawicowych publicystów ma głębszy sens. 
 
Podobne podejście do satyry cechuje męŜów prawych w politycznym boju o 
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stanowienie prawdy. W niedawnym tournee po Stanach Zjednoczonych Antoni 
Macierewicz był uprzejmy odnieść się do niegodziwych pomówień, w których 
insynuuje się rzekomą wrogość Polaków w stosunku do rosyjskich elit. W 
bardzo długim i rzeczowym wystąpieniu Antoni Macierewicz uświadomił 
publiczność, Ŝe część elity rosyjskiej jest pro - polska i potwierdził to 
udokumentowanym materiałem. Był nim film, wyemitowany tylko raz na 
antenie gł 

Popraw     Usuń 
2. Był nim film,... • autor: diwrad2014-01-11 16:37:49 
Był nim film, wyemitowany tylko raz na antenie głównego kanału rosyjskiej 
telewizji publicznej, ukazujący przebieg wypadków w dniu katastrofy w 
Smoleńsku. Film został pokazany w dniu katastrofy w porze wieczornej i tylko 
raz w programie informacyjnym, ale za to oddawał rzeczywisty przebieg 
wypadków i dowodził Ŝyczliwego stosunku części rosyjskich decydentów w 
dąŜeniu do prawdy. Po dwudziestu minutach bardzo obszernej zapowiedzi tego 
szokującego od strony faktów materiału, Antoni Macierewicz przeszedł do jego 
prezentacji. Film trwał dziesięć sekund i był komputerową animacją ostatnich 
chwil lotu. W tej komputerowej rekonstrukcji katastrofę wieńczył wybuch 
samolotu uderzającego o ziemię, co jest typowym przedstawieniem finału 
katastrofy lotniczej w komputerowej wizualizacji, która ma na celu szybkie 
zobrazowanie widzowi programu informacyjnego  przedstawionego materiału. 
Antoni Macierewicz zakończył tę projekcję mistrzowskim popisem ironicznego 
komentarza: "Ja państwo widzicie, nie było tam Ŝadnej brzozy". 
 
To dało mi wiele do myślenia i wróciłem do tego wspomnienia, kiedy 
przeczytałem informację, Ŝe chęć zagrania Antoniego Macierewicza w filmie 
zadeklarował jeden z największych w Polsce zaprzańców, Daniel Olbrychski. 
Coś we mnie drgnęło, jakaś struna szczerego oburzenia daleka od tego 
szyderczego obrazu. Pomyślałem sobie, Ŝe co prawda "fenomen facebooka" 
uwaŜam wyłącznie za oŜywienie przestrzeni dla miliardowego rynku,  ale swoją 
premierę w kinach ma "Nimfomanka" Larsa von Triera i z tej okazji często 
moŜna przeczytać powtarzające się zdanie: "Ulubiony aktor von Triera, 
demoniczny Udo Kier". W ten oto sposób premiera filmu o czarownicy podsuwa 
na myśl pewien pomysł. MoŜe powinna powstać na facebooku grupa osób 
wspierająca obsadę Udo Kiera w roli Antoniego Macierewicza? WiąŜe się to z 
moŜliwością zorganizowania narodowej zbiórki pieniędzy na gaŜę dla aktora, a 
takŜe moŜliwością pisania do niego petycji, by swoim talentem wsparł dąŜenie 
zdradzonego narodu do prawdy, aŜ po masową demonstrację ulicami Warszawy, 
jak za dawnych, dobrych lat na barykadach walki z komunistyczną hydrą... 
3. pozdrowienia dla Światka • autor: diwrad2014-01-12 12:26:23 
http://www.youtube.com/watch?v=JaxZ29CvxIw#t=21 
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http://www.taraka.pl/bibka_na_cmentarzu 
17 stycznia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (3) 

Bibka na cmentarzu  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 497 razy, od 2014-01-08 
 

Wśród albumów Marka Zürna, fotografa i filmowca, o którym juŜ pisałam, 
stopniowo udostępnianych w miarę renowacji starych zdjęć, dokumentujących 
Polskę lat 60-tych, ostatni album, poświęcony został cmentarzowi Remuh na 
Kazimierzu w Krakowie. Z opisu autora zdjęć: „Jest to jeden z najstarszych 
cmentarzy Ŝydowskich w Europie, załoŜony w 1935 roku, ocalał w czasie II 
wojny światowej, gdyŜ było to wysypisko śmieci.” 
         Piękny album, przepiękne zdjęcia, ale przywołuje wcale niepiękne 
wspomnienia. 
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Podobny cmentarz widziałam w Gdańsku Oruni. Mieścił się tuŜ obok technikum 
wodno-melioracyjnego i internatu,  w którym w roku 1967 pracowaliśmy z 
męŜem – on jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, ja jako referent zajmujący 
się administracją obiektu. To znaczy dla ścisłości gotowa do pracy w nocy i w 
dzień: np. budzona w nocy przez dyrekcję, Ŝe kaloryfery zimne i pędząca w 
koŜuszku narzuconym na nocną koszulę przez plac do wolnostojącego budynku 
kotłowni celem obudzenia niezbyt trzeźwego palacza. I takie tam zajęcia. Pracę 
tę podjęliśmy z powodu braku własnego dachu nad głową i posiadania dwojga 
niemowląt, które naleŜało trzymać w cieple, w miejscu umoŜliwiającym im 
raczkowanie, poniewaŜ wiązała się z nią moŜliwość zamieszkania w internacie. 
(Opowieści, Ŝe w PRL-u nie pracowało się naprawdę tylko na niby nie do końca 
są prawdziwe – ja zawsze miałam takiego pecha, Ŝe nie udawało mi się udawać, 
Ŝe pracuję) 

         śycie w internacie nawet dwojga dorosłych, samodzielnych ludzi z 
dziećmi i pomocą domową nie róŜniło się wiele od Ŝycia młodzieŜy. Wszyscy 
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podlegaliśmy Panu Dyrektorowi szkoły, a on często zapominał, Ŝe nie jesteśmy 
uczniami. Nie mieliśmy tam wiele prywatności, o kaŜdej porze dnia i nocy 
mogliśmy oczekiwać wizyt w celu załatwienia jakichś nie cierpiących zwłoki 
spraw. Zresztą podlegaliśmy teŜ pewnym rygorom np. w sprawie ubioru. Mnie 
osobiście zabroniono noszenia spódniczek mini, które właśnie weszły w modę, 
poniewaŜ gorszyłam rzekomo uczniów. Po sprawiedliwości – mojej pomocy 
domowej teŜ tego zabroniono, z czym taki był problem, Ŝe bidula miała tylko 
jedną spódniczkę, gdy „nastała”, jak mówiono. Zresztą ówczesne pomoce 
domowe to coś innego niŜ dzisiejsze nianie – zazwyczaj były to kilkunastoletnie 
dziewczyny z licznych wiejskich rodzin wysyłane przez rodziców na niewielki 
zarobek, kieszonkowe raczej, Ŝeby łatwiej było wykarmić pozostałe dzieciaki. 
Nauczyciele, mimo Ŝe dość młodzi, nie byli jednak uczniami i chcieli teŜ 
powygłupiać się, napić się trochę alkoholu, pohałasować, poczuć się swobodnie 
bez nadzoru i krytyki. Dlatego zrujnowany, stary cmentarz w Gdańsku Oruni 
był ulubionym miejscem naszych letnich spotkań, rozmaitych imieninowych czy 
urodzinowych bibek. Na cmentarzu spotykali się teŜ nasi uczniowie, choć w 
drugim jego końcu nazywanym „małpim gajem” z powodu zarośli. Nie 
wchodziliśmy sobie w drogę. 
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Ani nam ani naszym uczniom nie przyszło do głowy, Ŝe zakłócanie spokoju 
Ŝydowskiego cmentarza jest czymś złym. Nikt przy zdrowych zmysłach nie 
poszedłby popijać na katolicki cmentarz, nawet nikt nie zapalił tam papierosa. 
Po prostu nie wypadało. Ktoś by zobaczył i źle pomyślał, w najlepszym 
wypadku. 
Problem co wypada a czego nie wypada brał się z jednej strony z naszego 
wychowania rodzinnego, ale z drugiej strony teŜ z dwuznacznego stosunku PRL 
do sprawy religii i wiary w ogóle, a śydów w szczególności. Z jednej strony 
martyrologia śydów była międlona w kółko na okrągło w prasie i przy 
oficjalnych okazjach aŜ do mdłości (kto wie, czy ten fakt nie jest powodem 
dzisiejszych przejawów antysemityzmu wśród pokolenia „sierot po PRL”), z 
drugiej zaś strony tępiło się „syjonizm” i raczej faworyzowało świat arabski. 
Wśród nieszczerych gloryfikacji ofiar Holocaustu doprowadzono do masowego 
ich exodusu z Polski. Mnie wówczas ani popijanie na ich przedwojennym 
cmentarzu ani wygnanie z Polski nie bardzo obchodziło, o tyle o ile nie miałam 
kłopotów z załatwianiem spraw urzędowych w Radzie Narodowej w Gdańsku. 
Byli sobie śydzi na rozmaitych stanowiskach i raptem rozpłynęli się we mgle. 
 Uzgadniało się z kimś jakieś rzeczy, a następnego dnia tego kogoś nie było, bo 
wyjechał z dnia na dzień; to był kłopot i tyle. Wobec tego znieczulenia na los 
innych co za znaczenie miało popijanie nocą na cmentarzu i zakłócanie spokoju 
zmarłym (o ile jesteśmy w stanie ich spokój zakłócić)? 
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Podobnie uczniowie Technikum, w którym pracowałam nie mieli specjalnego 
naboŜeństwa do tych spraw, które wiąŜą się z duchowością i religią — uczyli się 
zawodu melioranta, mieli w przyszłości grzebać się w ziemi, a nie patrzyć w 
niebo. Karmieni propagandą, Ŝe wszelkie religie, rzeczy nieuchwytne, 
nienamacalne i nienaukowe są przesądami, łatwo godzili to z prozą Ŝycia w 
której przebywali. Dla nich cmentarz był po prostu śmietnikiem pełnym jakichś 
wykrotów, kamieni i resztek połamanych płyt. Nadałyby się na wybrukowanie 
obejścia, gdyby było to nieco bliŜej gospodarstwa ich rodziców. 

Dopiero po latach, zrozumiałam jak bardzo naruszyłam spokój tych 
mieszkańców zrujnowanego cmentarza bawiąc się na ich grobach. Przepraszam 
ich za to najgłębiej z całego serca. Mam nadzieję, Ŝe na moim grobie, nawet gdy 
będzie zrujnowany nikt nie będzie się bawił. Ale...? MoŜe to i miłe, Ŝe kogoś 
cieszy uczestnictwo w przemijaniu czasu? śebym to ja wiedziała! 

 
Katarzyna Urbanowicz 
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komentarze 
1. Zabawa na grobie • autor: anetaboryczko2014-01-17 21:54:54 
Mama mojej byłej teściowej wielokrotnie prosiła mnie przed śmiercią, Ŝebym 
odwiedzała ją na cmentarzu i wypijała piwo oraz wypalała papierosa. Z Babci 
był niezły numer - po 70-tce uciekła na wesele z pokoju, w którym ją zamknęli. 
Przez okno.  
 
Chodzę ją odwiedzić. Piwa nie znoszę, ale piję. To znaczy wypijam jeden łyk, a 
resztę wylewam w okolicach podmurówki. Obiecałam. Nie wiem, co zrobię, 
kiedy rzucę palenie. 
  
MoŜe ze zmarłymi jest jak z Ŝywymi? - jedno lubią napić się piwka, a inni 
chwilę zadumy.  

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/uginajaca_sie_rzeczywistosc 
21 stycznia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (4) 

Uginająca się rzeczywistość  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 684 razy, od 2014-01-08 
 

         Im dłuŜej Ŝyję na tym świecie, tym częściej dochodzę do przekonania, Ŝe 
rzeczywistość się ugina przed naszymi wyobraŜeniami, niczym niedokładnie 
nadmuchany turystyczny materac. JeŜeli sądzimy, Ŝe coś zobaczyliśmy, Ŝe 
odkryliśmy coś nowego na jej temat i jeśli się wahamy na skraju przekonania – 
pojawia się coś, co podtrzymuje nas w tym przekonaniu i wzmacnia go. Nigdy 
nie zaprzecza. Zwłaszcza w sprawach ezoterycznych. 

         Czujemy się wówczas jak pasaŜer latającego dywanu — pojazd faluje pod 
nami, pozwala zobaczyć niezmierzone głębie w dole, wywołuje strach przed 
upadkiem, a jednak, w jakiś dziwaczny i swoisty sposób chroni nas przed 
pokusą opuszczenia go i wylądowania na ziemi, jak powinien uczynić kaŜdy 
rozsądny człowiek. 

         Czy jesteśmy więc istotnie w Matrixie? W miejscu dbającym o to, Ŝeby 
Ŝycie i odkrywania świata nam się nie znudziło, Ŝebyśmy nigdy nie mieli dosyć 
napawania się ludzkimi osiągnięciami i szybko zapominali ludzkie klęski? 

         Swoje przemyślenia skonfrontowałam ostatnio z pewną szesnastolatką, 
akurat przebywającą u swojej babci, z którą miałam zamiar porozmawiać przez 
Skype`a. Tymczasem babcia poszła w odstawkę, na dalszym planie gdzieś 
majaczyła z papierosem i kubkiem kawy, a my nie mogłyśmy przestać 
dyskutować. W końcu zabrakło mi głosu (na stare lata przyzwyczajona raczej do 
pisania niŜ mówienia) i musiałam się, choć niechętnie poŜegnać. 

         Wspomniana młoda osoba, Alicja, gotycka piękność z róŜowymi dredami 
(które mnie jednak z gotykiem niezbyt się kojarzyły) zainteresowana ezoteryką 
reprezentowała tzw. adwokata diabła choć jej dusza wyrywała się na pohulankę 
w krainach MOśLIWE, śE — prezentowała uparcie tzw. zdrowy rozsądek. Na 
początek spytała czy sądzę, Ŝe jeśli ona postanowi sprawdzić prawdziwość 
uginania się rzeczywistości poprzez podjęcie decyzji wyskoczenia przez okno 
nie z zamiarem samobójczym, a z pewnością, Ŝe nic jej się nie stanie, istotnie 
uniknie śmierci? 
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         No tak, oczywiście, kpiąc sobie, miała rację. Tylko Ŝe obie myślałyśmy o 
dwóch róŜnych rzeczywistościach. Ona o tej, w której Ŝyje na co dzień, między 
nudną szkołą i niemniej nudnym, powtarzalnym do mdłości blokowisku, gdzie 
jedynym przejawem swobody jest stylizacja własnego wyglądu i pozbawione 
wiary w sukces przymierzanie się do rozmaitych hipotetycznych Ŝyciowych 
scenariuszy; ja zaś o rzeczywistości, której obraz kiełkuje nieśmiało w moim 
całokształcie oglądu świata – tym intensywniej, im bardziej ten świat oddala się 
ode mnie. Gdy szykowałam się do remontu kapitalnego mieszkania pakując 
wszystkie drobiazgi w kartony, moje refleksje dotyczyły wyłącznie ilości 
rzeczy, którymi człowiek porasta jak dno statku pąklami. Rzeczywistość 
oznaczała dla mnie decyzje co zapakować, a co wrzucić do worka na śmieci. 
Czasami w górę wśród obłoków kurzu wzbijała się refleksja nad znaczeniem 
tego czy innego przedmiotu w moim Ŝyciu, ale nic nie zmieniało faktu, Ŝe 
przedmiot wrzucony do worka i wyniesiony do śmietnika zostanie w stosownym 
czasie wywieziony przez śmieciowóz i w jakiś sposób zutylizowany, podobnie 
jak człowiek planujący wyskoczenie z jedenastego piętra bloku mógł mieć 
pewność, Ŝe roztrzaska się na zakończenie swej podróŜy. Kiedy jednak 
otaczający świat, nie dostarczając silniejszych bodźców, zaczyna majaczyć na 
horyzoncie, jak odległe wzgórza – myśli o uginaniu się rzeczywistości natrętnie 
powracają. 

         Za przykład niech posłuŜy mi stawianie kart Tarota w celach wróŜebnych. 
Zazwyczaj wszystkie sugestie kart z niewielkimi tylko wyjątkami sprawdzają 
się. W swoich sprawach stawiam je bardzo rzadko, nie zawsze chcę znać swoją 
przyszłość; znajomość jej odbierałaby przyjemność z dalszego Ŝycia podobnie 
jak spojrzenie na ostatnią stronę kryminału przed jego przeczytaniem. Czasami 
jednak robię to na prośbę przyjaciół i wówczas nie zdarzył mi się przypadek 
minięcia się z następującą po tym rzeczywistością, choć zdarzyły mi się 
przesunięcia interpretacyjne w wyniku błędnego skupienia się na jakimś innym 
aspekcie. Przykładem moŜe być sytuacja gdy pytającej o nową znajomość 
kobiecie pewna karta wskazywała na dwie moŜliwości: męŜczyzny poszukującej 
kobiety dla celów merkantylnych lub kobiety poszukującej męŜczyzny w tym 
samym celu. Nie wiedziałam do kogo odnieść tę kartę: do pytającej czy jej 
ewentualnego przyszłego partnera, zbyt miałam małe doświadczenie w materii 
wróŜenia, a niewiele teŜ wiedziałam o koleŜance mojej przyjaciółki, załoŜyłam 
więc Ŝe to o niego chodzi, poniewaŜ on zainicjował znajomość, tymczasem 
oboje w tym względzie nie odstawali od siebie. Pani ta po jakimś czasie 
poinformowała mnie, Ŝe znajomość się rozwiała, poniewaŜ on swoje mieszkanie 
przepisał na dzieci, a ona liczyła, Ŝe swoje sprzeda, pieniądze korzystnie 
ulokuje, a zamieszka razem z nim. W opisanej zaś sytuacji po jego ewentualnej 
przyszłej śmierci zostałaby bez lokum. 

         Oczywiście wyszła tu na jaw moja naiwność i wiara w to, co ludzie 
mówią. Skoro pani powiedziała, Ŝe szuka na starość bratniej duszy, to 
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przyjęłam, Ŝe o duszę tu chodzi, nie o mieszkanie. Z tego teŜ względu nie 
mogłabym uprawiać zawodu wróŜbitki, który wymaga od początku sporej dozy 
sceptycyzmu wobec klientów. Jednak nadal nie wiem, czy to mój wewnętrzny 
głos podpowiadał mi scenariusz tego romansu, czy teŜ opowieść o jego 
przebiegu dotarła od jakiejś Siły WyŜszej. 

         Ale wracając do uginającej się rzeczywistości. Czytam o tym, Ŝe 
oczekiwania obserwatora mogą zmienić wynik doświadczeń, nawet gdy 
doświadczenie jest tego rodzaju, Ŝe nie powinno poddawać się Ŝadnej sugestii. 
Dowiaduję się takŜe, iŜ zaobserwowano, Ŝe pozytywny wynik najtrudniej 
osiągnąć za pierwszym razem, w następnych juŜ przychodzi to coraz łatwiej. 
MoŜe po to, Ŝeby ludzie nie zniechęcali się zbyt szybko? 

         JakŜe jednak łatwo pomylić uginanie się rzeczywistości z ludzkimi 
staraniami i zabiegami wokół świadomości innych ludzi! Prosta sprawa – 
przykład na złudzenie o uginaniu się rzeczywistości – ceramika z ParadyŜa. 
Ciasteczka powodują, Ŝe ostatnio wchodząc na FB lub byle jaką stronę w 
internecie  nieustannie zmuszona jestem oglądać reklamy glazury i terakoty 
choć remont został odłoŜony, a ja nie mam ochoty zaśmiecać sobie umysłu 
przyziemnymi problemami, które mnie chwilowo nie dotyczą. Wiem 
oczywiście, Ŝe spowodował to człowiek, Ŝe program komputerowy obsługujący 
stronę, na którą weszłam, nie pozwala mi się uwolnić od tamtej rzeczywistości i 
pojawić się w mojej, aktualnej; ale refleksja, Ŝe są to zabiegi ludzkie, a nie sił 
wyŜszych bierze się z wiedzy o działaniu internetu. Zamykając komputer 
uwalniam się od ciasteczek i tworzonych przez nie pozorów przypadkowych 
zdarzeń na rzecz realnego Ŝycia. Ja, naleŜąc do pokolenia które pierwszy raz 
dotknęło klawiatury komputera po pięćdziesiątce rozróŜniam oczywiście te dwa 
światy: realny i wirtualny. Ale ludzie którzy wyrośli w nim od dziecka? 

         MoŜe więc i rzeczywistość kaŜdemu, kto Ŝyje nieco dłuŜej, przyczepia 
jakieś „ciasteczka” i one kształtują wyniki jego myślenia w poŜądany dla Kogoś 
sposób? Nam wydaje się, Ŝe to rzeczywistość się ugina, (pomijając wydarzenia 
jednoznacznie pewne, określone prawami przyrody, jak to, Ŝe skacząc z 
dziesiątego piętra człowiek poniesie śmierć), Ŝe zachęca ona nas do porzucania 
świata realnego i zanurzania się w marzenio-rozwaŜaniach, które czyni 
atrakcyjniejszymi niŜ powinny być, tymczasem to Ten Który Jest, JeŜeli 
Jest przykleja nam magnesiki, przyciągające kolorowe skrawki rzeczywistości, 
Ŝeglujące w przestrzeni w oczekiwaniu na impuls. I jak tu nie wierzyć w Boga 
Sprawcę Wszystkiego!? 
Katarzyna Urbanowicz 
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          W 3 odcinku wspomniałam o roli i doli pomocy domowej w PRL. 
Dzisiejsze prawicowe panie, rezydujące w grodzonych osiedlach i zatrudniające 
nianie z konieczności Ŝyciowej,  tłumaczące swoim córeczkom, Ŝe niań się nie 
kocha, bo się im płaci, (a wiem co piszę, bowiem mam znajomą panią i znajomą 
nianię) nie mają zielonego pojęcia czym była pomoc domowa w tamtych 
czasach. W mojej, nie wydanej niestety powieści, pod roboczym tytułem 
„Sierotka”, główną bohaterką jest właśnie taka piętnastolatka, pragnąca uczyć 
się w liceum, ale zmuszona „do słuŜby” przez ojca. Historia dziewczyny do 
czasu podjęcia pracy jest autentyczna. Tatuś oprowadzał córeczkę po 
olsztyńskim osiedlu Likuzy, zwanym popularnie „Mankowo” (wiadomo z 
jakiego powodu) oferując jej usługi wśród wynajmujących domy pracowników 
Fabryki Opon Samochodowych w budowie. 

         Pierwowzorem dziewczyny była pewna Jasia, która została zatrudniona do 
pomocy cięŜarnej kochanki kierownika budowy oraz inna dziewczynka, 
Janeczka, moja pomoc domowa z Gdańska.  Inna historia (kopanie ziemniaków 
i ucieczka do szkoły) pochodziła z opowieści mojej koleŜanki ze studiów 
zaocznych. Los tych wszystkich dziewczynek był nie do pozazdroszczenia z 
wielu powodów, co chciałam przedstawić w swojej powieści. Moja bohaterka 
potrafiła uporać się ze swoją złą karmą (jak to dziś się nazywa) i zrobić Ŝyciową 
karierę, ale zapłaciła za nią więcej niŜ wydawać by się mogło moŜliwe. Imię 
bohaterki — Iwona — nadano przez przypadek, urzędniczka zapisująca dziecko 
do rejestru urodzeń widząc przed sobą bełkocącego pijanego tatusia i mając 
gazetę z artykułem anonsującym nowe przedstawienie „Iwony, księŜniczki 
burgunda” poproszona o wybranie imienia zapisała dziecko jako „Iwonę”. 
Dziewczynka była niepełnosprawna wskutek poparzenia rąk w dzieciństwie w 
wypadku, w którym zginął jej brat, po długotrwałym leczeniu i dlatego ojciec 
uwaŜał, Ŝe nadaje się wyłącznie do słuŜby. 

         Pozwólcie zatem, Ŝe na jakiś czas oddam głos mojej bohaterce: 
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(Edward Munch "Młoda słuŜąca rozpalająca piec" 1888 - ze 
strony http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje30/m48.jpg) 

„Rozdział 13 

         – Nie tak wybiera się ziemniaki – narzekała matka. – Przysypujesz tylko 
inne i Ŝeby je potem znaleźć stracisz czas i nie wszystkie pozbierasz. Patrz jak ja 
to robię! Albo Ela. ChociaŜ młodsza, o wiele zręczniejsza od ciebie. Co z ciebie 
w zrobili! 

         Iwona po powrocie od ciotki i z sanatorium na nowo przyzwyczajała się 
do wiejskiego Ŝycia. Pochylona, bosa, z rozstawionymi szeroko nogami grzebała 
bez entuzjazmu w ziemi. Matka dała jej stare rękawice, ale ciągle zsuwały się z 
jej dłoni, no i nie dało się w nich tak zręcznie pracować. Jednak chciała chronić 
swoje ręce, starając się na razie nie myśleć o nogach. Rano był suty przymrozek 
i stopy marzły w bruzdach, ale nikt przytomny nie dałby marnować kobiecie 
butów przy wykopkach. W dodatku Iwonę bolał dół brzucha, pewnie od zimna, 
jak mówiła matka, i pewnie były to jajniki, jak mówiły koleŜanki w sanatorium, 
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nawykłe do październikowych prac w polu, ale to samo przejdzie, gdy się 
przyzwyczai i wygrzeje w cieple kuchni. 

         Posuwały się w równym tempie; matka i Ela, zdawać się mogło bez 
wysiłku i Iwona, zdrętwiała, niezgrabna, ale usiłująca dotrzymać im kroku. Gdy 
sądziła, Ŝe nikt nie widzi, obiema dłońmi uciskała miejsce poniŜej brzucha bo 
gdy trochę je utrzęsła i przydusiła, ból zelŜał na jakiś czas. Obiecywała sobie, Ŝe 
nazajutrz owinie się ściśle ręcznikiem, pospina go agrafkami i moŜe wtedy ból 
będzie mniej dokuczliwy. Podobno pomagały takŜe gorące nasiadówki z 
rumianku, moŜe warto spróbować. 

         Kobiety czasami rozmawiały, ale niewiele, jak coś się komuś 
przypomniało. Mówiła głównie matka, Ela milczała niezaleŜnie od tego co 
słyszała; zdawać by się mogło, Ŝe lekcewaŜy całe otoczenie, zbuntowana i 
nabzdyczona. Matka tolerowała to wyraźnie, unikała rozmów z Elą, jakby córka 
miała prawo do buntu, a jej, matki zadaniem było łagodzenie jej nastrojów. 
Iwona w tym wszystkim zupełnie się nie rozeznawała i nie liczyła – zbyt długo 
była poza domem. Musiała się pogodzić ze swoją podrzędną rolą w rodzinie – 
dopóki oczywiście w niej była. 

         – Wczoraj przysłali kartkę ze szkoły – powiedziała matka – Ŝe przyszły 
twoje papiery ze szkoły w sanatorium. Pani kierowniczka napisała, Ŝe masz 
zrobioną prawie całą pierwszą klasę liceum, więc przesłała te papiery do drugiej 
szkoły, tej średniej, i Ŝeby tam się zgłosić. I Ŝe trzeba złoŜyć podanie o 
stypendium i internat. Gdyby ciotka pozwoliła ci mieszkać u siebie, moŜe by coś 
z tego wyszło, ale ona nie chce. Cholera wie, czym jej tak zalazłaś za skórę. 
Zawsze nam pomagała, a teraz jest jak głaz. Mówi, Ŝe nie moŜe na ciebie 
patrzeć. Ten jej synuś, to było niezłe ziółko, ale ona po jego śmierci to juŜ 
całkiem na głowę upadła. – Po chwili milczenia dodała: – Nie miała szczęścia w 
Ŝyciu ta moja siostra, jak kogoś kochała, to diabli go brali. 

         – Dlaczego ma nie wyjść?– dopytywała się Iwona, chcąc zmienić temat, 
chociaŜ doskonale wiedziała, dlaczego. 

         – Ojciec nie chce. Mówi, Ŝe internat kosztuje. I Ŝe jesteś krnąbrna, więc 
szkoła ci tylko zaszkodzi. Mówi, Ŝe trzeba Ŝebyś przyuczyła się do jakiejś pracy 
i poszła jak najprędzej za mąŜ i na swoje. Zawsze mówił, Ŝe nic z ciebie nie 
będzie. Nie umiesz się podporządkować, musisz więc szukać tam, gdzie twój 
charakter nie będzie nikomu przeszkadzał. I w dodatku jesteś kaleka. 

         – Mamo... 

         Ziemniaki plaskały równomiernie o dno starego kosza. Matka pochylona 
do tyłu, oburącz przytrzymując na brzuchu pełny kosz brnęła na skraj pola, 
gdzie powoli rosła sterta. Iwona zauwaŜyła jak bardzo postarzała się. Figurę 
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miała zniekształconą, z wielkim, wydętym brzuchem, za to nogi cienkie jak 
patyki oplecione niebieskimi Ŝylakami. Popuszczała mocz i wiecznie od niej 
śmierdziało. Nawet jak się umyła wieczorem i tak jej spódnice przesiąkały 
amoniakiem. Włosy matki posiwiały i rosły w róŜne strony, tak Ŝe i wtedy, gdy 
się uczesała, wyglądała na rozczochraną. O rękach juŜ lepiej nie mówić! Brud 
wrósł w nie głęboko, paznokcie wykrzywiły się i zrogowaciały, niczym u jakiejś 
czarownicy. Nic dziwnego, Ŝe matka nie lubiła pisać, nawet pocztówki na święta 
pisała za nią Ela. Iwonie wstyd się zrobiło, Ŝe niezbyt interesowała się do tej 
pory domem i matką, ale kiedy pomyślała, Ŝe za ileś tam lat moŜe tak wyglądać 
jak ona teraz, obudził się w niej gniew na matkę, jakby to ona była czemuś 
winna. No bo właściwie była. Kto to słyszał tak podporządkować się głupiemu 
chamowi! Nie chciała dla siebie podobnego losu. Sądziła, ze jest mądrzejsza. 

         Pochylona nad bruzdą teraz kombinowała, jak by tu wyrwać się z domu i 
załatwić swoje sprawy. Skoro ojciec powiedział nie, nie było Ŝadnej nadziei, Ŝe 
się go przebłaga. JuŜ prędzej moŜe ciotka dałaby się namówić, a przynajmniej 
poleciła komuś, Ŝeby pracowała za mieszkanie i utrzymanie oraz szkołę. Nie 
chciała rozmawiać o tym z matką, bała się, Ŝe powie ojcu albo w inny sposób 
zdradzi się. Tyle czasu nie było jej w domu, Ŝe nie wiedziała jak tam teraz jest, 
choć przeczuwała, Ŝe jeśli co, to pogorszyło się, a nie polepszyło. Matka się 
postarzała, Ela zrobiła jakaś taka przygaszona i nagrzdylona, brat to był juŜ 
całkowity głupek z wielkim wolem i przekrzywioną głową. Wprawdzie ze dwa 
miesiące temu zrobiono mu operację, ale nic z tego nie wyszło, głowa się nie 
naprostowała i rozumu nie przybyło. Łaził jak pies za ojcem, zbierał czasem 
kuksańce, ale nie widać było, Ŝeby się buntował. Zawsze zapatrzony w 
ojcowskie za przeproszeniem gacie, ze spuszczoną i przekrzywioną głową, silny 
i posłuszny. Nie rozmawiał ani z matką ani z Elą, Iwona podejrzewała, Ŝe miał 
się, podobnie jak ojciec, za co lepszego od bab. 

         Wieczór przychodził szybko. Pole, z rana pokryte białą szadzią, 
wieczorem czerniało i kiedy juŜ nie moŜna było odróŜnić ziemniaków od ziemi, 
nareszcie mogły wrócić do domu. Nie było w nim zbyt ciepło, dopiero teraz 
matka rozpaliła pod kuchnią i ustawiła na fajerce, obok wpuszczonego z tyłu 
paleniska, Ŝelaznego sagana do grzania wody, duŜy czajnik z wodą na herbatę. 
Do czajnika wsypała pół paczki „gruzińskiej”, najtańszej herbaty. Miała ona tę 
wadę, Ŝe była bardzo jasna, tylko gdy więc solidnie się z wodą jakiś czas 
pogotowała, nabierała koloru i mocy. Dla rodziny starczy na dwa dni, a 
wygotowane fusy dobre są na ropiejące oczy i do ziemi w doniczce z czerwoną 
pelargonią – lepiej rośnie i zabija robaki 

         Iwona schowała się w chlewiku z miską gorącej wody zaczerpniętej 
chochlą z sagana i robiła sobie nasiadówkę. Zabrała ze sobą pantofle, 
wyczyściła je w resztce ciepłej wody, natarła starym tłuszczem i wyświeciła do 
blasku. Wyprasowała białą bluzkę z koronkowym kołnierzykiem, granatową, 
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plisowaną spódniczkę i oczyściła lakierowaną, czarną torebkę na okrągłej 
rączce, jeszcze po babci. W kieszonce torebki leŜał schowany papierek – 
oszczędności Iwony, za które mogła kupić bilet na autobus do miasta. W 
sanatorium znalazła go w łazience, w szatni, gdy rozbierała się do kąpieli w 
paskudnym błocie; wiedziała, Ŝe powinna oddać go komuś z obsługi, ale tak z 
tym zwlekała, tak bardzo szkoda jej było rozstać się z tymi pieniędzmi, Ŝe w 
końcu i tak wstyd było oddać, gdy nie wiadomo było jak wytłumaczyć to 
zwlekanie. 

         Nieuczciwie zdobyte pieniądze, zamiar oszukania rodziny i ucieczki z 
domu – lista jej przewinień stale powiększała się i coraz mniej budziły one 
wątpliwości i wyrzutów sumienia. Wyzwalały tylko tłumiony gniew. MoŜe 
dlatego, Ŝe ból w dole brzucha wszystko głuszył i przesłaniał. Usprawiedliwiał 
ją. W sanatorium poszłaby do lekarza, a ten kazał by jej spędzić cały dzień w 
łóŜku, zwolnił z zajęć i zabiegów, i jeszcze dał jakieś proszki na uśmierzenie 
bólu. Tutaj nikogo nie obchodził jej ból. Nikt się nim nie przejmował. 
WaŜniejsze były kartofle, choć i tak nie wiadomo było, czy ojcu uda się je 
sprzedać. 

          Przed świtem Iwona, śpiąca w małej przybudówce do chaty, dawniejszej 
werandzie, ubrała się po ciemku, trzęsąc się z zimna. Nie szła nawet do kuchni 
po coś do zjedzenia, tak jej było pilno na przystanek, kiedy jednak wyszła do 
sionki, okazało się, Ŝe brakuje tam nie tylko jej naszykowanych wczoraj butów, 
ale i kurtek: odświętnej, a nawet i zwykłej, roboczej. Od razu wiedziała, Ŝe 
ojciec domyślił się, Ŝe chce uciec i schował je, Ŝeby nie mogła wyjść z domu. 

         Nie wahała się ani chwili, zbyt była zdeterminowana. Owinęła się kocem, 
pod którym spała i boso, po twardej grudzie, pobiegła przed siebie. Dół brzucha 
jakoś nie dokuczał jej tym razem, wierzyła więc, Ŝe jakoś dobiegnie do 
przystanku, a w autobusie rozgrzeje się. Potem się zobaczy, NajwaŜniejsze 
zapisać się do szkoły, moŜe wezmą ją do internatu, przecieŜ zajęcia juŜ się 
zaczęły, tam poŜyczy coś na nogi od koleŜanek, w ostateczności pójdzie do 
dawnej pani od geografii, moŜe ona coś wymyśli. Zawsze ją namawiała do 
dalszej nauki. 

         Biegła przez las, czując głowę napuchniętą jak balon i suchość w ustach. 
MoŜe miała gorączkę. Na bagienku zerwała nieco Ŝurawin i rozgryzła je czując 
gorycz i kwas na języku. Przyniosły jej ulgę, więc przelotna myśl, która ją 
nawiedziła, Ŝe nie pójdzie w tym roku z matką i Elą na Ŝurawiny, Ŝe nie 
napełnią nimi butelek i nie zaleją wodą ze studni, nie ustawią ich na półkach w 
piwnicy, wzbudziła echo nieznanego bólu i Ŝalu. Jakby juŜ nigdy więcej nie 
miała tych Ŝurawin próbować. Nie wiedziała czemu pojawiła się ta tęsknota za 
Ŝurawinami. Teraz, w październiku, były jeszcze bardziej białe niŜ czerwone, 
niektóre tylko miejscami zapalały się i dostawały koloru. Twarde kulki, prawie 
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niejadalne, nie zapowiadały tych Ŝurawin, które znała na BoŜe Narodzenie. 
Tamte w butelkach miękły i dojrzewały, równomiernie zabarwione. Matka 
przecierała je przez sito, na łupinach i wodzie, w której się moczyły, gotowała 
kisiel, dodając na koniec przetartą, surową kwasotę i cukier, kłócąc się z ojcem, 
który chciał wszystko dodać do bimbru. Albo matka dodawała Ŝurawiny do 
kiszonek; kwaśna kapusta, choć zaprawiona kwaśnymi Ŝurawinami smakowała 
słodyczą, pojawiającą się nie wiadomo skąd, taką dziwną, jak same Ŝurawiny. 
Jeszcze lepiej smakowała kwaszona marchew z Ŝurawinami, malutkie 
marchewki z pola, których nie opłacało się chować na zimę, moŜna było 
oskrobać i zakwasić jak ogórki, dodając do nich trochę Ŝurawin dla smaku. 
Kiedyś Iwona próbowała zbierać je przed przymrozkami i omal nie utopiła się w 
bagienku, gdy zarwał się pod nią kawał pływającej darni. Doznała wtedy 
dziwnego uczucia, Ŝe smak Ŝurawin i ich kwaśna słodycz bierze się z 
niebezpieczeństwa i strachu, który wpełza między owoce i zabarwia je 
czerwienią, gdy dłuŜej poleŜą. 

         Poczuła jednak, Ŝe nie moŜna mieć wszystkiego na raz. Uciekając do 
szkoły, wyrzeka się domu, kwaszonych ogórków, matczynych bułeczek i 
pierogów z resztkami, i Ŝurawin, zbieranych na marznącym bagienku. Lepiej o 
tym nie myśleć. 

         Wybiegając z lasu czuła, Ŝe nie dokuczają juŜ jej tak bardzo zmarznięte 
stopy. W oddali widziała zakręcający na pętlę autobus i wiedziała juŜ, Ŝe na 
niego zdąŜy. Nawet gdyby ruszył, zdąŜy wybiec przed niego na drogę, a 
kierowca na pewno zatrzyma się. JuŜ w autobusie owinie kocem nogi, schowa je 
pod siedzeniem i rozgrzeje się. Potem juŜ wszystko ułoŜy się po jej myśli. 
Pójdzie do szkoły, zamieszka w internacie, będzie pisała referaty i 
wypracowania. Kiedyś napisze wypracowanie o zbieraniu Ŝurawin i 
konieczności wyboru: posunąć się do przodu ryzykując zerwanie płata darni, 
czy zostać na miejscu oglądając z daleka niedostępne, najpiękniej dojrzałe 
owoce. I opisze gotowanie kisielu z Ŝurawin na BoŜe Narodzenie, smak tego 
kisielu i wzniosłe uczucia kwasu zmieniającego się w słodycz. I smak 
niedojrzałych owoców, gorycz zawodu, gdy zbieranie ich nie ma jeszcze sensu. 
Czuła, Ŝe to, co będzie wtedy chciała opisać jest bardzo waŜne, cóŜ, niestety, na 
wszystko to było jeszcze za wcześnie. 

          Omotana swoimi myślami wpadła na pętlę i rzuciła się do otwartych 
przednich dni, zza których spoglądał na nią kierowca. Wiedziała, Ŝe na nią 
czekał, więc uśmiechnęła się do niego miło, pamiętając nauki ciotki. Nagle jej 
głowa eksplodowała z bólu, a ból ten odezwał się echem w dole brzucha, jakby 
do tej pory uśpiony, przywołany został do Ŝycia. Przez moment nie wiedziała o 
co chodzi, dopóki nie spostrzegła ojca, stojącego przed otwartymi drzwiami, 
jakby miał zaraz wsiadać do autobusu, choć w rzeczywistości czekał na nią. W 
ręku trzymał jej buty i tymi butami dostała w twarz. 
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         – Panie, panie, uspokój się pan! – zawołał kierowca autobusu.– Kobiet się 
nie bije, nie wiesz pan? 

         – To nie Ŝadna kobieta, to moja córka –odkrzyknął ojciec Iwony. – Nie 
wtrącaj się baranie do nie swoich spraw! 

         –To załatwiaj je w domu, a nie tutaj, chamie jeden – odpysknął kierowca. 

         Ojciec popchnął Iwonę do środka autobusu i wsiadł za nią. Oddał jej buty, 
ale kurtki nie przyniósł ze sobą, musiała więc dalej trząść się w swojej białej, 
cienkiej bluzeczce z koronkowym kołnierzykiem pod zsuwającym się stale 
kocem, którego koniec przysiadł ojciec. Policzek zrobił się gorący. Dobrze, Ŝe 
ojciec nie trafił w nos, mógłby go złamać i jak by wtedy wyglądała z krzywym 
nosem? Jednej koleŜance w sanatorium nie chcieli zrobić operacji, lekarze 
mówili, Ŝe to chrząstka, a nie kość, więc się tego nie operuje i całkiem 
niebrzydka dziewczyna wyglądała okropnie z takim kulfiastym nosem, jak jakiś 
wsiowy zabijaka. Przez to myślała, Ŝe jest juŜ taka brzydka, Ŝe nikt jej nie 
zechce i rzeczywiście, nikt jej nie lubił. 

         Przez jakiś czas dziewczynka łudziła się nadzieją, Ŝe ojciec pojedzie z nią 
do szkoły załatwić sprawę jej przyjęcia, ale na próŜno. Wysiadłszy na dworcu w 
mieście, ojciec oddał jej buty i od razu skierował się w drugą stronę, gdzie 
trochę za miastem, u podnóŜa niewielkiego wzgórza, za jeziorkiem ciągnącym 
się podłuŜną rynną, wybudowano osiedle domków z ogródkami. Iwona 
wiedziała, Ŝe mieszkali tu pracownicy fabryki tytoniu, oczywiście ci na 
wyŜszych stanowiskach, dyrektorzy i kierownicy. TakŜe kierownicy sklepów i 
urzędnicy. Osiedle to w mieście nazywano „Mankowo”, Ŝe niby wybudowano je 
za pieniądze za sprzedawany na lewo kradziony tytoń i papierosy, albo za 
łapówki. Ciotka zawsze mówiła, Ŝe jej mąŜ jest za mało sprytny, Ŝeby coś ze 
swojej pracy mieć, chociaŜby taki domek z ogródkiem. Tak naprawdę jednak 
oboje woleli mieszkać w mieście, gdzie wszędzie było blisko. 

         Wiele domów na Mankowie nie było wykończonych, ale w wielu 
mieszkali juŜ ludzie. Ciągnąc Iwonę za sobą, ani na chwilę nie puszczając jej 
ręki ojciec dzwonił do furtek lub stukał do drzwi juŜ zamieszkałych domów, a 
gdy mieszkańcy otwierali, pytał pokornym tonem w drugiej ręce miętosząc 
czapkę, czy państwo przypadkiem nie potrzebują dziewczyny do dzieci albo do 
starszej osoby albo do wszystkiego, na co się nada taka dziewczyna. 

         Ludzie na ogół trzaskali mu drzwiami przed nosem, niektórzy tylko 
odpowiadali grzecznie, Ŝe nie potrzebują nikogo, wtedy ojciec próbował skusić 
ich mówiąc, Ŝe niewiele będą musieli płacić, tyle co nic dla takich ludzi, co 
pracują i pewnie nie mają czasu na róŜne sprzątania i tym podobne. Zachwalał 
takŜe Iwonę, Ŝe posłuszna i mało wymagająca, i Ŝe czysta jest, nie ma wszy ani 
świerzbu. Dziewczynka myślała, ze spali się ze wstydu. Starała się nie patrzyć 
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przed siebie, spuszczała oczy w dół, płonące policzki zasłaniała włosami, z 
których ściągnęła gumkę. Bała się, Ŝe rozpozna ją któraś ze znajomych ciotki i 
Ŝe poŜałuje, Ŝe kiedyś rozmawiała z nią miło i sympatycznie sądząc, Ŝe ma do 
czynienia z kuzynką, a nie „garkotłukiem”, jak nazywała takie dziewczyny 
ciotka i jej znajomi. Jednocześnie jednak czuła, Ŝe moŜe to lepiej, iŜ ojciec ją tak 
prowadza, niŜ miałaby sama prosić ciotkę o pomoc w znalezieniu pracy. Ojciec, 
to zawsze ojciec. NajwaŜniejsze rozgrzać się, a potem się zobaczy. ToŜ to nie 
więzienie, zawsze moŜna uciec, byle wiedzieć dokąd. 

         Słońce stało juŜ wysoko, gdy na osiedle przyjechał samochód, a z jednego 
z domów wyszedł męŜczyzna z młodą kobietą w zaawansowanej ciąŜy. 
MęŜczyzna rozmawiał z kierowcą takim tonem, Ŝe od razu widać było, ze jest tu 
szefem. Był gruby, postawny, ubrany w krótki, biały koŜuch z ogromnym 
kołnierzem, spod którego wystawały cienkie nogi w czarnych spodniach. Gruby 
koŜuch nie maskował jego potęŜnego brzucha i Iwona pomyślała, Ŝe wygląda 
jak balon. Potem dowiedziała się, Ŝe istotnie tak nazywano go w pracy, 
oczywiście gdy nikt waŜny tego nie słyszał. 

         Kobieta, która była z nim, a właściwie młodziutka dziewczyna, niska i 
szczupła mimo ciąŜy, miała na sobie zbyt wąskie paletko w biało czerwoną 
kratkę z granatową lamówką, kiedyś bardzo eleganckie, ale teraz nie dopinające 
się na jej monstrualnym brzuchu i nie pasujące ani do pory roku ani miejsca, a 
zwłaszcza do samochodu, którym miała jechać. Spod płaszczyka wyglądała 
workowata szara sukienka domowego szycia i cienkie pantofelki. Włosy miała 
przetłuszczone i poskręcane i trzymała się za szyję, jakby męczyła ją zgaga. 
Kulała na jedną nogę, ale niewiele. MoŜe po prostu tego dnia ją bolała? 

         Terenowy samochód miał brezentową budę i pakę, pod którą piętrzył się 
stos rur. Z przodu było tylko jedno miejsce obok kierowcy i zajął je męŜczyzna. 
Kobieta przeszła na tył samochodu i odpięła klapę. Stanęła medytując widać, jak 
wsiąść i gdzie znaleźć sobie miejsce na niestabilnym stosie rur, kiedy 
męŜczyzna wychylił się z szoferki i niecierpliwie zawołał: 

         – Co tak marudzisz? Pospiesz się wreszcie, juŜ jestem spóźniony! 

          Iwona pchnięta impulsem wyrwała się ojcu i podbiegła do dziewczyny. 

         – Pomogę pani. Proszę mnie objąć za szyję, mocno się oprzeć i nogami 
stanąć na brzegu. Potem podniosę panią. 

         Kobieta posłuchała Iwony i objęła ją za szyję. MęŜczyzna wysiadł z 
szoferki i zorientowawszy się dopiero, jakie ma trudności z wejściem, pomógł 
Iwonie podnieść ją. Potem zaklinował jakimś Ŝelastwem rury, sprawdzając, czy 
się nie obsuną w czasie jazdy. 
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         – No, w porządku, moŜemy jechać. – Obrzuciwszy jednak uwaŜnym 
spojrzeniem Iwonę i jej ojca spytał: – A wy kto jesteście? Szuka pan pracy? – 
zwrócił się do ojca Iwony. – Niestety, nie ma przyjęć. Proszę spytać na wiosnę, 
moŜe coś będzie. 

          Ojciec Iwony porzucił swoją pokorną postawę miętoszącego czapkę 
biedaka i powiedział: 

         – Nie, ja nie szukam pracy. Jestem gospodarz. Szukam miejsca dla mojej 
córki w dobrym domu, do pomocy przy dzieciach i w ogóle. Za rok ma wyjść za 
mąŜ i chcę, Ŝeby się wszystkiego nauczyła, jak sprzątać i gotować i zajmować 
się dziećmi. 

         MęŜczyzna pokiwał przecząco głową, ale ojciec Iwony nie odstąpił. 

         - Pana Ŝona spodziewa się dziecka, widzę, Ŝe słaba jest i delikatna. Moja 
córka we wszystkim ją wyręczy, a potem pomoŜe przy dziecku. Nie chcę duŜo, 
niech będzie trzysta złotych. I nie trzeba ją rejestrować, ani robić badań. 
Badania ma porobione, więcej niŜ nawet trzeba, a nieletnia jest, więc nie trzeba 
ją rejestrować. No, a jakby pana Ŝona dała jej jaki swój zuŜyty ciuch, to będzie 
szczęśliwa. I pana dom lepiej będzie wyglądać, gdy słuŜąca będzie porządnie 
ubrana. 

          – Teraz nie ma słuŜących – burknął męŜczyzna wyraźnie namyślając się. 
– Baśka – zwrócił się do kobiety – przyda ci się na co taka dziewczyna? 

         Iwona podniosła głowę. Patrzyły na nią szare, nieco wyłupiaste oczy 
kobiety, łagodne i pełne udręki. Widać nieprzyzwyczajona do wyraŜania 
swojego zdania, zastanawiała się. MoŜe nie była pewna, czy mąŜ mówi to na 
serio. Nadal trzymała się za gardło, moŜe ją bolało. A moŜe ją dusiło. 
Niespodziewanie dla samej siebie Iwona w myślach wołała do pomniejszonej 
główki i WSZYSTKICH TYCH, CO SĄ ZE SOBĄ BLISKO: zróbcie coś, 
Ŝebym tu została. Ona jest miła, a on chyba w porządku. Nie będą mnie bić. 
MoŜe dadzą się namówić na szkołę. W końcu ten gruby jak zauwaŜył, Ŝe trudno 
jej wsiąść, pomógł jej. Nie chcę iść gdzie indziej. Nie, nie, nie! 

         Kobieta, nazwana Basią nieśmiało wyjąkała: – Tttak... Jej mąŜ zwrócił się 
do ojca Iwony: – No dobrze, to załatwione. PoŜegnaj się pan z córką, bo 
pojedzie z nami na budowę. 

         Ale męŜczyzna nie znał ojca Iwony. Ten znów przybrał swój pokorny ton: 

         – Ale te trzysta złotych to proszę płacić mnie. Młode, głupie to, wyda na 
jakieś bzdury, a tu przecieŜ trzeba składać na posag. No i chciałbym, Ŝeby pan 
za pierwszy miesiąc dał mi teraz, nie wiem kiedy przyjadę potem do miasta. W 
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razie co, to proszę trzymać pieniądze do mojego przyjazdu, jej nie dawać. 
Chyba, Ŝe pana Ŝona będzie chciała oprócz tego dać córce coś na drobne 
wydatki, na cukierki albo co. 

         MęŜczyzna sięgnął po portfel i spojrzał na ojca Iwony z rozbawieniem: – 
Targujesz się człowieku, jak śyd na bazarze. I jeszcze to, i jeszcze to. No, mów 
juŜ wszystko, gospodarzu. 

         Iwona zauwaŜyła, Ŝe przestał mówić do niego „pan”. I Ŝe ostatnie 
„gospodarzu” zabrzmiało wręcz złośliwie. Ale ojciec nie stracił rezonu: 

         – No i jeszcze muszę zabrać koc. Córka wyprała kurtkę i nie wyschła na 
czas, więc wzięła koc, ale on jest w domu potrzebny. 

         MęŜczyzna po raz pierwszy przyjrzał się uwaŜniej Iwonie. Natychmiast 
zauwaŜył siniec na jej policzku, choć starała się go zasłonić włosami. ZauwaŜył 
teŜ, Ŝe nie ma Ŝadnych rzeczy ze sobą. Wyjął z portfela dwieście złotych i dał 
ojcu Iwony. 

         – Miało być trzysta – tamten zaprotestował. 

         – Tak, miało być, ale ona nie ma Ŝadnych rzeczy, trzeba jej kupić kurtkę. I 
jeszcze to i tamto. No i nie wiem, jak będzie się spisywać, czy zarobi na siebie. 
MoŜe będzie trzeba ją odesłać. Dwieście za pierwszy miesiąc starczy. 

         Iwona wiedziała, Ŝe pomocom domowym, takim na czarno, płaci się 
pięćset złotych, tym zarejestrowanym nawet osiemset, ale było jej wszystko 
jedno. I tak nie ona miała dostać te pieniądze. I to dobrze, Ŝe ktoś utarł nosa 
ojcu. Szkoda, Ŝe gruby pieniądze musi oddać jemu, ale rozumiała, Ŝe 
niepełnoletnia podlega rodzicom, sama nie ma nic do gadania i nie zarejestrują 
jej w urzędzie. A jakby mieli rejestrować, to tak łatwo pracy nie znajdzie. Musi 
mieć referencje, kwalifikacje i tak dalej. No i mieć gdzie mieszkać i czym płacić 
za mieszkanie. Na to samo wyjdzie. Szczęściem miała wszystkie wyniki badań z 
sanatorium – prześwietlenia, mocz, WR i tak dalej. Nie miała posiewu, ale moŜe 
się nie dopatrzą. W końcu nie miała pracować w sklepie, czy taki kto wie, co to 
jest posiew? 

         Ale ojciec nie poddał się. 

         – To tym bardziej muszę zabrać koc. Taki ciepło ubrany człowiek jak pan, 
na pewno ma koców w domu ile chce. No i pan pracuje na budowie, zawsze coś 
moŜna skombinować z magazynu, jak się wszystkich zna. 

         MęŜczyzna, rozbawiony spytał: – A wy, gospodarzu, myślicie, Ŝe kto ja 
jestem na tej budowie? 



 38

         – No pewnie, Ŝe dozorcą! Taki piękny koŜuch ma pan i samochodem po 
pana przyjeŜdŜają! 

         Iwona spodziewała się, Ŝe męŜczyzna wybuchnie śmiechem. Doskonale 
wyczuła, Ŝe zajmuje znacznie wyŜsze stanowisko niŜ dozorca, ale ze 
zdziwieniem stwierdziła, Ŝe jest wściekły. 

         – Wskakuj na pakę, ty, jak ci tam na imię; jak zajedziemy na budowę, dam 
ci kufajkę. A oddaj tę cenną szmatę ojcu, podziękuj mu, Ŝe cię sprzedał za 
dwieście złotych bez kurtki i pokłoń mu się do nóg, Ŝe cię dobrze wychował. 

         – Mam na imię Iwona – powiedziała dziewczynka wchodząc do góry i 
sadowiąc się na stosie rur. 

         – CóŜ to za dziwaczne imię! Skąd takiemu tacie przyszło do głowy cię tak 
nazwać? Słyszałem tylko o jednej Iwonie, ale ona była brzydka jak noc. I chyba 
była pijaczką, czy coś koło tego. 

         – Iwona, księŜniczka burgunda – powiedziała cięŜarna kobieta. 

         – No właśnie, tak jakoś było – powiedział ojciec – i takie imię poradzili mi 
dać w urzędzie, jak córka się urodziła. Ale nie pije. Za to ręczę głową. 
         – No i nie jest brzydka – roześmiał się męŜczyzna. Ktoś z ciebie zrobił 
durnia, gospodarzu – dodał złośliwie i wyraźnie poprawił mu się humor, gdy 
zauwaŜył, jaki ojciec Iwony jest wściekły. Jego, magistra inŜyniera, kierownika 
największej budowy w województwie, taki śmieć uznał za dozorcę! Niech ma za 
swoje.” 
Katarzyna Urbanowicz 

 

komentarze 
1. zagroŜenia • autor: diwrad2014-01-24 16:59:54 
No to jest ewidentnie gender propaganda... Nie pozostaje mi nic innego, jak 
odesłać do wykładu księdza Oko... 

Popraw     Usuń 
2. Znam kaŜde z... • autor: Kalina2014-01-24 18:22:05 
Znam kaŜde z tych uczuć...jedne osobiście inne z obserwacji.. w kaŜdym 
uczestniczyłam poniekąd, stąd rozumiem bohaterkę Iwonę .autor: diwrad...nie 
wyczuwam u ciebie dawki humoru..Ty powaŜnie zatem?  Przypominam Ci, Ŝe 
tutaj nie ma ambony dla Oko a tym bardziej posłuchu. ....ani dla niego ani dla 
Ŝadnych betonów jego pokroju. 
 
Tekst jest autentyczny na wskroś i nadal w wielu przypadkach wciąŜ 
aktualny...tym bardziej poruszający...Co zmusza dzisiejsze kobiety do 
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pozostawania w roli słuŜebnej wobec "reszty świata"? Jakim hołdują 
stereotypom, jakim urojonym i narzucanym dogmatom ?....Katarzyna 
Urbanowicz napisała..."Los tych wszystkich dziewczynek był nie do 
pozazdroszczenia z wielu powodów, co chciałam przedstawić w swojej 
powieści. Moja bohaterka potrafiła uporać się ze swoją złą karmą (jak to dziś się 
nazywa) i zrobić Ŝyciową karierę, ale zapłaciła za nią więcej niŜ wydawać by się 
mogło moŜliwe. "..a ja spytam..dlaczego kobiety w krajach "cywilizowanych" 
muszą ciągle płacić tak wysoką cenę za prawo(!) do równych szans wyraŜania 
siebie i bycia sobą....równych szans w pracy, miłości i swojej własnej drogi do 
szczęścia? 

Popraw     Usuń 
3. @Kalina • autor: diwrad2014-01-24 18:42:39 
Oj, to niedobrze... Zapewne w mojej aurze zabrakło stosownie optymistycznych 
tonów, które gwarantują kamuflaŜ i chronią przed zdemaskowaniem. W ten 
sposób Twoja intuicja rozbroiła mój wrodzony, dziedziczny potencjał 
Wallenroda i przyczyniła się do tryumfującego pochodu akcentowanego 
lewactwa, w jego najgorszym wydaniu potwornej bolszewii...  

Popraw     Usuń 
4. Mankowo • autor: Przemysław Kapałka2014-01-30 16:28:35 
No proszę, Likusy (przez 's') znam bardzo dobrze od dziecka, nawet jedną 
wycieczkę tam poprowadziłem jako przewodnik, i nie słyszałem, Ŝeby były 
nazywane Mankowo, a nawet Ŝe w ogóle były nazywane inaczej niŜ Likus/zy. 
Czego to moŜna się dowiedzieć z nieoczekiwanych źródeł. 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (6) 

Takie same jak my  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 1221 razy, od 2014-01-08 
 

         No i się doigrałam! Według pewnego komentatora do poprzedniego 
odcinka jestem gender-propagandzistką — podobno — i choć, jak juŜ pisałam 
wcześniej, utraciłam zdolność odróŜniania ironii od wypowiedzi serio, mam 
jeszcze nadzieję, Ŝe komentator był ironistą. 

         Przypisanie komuś określonego zespołu poglądów jest najprostszą w 
świecie rzeczą – wystarczy zebrać do kupy coś, co nam się nie podoba i z czym 
się nie identyfikujemy i... zawalczyć o coś wręcz przeciwnego. 

         Nikt w Polsce o gender, a nawet jeszcze o feministkach nie słyszał, gdy 
Ŝyła bohaterka poprzedniego odcinka, wiejska dziewczyna oddana do słuŜby w 
początku lat sześćdziesiątych poprzedniego wieku. W Warszawie dopiero miano 
oddać Dworzec Centralny, na którym moŜna było się zgubić, jak nigdzie indziej 
w kraju (z wyjątkiem Pałacu Kultury) i gdzie po raz pierwszy nad schodami 
zainstalowano zielone wyświetlacze z godzinami odjazdów, a nie poruszające 
się na osi, uderzające o siebie z trzaskiem, czarne klapki. 

         Światlejsi od niej słyszeli coś o sufraŜystkach, ale na ogół tylko to, Ŝe 
paliły staniki i były brzydkie i podstarzałe, a młodym dziewczynom sama myśl, 
Ŝe baba z obwisłym, starczym biustem miała by chodzić bez stanika była 
obmierzła. To były czasy niewyobraŜalne dla młodych obecnie: wiktorianizm 
angielski w sferze obyczajowej pomieszany z praktyką maczystowską i 
ideologią komunistyczną – konglomerat mogący wywołać u wraŜliwszych osób 
objawy psychicznego trądziku. 

         W tamtych czasach nie było Ŝadnych (poza szklanką wody i praktykami 
magicznymi w rodzaju numerologii antykoncepcyjnej) i badania 
organoleptycznego jakichś glutów (jeśli istniały w ogóle) oraz wpatrywania się 
w fazy KsięŜyca Ŝadnych środków chroniących przed niechcianą ciąŜą. 
Filozofowie francuscy z Jeanem Paulem Sartrem na czele plus grono 
wyznawców egzystencjalizmu oraz przyporządkowanymi mu Ŝoną Simone de 
Beauvoir i dość depresyjną przybraną córką opisywały dokładnie i propagowały 
w swoich ksiąŜkach jakieś dziwne przedmioty słuŜące zapobieganiu, co 
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pozwalało im Ŝyć prawie bez stresów i martwić się tylko o sprawy ducha i 
obowiązki humanisty wobec problemu algierskiego oraz stosunek do 
komunizmu; ale tam była Francja, a Polska tu. 

 

         Iwona trafiła do kierownika budowy jako słuŜąca jego kobiety, ale jeśli 
myślicie, Ŝe los pracodawczyni był lepszy i lŜejszy niŜ pracownicy, to się 
mylicie. 

         Nie na darmo matka Barbary w czasie wizyt u córki juŜ od drzwi wołała: 
— wyglądasz jak własna słuŜąca! Prawdziwa Barbara była Ŝoną inŜyniera 
staŜysty, a nie kierownika budowy, co oczywiście kazało jej Ŝyć według reguł 
ustalanych przez innych. 

         Zacznijmy od strojów. CięŜarna Barbara nie mogła kupić dla siebie Ŝadnej 
sukienki, bo takowych w sklepach nie było. Kobiety ubierały się wówczas w 
dopasowane spódniczki i bluzki. Jeśli nie miało się znajomej krawcowej, trzeba 
było samemu nauczyć się szyć, Ŝeby sprokurować jakiś worek maskujący dla 
okrycia zniekształconej (jak mówiono) figury. Wyprawki dla dziecka nie było 
po co szykować – pieluch nie dało się kupić w sklepie, dostawało się je na 
przydział dopiero po zarejestrowaniu dziecka, gdy się juŜ urodziło. Tuzin 
tetrowych, 6 flanelowych, takŜe 6 kaftaników z cienkiego płócienka, 6 
flanelowych, dwa kocyki, dwie pary śpioszków i flaszkę oliwki dla niemowląt 
za pokwitowaniem w Radzie Narodowej. Mleko w proszku było tylko na 
receptę dla dzieci chorych. To był największy kłopot, poniewaŜ trudno było 
niemowlęta karmić odciąganym mlekiem z bańki, sprzedawanym w sklepie do 
przyniesionych naczyń po uprzednim „ochrzczeniu” go wodą, a w mieście 
znaleźć krowę, to było jak trafić w totalizatora sportowego. W sklepach ani 
aptekach nie było waty, ligniny, podpasek, a gdy się pokazały, ustawiały się po 
nie długie kolejki. Matki małych dzieci oskarŜały pozostałe kobiety, Ŝe zamiast 
uŜywać jak drzewiej bywało starych szmat, wykupywały po znajomości 
pieluchową tetrę z metra. W małych miasteczkach wiedziano nawet, kto był taki 
bezczelny. 
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         CięŜarna nie miała Ŝadnych praw, poza tym, Ŝe nie moŜna było jej zwolnić 
z pracy, jeśli udało się ukryć ciąŜę do 6-go miesiąca, a okres próbny w kaŜdej 
pracy wynosił 3 miesiące. Kiedy więc kobieta zachodziła w ciąŜę (a pewności 
nabywała w 3 miesiącu lub niewiele wcześniej i podejmowała nową pracę, 
ostatnie dni okresu próbnego przeŜywały w strachu – pracodawcy i szefowie 
przecieŜ sroce spod ogona nie wypadli i przyglądali się pilnie młodym 
pracownicom w przededniu podpisania cyrografu. Co sprytniejsi wysyłali przed 
zatrudnieniem kandydatki do ginekologa po stosowne zaświadczenie. Gdy po 
którejś widać było coś wcześniej, natychmiast dostawała wymówienie. 
Oczywiście nikt jej juŜ z widocznym brzuchem nie zatrudnił. Urlop 
macierzyński, niezaleŜnie od tego, czy matka spodziewała się jednego dziecka 
czy bliźniaków albo nawet trojaczków, trwał 3 miesiące minus dwa tygodnie, 
które naleŜało wykorzystać przed porodem. Jeśli się nie wykorzystało – 
przepadały. 

         Barbara pracowała na budowie jako kontystka – bo taki był wolny etat. Jej 
praca polegała na zapisywaniu stanu magazynu (w postaci kartotek) i 
wydawaniu kwitów. Magazynier był niepiśmienny, więc Barbara męczyła się 
usiłując przetłumaczyć jego polecenie wydania np. „1 szt rabcug od abcuga” na 
język polski i nazwę produktu, nie mając zresztą ku temu Ŝadnych pomocnych  
materiałów np. w postaci katalogów. Marzła, bo magazyny budowlane były 
zimą nieocieplane, ale jako pracownikowi umysłowemu nie przysługiwał 
wrzątek i zupa regeneracyjna (co przysługiwało magazynierowi). Musiała takŜe 
zapłacić za gumofilce, niezbędne do pokonywania terenu, które sprzątaczka lub 
herbaciarka, jako pracownice fizyczne, otrzymywały z przydziału. To były 
czasy, gdy pracownik fizyczny teoretycznie wg prawa był lepszy od 
umysłowego (chyba Ŝe był szefem wszystkiego). Szefowie zaś, jak dziś, lubili 
pomiatać ludźmi, fizycznymi i umysłowymi, po równo. Pewnego staruszka, 
ciecia, zmuszano do regularnego mycia w kałuŜy butów dyrekcji, gdy ta 
zechciała nawiedzić budowę. 4 wołgi x 4 pasaŜerów x 2 buty x 2 (wejście i 
wyjście) = 64 sztuki x pochylenie się i wyprostowanie przy kaŜdej. NiezaleŜnie 
od bólu pleców było mu przykro, zwłaszcza gdy przywoływał wspomnienia z 
obozu koncentracyjnego, gdzie jako więzień musiał robić to samo. 

         Barbara dojeŜdŜała do pracy cięŜarówką z robotnikami i z kaŜdym dniem z 
wielkim brzuchem coraz trudniej było wdrapywać się jej na skrzynię. Miejsce 
obok kierowcy zarezerwowane było dla kierownika. Potem robotnicy 
przytargali skądś krzesło, które zdejmowano z cięŜarówki i na które wchodziła 
Barbara, a potem ją wciągano na górę. Któregoś dnia nie była w stanie wejść na 
krzesło i kierownik wydał polecenie, Ŝeby odjechać bez niej. Wówczas kierowca 
odmówił dalszej jazdy i po raz pierwszy i ostatni mogła usiąść obok niego. 
Potem cięŜarówka przestała juŜ zajeŜdŜać po nią i Barbara czekała na pekaes, w 
związku z czym przychodziła do pracy później o półtorej godziny i później teŜ z 
niej wychodziła. 
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         Robotnicy lubili sobie kpić z bab. Potrafili podjechać cichutko jakąś 
maszyną, na przykład koparką do samej Barbary (w błocie nie było nic słychać) 
i znienacka zatrąbić. Raz Barbara szarpnęła się i przewróciła, po czym 
odwieziono ją do szpitala. Dostała trzy dni zwolnienia i musiała wrócić do 
pracy. Nabijano się teŜ z niej, Ŝe jadła kredę. Na szczęście pomysły 
dowcipnisiów, Ŝeby wsypać jej do przydziałowego mleka wapna budowlanego 
(w magazynie przechowywano teŜ chemikalia, mleko było traktowane jako 
odtrutka)  zostały w sferze niespełnionych projektów, jednak Barbara zawsze 
ulewała nieco swojego mleka na spodeczek kotu, zanim wzięła go do ust. Jeśli 
kot nie chciał pić – wylewała mleko. 

         Nieszczelne okienko kanciapy, w której miała swoje biurko, przytykało w 
części do dystrybutora paliw i smród benzyny był dla Barbary chyba czymś 
najgorszym z codziennych dolegliwości. AŜ do końca ciąŜy wymiotowała po 
kilka razy dziennie. Jej Ŝołądek niczego nie utrzymywał poza mlekiem i 
odrobiną białego sera. W ciągu całej ciąŜy chudła – po porodzie waŜyła 
zaledwie 40 kg 

         Urodziła wcześniaka w siódmym miesiącu. Po trzymiesięcznym urlopie 
macierzyńskim wróciła do pracy, ale pracowała na stojąco, bo z powodu bólu 
źle załoŜonych szwów nie mogła usiąść na krześle. Z pracy musiała 
zrezygnować i wrócić do swojej rodziny w innym mieście. 

         Barbara, choć buntownicza z natury nie wiedziała oczywiście, Ŝe była 
feministką. Jeszcze wiele lat później uwaŜała, Ŝe świat jest tak urządzony na 
stałe i ubolewała nad swoją niepokornym charakterem, który nie pozwalał jej 
gładko przyjmować upokorzeń, jak robiły to inne kobiety. 

         Kiedy to zrozumiała? Miała juŜ dobrze po czterdziestce i pracowała na o 
wiele powaŜniejszym stanowisku głównego specjalisty, gdy zmuszona do 
zmycia stosu filiŜanek po kawie w przerwie jakiejś konferencji, uświadamiana 
przez stojącego nad jej głową prezesa, Ŝe niestety, w firmie chwilowo nie ma 
innych kobiet i Ŝe nie moŜe takiego zadania zlecić jej podwładnemu, 
męŜczyźnie, bo jakby to wyglądało, niech sama powie? — cisnęła tacą o ziemię. 
Ale to juŜ całkiem inna historia. 

         Kiedy mówimy jednak o „ideologii gender” wszystko się sprowadza do 
jednego odczucia niektórych samców, wywołującego ich paniczne 
przeraŜenie: Jakby to wyglądało, gdyby one były takie same jak my! 
Katarzyna Urbanowicz 
 
KOMENTARZE 
1. obrzydliwa herezja • autor: diwrad2014-01-30 12:42:02 
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Na szczęście są jeszcze kobiety, którym nie przewróciło się w głowie i są 
świadome swej słuŜebnej roli względem prawdy i naturalnego porządku. Ciche, 
skromne, a jak niejeden mąŜ waleczne, gdy zachodzi potrzeba przeciwstawienia 
się spotęgowanej zbrodni nazizmu i komunizmu w jednym. Oto właśnie one, 
pokorne słuŜebnice Pańskie z wielką ilością neuronów lustrzanych, wiedzą, Ŝe 
choć swój grzech po Ewie dziedziczą, to i miłością względem ludzi mogą swoją 
winę odkupić i grzeszną naturę dla poŜytku ludzi powściągnąć. Przeto 
rozsądkiem swym kobietom godność przywracają, gdy baczna ich uwaga na 
współczesnym zepsuciu spoczywa, a mądrość modlitwą umocniona łby węŜa 
pradawnego cnotą ich przygniata. Tedy doradzam, by miast w lustro spozierać i 
w próŜność lico swe stroić, co do zagłady wszak prowadzić musi i wyrodnym 
instynktom schlebia, lepiej w zwierciadło ich mądrości mózgowej patrzeć i z 
takich dzielnych słuŜebnic Pańskich, Jak Kempa i Pawłowicz przykład brać 
Bogu miły. Bo i nie zaszłyby niewiasty te cnotliwe tak wysoko, gdyby ich 
mądrość Panu była obmierzłą, a ich kroki wcześniejsze po siedliskach występku 
krąŜyły do Zła się przyczyniając... Z ich przykładu naukę czerpiąc stwierdzić z 
całą stanowczością naleŜy, Ŝe gdy kobieta miast swe palce pierścionkami stroić 
wie, który pierścień z szacunku pocałować pierwej winna, to i Bóg właściwe 
dzieło jej powierzy i o mnogość zwierciadlaną w mózgowiu zadba. Ale taką 
sprawność na drodze cnoty w pokorze tylko zyskać moŜna, a nie gdy pióro 
zmazą podpuszczone obraz kreśli myślami nadto frywolnymi, co zawsze za 
niemi mord i ofiary nieprzeliczone stoją. 
2. Nieprawidłowe działanie neuronów... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-
01-30 13:32:47 
Nieprawidłowe działanie neuronów lustrzanych (wg Wikipedii) grozi jedną z 
chorób autystycznych. Te zaś wywołać mogą powodować takie objawy jak: 
"niezdolność do interakcji społecznych, często powiązana z niepohamowaną 
agresją". Jednym słowem złość na niesprawiedliwą sytuację społeczną wynika z 
niedoboru neuronów lustrzanych co skutkuje słabym spoglądaniem na posłanki 
Kępę i Pawłowicz i niechęcią do naśladowania ich mimo  wszechstronnego 
wykształcenia i zasługującego na szacunek światopoglądu. Co jednak do tego 
ma religijny sztafaŜ z innej bajki? Nic dziwnego, Ŝe ta ironia, Diwradzie, 
piekłem trąci i o egzorcystę woła, nawet za pomocą sms-owania z głębi piekieł. 
Apage Satanas! Przywołuję Cię do porządku, szanowny dyskutancie! 
3. diwrad..marnujesz talenty literackie w przegranej sprawie.. • 
autor:Kalina2014-01-30 13:50:04 
..Ŝyjesz w ukryciu jak gad przebrzydły (bez obrazy dla gadów w naturze)i 
czerpiesz satysfakcję z opluwania jadem palącym gatunek ludzki, którego jesteś 
niechlubnym przejawieniem. Zamiast z rąk cudzych pierścienie zdejmować sam 
załóŜ gumofilce i idź uczyć się pokory od Ŝycia, bowiem zbywa ci jej , oj 
zbywa, skoro widzisz innych niŜej od siebie.....Taplasz się w swojej poboŜności, 
niemocy i frustracji seksualnej jak samiec, któremu zabroniono dostępu do 
koryta. Widzisz źdźbło w oku brata....li tylko. Tak ja ci radzę twoimi słowami " 
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by miast w lustro ignorancji spozierać, przyjrzyj się swojej nadętej próŜności, bo 
nie uchodzi być  nadętym dupkiem, nie uchodzi w "boŜym zwierciadle", nie 
uchodzi".  Bowiem wszystko się sprowadza u ciebie do jednego odczucia 
niektórych samców, wywołującego ich paniczne przeraŜenie: Jakby to 
wyglądało, gdyby one były takie same jak my!" ..a strach ma wielkie, olbrzymie 
oczy dla takich jak ty..bój się! 
4. okamgnienie • autor: diwrad2014-01-30 16:00:07 
Jakem poznać juŜ dał wyraźnie, od posłuchu dla niewiast niektórych stronić 
wypada, bo choć teologia małŜeństwa trafnie nas o boskich sprawach poucza, to 
równości z niej grzesznej w Ŝaden sposób wywieść nie moŜna i tak mrocznie 
nauce i tradycji Kościoła świętego zaprzeczyć. Ze wszech miar stosownym jest 
niewiasty przywileje podkreślać, lecz na uwadze jednako mając jej miejsce w 
Kościele świętym, powinności i obowiązki wszelakie. Co zatem męŜowi 
przystoi, to nie dla  niewiasty jest przeznaczone, jej szkodzić moŜe niemało i 
wbrew jej powinnościom wyrasta. A kto tego nie widzi, lub staraniem swym 
potwierdza grzeszne upodobanie, winien wiedzieć, Ŝe naturze się sprzeciwia i 
boŜe prawa ma w pogardzie... Za tym jeno dla niewiasty szacunek się kryje, o 
godność jej troska i miłość do prawdy, co nas ku Bogu prowadzi. To zatem 
jasno i donośnie powiedzieć trzeba było, skoro wrogie mają miejsca starania, by 
kobietę w jej zniewoleniu więzić i z poniŜenia radość wyrodną czerpać.  
 
Zaś mnogość zwierciadlana temu słuŜy, by uczyć się było łatwo, gdy na prawy 
przykład spozieramy i z niem się istotnie toŜsami stajemy. ToteŜ pozwolę sobie 
rzecz niejako od początku wyłoŜyć, do waŜkich słów nawiązując, prawdę 
chwaląc i herezję uczciwie ganiąc. Mniemam, Ŝe ku pohamowaniu Zła to 
posłuŜy, jako i wzmocni szlachetne starania niewiast podziwu godnych, cór 
Kościoła wiernych Kempy i Pawłowicz, które świętość Matki naszej podejmują 
i miecza wzorem świętych cór Kościoła nie unikają. 

Są w dziejach takie chwile, w których milczenie cnotą być przestaje i zgorszeniu 
publicznemu niczym kurtyzana słuŜy. Wiele spośród doczesnych wydarzeń taki 
właśnie ma charakter, ale niektóre za szczególnie potworne uchodzić powinny. 
Wspomnieć wystarczy szczęt grzechu wielki, jaki pospólstwu zgotowało 
dziewczę popsute, które chytrze maskę białogłowy przywdziewało i cechami 
godnymi pochwały lud naiwny do zguby wiodło. I choć diabłu miłe to było po 
wielokroć, to jednak raczył Bóg łaskę błądzącym okazać i właściwy kierunek 
ścieŜki wyprostować. Tedy na nic się zdały jej wdzięki wszeteczne, kiedy z 
Jezusa i Maryi szydząc swoją cnotę na Ŝer lubieŜników wystawiła. A Ŝe juŜ 
meczów swoich nie wygrywa i daleko jej do Olimpu godnego herosów, co 
swoje słabości w cnoty Ŝelazne przekuwają, to i jej upadek nieuchronny i 
sromota tak wielka, jak i zasłuŜona. Lecz to przykłady pomniejsze zaledwie i 
choć godzi się wspomnieć o nich ku przestrodze, to równać się nie mogą z 
walnym dziełem całej Belzebuba kompaniji. 
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Otom ostatnio uwidział, 

Popraw     Usuń 
5. ... • autor: diwrad2014-01-30 16:07:33 
Otom ostatnio uwidział, jak grzech się sieje po łąkach Pańskich i w tej pracy dla 
zła plonu obfitego gawiedź ryczy z zadowolenia pod jarzmem samego ojca 
kłamstwa, co Bogu jawnie się sprzeniewierzył i utarg swój przyobiecał. 
Wpierw, jakem juŜ wspominał, chwałę swą pewien bezboŜnik otrzymał i aplauz 
dla chuci jego, w dziele tym na wskroś cudzołoŜnym, ów samozmaŜnik odebrał. 
Wszak hałas, jaki nastał, tak Złemu był miły, Ŝe ten bez wahania do dalszej 
ofensywy przystąpił. Jego o wstyd posądzać nie moŜemy, ale uwiedzionym 
barankom skóry juŜ nikt nie przywróci, skoro z własnej i przez Boga 
szanowanej woli na taką rzeź chętnie przystali. Tedy przypomnijmy, co się 
godzi i jak rzecz w anielskiej poświacie prawdy jest blaskiem: 

Cnotliwa panna przed ślubem, lecz w trakcie nauk przedmałŜeńskich, moŜe juŜ 
zdobnie wyszywać wyciętą w nocnej koszuli dziurkę w kształcie serduszka. Dla 
swojego męŜa, by mógł niebawem wnijść do jej świętego gaju. Lecz wcześniej 
to ryzykiem jest niemałym, bo i szatan wciąŜ czujny, a sidła swe podstępem i 
pokusami szykuje. Lepiej więc nie ryzykować i wianek swój pilnie strzec dla 
ukochanego. Z dziećmi zaś o tych sprawach nawet mówić się nie godzi i wręcz 
jest to nie do pomyślenia. Gadać wiele o tym nie potrzeba, bo rzecz ta ponad 
miarę wstręt przywołuje i po co język na próŜno strzępić. Cielesność prokreacji 
ma słuŜyć, a bez tego Bogu jest niemiła i przez Kościół święty za zło uznana, 
jako katechizm nas poucza. Dzieciom zaś do Boga bliŜej być powinno, niŜ do 
grzechu, co go nawet jeszcze wyrozumieć nie potrafią, kruszyny małe. I rodzice 
dbać powinni o dzieci dobre prowadzenie, jak równieŜ o ich skromność 
zabiegać i w modlitwach Bogu polecać, Ŝeby przed Złem dziecko uchronił. 

Nie wątpię, Ŝe kaŜdy, kto sercem czysty i rzecz ową poznaje innego zdania o 
tem być nie moŜe. Wszak nadzieja często zwodzi i jeśli Bogu się jej nie 
powierzy, to i serce skalać potrafi ufności przesadą. A tajemnicą nie jest Ŝadną, 
Ŝe kto w świecie swe interesy podnosi, to i z wielką armią władcy tego świata 
borykać się musi. Nie inaczej i tym razem przyszło Pańskim robotnikom za trud 
swój cęgi zbierać i upokorzenia od wyrodnej gromady znosić. Nic to, bo Jezus 
wszystko wynagradza, a im cierpienie większe, tym sercu sługi słodsze i dobra 
swego pewien on być moŜe. Ale Ŝe w prawdzie Ŝyć nam przykazano, to i drogi 
innej nie ma. Oceńcie więc sami, miarą sumień swoich, co w was porusza struny 
Bogu miłe i harmonię wygrywające. Czy moŜe to być grzech okrutny, 

Popraw     Usuń 
6. ... • autor: diwrad2014-01-30 16:12:33 
 Czy moŜe to być grzech okrutny, kiedy jeszcze niewinna istota juŜ skazana 
zostaje na wicie się w piekielnym ogniu śmierci za grzech swój nieczystości 
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zawinionej, choć przez nią jeszcze całkiem nie rozpoznany..? Myśli ona sobie, 
Ŝe gdy prawa boskie zlekcewaŜy i węŜa wprowadzi do jaskini mrocznej, to 
odpust dostanie z racji swego lenistwa w boŜych praw studiowaniu? Tak 
grzesząc na potępienie wbrew własnej woli się wystawia, a jej cierpienia 
uciechą dla zła i glebą Ŝyzną siewców zniewolenia… Czy kiedy zmaŜnik ręką 
sięga po zakazane, dla jego dobra prawem stanowione, ohydy przejawy 
celebrując, to czyŜ jego zwierzęce zadowolenie nie przystaje do tego, co z dzieła 
Pańskiego chcąc czynić karykaturę złudną rozkoszą wabi w odmęty na 
wieczność? KaŜdy sercem czysty po tysiąckroć odpowie: tak! A przeto pominąć 
moŜemy same meritum i do bezeceństwa stanowionego oszustwa przejść raźnie. 
Wielka chwała nam się naleŜy, narodowi świętemu całemu, Ŝe wciąŜ jeszcze 
pośród zgnilizny męŜów prawych na świat wydaje i przed zgubą ten świat 
dziatkami swemi chroni. Lecz nie jest to droga łatwa i róŜami usłana. Prędzej o 
kolce dbać trzeba, co stopy wędrowca boleśnie znaczą, kiedy on spragniony 
nieba wzrok swój rozmarzony ku górze unosi. Wtedy spada nań miecz 
świetlisty, co Boga staraniem mu przypomina, iŜ słodka woń Maryi obietnicą 
jest za czyny godne i prawe, które miłości bliźniego dochowują i królestwo 
niebieskie nieco grzesznym przybliŜają. Ale kiedy trafi się juŜ mąŜ święty, co 
mocą natchnienia łby węŜa pradawnego prawdą przygniata, tedy pospołu 
piekielne otchłanie w larum biją i przez podłych grzeszników plan swój 
plugawy ze zdwojoną mocą realizują. I w milionach swych występnych 
zmaŜników, niby w dzieci skórę delikatności róŜowej przyobleczeni, ku 
szyderstwu, poróbstwu, niegodziwości bezwstydnej sprawę kierują. 

I nie ma co liczyć na Pana, co w swej łaskawości po wieczność cierpliwy, Ŝe 
drwiny te miłość Jego zmogą i w gniew Jego szaleństwo bękartów obrócą… 
Znosić trzeba te zniewagi cierpliwie, z pokorą i w miłości, a jeno zadowalać się 
uczuciem tych niewinnych i bezbronnych, co ku występkowi na ślepo 
prowadzeni czasem przejrzą i zadrŜy w nich majestat Pana Bogu miłą rozkoszą, 
co wyrobnikom Pańskim na pocieszenie sprawiedliwie jest ofiarowana… 

PS. I tak ideologia pośród prawdy owieczki uwodzi i w błąd je wprowadza 
przeklęty, Ŝe wystarczyło jeno spodnie załoŜyć, by i sutannę móc przymierzyć... 
7. Kalino, Pani Katarzyno. • autor: anetaboryczko2014-01-30 23:36:36 
Bez względu na moją umiejętność odróŜniania ironii od wypowiedzi serio lub 
brak tejŜe umiejętności (a czasem teŜ zastanawiam się, czy jej nie straciłam - 
widocznie się starzeję albo coś, bo uwaŜam, Ŝe są sprawy, z których nie tylko 
nie wypada, a wręcz nie wolno się śmiać czy kpić), są dwie opcje: 
1. Albo divrad/a pisze serio, a jeśli tak, to i tak nie pogadasz. 
2. Albo divrad/a sobie robi jaja, a jeśli tak, to i tak nie pogadasz. 
W obu przypadkach: szkoda gadać (jak wyŜej). 
Dla jego/jej dobra: mam nadzieję, Ŝe serio, bo to oznaczałoby, Ŝe przynajmniej 
ma jakiś światopogląd. Byle jaki, ale ma. 
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Pani Katarzyno, dziękuję za dwa ostanie odcinki bloga. Jestem z nieco 
młodszego pokolenia i nie zdawałam sobie sprawy, Ŝe było aŜ tak źle. Jakbym 
miała przerwę między holocaustem a latami osiemdziesiątymi. Przejmujące. 
Dziękuję raz jeszcze, bo dla mnie to, co Pani pisze, ma wymiar Świadectwa. 
8. zaiste • autor: diwrad2014-01-31 12:41:35 
No tak. Przebieram drwinę w łaszki formy, Ŝeby przy okazji tematyki artykułu 
wykpić idiotyzmy ks Oko na temat gender, wygadywane do posłów 
zaangaŜowanych w polskim Sejmie w świętą krucjatę przeciw "ideologii" 
gorszej od nazizmu i komunizmu, ale odnosząc się do zjawiska doszczętnej 
klerykalizacji Ŝycia i pojmowania roli kobiety w nauce Kościoła, dowiaduję się 
o swoim byle jakim światopoglądzie, o którym szkoda gadać... Najwyraźniej są 
to "TE" rzeczy, z których śmiać się i kpić nie wypada, lub wręcz nie wolno, co 
potwierdza pilną potrzebę odpowiedzi na postawione niedawno przez autorkę 
bloga pytanie: Czy ironia ma jeszcze sens..? 
9. Szanowny Divradzie! Wszyscy,... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-01-
31 13:06:07 
Szanowny Divradzie! Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy rację. Ty - Ŝe pewne 
teorie nadają się tylko do wydrwienia. Kalina - gdy pisze, Ŝe marnujesz swoje 
talenty literackie. Przyznam Ci się, Ŝe ja takiego pastiszu nie potrafiłabym 
skonstruować. Brzmi fajnie, ale po dłuŜszym tekście staje się mało strawny. I 
wreszcie rację ma takŜe anetaboryczko, gdy pisze, Ŝe z pewnych spraw nie 
powinno się drwić. Tym właśnie tłumaczę swoje niemiłe odczucia przy czytaniu 
Twojej wypowiedzi. Odpowiem więc merytorycznie, Ŝebyś wiedział/ła, co mnie 
razi. Po pierwsze dłuŜyzny. Drwina powinna być celna (jest), krótka (nie jest) i 
właściwie ukierunkowana (raczej nie jest). Ten brak ukierunkowania odczuwam 
tak, Ŝe nacisk połoŜyłeś na sprawy tzw. "płochości niewieściej" czemu przecieŜ 
przeczą opisane dwie historie. Są to dzieje młodych kobiet, które pod kaŜdym 
względem zasługiwałyby na pochwałę księdza Oko - gdyby się choć trochę nad 
tym zastanowił. Wypełniają swoje obowiązki, nie protestują, nie przejmują się 
swoim wyglądem, podporządkowują się waŜniejszym od siebie, pracują i tak 
dalej. I jedna i druga są dobrym materiałem na Ŝony i matki. Z czego więc tu 
drwić? 

Popraw     Usuń 

 
10. Moim zdaniem drwić... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-01-31 
13:14:54 
Moim zdaniem drwić moŜna by tu tylko z jednej rzeczy. Stanowisko Kościoła 
wobec równouprawnienia (czy nazywamy to gender, feminizm czy jeszcze 
inaczej) jest juŜ tak obśmiane, Ŝe niewiele moŜna tu nowego i odkrywczego 
dodać. Na drwinę zasługują wysiłki filozofów (nie tych dawnych, bo te juŜ 
przetrawiono i przeŜuto) by przekonać ludzi do realnego istnienia wolności, a w 
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dodatku jej róŜnych rodzajów. Jeśli zastanowisz się chwilę nad np. aktualnymi 
wydarzeniami na Ukrainie sam dojdziesz do wniosku, Ŝe gadanina o wolności 
jest śmieszna i smutna zarazem. Podobnie z całą ideologią kapitalizmu, 
socjalizmu i wszystkich izmów. To tylko gadanina. Człowiek jest naprawdę 
wolny tylko w swoich przedsięwzięciach dotyczących ściśle jego ciała i umysłu 
(a i to nie zawsze). Szałas potu, medytacja, "prawdziwy" szamanizm - to są 
jedyne przejawy wolności nam dostępne. 
Podsumowując: chętnie przeczytałabym twoje szyderstwa z czegoś innego, 
mniej banalnego. 
11. banalnie • autor: diwrad2014-01-31 14:32:44 
"Są to dzieje młodych kobiet, które pod kaŜdym względem zasługiwałyby na 
pochwałę księdza Oko - gdyby się choć trochę nad tym zastanowił." Sęk jednak 
w tym, Ŝe ksiądz Oko najwyraźniej się nad tym nie zastanawia...Co do stylu, to 
nie zamierzam dyskutować  z oceną i odczuciami... DłuŜyzna słuŜyć miała 
anachronizmowi zawartego poglądu, a do archaizmu "literackiej perełki" 
bynajmniej w komentarzu nie aspiruję. I na koniec jeszcze jedna uwaga na temat 
czegoś "mniej banalnego". OtóŜ tak się jakoś dziwnie na co dzień składa, Ŝe to, 
co niby jest takie "banalne" i stanowić powinno oczywistość, urasta do 
rozmiarów nieprawdopodobnego absurdu, którego jesteśmy kaŜdego dnia 
świadkami... Być moŜe szkoda tracić czas na oczywistość i lepiej spoŜytkować 
swoją energię w szałasie potu na rzecz duchowej swobody i prawa do wolności, 
ale jakoś dziwnie intensywnie się pocę, gdy minister Królikowski stanowi 
banalne prawo na mocy pewnej oczywistości... Niemniej, przecieŜ nie wypada 
mi odmawiać nikomu "racji", bo jak mawia współczesne porzekadło ludowe: "A 
kto ma rację, ten stawia kolację"... Tutaj teŜ powinienem podkreślić swoje 
przywiązanie do absolutnej tolerancji i swojego szacunku dla wszystkiego i 
wszystkich. Po prostu w swoim umiłowaniu wolności nie mogę się doczekać 
tego świata "podniesionej wibracji", który tworzy wyŜej wyewoluowana 
ludzkość i w którym zapewne  zabraknie banalnych treści dla szyderstwa, kiedy 
kochająca ludzkość przeniknie harmonię odwiecznego Kosmosu... I stąd, póki 
mogę, korzystam podle z kaŜdej nadarzającej się okazji... 

Popraw     Usuń 

 
12. Niewątpliwie Minister K....  • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-01-31 
14:45:44 
Niewątpliwie Minister K. moŜe zastąpić szałas potu. Czy zaś doczekasz świata 
"podniesionej wibracji" wątpię. Gdy odkryją jak to się robi metodami 
ekonomicznie opłacalnymi - obłoŜą podatkiem i akcyzą podobnie jak wódkę, 
papierosy i marihuanę w projekcie dostępności. 
13. ;) • autor: diwrad2014-01-31 16:10:40 
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Ale obawiam się, Ŝe z punktu widzenia połączenia fundamentalizmu religijnego 
i ekonomicznego, w odsłonie darwinizmu społecznego neoliberalizmu, to wciąŜ 
będzie bardzo banalne... 
14. A więc niewarte... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-01-31 17:20:55 
A więc niewarte wytaczania dział szyderstwa 
15. ... • autor: diwrad2014-01-31 19:08:51 
Amen. 

16. Kilka uwag • autor: Przemysław Kapałka2014-01-31 19:39:55 

1. Zabierzcie stąd tego nudziarza. 

2. Kasiu, gratuluję umiejętności opisywania (nie będę wymieniał czego, bo 
wszystkiego) 

3. Kasiu, gratuluję Ŝe dałaś radę przeczytać te elaboraty i gratuluję celnej 
odpowiedzi.  

4. Dobrze, Ŝe są jeszcze ludzie, którzy potrafią przypomnieć, jak było naprawdę 
za komuny, do której wielu innych zaczyna tęsknić. 
17. @Przemysław Kapałka • autor: diwrad2014-01-31 20:13:42 
JuŜ się zabieram. Co wspólnego ma komuna z poruszonym darwinizmem 
społecznym doktryny neoliberalnej - nie mam pojęcia, ale mniemam, Ŝe są to 
uwagi wybitnego ekonomisty, który nie spoczął w walce z pleniącą się 
mentalnością nacierającej w kaŜdym wymiarze bolszewii... Wypada tylko 
odesłać z uwagami do Gowina i jego najwybitniejszego ministra, by zadbali o 
umocnienie thatcheryzmu w połączeniu z umiłowanymi wartościami 
społecznymi. "Lewactwu", z uwagi na wspomnianą przeszłość, zawsze naleŜy 
mówić twarde "NIE", bowiem nasza historia jasno dowodzi skutków tych 
nieodpowiedzialnych "eksperymentów społecznych"... A czego nie rozwiąŜe 
"wolny rynek", to uzupełni Kościół. Byle tylko pozostała w tej przestrzeni 
swoboda dla organizowania szałasów potu, dzięki którym wszelkie troski dnia 
doczesnego spiszemy w poczet prawa naturalnego, wykorzystując najniŜsze 
podatki podatki celem szczęśliwego wypocenia z siebie zbrodniczych systemów 
pokutującego neomarksizmu... 

18. @diwrad • autor: Przemysław Kapałka2014-01-31 20:51:59 

Co wspólnego ma komuna z poruszonym darwinizmem społecznym doktryny 
neoliberalnej - nie mam pojęcia 

Nic nie ma wspólnego. To jest odnośnie artykułu, a jeśli uwaŜasz, Ŝe 
odpowiadam wyłącznie na twoje wypociny, to przeceniasz swoje znaczenie. I 
oszczędź sobie trudu z pisaniem do mnie, bo nawet się nie staram tego 
zrozumieć. 
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19. @ • autor: diwrad2014-01-31 22:08:30 
Zdaję się, Ŝe nie ma emotikonu wyraŜającego wzruszenie ramion, ale wolę 
spoconego homo sapiens wypada uszanować.  
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         Po dawce konkretów teraz będzie trochę o duchowości. Ja teŜ tęsknię. Za 
czasami, gdy mogłam Ŝyć złudzeniami i nikt mnie z nich prośbą ani groźbą nie 
wyzwalał. Nie musiałam niczego rozumieć i wiedzy przymierzać do realiów. 
Nie potrzebowałam ani nie chciałam czytać gazet – i tak wszystkie drukowały to 
samo. Artykuły były nudne jak flaki z olejem, ale uspokajały. Było dobrze i 
miało być jeszcze lepiej. Nikt nikogo na ulicy nie mordował – a przynajmniej o 
tym nie pisano. Wszystko, co złe – było daleko od nas. Przytuleni do potęŜnej, 
męskiej piersi Związku Radzieckiego, wdychający opiekuńczy zapach 
bezpieczeństwa, zaklęty w gotowanej kiszonej kapuście z beczki, musieliśmy 
się martwić o niewiele rzeczy. Nawet pieniądze nie były zbyt potrzebne, 
naleŜało tylko mieć „chody”. A kiedy pojechaliśmy Pociągiem Przyjaźni na 
wschód, do jakiegoś tam Soczi (a nie Sochi – jak w aktualnych reklamach), 
mogliśmy obejrzeć dorodne figi na gałęziach miejskich drzew i pod drzewami, 
których nikt nie zbiera (podobnie jak w Polsce rosnące przy drogach zdziczałe 
jabłonki i dywany jabłuszek) i narwać skolko ugodno liści bobkowych na 
przydroŜnych Ŝywopłotach, jak równieŜ przywieźć bryły prasowanej herbaty tak 
aromatycznej, jak Ŝadna dostępna w Polsce, choć trzeba było rąbać jej kawałki 
tasakiem. 

         Jedyne problemy z jakimi mieliśmy do czynienia występowały na dwóch 
(a nie kilkudziesięciu) płaszczyznach. Kobiety miewały problemy z męŜem albo 
z szefem, ale tutaj wielowiekowe doświadczenia przekazywane z matki na córkę 
pozwalały sprytniejszym z nich dać sobie radę. Nawet jak nie dawały sobie rady 
jakoś Ŝyły, z przyzwyczajenia. 

         Nikt nie zatruwał nas reklamami. Nikt nie Ŝądał od nas, Ŝebyśmy 
odŜywiali się zdrowo. Nikt nie kazał nam biegać i ćwiczyć w siłowniach, raczej 
preferowana była zdolność do długotrwałego stania i wytrzymywania. 
Zamordowanie Ŝycia poczętego i czyszczenie przypalonego garnka nazywało się 
„skrobanka”. Nie było kapryśnych komputerów, a telewizja dostępna była tylko 
przez część dnia. Po Dobranocce dzieci szły spać i nikt nie protestował. Jak nie, 
to dostawały w pupę, chyba, Ŝe biedactwa miały rodziców potępiających 
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klapsowanie i wówczas wstyd im było za takie dziwadła wobec kolegów i 
koleŜanek, chwalących się śladami rodzicielskiej przemocy, jako dowodem, Ŝe 
ma się charakter. 

          Mogłabym tak ciągnąć w nieskończoność, ale wiecie o co mi chodzi. 
Nasze zmartwienia były namacalne, realne, do przezwycięŜenia; radości zaś 
proste i dostępne na co dzień: kupno tego czy tamtego, Święto Kobiet, przy 
okazji którego moŜna było opić się kawy i do mdłości objeść ciastkami, a w 
dodatku otrzymać parę rajstop okupioną wysłuchaniem przemówienia prezesa o 
tym, jak kobiety są niezbędne aby umilać Ŝycie męŜczyznom i wysłuchać jego 
dowcipów w stylu tego Ŝe jego Ŝona zajmuje się sprawami powaŜnymi jak 
gotowanie, pranie, sprzątanie i prasowanie, a on bzdetami w rodzaju polityki i 
prezesowania. 1 Maja, gdy moŜna było z cięŜarówek kupić kiełbasę. 22 Lipca – 
cudowne święto, w które moŜna było sobie pospać, bo nikt nie zmuszał do 
udziału w świeckiej ani religijnej procesji, a w dodatku wypadało latem. 

         To był świat poukładany, nudny i monotonny, ale dość bezpieczny. Jeśli 
coś nas uwierało, była na to prosta rada: wytrzymać. Gdy się nie wytrzymywało, 
moŜna było udać się na tak zwaną emigrację wewnętrzną. Jeśli miało się dobre 
Ŝycie rodzinne, emigracja wewnętrzna była odcięciem się od spraw ogółu na 
rzecz zajmowania się własną rodziną, męŜem, Ŝoną, dziećmi, ogródkiem, 
działką, majsterkowaniem. Jeśli w rodzinie coś zgrzytało, zastosować moŜna 
było inne wyjście. Emigracja wewnętrzna oznaczała wówczas bezpłatną 
wycieczkę w świat swojej duchowości, a tu moŜliwości było więcej niŜ 
przeciętny człowiek był w stanie skonsumować. Dla przykładu podam parę z 
nich. MoŜna było dnie spędzać w kościele i ugrzęznąć w literaturze religijnej 
lub filozoficzno – religijnej jeśli kogoś taka chęć naszła. MoŜna było zatonąć w 
ksiąŜkach i przenieść się w światy nawet bardzo odległe, w inne galaktyki, do 
innych cywilizacji, w wykresy astrologiczne, I`Cing lub tarota — które to 
dziedziny nieśmiało zaczynały być dostępne. MoŜna było prowadzić bujne Ŝycie 
romansowe lub erotyczne, a nawet od czasu do czasu obejrzeć jakieś kasety 
pornograficzne przemycane z Zachodu. Niektórzy, jak dzisiaj, uciekali w 
pracoholizm. Niektórzy spiskowali wewnętrznie i walczyli z systemem, na 
przykład odmawiając oglądania telewizji, dzięki czemu czuli się bohatersko i 
dowartościowywali swoją nudną egzystencję. Zwłaszcza, Ŝe emigrację 
wewnętrzną oficjalnie potępiano. 

         Widać z tego, Ŝe to, co nazywano emigracją wewnętrzną było Ŝyciem 
takim samym jak dziś, moŜe tylko uboŜszym w gadŜety. Wprawdzie 
wszechobecna propaganda kazała nam kochać Związek Radziecki, Partię i nasze 
władze, ale lekcewaŜyliśmy to, zwłaszcza, Ŝe kretynizm rządzących ukrywano 
skrzętnie, nie tak jak dziś, gdy jest dostępny w całej krasie. Ale w nasz 
wewnętrzny świat nikt się nie wtrącał. Nie musieliśmy oglądać debilnych 
reklam; nikomu zresztą do niczego nie były potrzebne, bo ilość towarów 
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moŜliwych do nabycia zawsze była mniejsza niŜ chętnych. Po cichu, bez 
zbytniego rozgłosu nasze państwo myślało za nas, obliczało ile czego nam 
potrzeba i co w naszej egzystencji jest waŜne. Dlatego nie brakowało dobrych 
ksiąŜek, a brakowało papieru toaletowego (w przeciwieństwie do obecnych 
czasów, gdzie papieru toaletowego mamy w bród, ale między częścią ksiąŜek a 
papierem toaletowym jest tylko róŜnica ceny i przydatności). 

         Nieprawdą jest więc, Ŝe z poprzednich odcinków mojego bloga wynika 
niechęć do PRL. Kochałam go jak wszyscy, im bardziej było mi w nim źle tym 
więcej dla mnie znaczyło, choć akurat nad tym nie musiałam zbytnio rozmyślać. 
Państwo naleŜało przyjmować podobnie jak nasz klimat — nie zawracać sobie 
głowy tym, na co nie mamy wpływu. Wówczas potrafimy być szczęśliwi. JeŜeli 
w ogóle to umiemy. 

          Czy dziś jesteśmy szczęśliwsi znając całą maszynerię sterującą naszym 
światem? Czytając i słysząc rozmaitych nawiedzonych głupków? Informowani 
sprawnie i terminowo codziennie przez taki TVN o ilości zabitych przez 
pijanych kierowców, zakatowanych niemowlętach, pijanych mamuśkach 
prowadzących węŜykiem wózki z dziećmi? 

         Z dawnych czasów zostało mi zamiłowanie do odpalania telewizora rano, 
który skutecznie, acz delikatnie budził mnie do nowego dnia. Kiedyś działał jak 
budzik o dźwięku ćwierkania ptaszka: ten i ten przewodniczący tego i tamtego 
udał się z wizytą do tego i tamtego celem wzięcia udziału w tym i tamtym. 
Rozmowy przebiegały pomyślnie, wszyscy rozeszli się we wzajemnym 
zrozumieniu i współpracy. I komu to przeszkadzało? Dziś telewizyjny budzik 
budzi dźwiękiem szatańskich wibracji: to się spaliło, tylu zginęło, tylu zamarzło, 
a pewna Ŝona polityka śmiała załoŜyć sukienkę w miłosne napisy co 
spowodowało skandal na drugim kontynencie. Ponadto toczą się śledztwa takie 
a takie, a świat wokół nas pełen jest przestępców. Tu i tam podłoŜono bomby, a 
tu i tam kogoś ewakuowano, bo ktoś zagroził, Ŝe podłoŜy bomby. Jeszcze 
trochę, a wszystkich nas wymordują. Komu to potrzebne na poranek, który i bez 
tego przez pół roku jest mglisty i nieprzyjazny! 

         Za pięćdziesiąt lat ktoś napisze wspomnienia o wszechobecnym terrorze 
psychicznym, któremu poddawano społeczeństwo w początku XXI wieku. O 
blokowaniu jego moŜliwości odczuwania szczęścia. O przymusie przyswajania 
dołujących informacji. O wszechobecnych dookoła obrzydliwych płachtach 
nawołujących do zaspokajania najniŜszych instynktów i do posiadania czegoś, 
czego większość w Ŝaden sposób mieć nie moŜe. Ba, gdyby większość miała to, 
co by chciała, ten nasz świat by się całkowicie zawalił. Wszak komunizm się 
zawalił od nie spełnionego hasła; „kaŜdemu według jego potrzeb, od kaŜdego 
według jego moŜliwości”. Ale nie ma obawy, większość nie osiągnie nic więcej, 
niŜ osiągnęli ich rodzice i dziadkowie w tym brzydkim PRL; chodzi tylko o to, 
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by wywołać niezaspokojone poŜądanie. Bez tego poŜądania normalny człowiek 
połoŜyłby się na łące (prawdziwej lub wytworzonej pracą wyobraźni) na 
dowolnie wybranym boku i oddał głębokiemu Ŝyciu duchowemu. Wówczas, bez 
przynęt nie dałoby się ruszyć jego cielska, Ŝeby zaczął napędzać wzrost PKB, na 
którym komuś nie wiadomo czemu zaleŜy. Tak czy inaczej, umysł człowieka 
podobno umie wytwarzać tylko sny i ten, kto nimi zawładnie, ma nas w ręku. 

         Czy mam rację? Oczywiście! Dowód? Jest nas ciągle coraz mniej i mniej... 
A snów więcej... 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. dobranocka • autor: diwrad2014-02-02 13:34:57 
Donoszę uprzejmie (jak na prawdziwego potomka ubeka przystało), Ŝe podobne 
rozterki są wyraźnym objawem nieprzystosowania (haniebnego) i tym samym 
sugerują moŜliwość istnienia zaburzenia psychicznego. Tym samym pragnę 
polecić znakomitą panią doktor z doktoratem, którą przypadkiem odkryło pewne 
resortowe dziecko.  
http://paulinamlynarska.natemat.pl/90437,chcialabym-wiedziec-czy-w-karcie-
choroby-juz-wpisuje-sie-w-polsce-opetanie-przez-diabla 
Odkrycie swojej toŜsamości produktu bywa traumatyczne i bolesne, ale waŜne 
jest w tym to, by produkt był bezpieczny z uwagi na dobro reszty konsumentów. 
 
http://paulinamlynarska.natemat.pl/90437,chcialabym-wiedziec-czy-w-karcie-
choroby-juz-wpisuje-sie-w-polsce-opetanie-przez-diabla 
 
2. Wypędzanie diabła ma... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-02 
20:12:33 
Wypędzanie diabła ma drugą stronę medalu, o której się perfidnie milczy. 
Człowiek bez diabła w środku nie ma pojęcia na jakim świecie Ŝyje i co go 
moŜe w tym Ŝyciu spotkać. Człowiek bez diabła (lub z diabłem wypędzonym, 
który się przyczaił) jest jak kaszka manna na wodzie, polana starym, zimnym 
olejem, bez soli i cukru. Niektórzy nazywają go psychopatą. 
 
3. Tęsknota. • autor: anetaboryczko2014-02-02 22:04:45 
Od jakichś trzech lat nie oglądam programów tzw. informacyjnych i nie czytam 
tzw. codziennej prasy. Programowo. Szkodziły mi, podobnie jak smaŜona 
cebula. Odstawiłam jedno i drugie. Uczę się korzystać z pozycji horyzontalnej i 
rzeczywistej lub wyobraŜonej łąki. 
 
Ale korzystam teŜ z internetu, przebywam wśród ludzi - okazało się, Ŝe 
informacje i tak docierają w takiej a nie innej formie. Mam takie marzenie: 
nowoczesna forma FAKTU i RZETELNOŚCI w informacji: podawać fakty w 
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proporcji do całości danych wydarzeń. Np. spłonął jeden budynek - w tym 
czasie poŜar nie ogarnął 5 mln pozostałych - czyli spłonęło 0,000020 wszystkich 
budynków, a bezpiecznych jest 99,00008. Odkryto przypadki pedofilii wśród 
nauczycieli: 10 osób na 50000 zarejestrowanych pedagogów, czyli 99,08 
populacji nauczycieli jest wolnych od tego zaburzenia, a zagroŜenie wynosi 
0.02%. 
 
Idę sobie pomarzyć. I potęsknić. 
 
4. Chcesz nam opowiedzieć o swojej samotności • autor: Kalina2014-02-03 
15:39:43 
diwradzie? ...o rozgoryczeniu, rozczarowaniu Ŝyciem,samotności?  
Przeczytałam Twoje komentarze ponownie i analizując ową nieukierunkowaną 
ironię zabarwioną sarkazmem, która "zginęła" w  niekontrolowanym myślotoku 
dostrzegłam nagle ogrom smutku i rozczarowania wyzierający między 
wierszami. Głęboko Ci wspólczuję i nie doszukuj się ironii w moich słowach. 
Mogłabym Cię nawet przytulić z okazji Dnia Przytulania, gdybyś był "realny" . 
Pozdrawiam Cię serdecznie . Czekam na Twoje komentarze z 
ciekawością...mam nadzieje, Ŝe będą deczko krótsze i z humorem :D 
5. @Kalina • autor: diwrad2014-02-03 16:38:14 
Dzięki, Kalina ;) Nawet gdybym był rozgoryczony, samotny i rozczarowany 
Ŝyciem, to nie leŜy w moim charakterze dzielenie się tym z innymi. Ale na 
kaŜde przytulenie, nawet tylko z okazji Dnia Przytulenia, przystaję chętnie i z 
wielkim entuzjazmem. ;) Przyjemnie jest teŜ doświadczać ludzkiej wraŜliwości 
choćby tylko dlatego, Ŝe nie naleŜy ona dzisiaj do najbardziej cenionych 
towarów...  
 
Kiedyś opublikowałem jedno z moich opowiadań - krótkich, zwartych i 
obliczonych na suspens prostej fabułki. Oczywiście nie będę wklejał tutaj tego 
opowiadanka, bo nie chcę umacniać etykietki nudziarza ;), a tym bardziej, broń 
boŜe, narazić się dodatkowo na epitet grafomana.. Ale po pierwszej publikacji, 
otrzymałem właściwie tylko jedną istotną recenzję w komentarzu. Brzmiała ona: 
"Zboczeniec". W ramach podziękowań za Twoje współczucie, wkleję adres do 
tego wiszącego na blogu opowiadanka. Ufam, Ŝe jeśli je przeczytasz, to wciąŜ 
będziesz miała ochotę na przytulenie zboczeńca. ;) 
http://diwrad.blog.pl/2010/10/02/wilkolak/ 
6. Proporcje - to... • autor: Michał Mazur2014-02-03 20:09:23 
Proporcje - to jest waŜne, tak jak twierdzi Aneta. W zachodnich mediach czasem 
podają je na koniec jakiegoś newsa/reportaŜu - u nas to nie mogę sobie jakoś ich 
przypomnieć. Sięgam pamięcią i nic.  
 
A co do naszego "kolorowego" i "wolnego" współczesnego świata - wcale nie 
uwaŜam Ŝe taki jest w istocie. I fakt, wielu młodych ludzi nie osiągnie niczego 
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więcej niŜ ich dziadkowie czy rodzice - ba, nie osiągną nawet czegoś 
porównywalnego (bo jak np. kupić mieszkanie i czy choćby wynająć, załoŜyć i 
utrzymać rodzinę mając 1200 zł netto na umowę-zlecenie?!) Widziałem takich, 
którzy próbowali - i przegrali. Ja nawet nie próbuję, boję się. Nie w Polsce. 
Chciałem Ŝyć jakoś.. inaczej, nie udało się, straciłem rok z Ŝycia. 
 
Tak czy owak, zawsze pozostają jakieś opcje - np. zamiast emigracji 
wewnetrznej - emigracja realna. ToteŜ nie biadolę więcej.  
 
I pozdrawiam Autorkę cyklu! 
7. Masz rację Michale,... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-04 08:58:01 
Masz rację Michale, opcji mamy zdecydowanie więcej. Ale ta większa 
moŜliwość dokonywania wyborów nie ułatwia nam Ŝycia, jeszcze wszystko nam 
komplikuje. A niektórych ludzi nadmiar moŜliwości wręcz paraliŜuje. 
Swoimi wspomnieniami z czasów słusznie minionych chciałam nieco 
odbrązowić tę legendę jak to wszyscy sprzeciwialiśmy się reŜimowi albo jak to 
czerwony terror kazał nam Ŝyć pod nadzorem UB i tak dalej. To dzisiaj tak się 
opowiada, bowiem opowiadający nie są zwykłymi ludźmi tylko zasłuŜonymi dla 
Przemiany (inna rzecz, czy przemiana była taka, jakiej oczekiwali). Zwykłych 
zjadaczy chleba (a i było nas i jest znacznie więcej niŜ przyznajemy) nie za 
bardzo to obchodziło, jeśli nawet wiedzieli, co się szykuje. 
Wszystko, jak zawsze, ma swoje miłe i niemiłe strony; diabeł jak zwykle tkwi w 
szczegółach, a najbardziej szkodzi, gdy koloryzujemy rzeczywistość na miarę 
swoich wyobraŜeń i nauczamy innych pod swoje ideologiczne załoŜenia i tezy 
wymyślone post factum. Dlatego większa ilość wypowiedzi na temat PRL 
pozwala wiedzę rozszerzyć i pozbawić ją części nieuprawnionych przekłamań. 
 Pozwala nam takŜe rozpoznać źródło naszych dzisiejszych problemów (np. spór 
o gender, stosunek do kościoła i wiele innych) Takim refleksjom mają pomóc 
moje wspominki i obrazki z Ŝycia wzięte. 
8. O matko i córko! • autor: Kalina2014-02-04 14:04:30 
Kasiu Kochana, miałaś całkowitą rację , Ŝe "Człowiek bez diabła (lub z diabłem 
wypędzonym, który się przyczaił) jest jak kaszka manna na wodzie, polana 
starym, zimnym olejem, bez soli i cukru. Niektórzy nazywają go 
psychopatą."..dodam jeszcze, Ŝe psychopatą sfrustrowanym. Byłam , czytałam 
pod wskazanym linkiem przez diwrada, sądziłam,  Ŝe moja pierwotna intuicja 
była błędna, choć nie raz juŜ mnie uprzedzano, Ŝebym jej ufała całkowicie i bez 
zastrzeŜeń..Nawet po przeczytaniu tekstu z linku sądziłam, Ŝe wszystko moŜliwe 
w tym świecie (?), ale kiedy przeczytałam tekst pt. bałwan  albo widły stało się 
dla mnie jasne, Ŝe krąŜy tam "nawrócony" i chory do bólu człowieczek. 
Ponawiam zatem moje współczucie...ponawiam i wzmacniam. Rozumiem teŜ, 
dlaczego krąŜy po stronach Taraki skądinąd słynącej z tekstów o treści 
szamańskiej, astrologicznej i pogańskiej....on tutaj sieje propagandę nawracania 
"zbłąkanych owieczek"...nawracania na drogę "jedynej i słusznej ( jego 
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mniemaniem) drogi wiary i cnoty"....czyli, tak , czy siak..a nie mówiłam, Ŝe 
mówiłam ? :D  diwradzie, bardzo Ci współczuję i proszę...oszczędź sobie 
kaznodziejskich pouczeń tam, gdzie nikt Cie o nie nie prosi...pisz  tego swojego 
bloga..i duŜo śpij, to pomaga na stres i wszelkie niedogodności rzeczywistości.  
BTW. 
Nadal twierdzę, Ŝe marnujesz swoje talenty literackie ....diwradzie , wie treści 
jest bardzo celnych i rzeczowych, gdyby ...własnie gdyby nie jedno małe ale...o 
czy wyŜej juŜ napisałam. 
8. przepraszam za usunięty komentarz • autor: Kalina2014-02-04 15:52:52 
... 
9. Kiedyś a dzisiaj • autor: Przemysław Kapałka2014-02-04 21:36:00 
Kiedyś mówiłem, Ŝe komunistyczny ustrój, przy wszystkich swoich wadach, ma 
jedną wielką zaletę: Ŝe uchronił nas przed kapitalistycznym. I Ŝe jeszcze ludzie 
zatęsknią za tymi czasami. Dziś, kiedy to się spełniło, oburzam się, kiedy ludzie 
tęsknią za komuną, i dopiero niedawno zwróciłem uwagę na ten paradoks. 
Dlaczego? MoŜe dlatego, Ŝe dziś, wspominając dawne czasy, widzą wyłącznie 
ich dobre strony. Mówiąc, Ŝe kiedyś pracowało się tylko 8 godzin, po których 
szło się do domu, zapominają, Ŝe naleŜy do tego doliczyć 2 godziny w 
kolejkach. Mówiąc, jak cięŜko jest dziś kupić mieszkanie, zapominają, Ŝe 
doczekać się przydziału kiedyś a kupić i spłacić kredyt dzisiaj, to mniej więcej 
na jedno wychodzi. I tak dalej, gdyby zacząć dogłębne porównania, okazałoby 
się, Ŝe w większości przypadków mniej więcej na jedno wychodzi. Tyle, Ŝe jak 
zauwaŜa Kasia, kiedyś Ŝycie było prostsze, a mało kto lubi, kiedy mu się je 
komplikuje, nawet jeśli to oznacza większe moŜliwości. No i kiedyś wszyscy z 
wyjątkiem klasy uprzywilejowanej mieli mniej więcej równo, dzisiaj wielu 
zostało zepchniętych. Ja jednak, choć widzę te wszystkie złe strony, o których 
pisze Kasia i jeszcze wiele innych o których za długo by pisać, za nic nie 
chciałbym powrotu do tamtych czasów. MoŜe jeszcze zechcę, jak sprawy dalej 
będą się toczyć w tym kierunku. Na razie jednak zdecydowanie lepiej mi jest w 
dzisiejszych. 
10. Idealizowanie młodości. Czy... • autor: inaus2014-02-09 13:59:55 
Idealizowanie młodości. Czy naprawdę to były takie spokojne wspaniałe czasy? 
Co w tym wspaniałego, Ŝe moja babka musiała wyskrobać większość swojego 
potomstwa bo juŜ z trojgiem przymierała głodem, chociaŜ oboje dziadkowie 
pracowali i mieli własne mieszkanie? Albo w tym, Ŝe sześciolatka nie kupiła 
chleba bo ludzie wypchnęli z kolejki i rodzina została na weekend bez chleba? 
Bajek dla dzieci albo nie było, albo były upiorne, ubrania ponure, a sklepy 
puste. 
Niestety komuna nam wyhodowała roszczeniowe społeczeństwo 
przyzwyczajone, Ŝe im się naleŜy. 
11. Niestety • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-09 15:13:50 
Sam sobie przeczysz. Bo albo było straszliwie źle, Ŝe tylko się powiesić, albo 
tak dobrze, Ŝe ludzie stali się roszczeniowi. A w rzeczywistości było trochę tak, 
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trochę tak. A juŜ upiorne bajki dla dzieci i ponure ubrania, to detal - waŜny 
dopiero obecnie. Były dziewczyny pięknie i modnie ubrane, tylko musiały 
nauczyć się szyć, robić na drutach itp. Były teŜ piękne bajki dla dzieci, tyle, Ŝe 
trzeba było je czytać, a nie oglądać w telewizji. Byli teŜ przyjaciele i 
przyjaciółki i głębokie więzi między ludźmi niekoniecznie zaleŜne od stanu 
posiadania i poŜytku, który moŜe przynieść taka znajomość. Bezsprzecznie 
wyŜsza była jakość Ŝycia kulturalnego. Pisząc ten odcinek chciałam pokazać, Ŝe 
nie wszystko jest czarno-białe, jak się ludziom obecnie wmawia. Ja 
przynajmniej czułam smak Ŝycia - którego dziś nie czuję, moŜliwe Ŝe dlatego, Ŝe 
jestem starsza. Jednak nie wzdycham za tamtymi czasami, choć nie potępiam 
ich, jak to jest obecnie w modzie. 
12. Szycie? Owszem, ale... • autor: inaus2014-02-09 16:05:45 
Szycie? Owszem, ale kto miał na to czas?. Na pewno nie zabiegana matka i 
rolniczka. A w sklepach nie było tak prozaicznych rzeczy jak majtki. A moja 
matka do dzisiaj wspomina, jak chciała mi kupić jakaś ksiąŜkę z bajkami i nie 
było nic. Kompletnie nic. W przaśnych latach 80-tych nie było kolorowych 
wydań Andersena, co najwyŜej Szelburg-Zarembina na kiepskim papierze i jej 
tandetne wierszyki, do dzisiaj mam do niej wstręt. 
No i buty. Wąskie buty zdeformowały  mi stopy. A innych nie było. 

13. Czerń i biel • autor: Przemysław Kapałka2014-02-09 16:30:23 

Zgadzem się w całej rozciągłości z Kasią, Ŝe dawne czasy nie były ani czarne, 
ani białe, i trudno je właściwie ocenić. A cały problem polega na tym, Ŝe jedni je 
wybielają, a drudzy oczerniają. Nie wiem, jak było z bajkami w latach 80, bo 
wtedy juŜ wyrosłem z bajek. Ale wcześniej bajki były, i to bardzo ładne, do dziś 
polecałbym je dzieciom, gdybym je miał. A juŜ to, co nadawali w telewizji, było 
o niebo lepsze od tego chłamu, który mamy dzisiaj. W latach 80 nie było nic i to 
teŜ był efekt tego, co robiono przedtem. Buty były niewygodne, ale mocne, 
niektóre uŜywałem kilkanaście lat i jeszcze trzymam na wszelki wypadek (te, 
które noszę w pracy, mają ponad 30). Te, co kupuję obecnie, są super wygodne i 
w ogóle super, ale rozpadają się po kilku latach. Szyć i robić na drutach kiedyś 
ludzie umieli i robili to, widziało się bardzo wiele ręcznie robionych ubrań. 
Tylko czy rzeczywiście warto, czy nie lepiej poświęcić się innym czynnościom? 
Kultura kiedyś była nieporównywalnie wyŜsza. Ludzie niby się do siebie 
uśmiechali, ale to, co z nich wyłaziło w kolejkach, budziłoby zgrozę u 
dzisiejszych miłośników horrorów. Dziś ludzie narzekają na biedę. A 
równocześnie mają rzeczy, które dawniej były poza zasięgiem marzeń nie tylko 
biedoty, chociaŜby kolorowe telewizory i o wiele lepiej urządzone mieszkana. 
Kiedyś jak się patrzyło na osiedla, to sama szarzyzna i ponure kolory, od 
których dzisiejsze  sypiące się kamienice wyglądają lepiej. I tak by moŜna 
długo.  
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Ja smak Ŝycia mimo wszystko bardziej czuję dzisiaj. Ale to nie znaczy, Ŝe 
wszystko mi się bardziej podoba. 
 
14. Majtki  • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-09 16:40:59 
Majtki przywiozłam sobie z ZSRR, szyć nauczyłam się gdy byłam jeszcze 
studentką i nie miałam obowiązków. Niektóre gazety zamieszczały arkusze 
wykrojów i moŜna było się nimi posługiwać wielokrotnie. KsiąŜki były brzydko 
wydawane, na gazetowym papierze, ale największe dzieła literatury zachodniej 
poznałam właśnie wtedy. TakŜe trylogię Tolkiena wydano bodajŜe w 59 roku, 
bez ilustracji i strony trzeba było przecinać noŜem - ale ksiąŜka to jest ksiąŜka i 
świat bez obrazków pozwala tworzyć samemu obrazy w wyobraźni. No i na 
koniec cię dobiję: a te wysokie obcasy dziś są niby lepsze dla nóg jak ówczesne 
szpilki? Mniej deformują stopy? Chyba, oczywiście, Ŝe są robione na 
zamówienie przez szewca, co i wówczas i dziś jest bardzo drogie i nie dla 
kaŜdego dostępne. NajwaŜniejszy jest, jak w aparacie fotograficznym:  punkt 
widzenia i nastawienie na zobaczenie/pominięcie czegoś. 
15. Szpilek i butów... • autor: inaus2014-02-09 19:47:47 
Szpilek i butów na obcasie nie cierpię i nigdy nie nosiłam. Chodziło mi o buty 
dziecięce. 
Owszem, są plusy i minusy jednego i drugiego, ja jednak zdecydowanie lepiej 
się czuję w dzisiejszych czasach. 
16. dr Haust • autor: diwrad2014-02-10 22:20:11 
No wybrzmiała. Z banalnym polotem neoliberalnej transfuzji, dzięki której 
rumieńce na policzkach, wzwód nawet!, oraz kury. Kury są ciekawe. Przez 
Marszałka wyklęte, ale kroczą tak dumnie, godnie i dziobiąc ze wzrokiem 
utkwionym w czymś ewidentnie wzniosłym, potrafią się bardzo oburzyć na 
zaskakujący akt agresji. Oj, ileŜ wtedy słychać gdakania, jak pobrzmiewa to 
oburzenie ze strun wraŜliwych, jak łapkami trzeba przebierać miast w kupce 
piaseczku grzebać i rzadkie kupki sadzić. 

Są jednak pewne przesłanki (prezes Kaczyński niczym Mickiewicz duchem tutaj 
wcielony), które dyktują teatromanom refleksję godną wielkiej polskiej 
przemiany. Pierwsza to mistrz, który zaciska pośladki i w ten oto sposób 
niedoścignionym staje się wzorem. Jednak dojrzałość, te skronie siwe, wymusza 
pewną korektę, niczym w bajońskiej sumie rozwaŜań pragmatyzmu Janusza 
Lewandowskiego. Stąd i konflikt. Krwawy i rewolucyjny. Bo Mistrz nadal na 
garnuszku i jakby z pewną uzasadnioną pretensją celowości mentalnego 
zmierzchu, a uczeń juŜ pośród Górali terminuje i prawdę potwierdza 
szczerozłotego przywiązania do klasyki preferencji minionych Wielkości (czyŜ 
Gustaw nie oświadczył się w końcu Bigosowej i to na wizji!). 

Konflikt krwawy w carskim umundurowaniu komediantów, którzy Polskę spod 
caratu ocalili i księdzem Piotrem Polsce wolność przywrócili. Jeden przez 
drugiego coraz ładniej mówił, aŜ w końcu samej poezji nawet miejsca poskąpili. 
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No nie sposób na wersy rymowane przystać, w tych ich drętwości czasem 
niewydarzonej, jeśli głos miodem płynący tak treść, jak i sensbez problemu 
przysłonić potrafi. Jeden w pośladkach alchemię dzierŜy, a drugi z kolei, choć 
juŜ misją swą i powinnością nieco zboczony, bezczelny i arogancki, tak się w 
głębie bodaj barytonu wbić potrafił, Ŝe szkoda gadać… 

No więc słuchajta, parobki, bo Ŝeby was od pęta kiełbasy oderwać, to niemało 
trudu trzeba w to włoŜyć. Leniwi wy jesteście, brudni i zapyziali. Kto wam 
darów poskąpił, to i słusznie zamierzył, bo i szkoda w gównie topić przywileje 
tudzieŜ przed wieprze perły rzucać. Ano jak to w Ŝyciu… Zdolnym i 
pracowitym to przystoi, a reszcie zawistnej tylko narzekać pozostaje… 

śe automobilu nie mają, bo im się pracować nie chciało. śe wymową gorszą, bo 
nauk nie pobierali i staraniem swym do autorytetów nie dąŜyli. śe w gaciach 
tych samych paradują i nawet po teatrach, jak im 

Popraw     Usuń 
17. ... • autor: diwrad2014-02-10 22:21:24 
 śe w gaciach tych samych paradują i nawet po teatrach, jak im się bilety 
darmowe podaruje, smród rozsiewają… A Ŝeby to chociaŜ ze swych rodaków 
przykład radosny brali, co im dolarów dostarcza talent pracowitych i przez Boga 
do słuŜby dla innych powołanych. To nie. Siedzą i marudzą. A tam spektakle 
wielkie miejsce mają, co z pośladków zaciśniętych tym przedsiębiorczym 
fortunę kreują… 

Warto więc na zakończenie, przywołać te odsłony najświetniejsze, co 
zwyczajnych rolników wybijają pośród przeznaczenie, kiedy kur o poranku 
wciąŜ świetnością dnia pieje. 

Haust mam na myśli, co go łyknąć trzeba niczym świeŜe powietrze i jak filozofii 
nadzieję. Historia to taka, Ŝe jakby sławić alkoholika pewien upadek… A jak 
alkoholik, to i wiadomo… Zrzygać się świnia nierzadko potrafi i bełkocze 
wzorowo. Tedy trzeba kurtyny uchylić i na maestrię wyobraźni spozierać, która 
sens nam niechybnie pod oczy podsuwa. 

Nienaganną dykcją. Artyzmem odpowiedzialności i z pietyzmem wzruszenia. W 
rytm, tempo, po przecinek i średniówkę. Po co? – zapytasz człeku mały i w 
misteriach sztuki będący profanem. JuŜ odpowiadam… Doktora to dla ciebie 
prosta recepta: haust łykniesz i rzeczywistość bezpieczna. Nadzieją twych 
talentów wiedziona i, prawdę powiedziawszy, bez ciebie ona skona… Lecz byś 
potrafił to ujrzeć wyraźnie, to musisz poczekać na skroni siwiznę i wieku swego 
kaźnię… Ona cię do Chrystusa zbliŜy i cierpieniem swym ukaŜe, Ŝeś 
protestantom winien sprawiedliwą gaŜę… 

Popraw     Usuń 
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18. Co właściwie, Diwradzie...? • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-11 08:59:13 
Co właściwie, Diwradzie, chciałeś powiedzieć przez powyŜsze wpisy? 
19. @Wojtek • autor: diwrad2014-02-11 10:12:00 
Skorzystałem z głośnego w ostatnich dniach wystąpienia Michała śebrowskiego 
w programie Morozowskiego, w którym miała miejsce "gorąca" dyskusja na 
temat polskiej transformacji i dzisiejszego oblicza tych przemian. Najkrócej 
rzecz ujmując, było to entuzjastyczne stanowisko dyskursu neoliberalnego vs. 
lewicowa wraŜliwość podkreślająca rozwarstwienie, nierówności etc. 
Pomyślałem sobie, Ŝe będzie to z mojej strony dobra pointa w kontekście moich 
wcześniejszych komentarzy "cyklu" Kasi i w ramach poruszonego tematu. 
20. no chyba nie • autor: Jerzy Pomianowski2014-02-11 17:38:04 
Pointa nie powinna być bardziej rozwlekła i rozlazła od zasadniczego tekstu. 
21. @ • autor: diwrad2014-02-11 18:32:48 
W swoim braku poczucia humoru, polegam na poczuciu humoru czytelnika.  

Popraw     Usuń 

 
22. MoŜe Dirwada trzeba... • autor: Michał Mazur2014-02-11 18:50:26 
MoŜe Dirwada trzeba po prostu czytać tak jak np. niektóre bardziej abstrakcyjne 
ksiąŜki (vide "Motory" Zegadłowicza) - czyli najlepiej na lekkim gazie :) Wtedy 
widać w tym jakiś sens, jedno zaczyna łączyć się z drugim, zaczyna się lepiej 
wyczuwać poszczególne konteksty - społeczne, polityczne, religijne i tak dalej 
:)  

23. PRL • autor: nouwinka2014-02-20 22:53:18 

Znałam sąsiadów z nazwiska i z nie tylko, dziś , kiedy mój samochód 
przeszkadzał ekipie od kanalizacji, to nikt nie wiedział , do kogo naleŜy , a mam 
go od 2lat. 

 Dzieci  ganiały poza domem, wracały z rumieńcami i dziurami na kolanach , 
zjadły, co im dałam, dziś moje wnuki siedzą przed urządzeniami ,garbiąc się i 
zaciskając tętnice w pachwinach.  Dzieci , nawet  8 latków nie wypuszcza się na 
podwórko samych, bo : nie ma innych dzieci,  moŜe im ktoś zrobić krzywdę 
albo nie daj BoŜe porwać. 

Wnuczka , nastolatka sama stwierdziła,Ŝe  jeśli nie rozmawiają o fejsie , to 
właściwie nie ma o czym.   Dzieci maja przechlapane -  zamknąłeś mieszkanie, 
dzwon  po  lekcjach , dlaczego nie dzwonisz itp. 

 Nikt nie chodził głodny ,  na nowe buty zawsze miałam w portfelu, kiełbasa 
była z mięsa, pomarańcze inaczej pachniały, pijaczki zmykali gdzie popadnie na 
widok  Pana władzy , pracownik przed emeryturą był zatrudniony do lŜejszych 
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prac , nikt nie umierał ze strachu przed niepewnym jutrem , nikomu nie zabierali 
dzieci z biedy.  

 Ludzie byli uśmiechnięci , mniej zawistni, częściej się spotykali, mamy były po 
15 w domu, rozmawiały z dziećmi , bo nikt nie miał telewizora w swoim 
pokoju. 

 Pewnie , jak zawsze są plusy i minusy. 
24. Prl • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-21 09:16:41 
Czekało się na nowe powieści Lema i piosenki Niemena. W tv szedł Kabaret 
Starszych Panów, Ewa Demarczyk śpiewała Białoszewskiego: "do bryk 
sześciokonnych ścio konnych". 
śeby dowiedzieć się, co się dzieje, trzeba było nasłuchiwać Radia Wolna 
Europa, nie kaŜdy odbiornik miał ten zakres i rzadko które słowo przedzierało 
się przez charkot. Od starszych szeptem słyszało się słowa: Katyń, Jałta, 
Workuta, Berman. A o tym, co kto robił 10 czy 20 lat wcześniej, milczeli. 
Nouwinko! Przypomnij sobie, czym naprawdę Ŝyli ci "uśmiechnięci ludzie". 
25. Tak Wojtku!  • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-21 09:39:10 
Masz rację. Najgorsze było to co przedtem - lata czterdzieste i początek 
pięćdziesiątych, gdy wojna się skończyła ale dalej działy się rzeczy straszne. 
Wszyscy wyrzucamy je z pamięci, łatwiej myśleć o tym, co było trochę później, 
tamto pamiętamy jak zły sen. A przecieŜ snem nie było. O kaŜdej porze dnia i 
nocy mogli wpaść do domu uzbrojeni ludzie pod rozmaitymi pretekstami zrobić 
rewizję, czasem kogoś zastrzelić - jak zrobili to z sąsiadem z domu na 
przeciwko naszego. Z takiej "wizyty" mam pamiątkę: przeraŜona waleniem do 
drzwi zerwałam się gwałtownie (miałam chyba 4-5 lat) i przewróciłam na 
rozpaloną maszynkę elektryczną, którą dogrzewaliśmy mieszkanie. Przypomina 
mi o tym blizna na ręce, ale uciekam myślą od tej pamięci, jak wielu z nas. Nie 
chcemy pamiętać rzeczy okropnych, a to, co nastąpi później, jeśli jest odrobinę 
lepsze, otaczamy legendą, sublimujemy. Wszystko po to, by zwieść własną 
pamięć. 
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08 lutego 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (8) 

Anastazja (1)  

czyli jaka jestem śliczna, mądra, władcza i nadzwyczajnie odporna na mróz 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 1973 razy, od 2014-01-08 
 

         O zjawisku pisał Wojciech Jóźwiak 
tu:http://www.taraka.pl/limba_osho_i_epetycje , co skłoniło mnie do bliŜszego 
zainteresowania się tą ksiąŜką. Wprawdzie brak mi fachowego przygotowania, 
Ŝeby ją zrecenzować, ale chcę się podzielić niektórymi swoimi spostrzeŜeniami 
związanymi z jej lekturą. Jest to właściwie cykl ksiąŜek o Anastazji napisanych 
przez Władimira Megre, znanego rosyjskiego biznesmena, prezesa zarządu 
Międzyregionalnego Związku Przedsiębiorców Syberii. W latach 1994 - 1995 
zorganizował na swój rachunek dwie duŜe handlowe ekspedycje po rzece Ob na 
trasie Nowosybirsk - Salechard – Nowosybirsk. „Anastazja – dzwoniące cedry 
Rosji” jest jego pisarskim debiutem. Autor próbuje w niej przekonać 
czytelników, Ŝe, jak pisze: „Nie jestem z zawodu pisarzem i nie mam staŜu w 
literackim rzemiośle, dlatego powinienem przeprosić czytelników za styl moich 
wypowiedzi. KsiąŜka ta nie naleŜy do publicystyki, fantastyki czy przygody 
mimo nadzwyczajności opisywanych w niej wydarzeń. Nie udało mi się 
określić, jaki gatunek literacki reprezentuje”. 

         We fragmencie tym Megre bardzo sprytnie się zastrzega. Gdyby 
stwierdził, Ŝe jest to reportaŜ czy pamiętnik sugerowałby rzeczywistość 
opisywanych wydarzeń, gdyby zaś zaliczył swoje dzieło do fantastyki, 
sugerowałby wymyślenie opisywanego świata, tymczasem zapewne  ksiąŜki 
zawierają odpowiednie dozy jednego i drugiego. 

         Wprawdzie podróŜ ( w którą zainwestował ponoć cały swój kapitał – ale 
kto potrafi rozliczyć rosyjskich businessmanów?) przyniosła Megremu straty 
finansowe, niemniej uczyniła go sławnym autorem do chwili obecnej 10 tomów 
„Anastazji”. MoŜliwe, Ŝe przyniosły mu one znaczące zyski, na pewno większe 
niŜ sklepik zainstalowany na statkach.. 

         W rozdziale „Dzwoniący cedr” autor opisuje pewną legendę związaną z 
rzekomo niezwykłymi właściwościami pewnej odmiany cedru. NaleŜy go ściąć, 
pociąć na drobne kawałki, kawałki te rozdać i przy zachowaniu pewnego rytuału 
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nosić na piersi. W ciągu trzech miesięcy nastąpić ma za sprawą tych kawałków 
znaczna poprawa stanu zdrowia. Jego energia oprócz tego przynosi poprawę 
stosunku do świata, wzmaga Ŝyczliwość a takŜe przyciąga do człowieka 
sukcesy. Powoduje, Ŝe przyjemnie pachną Właściciel takiego kawałka cedru, 
pewien starzec przeŜył 119 lat. Teoretycznie uzasadnia on działanie drzewa tak: 

         „Cedr Ŝyje pięćset pięćdziesiąt lat. Milionami swoich igieł-liści w dzień i 
w nocy łapie i wchłania w siebie jasną energię, całe jej widmo. W czasie Ŝycia 
cedru przechodzą nad nim wszystkie ciała niebieskie, powrotnie odbijając 
promienie ku ziemi. Wyobraź sobie, Ŝe nawet maleńki kawałek cedru ma więcej 
energii niŜ wszystkie razem, stworzone przez człowieka, nośniki energii. Cedr 
za pośrednictwem kosmosu przyjmuje wychodzącą od człowieka 
energię, przechowuje ja i oddaje wtedy; kiedy jej brakuje w kosmosie, a więc w 
człowieku i we wszystkim, co Ŝyje i rośnie na ziemi.” 

         „Kiedy drzewo osiągnie pięćset lat Ŝycia, zaczyna dzwonić. W taki sposób 
daje znak, Ŝe moŜna wykorzystać nagromadzoną w nim energię. Taki cedr 
dzwoni przez trzy lata. Po tym czasie, jeŜeli nikt go nie znajdzie, a tym samym 
cedr nie będzie miał moŜliwości oddania nagromadzonej przez kosmos energii 
bezpośrednio człowiekowi, zacznie ją gubić, spalając w sobie. Męczący proces 
spalania – umierania cedru trwa dwadzieścia siedem lat.”  

          Wojciech Jóźwiak twierdzi, Ŝe tłumacz pomylił cedr z limbą, bowiem 
prawdziwe cedry nie występują na Syberii, a mianem tym Rosjanie nazywają 
wiele gatunków iglaków, ale jak go zwał tak go zwał – sądzę Ŝe nie gatunek 
drzewa jest tu najwaŜniejszy. 

         Podobną historię przeczytałam jakiś czas temu w powieści chińskiego 
pisarza (?), gdzie jeden z bohaterów znajduje śpiewające drzewo, z którego 
moŜna sporządzić nie mające sobie równych instrumenty muzyczne. Dzieje 
wyciętej z tego drzewa deski są przewodnim motywem ksiąŜki. A więc motyw 
ten spotyka się w literaturze (zapewne za pośrednictwem legend) takŜe w 
kulturze innych krajów. 

         Mimo takiego świadectwa i zaangaŜowania całego majątku w 
przedsięwzięcie, Megre nie decyduje się ściąć tego drzewa z banalnego powodu, 
Ŝe zatrzymanie statku na trzy doby, potrzebne na wycieczkę, przyniosłoby 
ogromne straty. A przecieŜ miała to być podobno wyprawa handlowo - 
badawcza, w celu nawiązania kontaktów, z natury rzeczy zakładająca zmiany 
planów statek był jednym z trzech, no i businessmanowi angaŜującemu swój 
majątek w taką wyprawę przydałoby się przyciągnięcie sukcesów. Tu mała 
dygresja: Obecnie w Niemczech prowadzi działalność osoba, która twierdzi, Ŝe 
dysponuje programem komputerowym skanującym dogłębnie człowieka a 
ponadto przyciągającą sukcesy. Podobnie jak cedr – tyle Ŝe nie pachnie. 
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         Decyduje się na wyprawę po cedr w następnym roku ale jest śledzony i 
podsłuchiwany. Nie odnajduje starców, ale spotyka swoją bohaterkę, syberyjską 
dziewczynę, Anastazję. 

         Nie jest ona typowym „dzieckiem natury” choć z naturą jest silnie 
związana. Podobnie jak Nszo-czi, siostra Winnetou z powieści Karola Maya ma 
stanowić wzór indiańskiej dziewczyny, tak w załoŜeniu Anastazja ma 
ucieleśniać ideał syberyjskiej piękności, niezaleŜnej, panującej nad naturą i 
męŜczyznami z otoczenia. Nie jest ubrana jak normalne syberyjskie niewiasty, 
twarde, zahartowane, pracowite; nosi stroje stylizowane na ludowe ale 
podkreślające jej urodę. W tym celu musi być nadzwyczajnie odporna na zimno, 
inaczej, bez waciaka  nie mogłaby panować nad męskimi (i autora) zmysłami. 

         Pierwsze spotkanie z autorem wygląda normalnie – dziewczyna nosi 
kufajkę, kalosze i chustkę przykrywającą czoło. Zachowuje się jednak jak dama 
podsuwając rękę do pocałunku.  

         Po kilku kilometrach spaceru przez las chowa ubranie w dziupli drzewa 
zostając w niewiele zakrywającej lekkiej sukience, prawdopodobnie po to, by 
zawrócić w głowie autorowi, poniewaŜ pierwsza próba przytulenia dziewczyny 
kończy się dlań napadem dzikiego lęku aŜ do utraty przytomności. Dziewczyna 
boso śmiga przez bór niosąc w dodatku torbę faceta (po to chyba, Ŝeby pokazać 
czytelnikowi iŜ robi wszystko na odwrót niŜ zwykłe kobiety). Dlatego teŜ nie 
ma mieszkania, sypia w norach zwierząt, takŜe w towarzystwie niedźwiedzia 
(prawdziwego), a wiewiórki przynoszą jej orzeszki cedrowe lub suszone grzyby 
(!) na jedno pstryknięcie palcami. Jednym słowem dzika i piękna – choć raz była 
nawet w samej Moskwie, na którą to podróŜ zarobiła zbieraniem jagód i 
grzybów. 

         Anastazja ma wiele umiejętności i niezwykłe zdolności. Widzi „z duŜej 
odległości” co robią róŜni ludzie i otaczające ich zdarzenia, moŜe „modelować 
przyszłość”. Na odległość  poprawia humor Ŝonie autora stosując  „ogrzewanie 
swoim promieniem”. Potrafi takŜe róŜne rzeczy przydatne w zwykłym Ŝyciu. 
Śpiewa głosem Ałły Pugaczowej (zastępując niepotrzebne jej radio czy 
telewizję), pokazuje swoje umiejętności jako treserka dzikiej wilczycy. 
Wreszcie wykorzystuje (lub narzuca) moment gdy autor odczuwa chęć 
posiadania syna i pozwala na stosunek, po czym okazuje się, Ŝe była dziewicą. 

         I nagle, wśród tych wszystkich opisów realizacji odwiecznych marzeń 
człowieka o współŜyciu z przyrodą i osiągnięcia ideału zjednoczenia z nią 
zaczyna być groźnie. Anastazja staje się mentorką swoiście pojętej moralności. 
Autor pyta: 

        „ — Wynika z tego, Ŝe zwykły seks, twoim zdaniem, to coś złego? 
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         — Bardzo złego. On odwodzi człowieka od istoty. Niszczy rodziny. 
Odchodzi donikąd ogromna ilość energii” — oświadcza Anastazja i ciągnie 
dalej: „Celem prawdziwej piękności jest urodzić i podtrzymywać w męŜczyźnie 
ducha poety, mistrza sztuki i twórcy. W tym celu sama kobieta powinna być 
czysta.” 

         Gdzieś juŜ to słyszałam i wcale mi się nie podobało. W dodatku okazało 
się, Ŝe dziewczyna korzystając z okazji, bez pytania o zgodę wymodelowała 
osobowość bohatera opowieści: Mam nadzieję, Ŝe nie samego Władimira. 

          „— Co tyś zrobiła?! 

          — Teraz juŜ nie moŜesz uprawiać tego zgubnego seksu. 

Straszna myśl jakby prądem uderzyła we mnie, zaczęła przeganiać śliczne 
uczucie narodzone nocą. 

         — Coś ty zrobiła, Anastazjo?! Co? Ja teraz... I co teraz?! Jestem 
impotentem?! 

         — Przeciwnie, stałeś się teraz prawdziwym męŜczyzną. Ale zwykły seks 
będzie odtąd dla ciebie wstrętny. Nie da tobie tego, co juŜ przeŜyłeś, a te 
odczucia będą moŜliwe tylko w wypadku chęci poczęcia dziecka i 
tylko wówczas, gdy kobieta będzie miała takie samo pragnienie. Będzie ciebie 
kochała prawdziwie. 

          — Kochała? W takich warunkach... Przez całe Ŝycie tylko kilka razy 
moŜe się to zdarzyć... 

          — Tego wystarczy, Ŝeby całe Ŝycie być szczęśliwym, zapewniam cię. 
Zrozumiesz.” 

         A więc odtąd ma być przymusowo „po boŜemu” z kaŜdą kobietą. A jeśli 
ona albo ona są bezpłodni? Albo inne przeszkody nie pozwalają posiadać dzieci 
lub determinują sprowadzenie na świat nieszczęśliwych i chorych istot? Czy 
Anastazja uleczy je na odległość? I na pewno tego nie wystarczy, Ŝeby całe 
Ŝycie być szczęśliwym. 

         Anastazja zaczyna być groźna, prawie jak KGB. Jakie to szczęście, Ŝe oni 
chyba nie potrafią jeszcze tak „modelować rzeczywistości”! 

cdn 
Katarzyna Urbanowicz 
1. Po co kije w mrowisku ezoteryka • autor: Mikado (Robert)2014-02-08 
20:24:53 
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Jeszcze nie wiem, po co Autorka, a częściowo odtwórczyni tekstu starła się z 
"ikoną "obecnej ezoteryki". MoŜe to juŜ przyszedł czas na rozliczenie 
Wladimira za kaŜdy przecinek. Czy aby jest prawdziwy? Pewnie przeliczyła 
Pani sobie, ilość osób,  które przeczytały ten pierwowzór do naśladowania i 
trzymali nasiona cedru we własnej ślinie przed wysianiem, aby zakiełkowały 
wraz z ich informacją wzrastając Drzewo Rodowe. Mogą Panią słownie 
zlinczować. Czy jest Pani na to otwarta? Proszę się przyznać, czy nie chciałaby 
Pani, aby wiewiórki przynosiły jej orzeszki cedrowe lub suszone grzyby do 
dziupli. Miodzio, prawda? Wydaje się jednak, Ŝe autorka mogłaby się więcej 
wysilić i wejść w głębszą dyskusję z ideologią anastazjową, bo po przeczytaniu 
pierwszej części tekstu z zachęceniem "cdn" będący raczej obietnicą oddalającej 
się "wisienki". Pani Katarzyno, chciałbym się mylić i dalej przeczytać róŜne 
wywody dyskusji filozoficzno-duchowej coś na miarę analizy Harry Potter'a 
przez grono szanujących się fizyków lub bardziej naukowa "Alicja w Krainie 
Kwantów" Gilmore'a. Miła Autorko proszę, aby kolejna część nie była 
streszczeniem czy esejem typu "hajda na gendera".  Tytuł jednak juŜ mówi, Ŝe 
im dalej w las, to TYM ... właśnie czym trąci? Łącząc wyrazy z szacunkiem, 
czekam na dalszy ciąg.  
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http://www.taraka.pl/anastazja_2 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (9) 

Anastazja (2)  

czyli skąd człowiek powinien czerpać swoją wiedzę o świecie 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 2117 razy, od 2014-01-08 
 

         Anastazja udziela Megremu wielu wskazówek jak uprawiać rośliny. Część 
z nich są to wskazania magiczne i nie będąc rolniczką, nie sprawdziwszy na 
własnej działce, której juŜ nie mam i której do uprawy brak mi sił, nie mogę się 
wypowiadać na temat skuteczności zaleceń. Jednak juŜ co do idei i załoŜeń – 
uwaŜam Ŝe mam do tego prawo uzyskane na drodze zdrowego rozsądku, 
własnych przemyśleń i niewielkiego doświadczenia kogoś, kto ma Ceres na 
ascendencie. 

         Anastazja hołduje przekonaniu, Ŝe celem kaŜdej rośliny jest słuŜenie 
ludziom: „Wydane płody są przeznaczone dla zabezpieczenia Ŝycia człowieka” 
— oznajmia stanowczo. „Dlatego nasionko od samego początku powinno 
wiedzieć wszystko o tych chorobach, Ŝeby w procesie swojego dojrzewania 
nasyciło przyszłe płody wszystkimi niezbędnymi składnikami, potrzebnymi 
bezpośrednio do leczenia konkretnej osoby i konkretnej choroby albo kilku 
chorób, jeśli się objawiły, lub istnieje do nich skłonność.” Stąd wiele jej 
wskazań związanych z hodowlą roślin typu: trzymanie ziarenka w ustach co 
najmniej 9 minut przed posadzeniem, ogrzewanie ziemi własnymi stopami 
miejsca na siew i uklepywanie ziemi palcami bosych nóg, czy teŜ podlewanie 
roślin wodą z mycia nóg (aby nasionko i roślina „poznało” dolegliwości jego 
„pana (pani)”. „Anastazja twierdzi, Ŝe płody wyhodowane z nasionka w taki 
sposób i uŜywane przez człowieka–hodowcę są zdolne wyleczyć go absolutnie z 
wszelkich chorób, znacznie zahamować starzenie się organizmu, pozbawić 
złych nawyków. Wielokrotnie zwiększają zdolności umysłowe siewcy i dają 
zaspokojenie duchowe.” 

         Pogląd, Ŝe Ziemia ze wszystkimi roślinami i zwierzętami została oddana 
we władanie ludziom jest mocno kontrowersyjny, mimo forsowania go przez 
chrześcijaństwo i nie do udowodnienia. Poza szczerymi chęciami zapanowania 
nad wszystkim, co nas otacza, człowiek nie ma Ŝadnego racjonalnego argumentu 
przemawiającego za tym przekonaniem, bowiem doświadczenia raczej 
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skłaniają  nas do uznania, Ŝe przyroda pozostawiona sama sobie lepiej daje sobie 
radę niŜ pod naszym, nie zawsze światłym, kierownictwem. 

         Anastazja opisuje radość o poranku i tu moŜna jej wierzyć. To wszystko, 
co skłania nas, mieszczuchów do cięŜkiej pracy na własnym skrawku ziemi w 
chwilach wolnych od obowiązków zawiera właśnie ten fragment. Chodzenie 
boso po rosie, słuchanie śpiewu ptaków, przeciąganie się po skrawku trawnika, 
wręcz tarzanie się po nim, polewanie się wodą (bez wycierania) i inne tego typu 
przywołane w piosence 
http://www.youtube.com/watch?v=jgHDhFQdqRY dodaje nam sił, zanim nie 
ogarnie nas przymus racjonalnych zachowań i sprostania wyzwaniom naszej 
egzystencji. 

         Postulat Ŝywienia się płodami własnej działki jest godzien ze wszech miar 
poparcia — nic bowiem nie smakuje tak jak to, co sami wyhodowaliśmy, 
choćby było małe, pokręcone i nieurodziwe, zawsze podoba się najbardziej. 
KaŜdy działkowicz z zapałem godnym świętej sprawy będzie udowadniał 
wyŜszość własnych płodów, chociaŜby z powodu wewnętrznego parcia na 
udowodnienie racjonalności swoich zachowań. 

         Ale juŜ nie do końca ufam zaleceniu, Ŝe naleŜy pogryzać, co nam się trafi 
po drodze, bo moŜna na przykład sięgnąć po jagody cisu, coś, co uwaŜamy za 
surojadkę albo ziarno zboŜa zanieczyszczone sporyszem (sama takie widziałam 
na polu parę lat temu wstecz). Pięknie pachnąca konwalia moŜe skłonić nas po 
zebraniu bukieciku do pogryzienia paru kwiatków (co sama dawno temu 
zrobiłam), na szczęście jest zbyt gorzka, Ŝeby zjeść ilość zdolną nam 
zaszkodzić. Nawet jedząc leśne jagody (czarne borówki) moŜna zachorować na 
bąblowicę wskutek zanieczyszczenia ich odchodami lisów zawierających 
zarodźce tasiemca wielogłowego. 

         Im bardziej wgłębiam się w opowieść o Anastazji, tym bardziej pamięć 
przywołuje studiowane kiedyś dzieła literackie zaliczane do gatunku „utopii”. 
Nazwa będąca obecnie synonimem tęsknoty i poszukiwań lepszego świata 
pochodzi od ksiąŜki Tomasza Morusa „Utopia” wydanej w 1516 roku 
przedstawiającej projekt idealnego ustroju politycznego. Do tego rodzaju 
zaliczamy teŜ staroŜytne „Państwo” Platona, „Miasto Słońce” Campanelli, a 
wiele ksiąŜek zawiera w sobie utopijne rozwaŜania, lub wręcz ociera się o nie. 

         Czytając te teksty, nauczeni dwudziestowiecznymi próbami realizacji 
lepszego świata i świadomi do czego próby wcielenia utopii w Ŝycie 
doprowadziły, jakie nieszczęścia przywołały (i przywołują nadal – vide Korea, 
czy niedawna KambodŜa/Kampucza pod rządami Pol Pota i Yenga Sary – 
wychowanków francuskich egzystencjalistów z Jeanem Paulem Sartrem na 
czele) staramy się odgadnąć jakie piekło tkwi za sielskimi obrazkami 
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serwowanymi czytelnikowi „Anastazji”. Przywykła do poznawania autorów po 
ich tekstach i szukania w nich „drugiego dna” odczuwam mrowienie na myśl, Ŝe 
wielu ludzi moŜe zostać zwiedzionych na manowce urodą opisywanego świata, 
co zresztą widać po niektórych postach w Facebooku. Nie tak dawno 
przeczytałam artykuł i posty o szkodliwości spoŜywania pokarmów 
przygotowywanych przez ludzi w depresji, złym humorze lub niewystarczająco 
dobrych. Mogłaby to śmiało być wypowiedź Anastazji — zresztą coś takiego w 
ksiąŜce teŜ wyczytałam. 

         Wyobraźmy sobie teraz współczesną fabrykę produkującą jakąkolwiek 
Ŝywność: zakłady mięsne, mleczarnie, wytwórnie konserw, wielkie szklarnie itp. 
Ilu tam pracuje ludzi z róŜnymi dolegliwościami, niezadowolonych, myślących 
o osobistych kłopotach, niskiej pensji, perspektywie utraty pracy, złych o coś na 
rodzinę  czy bliskich?! Lub po prostu wkurzonych na wszystko. Gdyby to była 
prawda, wszyscy bylibyśmy juŜ nieuleczalnie chorzy od ich złych emocji. A 
moŜe juŜ jesteśmy i dostrzegamy chorobę tylko tam, gdzie dostarczona nam 
Ŝywność została skaŜona lub była zepsuta? Tak czy inaczej zmiana tego stanu 
rzeczy jest po prostu nierealna. Chyba, Ŝe bezrobocie będzie na tyle powszechne 
iŜ kaŜdy zatrudniony zwariuje ze szczęścia na myśl, Ŝe ma pracę. Ale i tak jego 
zadowolenie potrwa zaledwie kilka dni, nie więcej. 

         Najgorzej, Ŝe uprawianie własnego ogródka (czym pocieszał się 
filozoficznie nastrojony Kandyd i dziesiąta woda po nim – Anastazja) nie jest 
Ŝadnym wyjściem dla nakarmienia miliardów ludzi i zwierząt na Ziemi. 
NaleŜałoby po prostu większą część ludności świata pozabijać (czego moŜe za 
nas czasem dokonać natura), a dopiero z pozostałymi budować nowy, lepszy i 
sprawiedliwszy świat – co jest wyjściem oczywiście nie do przyjęcia. 

         Wiedząc, Ŝe Anastazja (a właściwie jej autor) nieuchronnie zmierza ku 
propagowaniu kolejnej utopii, zastanawiam się, czy coś w niej przypadkiem nie 
spowoduje lawiny nie do odwrócenia. Wszak Hitler zaczynał od mało 
interesującego niszowego wytworu mózgu własnego, z zastosowaniem 
zasłyszanych czy przeczytanych elementów i dziś wiemy do czego to 
doprowadziło. Wiemy teŜ jak bardzo bonzowie tamtych czasów cenili ezoterykę 
i fantastykę i Ŝe nic w nich nie skłoniło ich do opamiętania. Włodzimierz Megre 
jest załoŜycielem ruchu propagującego zakładanie tzw. „rodowych siedlisk” – 
czegoś w rodzaju ekologicznych wiosek, a więc utopijna ksiąŜka zaczyna 
obrastać realną działalnością. Miał w tym swoich niechlubnych poprzedników: 
wspomnianego Pol Pota, który takŜe wyszedł od postulatu samowystarczalności 
wsi, zakładania wiejskich komun i upraw prowadzonych średniowiecznymi 
metodami. 

         Niektórzy czytelnicy oczekują ode mnie głębokich przemyśleń (nie mam 
pojęcia czemu nazywają mnie „ikoną ezoteryki”???) i są srodze zawiedzeni, Ŝe 
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szukam dziury w całym w sposób przyziemny i niezbyt efektowny. Nie tędy 
droga – mili czytelnicy – głębokie naukowe dyskusje nie interesują zwykłych 
ludzi, a oni właśnie najczęściej padają ofiarą utopii. Naukowcy podąŜają dopiero 
za nimi w następnej kolejności. Przekonanie kogoś o utopijności rozwiązań 
powinno zawsze zaczynać się od rozwaŜań nad szczegółami, drobnymi z pozoru 
ale właśnie one są w stanie obnaŜyć miałkość i niewykonalność zamierzeń. 

         Po tej dygresji, której nie mogłam sobie odmówić, wracam do Anastazji, 
rzekomego dziecka natury i podąŜam w ślad za jej tokiem myślenia, jak 
myśliwy studiujący z zapałem odchody zwierząt celem poznania ich charakteru i 
zwyczajów, nie bacząc na to, Ŝe wydają niemiłą woń. 

         Anastazja ma wyraziste poglądy na wychowanie dzieci (mimo, Ŝe ich 
jeszcze nie miała). Z niektórymi moŜna się zgodzić, z innymi nie, jednak błąd 
tkwi gdzie indziej. KaŜda matka i ojciec wiedzą, Ŝe dziecko od dziecka róŜni się 
jak człowiek od człowieka. Wpływ na to, co dzieci robią, jak myślą, czym się 
interesują, co chcą, a czego nie chcą  jest o wiele mniejszy niŜ ludziom się 
wydaje. Dzieci kształtują rodzice tylko w niewielkim stopniu, w nieco 
większym środowisko, w którym przebywają (głównie rówieśnicy), a w jeszcze 
większym cechy wrodzone lub nabyte na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Tak 
przynajmniej mówi praktyka. Z moich doświadczeń wynika, Ŝe rodzice mają 
pewien wpływ tylko na zainteresowania dzieci, a i on wcześnie się kończy. 
Wskazówki Anastazji są więc tylko zbiorem poboŜnych Ŝyczeń, poniewaŜ nie 
mówi ona rodzicom co mają zrobić gdy dziecko stawia rodzicom opór. 

         W powieści „Tuba i znaczenie nocy” irańskiej autorki Shahrnush Parsipur 
odnalazłam bardzo głęboką refleksję, związaną z rozwojem wyobraźni i wiedzy 
o świecie bohaterek, kobiet izolowanych od świata, niepiśmiennych, które swoją 
wiedzę o nim czerpią z podsłuchanych fragmentów jakichś rozmów, strzępków 
informacji uzyskanych przypadkiem. Wiedza ta wcześnie zaczyna tak bardzo 
rozmijać się z rzeczywistością, Ŝe staje się całkowicie nieprzydatna, 
anachroniczna, błędna, często schizofreniczna i wypacza osobowość kobiet w 
stopniu tak wielkim, Ŝe zastanawiamy się czy bohaterki tej powieści są jeszcze 
istotami społecznymi. 

         Model wychowawczy jaki prezentuje i zaleca Anastazja, to właśnie takie 
oderwanie od świata i Ŝycia. Dziecka jej zdaniem powinno się uczyć uprawy 
roślin, a cała wiedza niezbędna dla rozwoju człowieka sama przyjdzie w 
stosownym czasie. Mój BoŜe! ToŜ właśnie Pol Pot po powrocie ze studiów we 
Francji nauczał w szkole średniej przedmiotu związanego z biologią upraw ryŜu 
i dla świata lepiej by było, aby z przedmiotów rolniczych nie wnioskował o 
poŜądanym rozwoju świata ludzi! 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 



 73

1. "weganie" • autor: diwrad2014-02-09 15:02:06 
Z tego co pamiętam, to np. scjentologia powstała w wyniku zakładu. Podrzędny 
pisarz SF, załoŜył się z kolegą przy butelce whisky o sto dolarów, Ŝe bodaj w 
rok stworzy religię, która przyniesie mu określony przez zakład dochód. Rano 
wstał, jak moŜna przypuszczać jeszcze na kacu, opisał cele, status, załoŜenia itd. 
Po upływie wyznaczonego terminu okazało się, Ŝe stówa kolegi jest bardzo 
skromnym dodatkiem do uzyskanego wyniku... Ale miał on teŜ za sobą coś, co 
niby moŜna określić jako terminowanie... Był bowiem uczestnikiem rytuałów 
swojego przyjaciela (scjentolodzy twierdzą, Ŝe szpiegował go dla rządu) - 
ucznia Crowleya i bardzo zdolnego inŜyniera od  napędów rakietowych, który 
zwariował podczas misterium poczęcia księŜycowego dziecka, kiedy to 
rzekomo otworzył kosmiczny portal dla bliŜej niezidentyfikowanych sił 
kosmicznych pokroju Cthulhu Lovecrafta... Być moŜe myli mnie pamięć i 
faktografia, ale zdaje się, Ŝe sam Crowley podsumowywał te działania w jednej 
z kartek wysłanych do znajomego, w której pisał mniej więcej coś w tym stylu: 
bladego pojęcia nie mam, o co chodzi tym skończonym idiotom... 
 
W kaŜdym razie te i podobne historie, prowadzą mnie skojarzeniem do wpisu z 
facebooka, który odkryłem na portalu "wiocha.pl.": 
 
"Jest tak sprawa, mój dwuletni synek nie chce przejść na wegetarianizm, 
staramy się z Ŝoną go przekonać, ale nie udaje nam się. Czy sądzicie, Ŝe jeśli nie 
uda nam się go zmusić do wegetarianizmu, to rozsądnym będzie oddanie go do 
adopcji? Zwyczajnie nie chcemy z małŜonką mieć syna - barbarzyńcy i 
odczuwamy dyskomfort z powodu mieszkania pod jednym dachem z kimś nie 
rozumiejącym cierpienia zwierząt. Prosiłbym o powaŜne odpowiedzi. 
pozdrawiam". 
 
Po prostu nie sposób traktować tego powaŜnie... A ściślej mówiąc, nie 
dysponuję niestety majątkiem Toma Cruise'a, by rozpocząć budowę schronu 
celem zabezpieczenia się przed kosmiczną inwazją... MoŜe więc wypada 
poszukać dzwoniącego cedru..? 

Popraw     Usuń 

 
2. Przykro mi • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-09 15:21:35 
Ani dzwoniące cedry ani wegeterianizm ani inne "wynalazki" fantastów nas nie 
uleczą. Nawet schrony zabezpieczające przed kosmiczną inwazją (czy wojną 
atomową - które budowano za PRL) przed niczym nas nie zabezpieczą. Jedyne, 
co nam moŜe pomóc to zdrowy rozsądek  (niekoniecznie chłopski) - a ten 
dostępny jest za darmo. No i wyszukiwanie podobnych idiotyzmów, jaki wyŜej 
przytoczyłeś. 
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3. Gratuluj ę udanej wyprawy! • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-10 09:57:09 
Kasiu, gratuluję udanej wyprawy na wrogi teren mentalnej przestrzeni 
wygenerowanej przez Megrego. 
Sam nie miałem dość samozaparcia, Ŝeby czytać tę pseudologię. 
Co do Megrego i jego "dzieła", to nie cierpię kłamczuchów, a tym bardziej 
hucpiarzy. 
Btw. Porównywanie Megrego z Joanne Kathleen Rowling (autorki cyklu o 
Harrym Potterze) jest krzywdzące dla Rowling, bo przecieŜ ona nie wmawiała 
naiwnym spośród swoich czytelników, Ŝe Hogwart istnieje (gdzieś w Szkocji?) i 
Ŝe mają zakładać "potterowskie osady" i leczyć się róŜdŜkami. Megre z tym co 
robi budzi we mnie wstręt. 
4. Sama zastanawiam się • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-10 10:42:34 
Sama zastanawiam się, czemu zmusiłam się do czytania tej literacko 
nieporadnej bzdury i znajduję tylko jedną odpowiedź: pewne zdania i sugestie, 
zawarte w takich "wytworach okołoliterackich" mają niesamowitą zdolność 
mnoŜenia się niczym muchy w upale w zamkniętym pomieszczeniu. 
Rozpowszechniane (smakowitości dostępne powszechnie w FB!) w oderwanych 
od siebie porcjach nie budzą zastrzeŜeń i nie skłaniają do przemyśleń. 
Tymczasem zebrane razem są groźną bronią, systemem piorącym mózgi w 
sposób podstępny i niezauwaŜalny. Dlatego mam zamiar zmusić się jeszcze 
trochę i jeden z takich systemów opisać i skomentować (choć nie podejmuję się 
przeczytania wszystkich 10 tomów - to byłby juŜ masochizm). Dzięki Wojtku za 
uznanie! 
5. Kto? • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-10 21:26:25 
Kto to, Kasiu: 
Rampa? 
Spalding? 
Marciniak? 

Popraw     Usuń 

 
6. Nie mam pojęcia • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-10 21:32:09 
O co chodzi? Kojarzę tylko teatr Rampa - reszta mi nic nie mówi 

Popraw     Usuń 

 
7. Co ten test... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-10 21:38:29 
Co ten test ma pokazać? 
 

Popraw     Usuń 
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8. E to nic • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-10 21:41:55 
Poczekam, aŜ przeczytasz owe mniej niŜ 10 tomów i zrecenzujesz :) 
 
TeŜ by warto wziąć na recenzjo-ząb "Rozmowy z Bogiem" Walscha i "Kurs 
cudów" Schucman. ChociaŜ nie wiem, czy czasem autorzy (przekaziciele?!) 
tamtych dzieł nie obłoŜyli ich klątwą przeciw recenzentom, tak jak zrobił 
Crowley z "Księgą Prawa". (Nie wiem, czy nawet Fronda odwaŜyła się 
kiedykolwiek recenzować/ komentować/ krytykować "Liber Legis". Bo strach 
bierze, oj bierze.) 

Popraw     Usuń 

 
9. Postaram się zdobyć te pozycje • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-10 
22:00:33 
"Kurs cudów" mam nawet w wersji elektronicznej, ale jakoś na wstępie mnie 
coś zniechęciło. Mam zawsze duŜo lektur do przeczytania, więcej niŜ 
moŜliwości. Klątw się nie boję, nie wnikam tak głęboko w obce światy. W 
kaŜdym razie nie przytrafiło mi się nic niepokojącego z tego sektora. Co do tych 
trzech słów, to cieszy mnie, Ŝe to nie z dziedziny sportu - poległabym 
natychmiast na szczegółach. 
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http://www.taraka.pl/anastazja_3 
 
11 lutego 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (10) 

Anastazja (3)  

czyli jakie stresy płyną z wciskania ludziom kitu 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 1 razy, od 2014-02-11 | cały blog/serial: 2551 razy, od 2014-01-08 
 

         Mieszanie prawdy lub prawdopodobnych sugestii z wymysłami i 
kłamstwami jest od dawna znaną taktyką handlową. Dlatego, jak kaŜdy 
prywatny detektyw powinniśmy zadać sobie kilka podstawowych pytań, 
rozjaśniających pole naszych badań. Komu to słuŜy? Jaki jest prawdopodobny 
cel, który pragną osiągnąć ci, którzy do czegoś nas namawiają lub coś 
zachwalają? Ile w ich opowieściach jest rzeczy sprawdzonych? (przy czym całą 
resztę naleŜy traktować z nieufnością). Ile rzeczy jesteśmy w stanie sami 
rozpoznać i potwierdzić? I wreszcie – jeśli jesteśmy osobami mającymi coś 
wspólnego z ogólnie pojętą ezoteryką, a więc wraŜliwość na wewnętrzny głos i 
intuicję – co nam ta intuicja podpowiada? Ten ostatni głos powinno się takŜe 
traktować nieufnie gdy nawołuje nas do całkowitej akceptacji cudzych 
przekazów, ale jako pełnoprawną wskazówkę gdy „coś nam nie gra” w 
całokształcie sprawy. Intuicja jest wiedzą gromadzoną przez całe nasze Ŝycie i 
tak głęboko w nas wrosłą, Ŝe nie sposób prześledzić toku naszego rozumowania. 
Rozwiązanie wyskakuje jak diabełek z pudełka, jest jednak rezultatem 
błyskawicznie przebiegających procesów naszego umysłu, a zwłaszcza 
dokonywania porównań, odkrywania analogii i podobieństw, statystycznych 
prawidłowości w zjawiskach, z którymi kiedyś zetknęliśmy się. Dlatego im 
dłuŜej Ŝyjemy, im więcej mamy róŜnorodnych doświadczeń, tym nasza intuicja 
jest lepsza. KaŜdy z nas w swoim Ŝyciu styka się z próbami oszukiwania go i w 
tych wypadkach intuicja jest niezastąpiona. Jeśli jednak w równej mniej więcej 
mierze doznajemy od otoczenia prób oszukania i okazywanego zaufania, 
moŜemy być pewni, Ŝe miara, którą zastosujemy będzie dobra i akuratna. Jednak 
intuicji nigdy nie naleŜy traktować jako dowodu tylko jako jedną z poszlak. 

         OstrzeŜona przez moją intuicję, mimo niechęci do dalszej lektury, 
nauczona, Ŝe gdy się coś zaczęło, naleŜy dokończyć, przystępuję do dalszej 
lektury „Anastazji”. 
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         Megre wraca do zarzuconej chwilowo roli businessmana i postanawia 
wykorzystać zdolności dziewczyny do wymyślenia przedsięwzięcia, które 
przyniesie dochód jemu, jej i ... Rosji. Przedsięwzięcie to ma dotyczyć 
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza o kilkadziesiąt procent. Nie 
wypowiadam się na temat pomysłu zbierania za pomocą swoistego filtra w 
przednim zderzaku samochodu zanieczyszczonego powietrza i oczyszczania go 
(chociaŜ o ile wiem, zanieczyszczone powietrze pochodzi z rury wydechowej 
umieszczonej nie bez powodu w tylnej części samochodu) choć wątpię 
oczywiście w to, Ŝeby tak prosty pomysł, jeśli byłby realny nie został juŜ 
wymyślony i zastosowany. Skądinąd wiem teŜ, Ŝe próby ograniczenia emisji 
spalin są stosowane, ale dość kosztowne i ograniczają moŜliwe osiągi pojazdów. 
Tak więc coś za coś. 

         Ciekawsze jest zabezpieczenie interesów Rosji w tym przedsięwzięciu – 
bowiem wszystkie kraje świata mają Rosji płacić za ten wspaniały wynalazek! 
W dodatku dobrowolnie (choć pod przymusem). Oczywiście Anastazja nie 
widzi potrzeby posługiwania się prawami patentowymi. Po prostu kto odmówi 
zapłaty Rosji za ten wspaniały pomysł, zbankrutuje. Zwyczajnie: „...warunki 
ułoŜą się wokół tych oszustów w taki sposób, ze zbankrutują” 

         To juŜ kolejna groźba Anastazji, tym razem nie wobec męŜczyzny 
uprawiającego seks bez zamiaru poczęcia, a totalitarna groźba wobec całego 
świata. Jeśli bowiem Anastazja wpadnie na pomysł, Ŝe kraj jej potrzebuje więcej 
pieniędzy, aby zapewnić w Rosji skuteczniejszą ochronę przyrody i jeśli ma ona 
środki pozwalające na egzekwowanie swoich pomysłów wobec świata, to w 
jakimś momencie moŜe przyjść jej do głowy, Ŝeby w tym celu nałoŜyć 
gangsterski haracz na pozostałą część mieszkańców Ziemi, a poniewaŜ 
zapewnie uznaje zasadę, Ŝe „cel uświęca środki”, nie będzie się patyczkowała z 
opornymi. Na szczęście zdrowy rozsądek podpowiada mi, Ŝe Anastazja, póki co, 
nie ma Ŝadnych środków, Ŝeby wpływać na losy świata. Ubocznym produktem 
tej ksiąŜki jest dowodne ukazanie, Ŝe totalitaryzm w Rosji ma się dobrze i 
kwitnie, przynajmniej w mózgach jej mieszkańców. No i nowatorskie 
połączenie wolnego rynku z totalitaryzmem, jako wynalazek tamtejszych sfer 
businessowych. 

         Mimochodem Anastazja stwierdza (pochwalona, Ŝe myśli i liczy szybciej 
niŜ komputer), Ŝe „W komputerze brakuje najwaŜniejszego. Tym 
najwaŜniejszym są uczucia.” 

         Mogę więc popuścić cugli swojej wyobraźni, kształconej wczesną 
literaturą SF na temat tego, co brakuje komputerowi i z całą mocą oraz 
pewnością stwierdzić, Ŝe na pewno nie uczuć. WyposaŜenie komputera w 
uczucia byłoby początkiem zagłady Ziemi i nas, mieszkańców. Nie trzeba 
zbytnio fantazjować, Ŝeby wyobrazić sobie superkomputer sterującymi całością 
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energetyki państwa ogarnięty wściekłością na kogoś lub coś! Nawet ludzie, od 
urodzenia i pokoleń wyposaŜeni w emocje, nie do końca dają sobie z nimi radę, 
nie zawsze potrafią zastosować do nich zasady hierarchii waŜności lub innych 
priorytetów, a cóŜ dopiero maszyny!  

         Ogarnięta szałem wielkomocarstwowej odmiany przerostu własnego „ja” 
Anastazja gotowa jest podjąć rywalizację z japońskim komputerem (doczytałam 
zaledwie 37 strony, a juŜ jestem zniesmaczona; co będzie dalej?). Jednak Megre 
chwilowo przerywa pouczanie świata głosem Anastazji wyczuwając, Ŝe setnie 
juŜ przynudził i przechodzi do mroŜącej krew w Ŝyłach opowieści o tym, jak 
złamane lub odcięte gałązki dzwoniącego cedru świecą i jak świecenie to moŜe 
być zabójcze dla ludzi. Włos mi się zjeŜył, gdy czytałam opis pękającego mózgu 
taty Anastazji, który wszedł na szczyt swoistego drzewa wiadomości dobrego i 
złego, złamał gałązkę i przyjął w siebie olbrzymi potok energii i informacji, a 
zdoławszy wcześniej oczyścić swój mózg z posiadanych wcześniej informacji 
zyskał tyle sekund, Ŝeby odwrócić złamaną gałązkę do góry w kosmos. Serce 
zaczęło mi szybciej bić i być moŜe sięgnęłabym po uspokajające proszki, 
gdybym nie przypomniała sobie, Ŝe na początku ksiąŜki mądrzy syberyjscy 
starcy namawiali Megrego do ścięcia dzwoniącego cedru. Jak by mogli przeŜyć 
takie coś, skoro złamanie małej gałązki groziło śmiercią! Moje emocje 
ochłodziło teŜ, Ŝe rozdział nosił tytuł ewangelii Św. Jana – co świadczy, Ŝe do 
totalitarnej wizji świata zaprzęgnięto Biblię, co nie jest niespodzianką 
zwaŜywszy, Ŝe zaprzęga ją się do udowodnienia wszystkiego, co udowodnić 
zamierzamy. 

         (Złowroga synchroniczna konstatacja: w otwartym jednocześnie FB 
brzdęk i przeczytałam link do 
artykułu  http://www.focus.pl/czlowiek/psychologia-emotikonow-10837 

gdzie stwierdza się, Ŝe: „Popularność uśmiechniętych emotikonów sprawiła, Ŝe 
nasze mózgi zaczęły na nie reagować tak, jakby widziały prawdziwą, 
uśmiechniętą twarz - wskazują nowe badania.” CzyŜby groziło nam, Ŝe obcując 
zbyt długo z bzdurami zawartymi w ksiąŜce Megrego nasze mózgi zostaną 
niebezpiecznie skaŜone zawartymi w niej ideami? śe zaczniemy traktować je 
jak rzeczywistość? Wobec czego ja, prababcia ezoteryczna, którą z racji wieku 
niewiele dzieli od śmierci, recenzując tę ksiąŜkę wzięłam na siebie to 
niebezpieczeństwo uchroniając ok. 300 osób (jak dobrze pójdzie) przed 
przeczytaniem jej, a tym samym przed zarazą mogącą zaatakować ich mózgi? 
Skoro Anastazja bierze na siebie cięŜar zbawienia Rosji, to ja nie mogę teŜ? 
Tylko 300 sztuk ludzkości z hakiem?) 

         Anastazja myślami udaje się do odległej kobiety, która mogłaby być matką 
wspaniałego dziecka, ale nie jest, bo popełnia wiele Ŝyciowych błędów. Wśród 
nich: „Rano pierwszą myślą tej kobiety nie jest radość z nadchodzącego dnia, 
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lecz to, Ŝeby tylko coś zjeść.”. Bij ę się w piersi. Ja teŜ! Ja teŜ! Obudzona 
rankiem spoglądam z paniką na zegarek i widząc, Ŝe spóźniłam się z zaŜyciem 
lekarstw, myślę tylko o tym Ŝeby zjeść choć kęs czegokolwiek przed 
połknięciem tabletek, choć na jedzenie nie mam apetytu. Chcę i mogę jednak 
podtrzymywać swoje Ŝycie, a to wymaga dyscypliny. TakŜe jedzenia. Anastazja 
wprawia mnie po prostu w duŜe zakłopotanie. 

         Potem opisując dzień tej kobiety Anastazja krytykuje wszystkie jej 
czynności  — malowanie się, pośpiech, Ŝeby zdąŜyć do pracy, myślenie o 
jakiejś koleŜance, uciekającym środku lokomocji (przy okazji skoro taka 
dokładna i skoro wszystko widzi na odległość mogłaby zamiast gazetowego 
„środka lokomocji” uŜyć ściślejszego określenia: tramwaj, autobus, pociąg itp.) 
sprzątanie mieszkania (po co w ogóle mieć mieszkanie? śeby je sprzątać?), 
oglądanie telewizji... uff! 

         JuŜ miałam zniechęcona zaprzestać czytania i pisania oraz udać się do 
bankomatu, kiedy doszłam do wskazówek dla tych, którzy udają się do banku po 
własne pieniądze... Trzeba trzy doby powstrzymać się od alkoholu i na tę 
okoliczność zostać sprawdzonym alkomatem. Potem w obecności głównego 
pracownika banku i dwóch świadków zrobić co najmniej dziewięć przysiadów... 

         Oświadczam, Ŝe zaprzestaję czytania i recenzowania tej ksiąŜki. Stop. To 
ponad moją wytrzymałość. Moja chęć cierpienia za ludzkość nie jest 
wystarczająco silna, Ŝeby naraŜać swój kręgosłup robiąc przysiady. A jeśli nie 
potrafię ich zrobić albo jeŜdŜę na wózku, to moja emerytura mi się nie naleŜy? 
Przesadziłaś Anastazjo! 

         Tylko zmuszę się do napisania  jeszcze jednego odcinka, opisującego 
ekologiczne wioski i wyrzucę te śmiecie z pamięci komputera. Pal licho, Ŝe nie 
dowiem się, co Wojtek miał na myśli pytając mnie o  jakąś rampę, spalding i 
Marciniaka. Poddaję się. 

 cdn 

  
Katarzyna Urbanowicz 

 
komentarze 
1. baird spalding....moŜe o tego chodzi? • autor: Kalina2014-02-11 21:30:54 
śycie i nauka mistrzów dalekiego wschodu  - autor Baird Spalding..napisal tego 
6 tomów...a kiedy je przeczytałam..nie mogłam ochłonąć ze zdziwienia jak 
moŜna cos takiego wymyślić...mógl byc na takiej wyprawie..ale reszta...;)  ...a 
znam takich,  co uczą się na pamięć niektórych tekstów z owych ksiąg...i 
powtarzają jak mantrę. Jak łatwo zwieść ludzi.  
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O wioskach ekologicznych pisałam juŜ kiedyś przy innym artykule...w tym 
względzie jestem "antyspołeczna"...najpierw są "wspólne" idee wolnościowe a 
potem się zmusza kaŜdego do podległości wobec idei..nie dziękuję. 
2. Spokojnie babciu ;) • autor: Jan Szeliga2014-02-13 19:53:17 
Tak się składa Ŝe przeczytałem wszystkie ksiąŜki z serii "Anastazja" Władimira 
Megre i na ogół oceniam je jako działające pozytywnie na naszą świadomość.  
Oczywiście jest w tych ksiąŜkach (jak słusznie zauwaŜyłaś babciu ezoteryczna) 
bardzo wiele róŜnych głupot. Dlatego naleŜy je czytać przez taki solidny filtr, 
który nie pozwoli nam na to aby zaraz po ich przeczytaniu zająć się tworzeniem 
kolejnej sekty, która za zadania miałaby "zbawienie i ocalenie ludzkości" 
Pozdrawiam 

Popraw     Usuń 

 
3. Sekta • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-13 20:00:14 
No, ale sekta powstaje na naszych oczach. I chyba kompromituje wiele innych 
sensownych projektów "na oko" nie odróŜnialnych. Pomysł gospodarstw czy 
działek ekologicznych ma duŜo zalet, tylko jak przeciętny człowiek ma je 
odróŜnić? 
4. szczuć psami tych co namawiają • autor: Jerzy Pomianowski2014-02-13 
20:44:16 
Nieufność? 
Prosta zasada - jeśli jesteśmy do czegoś usilnie namawiani, to mamy do 
czynienia z interesem namawiającego, prawie nigdy z naszym. 
Szczególnie dotyczy sytuacji gdy namawiającym jest polityk, czy jakakolwiek 
firma czy instytucja. 
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http://www.taraka.pl/rodowe_siedliska_anastazjowcow 
 
13 lutego 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (11) 

Rodowe siedliska Anastazjowców  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 2726 razy, od 2014-01-08 
 

         No i stało się. JeŜeli obejrzymy w You Tube film zamieszczony  11 
stycznia b.r., z wywiadu rosyjskiej telewizji w Nowosybirsku w programie 
„Komentarze” z niejakim Andriejem Raszydowem, zatytułowany: „Ustawa o 
rodowych siedliskach juŜ w rosyjskim parlamencie!” (z dnia 26.03.2013 

http://www.youtube.com/watch?v=5L05KONqCT4 

dowiemy się, Ŝe anastazjowcy organizują ponadto pochody samochodowe 
(rajdy) pod hasłem „za ojczyznę, za Putina”, a w planie mają festiwale w wielu 
miastach i inne masowe imprezy. Posłowie rosyjskiej dumy przyjęli projekt 
ustawy o bezpłatnym nadawaniu ludziom ziemi celem zakładania osad 
składających się wyłącznie z „siedlisk rodowych”. Ponoć obecnie (styczeń 
2014) projekt ustawy jest nadal omawiany i dopracowywany w Dumie Federacji 
Rosyjskiej. 

         Raszydow tłumaczy w wywiadzie, dlaczego uwaŜa, Ŝe projekt budowy 
osad wymaga specjalnej ustawy. Mianowicie przy budowie domu na kawałku 
własnej ziemi obowiązują rozmaite przepisy: inne dla zamieszkania stałego, 
inne dla działek rekreacyjnych inne dla prowadzenia działalności gospodarczej. 
PoniewaŜ siedliska mają spełniać wszystkie te funkcje jednocześnie, a do tego 
jeszcze kilka innych, niezbędna jest organizacja wszystkich pozwoleń w imieniu 
zbiorowości itp, itd. Brzmi to rozsądnie ale nie zapominajmy, Ŝe bezpłatny 
przydział działek pod siedliska musi łączyć się z pewnymi wymaganiami wobec 
przyszłych mieszkańców, kto wie jakimi? Tego nie da się dowiedzieć, poniewaŜ 
dokumenty publikowane w internecie w tej sprawie noszą status prywatnych i ja 
przynajmniej nie miałam do nich dostępu. Mogę jedynie oceniać to, co mówi 
oficjalnie na ten temat prorok siedlisk, Megre i co temu, czy innemu 
przypadkiem się wymsknie w dostępnych materiałach — głównie zresztą 
filmach propagujących pięknie utrzymane działki i ogrody. Nawet polska 
telewizja została została skaŜona tym projektem w postaci zachwyconej Maji 
Popielarskiej w TVN , opisującej jedno z rodowych siedlisk: Krystyny i 
Pierre`a: http://www.youtube.com/watch?v=KSN94YHr-d8. MoŜemy teŜ 
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obejrzeć kilka podobnych filmów, m.in. wywiad z inną tego typu rodziną: 
Dymitra i Zoi: http://www.youtube.com/watch?v=aoZFQUhX-iM 

         Wszystkie te programy prezentują sielskie uroki działkowiska, gdzie 
budujemy domy, sadzimy drzewa, pracujemy przywracając dawne zawody (np. 
zduna) i wychowując dzieci w kontakcie z przyrodą. Ptaszki, kwiatki, muzyka w 
tle; sielsko anielsko i utopijnie. Niestety, tak po prostu nie moŜe być. 

         My naszą działkę z męŜem kupiliśmy. Przedtem uprawialiśmy bezpłatnie 
przydzielony czasowo kawałek gruntu w strefie ochronnej budowy oczyszczalni 
ścieków i z chwilą oddania budowy, działki nam odebrano. Doskonale wiem 
jaka jest róŜnica, gdy pracuje się na swojej ziemi, a gdy na cudzej. Na cudzej 
sadzi się coś innego: pomidory, ogórki; stawia się budki sklecone byle jak 
(zresztą nie wolno nam było stawiać prawdziwych domów). Na całym obszarze 
tych tymczasowych działek tylko jeden domek był ładny, elegancki i 
funkcjonalny. Ale ten człowiek skonstruował go tak, Ŝeby w przeciągu jednego 
dnia moŜna było rozebrać i przewieźć gdzie indziej — zbierał pieniądze na 
kupno „prawdziwej” działki. Nie przejmowaliśmy się specjalnie podtrzymaniem 
Ŝyzności tej ziemi (a była bardzo Ŝyzna — w przeciwieństwie do będącej naszą 
własnością), zaleŜało nam na nauczeniu się rozmaitych upraw, zebraniu plonów 
i przetestowaniu rozmaitych sposobów przetworzenia. Bawiliśmy się trochę; 
byliśmy młodzi i silni. 

         Na własnej ziemi byliśmy juŜ powaŜniejsi: sadziliśmy drzewa, 
sprawdzaliśmy które szkółki i gatunki lepsze; własny dom budowaliśmy 
rozwaŜając swoje przyzwyczajenia; kto lubi słońce, a kto cień; jak spędzamy 
wolny czas, kto musi zasypiać przy telewizorze, a kto go nie chce w nocy 
słyszeć itd. Myśleliśmy teŜ o dzieciach i wnukach, o ich rozrywkach i 
przyjemnościach z współŜycia z przyrodą, ale tu najbardziej pomyliliśmy się... 
Dzieci wycięły nasze drzewa, wnuki nie przeŜyją bez komputera i telewizora, 
cały weekend potrafią nie wyściubić nosa z domu; nawet szkodniki nauczyły się 
zajadać owoce, których dawniej by nie tknęły (aronię i winogrona - ptaki, 
wiśnie-szklanki upodobały sobie takŜe wiewiórki). 

         Anastazjowcy, budujący siedliska na cudzej (bezpłatnej teoretycznie) 
ziemi, w zorganizowanej przez kogoś innego osadzie zmuszeni są dostosować 
się do wizji właściciela i jego koncepcji. Ja musiałam jedynie uwzględnić 
przepisy nakazujące nam budowanie w określonej odległości od środka drogi, 
no i projekt musiał zostać zatwierdzony, ale była to formalność, gdy 
projektujący miał właściwe uprawnienia budowlane i projektowe. Poza tym 
miałam swobodę: furtka na klamkę dzieliła nas od sąsiadów z którymi byliśmy 
zaprzyjaźnieni, płot bez furtki, gdy kogoś niewiele znaliśmy i tak dalej. 
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         W siedliskach rodowych koncepcja zagospodarowania terenu naleŜy do 
jego właściciela. A tutaj wychodzą na jaw pewne niemiłe szczegóły. Obejrzałam 
dość pobieŜnie trzy części filmu stanowiącego instrukcję zakładania siedliska i 
generalnie z większością wskazówek moŜna się zgodzić. Sama bym tak komuś 
doradziła. Dopiero „Symulator rodowego siedliska cz.3” a właściwie jego 
ostatnie 3 minuty napisów obnaŜa to, z czego będziemy musieli zrezygnować. 

część. 3,:http://www.youtube.com/watch?v=TS7i_MxP5bY 

Uzgadnianie dnia i godziny hałaśliwych prac (a co jeśli chcemy korzystać z 
siedliska tylko w weekendy, a harmonogram przewiduje środę?), rezygnacja z 
uŜywania niektórych mediów (komputer, telewizja, radio) i form rozrywki (gry 
komputerowe, grille), sposób wychowywania dzieci. Jednomyślennicy (z 
rosyjskiego) osoby o jednakowych myślach, poglądach, dąŜąca do tego 
samego celu, współtowarzysze, współwyznawcy – tacy muszą być w 
siedliskach sąsiedzi. Muszą zostać sprawdzeni i zaakceptowani. W ostatniej 
minucie filmu padają inne waŜne twierdzenia: „Sprzątać wszystkie brudy 
widzialne i niewidzialne” – ale nie wymachuje się miotłą, a chorągwią. Inny 
cytat: „śycie w osadzie czy ekologia to są tylko środki, a prawdziwym celem 
jest przywrócenie więzi z rodem i stworzenie harmonijnego obrazu Ŝycia” 

         Co się kryje pod tymi enigmatycznymi stwierdzeniami? Jaki to jest 
harmonijny obraz Ŝycia? (a jaki nieharmonijny?) Megre w ksiąŜce optuje za 
likwidacją cmentarzy i grzebaniem zmarłych na własnej ziemi, poniewaŜ 
pozwala to zachować więź duchową z przodkami. Nie podejrzewam, Ŝeby chciał 
ktoś taką moŜliwość przewidywać w projektowanej ustawie, ale w miarę 
rozwoju i wzrostu siły osad kto wie? Z fragmentu reportaŜu o ekowioskach 
Kowczeg i Rodnoje 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gnQpm6yCKkg 

dowiadujemy się, Ŝe mogiły matki i babci jednej z bohaterek znajdują się na ich 
kawałku ziemi. Zapewne jest tak i w innych osadach. Ród, rodzina są 
najwaŜniejsze w tej idei. A jeśli dzieci nie interesuje rozwój osobisty zgodnie z 
wytycznymi Anastazjowców, to co? Będą musiały opuścić osadę? MoŜe nie 
wolno im będzie nawet dłuŜej gościć u rodziców, Ŝeby nie „psuć” czystej idei 
rządzącej wspólnotą. 

         W tym samym reportaŜu oglądamy mieszkanki, łącznie z małymi 
dziewczynkami, ubrane w długie suknie, które na dobrą sprawę przeszkadzają w 
poruszaniu się po nierównościach i grudach. Idą potykając się, nadeptując na 
materiał. To dla wygody, czy jakichś zasad? W jednej z osad mieszkańcy odcięli 
się od radia i telewizorów. Z miasta przywoŜą tylko chleb sól i zapałki. Nie 
jedzą mięsa, uznają tylko naturalne produkty W przyszłości osada ma być 
całkowicie samowystarczalna. MoŜe uda im to się osiągnąć, ale zawsze odcięcie 



 84

od otoczenia przynosi więcej szkód niŜ poŜytków, wykoślawia ludzkie 
charaktery, nie przywołuje właściwej miary rzeczy. 

         Osadnicy prowadzą eksperymenty – np, hodowanie kartofli w słomie, a 
nie w ziemi. Wokół rodziców plączą się małe dzieci. Ponoć są zdrowe, 
samodzielne i szczęśliwe. Są jeszcze małe, bo rodzice młodzi i w pełni sił, ale 
jaka będzie ich przyszłość? Czy zgodna z ich przyszłymi pragnieniami? Póki 
dzieci nie będą dorosłe, to tylko zabawa. Ale wystarczy czasu, by ktoś opanował 
i skodyfikował to z pozoru swobodne Ŝycie, początkowo w walce z 
trudnościami, które zawsze muszą wystąpić, potem w miarę własnej wizji 
uszczęśliwiania innych. 

Inny film o tej wiosce 
Rodnoje: http://www.youtube.com/watch?v=n66Kejn9HtI&feature=player_emb
edded 

         Mieszkanka chwali się, Ŝe nie ma stonki, chorób, szkodników. Na razie. 
Nie ma chwastów, ziemia nie jest przekopywana, ale nie trzeba pielić. Na razie. 

         Takich wiosek jest obecnie w Rosji kilkaset. Filmów teŜ jest mnóstwo. 
Tendencyjnych. A w Polsce? 

         Ruch Anastazjowców takŜe ma swoich zwolenników, choć ziemi tu nie 
dostaną za darmo. Mają jednak swój KRS i mogą zbierać odpis 1% z podatku 
PIT. 

         W Polsce prawdopodobnie inaczej będą wyglądać wioski – jeŜeli będą 
wioskami, a nie działkowiskami. Raczej jednak zmienią się w te drugie, chociaŜ 
ruch działek rekreacyjnych zamiera. W mojej miejscowości istnieje ok. 360 
działek, ale w środku lata moŜna spacerować do woli i spotyka się zaledwie 
kilkanaście osób tam, gdzie kiedyś tętniło Ŝycie. Czasem wysyła się matki lub 
teściowe z dzieciakami, samemu lecąc do ciepłych krajów ale i tak coraz 
rzadziej. Kiedy zbudowaliśmy pierwszy basen na naszym działkowisku nie 
mogliśmy się opędzić od tłumów dzieciaków. Przez piętnaście lat pobudowano 
wiele większych i bardziej wypasionych basenów, tyle, Ŝe nikt się juŜ w nich nie 
kąpie. Naszego juŜ nawet nikt nie napełnia wodą. 

         Kiedy zaczęliśmy nasze działkowe doświadczenia kopaliśmy sami studnie 
(jedną w piwnicy dla domu, jedną dla napełniania basenu). Po dziesięciu latach 
pilną sprawą stała się kanalizacja, poniewaŜ okoliczne szamba tak zanieczyściły 
studnie, Ŝe wodę trudno było uŜywać do celów innych niŜ sanitarne, a w 
dodatku jej poziom obniŜył się i studnie powysychały. Stąd wiem, Ŝe taka osada 
(choć działki tu są z załoŜenia większe, hektarowe) wcześniej czy później będzie 
musiała skorygować swoje wczesne plany co do stylu Ŝycia. A nam nie 
towarzyszyły Ŝadne ideologiczne załoŜenia! 
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         Następną sprawą jest wymiana pokoleń. Utopijne jest przekonanie, Ŝe 
dzieci zechcą Ŝyć załoŜeniami rodziców, a więc, Ŝe moŜliwe są rodziny 
wielopokoleniowe, gdzie młodzi pracują a starzy doŜywają swoich dni. Starzy 
będą chorować, potrzebować lekarza, pielęgnacji, a młodzi wolą zabawę i 
plaŜowanie niŜ cięŜką pracę na rodowym czy innym siedlisku. 

         Jednak Anastazjowcy nie są właścicielami i niewiele będą mogli zmienić, 
gdy całkowicie zaangaŜują się w to przedsięwzięcie. Powoli będą wymierać, jak 
nasze wsie, takŜe pustoszejące. MoŜe przetrwają dłuŜej w krajach o duŜej ilości 
nieuŜytków, ale i tak, bez zasilenia finansowego z innych źródeł zamrą. Część z 
nich moŜe przerodzić się w sekty i jest to widoczne na kilku filmach, które 
oglądałam. 

         Wizję tego, co moŜe się stać w odizolowanej społeczności owładniętej 
słuszną skądinąd ideą prezentuje film Osada http://najtube.pl/osada-the-village-
2004/. Oczywiście jest to horror. 

Uff! Koniec. 
Katarzyna Urbanowicz 
Ryszarda GraŜyna Kępińska dzięki uŜytkownikowi Babcia Ezoteryczna 
Najpierw są "wspólne idee wolnościowe" a potem się zmusza kaŜdego do 
podległości wobec idei..nie dziękuję!... Wizję Megre włoŜoną w usta Anastazji i 
opisaną przez Katarzynę Urbanowicz przeŜyłam osobiście i jestem 
przeciwniczką (!) kaŜdej eco wioski i podobnych jej siedlisk ...to jest horror i z 
tym się zgadzam w 100%... " Wizję tego, co moŜe się stać w odizolowanej 
społeczności owładniętej słuszną skądinąd ideą prezentuje film Osada (link do 
filmu w tekście Katarzyny Urbanowicz) Oczywiście jest to horror.".. Wszystkie 
trzy ostatnie odcinki Babci Ezoterycznej są znakomitym lustrem 
odzwierciedlającym "jedyne i słuszne" demagogie wygłaszane i spisywane w 
rozlicznych księgach (nie tylko przez Megre) proroczych wizji "proroków" 
maści wszelakiej. ...a rozum i logika śpią! 
 

komentarze 

 
1. Nie jest aŜ tak źle • autor: Jan Szeliga2014-02-13 19:58:46 
To co tutaj opisujesz babciu ezoteryczna to jest jakaś wielka karykatura tego co 
jest zawarte w ksiąŜkach Megre. 
Oczywiście kaŜdą społeczność tworzą ludzie i od ich stanu świadomości będzie 
zaleŜeć końcowy rezultat. 
Czytając o przykładach wprowadzania idei Anastazji które podajesz wnioskuję 
to Ŝe  ludzie juŜ na samym początku dopuścili się jakiś niesamowitych 
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wypaczeń tego o co chodziło w "idei siedlisk rodowych" i rzeczywiście jeśli jest 
tak jak piszesz to nie tędy droga. 

Popraw     Usuń 
2. za duŜo ludzi, za mało ziemi • autor: Jerzy Pomianowski2014-02-13 
22:20:43 
W Rosji składającej się głównie z bezludnych pustkowi moŜe to mieć pewien 
sens. 
Europejskie wioski ekologiczne Ŝyją tylko dzięki dotacjom państwowym. 
 

Popraw     Usuń 

 
3. Niepotrzebni ludzie • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-13 23:34:44 
Pewnie, jak myślę, w Rosji jest spora populacja "ludzi niepotrzebnych". Rosja 
Ŝyje z eksploatacji gazu, nafty, złota i paru innych surowców. Do obsługi tych 
przemysłów wraz z infrastrukturą, wystarczyłoby, powiedzmy, 30 mln ludzi, jak 
w Kanadzie. Co robić z pozostałymi? 
--- Trzeba im dać jakąś zabawę. 
To by wyjaśniało, dlaczego ta bzdura wokół "Anastazji" ma poparcie 
tamtejszych władz. 
4. Hmm, tak mi... • autor: Michał Mazur2014-02-14 11:19:59 
Hmm, tak mi się wydaje Ŝe ta idea w Rosji ma juŜ jakieś kilkanaście lat - 
niektórzy ludzie, nie umiejąc się odnaleźć po transformacji ustrojowej zaczęli 
kombinować w tym kierunku. I w sumie - ja im Ŝyczę jak najlepiej, tylko 
obawiam się Ŝe taka idea moŜe być podatna na róŜne "błędy i wypaczenia". 
 
A apropos filmów - w rosyjskim filmie akcji "Polowanie na piranie" był taki 
wątek utopijnej osady w tajdze, coś a la 19 wiek, sponsorowanej przez 
mafijnego bossa. W wizji reŜysera wyglądało to dość strasznie. 
5. Tak swoją drogą... • autor: Piorun2014-02-14 20:59:16 
....dziwiło mnie zawsze takie dobrowolne uwiązywanie się do ziemi - chyba 
mam naturę nomada. 
 
Z drugiej strony - taka inicjatywa, odgórnie kierowana i poddana biurokracji (a 
bez tego się nie obejdzie jeśli juŜ robią spec-ustawę)... i jeszcze wspomniana 
moŜliwość przekształcenia w sekty... hmmm... czarno to widzę  
  
6.  W ostatniej minucie... • autor: Apek2014-02-16 12:53:43 
 W ostatniej minucie filmu padają inne waŜne twierdzenia: „Sprzątać wszystkie 
brudy widzialne i niewidzialne” – ale nie wymachuje się miotłą, a chorągwią. 
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Proszę Pani Prababci, w moich klockach LEGO z dzieciństwa nie mam klocka-
miotły, więc miotłę zrobiłem ze sztandaru i kijka  :D :D  Trochę na siłę te 
dopatrywanie się spisków i podtekstów. Poza tym, moje filmy animowane 
zrobiłem raczej luźno, i miałem w tym kupę radości - to nie jest Ŝadna podstawa 
programowa ani nic podobnego, tylko filmik lego :-) 
 
nie zapominajmy, Ŝe bezpłatny przydział działek pod siedliska musi łączyć się z 
pewnymi wymaganiami wobec przyszłych mieszkańców, kto wie jakimi 
 
Wszystkie wymagania są opisane w ksiąŜkach z serii "Anastazja", nie ma tu 
sekretu, tylko trzeba poczytać. 

Popraw     Usuń 

 
7. Dziękuj ę Apeku • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-16 16:47:33 
Dziękuję za informację. Nie miałam pojęcia o historii wymachiwania 
sztandarem zamiast miotłą. Filmiki bardzo udane, gratuluję. Niestety, z dziełami 
sztuki tak juŜ jest, Ŝe profani odczytują je na swój sposób, a nie na sposób 
rekomendowany przez autora. Jednak jako czytelnik Taraki musisz sobie takŜe 
zdawać sprawę iŜ ekspozycja i przyswajanie cudzych idei wiąŜe się z 
moŜliwością drąŜenia w nich głębiej niŜ zwolennikom wydaje się poŜądane. 
Przypominają mi się przy tej okazji teorie psychologiczne mówiące o tym, Ŝe 
błędy nigdy nie są w pełni mimowolne. Fakt, Ŝe w klockach lego są sztandary, a 
nie ma mioteł teŜ o czymś świadczy - wszak w codziennym trudzie miotły są 
bez wątpienia potrzebniejsze niŜ sztandary. Ale to juŜ nie Ciebie obciąŜa, 
oczywiście. 
8. odpowiedź • autor: Apek2014-02-17 22:24:42 
Dziękuję za wywaŜoną odpowiedź, jeszcze zajmę chwilę: 
Anastazjowcy, budujący siedliska na cudzej (bezpłatnej teoretycznie) ziemi, w 
zorganizowanej przez kogoś innego osadzie zmuszeni są dostosować się do wizji 
właściciela 

Nie, to wszystko nie tak! Po pierwsze, nie jest prawdą, Ŝe nie ma informacji o 
tym czy o tamtym odnośnie rodowych siedlisk czy Megre - po prostu nie ma 
wystarczającej ilości wolontariuszy do tłumaczenia tych info na język polski 
(filmów, artykułów i innych materiałów)!! Informacji kupa, ino ruski jazyk nada 
panimać ;p 
 
A odnośnie cytatu - polecam (jeŜeli są chęci) głębszą analizę tematu - ziemia 
omawiana w filmie ma być bezpłatną, zwolnioną od podatków i opłat, 
doŜywotnią własnością z prawem dziedziczenia (a bez prawa do sprzedaŜy) - 
czyli namacalny kawałek ojczyzny dla KAśDEJ CHĘTNEJ RODZINY - 
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odnośnie warunków, proszę zobaczyć akapit wyŜej i mój poprzedni post.  
 
Dopisek: dopiero przeczytałem Pani poprzednie wpisy - rozumiem Ŝe odbywa 
się tu wylewanie potoków ironii na "członków sekty anastazjowej" (:-)), dlatego 
zredagowałem swoją odpowiedź do minimum. Mam tylko małą sugestię-prośbę 
- mianowicie, proszę aby obok słusznej krytyki i zastanawiania się, nie 
pojawiały się złośliwości, wyolbrzymienia i przekłamania, zwłaszcza jeśli 
krytykowanej osobie/idei zarzuca się kłamstwa i manipulacje. 
 
Pozdrawiam :) 

Popraw     Usuń 

 
9. Jestem • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-18 12:31:30 
Jestem z tego pokolenia, które zna język rosyjski. MoŜe nie znam wystarczająco 
obsługi komputera, bo gdy w googlach szukałam statutu, wyświetlały mi się 
strony z rozszerzeniem "priv", do których nie miałam dostępu. Nadesłano mi 
takŜe jakiś polski statut, który ograniczał się do wylewania pomyj na związek 
ogródków działkowych, ale nie zawierał informacji co będzie, gdy posiadacze 
tych ogródków zmienią swoją przynaleŜność związkową. Całą swoją wiedzę 
czerpałam z powieści Megrego . Jeśli znasz dostęp dla profana do jakiegoś 
statutu w języku rosyjskim lub polskim, będę wdzięczna za namiar. Nie 
ukrywam, Ŝe mój stosunek do siedlisk wziął się głównie z mojej niechęci do 
ksiąŜki, ale mogę nie mieć racji. Niestety, brak informacji o szczegółach załoŜeń 
nie pozwala mi na dyskusję merytoryczną tylko skłania do "podejrzeń i 
insynuacji". Ale mam propozycję: sądzę Ŝe Wojciech Jóźwiak chętnie 
opublikuje Twój głos w dyskusji,w postaci na przykład artykułu, poniewaŜ 
załoŜeniem "Taraki" jest powaŜna dyskusja na kontrowersyjne tematy. Ja teŜ 
chętnie dowiedziałabym się więcej. Pozdrawiam 
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http://www.taraka.pl/moj_ten_kawalek_podlogi 
 
16 lutego 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (12) 

Mój ten kawałek podłogi  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 3076 razy, od 2014-01-08 
 

         Tkwi w nas atawizm wiąŜący nas z tym kawałkiem ziemi, który moŜemy 
nazwać:mój. Genetycznie nie jestem dzieckiem rolników tylko koczowników 
(znakomicie trawię mleko i potrzebuję go do całokształtu diety, źle trawię 
zboŜa, a szczególnie otręby i ziarna zbóŜ z pełnego przemiału) mam takŜe 
„koczowniczą” grupę krwi i pochodzenie rodzinne odległe od nizinnych ziem, 
połoŜonych między Wisłą a Odrą. Mam takŜe naturę nieposkromioną i nie 
przytartą mimo lat układania, przycinania, kształtowania i represji. Lubię 
zarówno samotność jak i lubię stado, ale mogę i często chcę izolować się od 
otoczenia. Zwierzęta i dzieci są dla mnie takimi samymi stworzeniami jak ja, 
więc nie rozczulam się nad nimi. Rozmawiam jak z rówieśnikami. Cenię 
niezaleŜność, dzikość, własne drogi i twardość. Zachwyca mnie, gdy ktoś 
wyrabia sobie silną wolę ale i wykorzystuje ją odpowiednio, nie na głupoty i 
mrzonki w kaŜdym razie. 

         Czemu jednak ja, jaka jestem, pokochałam pewien kawałek ziemi w 
zakolu Bugu, działkowisko zabudowane bez ładu i składu? Czemu cieszyłam 
się, gdy paskudne (zdaniem otoczenia) bobry robią zapory, wskutek czego 
zalewa  nadbuŜańskie łąki i tanio kupione od gminy przez nowobogackich 
połacie ziemi, gdzie brodziłam kiedyś rwąc szczaw. Nie pójdę juŜ na szczaw 
(dziki jest o wiele smaczniejszy niŜ ogrodowy, przebrane i przekręcone przez 
maszynkę liście, zamroŜone w małych porcjach to znakomita zupa w zimie, z 
jajkiem na twardo oczywiście, przywołująca słodycz i kwaśność wiosny). 
NadbuŜańskie łąki opanowali teraz ludzie z gargamelowatymi rezydencjami, 
sforami psów i ochroniarzami z bronią, strzegącą przed babciami zbierającymi 
szczaw lub jakieś maślaki. Czemu odrzuca mnie takŜe na myśl o  
Anastazjowcach, drugim biegunie siedlisk, piszących tajne statuty, 
kodyfikujących swoje plany i eksperymenty, zamiast omawiać je z sąsiadkami 
przy własnym zeszłorocznym winie, schłodzonym do 8 stopni C w głęboko 
wykopanej piwnicy? 

         Moje sąsiadki: nieŜyjąca juŜ Wiesia, poetka afirmująca słodycz Ŝycia, z 
zawodu technolog przetwórstwa Ŝywności, była dyrektor wielkich zakładów; 



 90

nieŜyjąca juŜ Krysia, wiolonczelistka, całe Ŝycie zmagająca się z chorobą (i 
pokoleniową karmą), ta która potrafiła przywołać burzę; nieŜyjący juŜ rolnicy, 
od których kupiliśmy ziemię, pamiętający czasy, gdy złe było powszechne i nie 
sposób mu było się przeciwstawić; on typowy rolnik, ona czytująca powaŜną 
literaturę alkoholiczka, tłuczona przez męŜa i syna, z bagaŜem rodzinnych 
zaszłości i nie do przezwycięŜenia rodzinnych win; nieŜyjące juŜ małŜeństwo 
nadbuŜańskich pionierów: on stawiający mosty na Bugu, ona, niegdyś młoda 
dziewczyna, igrająca na krawędzi Ŝycia i śmierci; dla ocalenia partyzantów 
wykorzystująca piękną twarz, śliczną figurę i naturalną zalotność grzecznej 
panienki. Odeszła teŜ w niebyt nocna podróŜniczka poszukująca swojego 
ukradzionego kota starsza pani, przesiadująca na mojej werandzie, bowiem tam 
jej ulubieniec (albo ktoś do niego podobny) lubił się spotykać z okolicznymi 
kotami mającymi swoje siedlisko w wystawionych na zimę spiętrzonych starych 
wersalkach i fotelach. Odeszły moje rozmowy z nimi, nasze milczenia i nasze 
bunty nie wyjawiane, ale o których wszyscy wiedzieli i które szanowali. 
Byliśmy tak róŜni od siebie, Ŝe w naszych rozmowach wchodziliśmy w swoje 
odmienne światy niczym podróŜnicy po obcych krajach, a las, działkowisko, 
krzaki i trawniki, nocne konstelacje i ćmy wokół lamp tworzyły nasz nastrój 
umoŜliwiający takie podróŜe. 

         Odeszli juŜ wszyscy w niebyt pamięci. Ich działki podzielono w rodzinie, 
sprzedano, oswojono domy. Drugie i trzecie pokolenie gospodarzy w nich. 
przebudowuje, narzekając na siermięŜność pomysłów rodziców, i  zakładając 
wysokie anteny, pertraktuje z dostawcami internetu, którzy jak zawsze unikają 
pogranicznych stref, bowiem gry komputerowe i kontakt ze światem jest dla 
nich wszystkim, choć dostęp się firmom nie opłaci. Oni dobudowują poddasza, 
bowiem z parteru niewiele sygnałów da się odebrać, dla nich miejsce na wiatę 
garaŜową dla jednego samochodu jest zbyt małe – potrzebują ci najmniej trzech 
miejsc. Drzewa i krzaki przeszkadzają ich kosiarkom. Sarkają na kuchnie z 
Ŝeliwną płytą i fajerkami, na boazerie, na piece na drewno z krzywych kafli, 
między którymi szpary kaŜdej wiosny trzeba zalepiać gliną zmieszaną z solą, na 
kominki bez drzwiczek, w których pali się tylko nie pryskającym drewnem (np, 
brzozą) i trzeba pilnować, Ŝeby nie zajęła się od ognia pościel. Cywilizują 
domy, instalują pralki, c.o, zmywarki, wieszają ekrany na pół ściany, a potem 
wynajmują firmy do pilnowania tego dobytku. 

         Jednak myśl, Ŝe mogą pojawić się ludzie w rodzaju Anastazjowców mrozi 
mnie. Kiedy mąŜ mój postanowił wybudować swój dom, a ja, zawsze marząca o 
zagranicznych podróŜach, o tym, Ŝeby choć raz w Ŝyciu obejrzeć Machu Pichu, 
Wyspę Wielkanocną i syberyjską tajgę, a moŜe i odwiedzić Inuitów i spróbować 
smaku świeŜej krwi foki lub morsa, przekonana, Ŝe nie da się pogodzić 
podróŜniczych ciągot Strzelca z prozą PRL, podpisałam się pod jego projektem 
własnej chaty. Rozumiałam nasz projekt jako wolność od narzuconych 
standardów miejskiego Ŝycia inteligencji, długich korytarzy bloku podobnych 
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więziennym z jednym oknem na końcu i przerzedzonymi świetlówkami, jako 
prywatny eksperyment. MąŜ, budując nasz dom ćwiczył technologie niechętnie 
widziane w PRL, jakieś kanadyjskie wzory budowlane, trudne do realizacji 
wówczas, a wchodzące w modę dziś, z załoŜeniem, Ŝe jeden człowiek robi sam 
części domu, a potem skrzykuje na godzinę czterech sąsiadów i osadzają te 
części w przeznaczonych na nie miejscach. Miał to być dom zbudowany 
„własnymi rękami” — zabawa starszych chłopców. Z powodu niemoŜliwości 
przydziału określonych materiałów, osobiście przycinał w tartaku kupione bale, 
wiecznie poszukując zamienników eternitu i papy, ja zbierałam struŜyny i 
trociny na rozpałkę, planowałam wewnętrzny rozkład domu wbrew wszelkim 
PRL-owskim standardom: (starzy na dole dzieci na górze, telewizor w salonie, 
kuchnia oddzielona od reszty pomieszczeń itp), wiliśmy swoje gniazdko na lata 
starości, gdy juŜ nic nie będziemy musieli. Karmiliśmy bezdomne psy i koty, 
pielęgnując ich bezdomność i samodzielność, błąkaliśmy się po okolicznych 
lasach, wieczorami zapadając  w swoje izolowane kąty: on w bliskości 
telewizora, ja w ciszę nocy przerwaną tuptaniem jeŜa i smyrganiem kotów na 
ławce pod daszkiem naprzeciwko mojego okna i łóŜka – miejsca, gdzie moje 
wahadełko kręciło się jak opętane, a szerszenie i osy co roku namiętnie lepiły 
swoje gniazda. Nie mogłam spać na naszej działce, ale snu mi nie brakowało. 
Przez okno widziałam i słyszałam nocny kawałek przestrzeni, wybiegałam 
czasem by zobaczyć prawdziwe gwiazdy. Kiedy moje serce wariowało tracąc 
rytm, a do porannych proszków było jeszcze daleko, widok nocnego nieba i 
nocne dźwięki uspokajały (chyba, Ŝe zaczynały szczekać kolejne psy wzdłuŜ 
niedalekiej drogi, co świadczyło o tym, Ŝe porusza się po niej człowiek. Niestety 
nie dane nam było zestarzeć się razem. 

         Część z tych radości dzieliłam z Anastazjowcami i choć mi je odebrano, 
tym bardziej darzę ich niechęcią. Z nimi nie mogłabym rozmawiać jak z moimi 
nieŜyjącymi koleŜankami, Wiesią i Krysią, ich wierszami i muzyką, moimi 
nieskładnymi refleksjami, ich milczeniem i emocjami, które rozumiałyśmy, 
choć o nich nie mówiłyśmy. Gdybyśmy naleŜały do tego grona Anastazjowców 
musiałybyśmy stosować się do ogółu, do ekologicznego  zadęcia. 
Musiałybyśmy hodować takie warzywa, a nie inne (a my jechałyśmy na targ 
kupować, bo Ŝal nam było czasu), hodowałyśmy tylko to, co dla kaŜdej z nas 
było piękne: ja zioła, Wiesia kwiaty, Krysia niczego nie hodowała, ale 
wieczorami pięknie grała na wiolonczeli. Musiałybyśmy uzgadniać swoje 
działania, pewnie wysłuchiwać mądrych prelekcji, a tak włóczyłyśmy się po 
lasach, zbierałyśmy grzyby, jagody; gryzły nas komary, a budziły przed świtem 
ptaki z niespokojnej drzemki po nieprzespanej nocy. Walczyłyśmy z osami, 
szerszeniami, zasypywaniem i kopaniem dołów pod sławojki, brakiem prądu, 
plagą myszy, mrówek, meszek i tak dalej. KaŜda na własną rękę, bo dopusty 
boŜe u kaŜdej były inne. 
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         To skłania mnie do przemyślenia, co dla kaŜdego z nas oznacza „eko”. 
KoleŜanki z facebooka namawiają do datków na bezdomne zwierzęta, ja szanuję 
i kocham zwierzęta, które umiały przetrwać bez ludzkiego 
zinstytucjonalizowanego wsparcia. Staram się je zrozumieć i odkrywam, Ŝe 
łączy nas więcej niŜ nam się wydaje. To nie znaczy Ŝe odmawiałam im pomocy, 
zawsze wystawiałam jedzenie, na zimę ustawiam sterty starych mebli do 
spalenia wiosną, ale szanowałam ich niezaleŜność i wolę Ŝycia. Jestem 
przeciwna hodowaniu Ŝebraczych populacji, w pełni uzaleŜnionych od 
człowieka. Jest to jednak działanie instynktowne, bez rozczulania się i sztucznej 
afirmacji – właściwych Anastazjowcom. 

         A juŜ wiązanie z jakąkolwiek polityką ( „Za rodinu, za Putinu”) to religia i 
indokrynacja. SkaŜona ideologią ziemia, jak wszystko co zatrute, mści się po 
równo na bezlitosnych ekspoloatatorach i na nawiedzonych ekologach. 
Pamiętam jeszcze „ekologiczne” rady pewnego zagranicznego wydawnictwa (w 
Polsce eko nie było jeszcze modne) sprzed trzydziestu lat na temat jak hodować 
truskawki bez brudzenia ich ziemią i wyrywania chwastów. Mianowicie 
naleŜało wykładać przestrzenie między rzędami starymi gazetami! Jakby farba 
drukarska, wymywana przez deszcze, działająca zabójczo na szkodniki, była 
lepsza niŜ  opryski! Pogląd na ekologiczność zmienia się z czasem i jeśli nie jest 
się specjalistą trudno zgadnąć jakie niespodzianki kryje kolejna „ekologiczna” 
brednia. Hodowanie ziemniaków w słonie, bez zakopywania ich — odkrycie 
Anastazjowców — przypomina mi przerastanie ziemniaków w piwnicy. Zawsze 
mama przestrzegała nas przed jedzeniem takich ziemniaków jako szkodliwych, 
poniewaŜ kiełkowanie i rozrost pędów bez dostępu światła do naci powoduje 
rozprzestrzenianie się szkodliwych związków w bulwie, a nie w naci, gdzie 
powinny zostawać. Nie bez przyczyny podkiełkowanie sadzeniaków prowadzi 
się w skrzyniach z dostępem światła. Czy rację miała moja mama czy 
Anastazjowcy, kto zgadnie? Faktem jest, Ŝe ziemniaki w naturze mają bulwę 
pod ziemią, a nać na górze. Fanatycy ekologii zapominają nieraz, Ŝe 
propagowanie na siłę dodatków „naturalnych” roślin i ziół moŜe szkodzić. 
Hodowla pszczół w miastach moŜe zagrozić osobom silnie uczulonym na jad 
pszczeli, moda na zawartość lanoliny we wszystkich płynach do zmywania 
naczyń spowodować, Ŝe niektórzy muszą myć naczynia mydłem albo zdać się 
na zmywarki; moda na dodatek aloesu do kosmetyków wyłączyć całą pokaźną 
grupę ludzi z uŜywania większości kremów, nasączanych chusteczek, płynów 
do kąpieli itp. moda na dodawanie jodu do soli powodować, Ŝe takie osoby jak z 
uczuleniem na jod lub niektórymi schorzeniami tarczycy jak ja, mają wieczny 
problem z poszukiwaniem soli niejodowanej (ostatnio zdobyłam taką od 
znajomej dysponującej workiem soli dla krów, poniewaŜ krowom, podobnie jak 
mnie, sól jodowania szkodzi. 

         Wszystkie te zabiegi uszczęśliwiania ludzi na siłę zabijają róŜnorodność, 
przyczyniają się do zwiększania liczby osób nie tolerujących zbyt wielu 
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przedmiotów w swoim otoczeniu. Ja, jako uczuleniowiec wiedziałam, Ŝe nie 
mogę mieszkać nad morzem, hodować na parapecie aloesu, posiadać psa i nosić 
swetrów z góralskiej wełny na gołe ciało. To było zaledwie kilka wskazówek — 
teraz moje poruszanie się wśród potraw, lekarstw, a zwłaszcza kosmetyków jest 
mocno skomplikowane. Noszę ze sobą wielką lupę, Ŝeby przeczytać składniki 
kremu, który chcę kupić, a i tak często coś przeoczę i zmagam się z wysypką. 

         Podobną standaryzację i ujednolicenie widzę na rynku gotowych mebli. 
Wszystkie prawie jednakowe, trzy rodzaje, pięć kolorów w kaŜdym typie mebla 
góra! NiezaleŜnie od producenta, sklepu, ceny wszystkie „wypoczynki” (dawne 
wersalki) są prawie identyczne. Ciemny kolor w środku, jaśniejsze pasy po 
bokach, brak oparcia na łokcie lub głowę. Czasami wydaje mi się, Ŝe ludzkość 
liczy najwyŜej do pięciu, a potem przestaje mieć juŜ na to ochotę. 

         Tak więc mój kawałek podłogi powinien być naprawdę mój, 
indywidualny, nie poddany Ŝadnym rygorom ani cudzym wyobraŜeniom. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
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         Krytyka, szczególnie w sprawach duchowych jest źle widziana. Zakłada 
się, Ŝe przeŜycia wewnętrzne i duchowość są taką dziedziną, gdzie kaŜdemu 
wolno myśleć, mówić i pisać co się chce i nie powinno to podlegać 
jakiejkolwiek ocenie. To, co ja czuję – to moja sprawa i nie mam obowiązku 
nikomu udowadniać, Ŝe mówię prawdę. 

         Tak, święta racja. Kiedy jednak udostępniamy swoje poglądy publicznie, a 
dowodem na ich słuszność mają być nasze przeŜycia musimy się z tym 
pogodzić, Ŝe ten i ów będzie nas oceniał, nie zawsze sprawiedliwie. Kiedy 
zdejmujemy kieckę kaŜdy, kto nas widzi moŜe ocenić naszą urodę lub jej brak. 
Jeśli tego nie chcemy, nie rozbieramy się po prostu. 

         Spotkałam się z nieprzychylną oceną mojej recenzji „Anastazji” Megrego, 
posądzeniem o krytykanctwo i wręcz twierdzeniem, Ŝe nikt nie ma prawa 
oceniać jego poglądów. Tymczasem jest to ksiąŜka jak kaŜda inna (nie jest 
Biblią w kaŜdym razie), autor wydając ją zarobił jak na kaŜdej innej, a jeśli w 
dodatku jej wartość literacka jest Ŝałosna, nie dziwmy się, Ŝe oceniamy 
nieszczęsną po jej wyglądzie, a nie po szczytnych zamiarach czy wartościach. 

         Czasami ktoś w krytyce moich recenzji poszedł dalej. Pytano mnie jak 
mogę kwestionować duchowość i nazywać się „babcią ezoteryczną (teraz 
„prababcią”). Muszę więc wyjaśnić, Ŝe nie kwestionuję zjawisk ze sfery 
ezoterycznej czy duchowej (sama mam pewne doświadczenia w tym względzie), 
kwestionuję za to pewne opisy lub informacje, które uwaŜam za nieprawdziwe i 
szukam na tę nieprawdziwość dowodów. JeŜeli ktoś wykaŜe mi, Ŝe moje 
dowody są wątłe lub zgoła wymyślone i przedstawi lepsze argumenty, zrewiduję 
swój pogląd. W przeciwieństwie do wielu dyskutantów nie mam takiej natury, 
która zmusza na mnie do upierania się przy swoim zdaniu. Ale chętnie 
wymienię się na argumenty, a nie na ciosy. To, co przeŜyłam w sferze duchowej 
na zawsze zostanie we mnie, i nauczyło mnie jednego: Ŝe jest to doświadczenie 
unikalne i bardzo rzadko bez wspomagania mamy bezpośredni wpływ na to, 
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czego doznajemy. Przewidywalne i zgodne z zamiarami sterowanie na szerszą 
skalę jest iluzją. 

                   Trochę przydługi ten wstęp, ale konieczny, zanim przejdę do innego 
zjawiska, związanego z ezoteryką. 

         Od razu muszę wyznać, Ŝe nie lubię mieszania porządków. Dla mnie 
porządek religijny i kwestie wiary – to jedno, porządek zjawisk nie do końca 
wyjaśnionych, ale potwierdzonych w taki sposób, Ŝe moŜna uznać je za 
prawdziwe – to drugie. Nawet kościół katolicki nie rzuca się łapczywie na 
wszystkie tzw. „cuda”, kwestionując wiele z nich. I ma rację. JeŜeli wierzący 
uzna, iŜ Jezus czynił cuda; nie oznacza to wcale, Ŝe Iksiński lub Igrekowski 
takŜe je czyni. Owszem, warto zastanowić się nad tym, czy faktycznie któryś z 
nich ma podobne talenty jak Syn BoŜy i zbadać sprawę, na ile to jest moŜliwe. 
Wierzący oczywiście mogą posługiwać się dodatkowo wytycznymi Kościoła, 
nie wierzący zdani są na własny rozsądek. Kiedy jednak ktoś obiecuje nam, Ŝe 
nauczy nas, zwyczajnych ludzi robienia cudów, sprawa jest nie tyle mocno 
podejrzana, ale wręcz nieprawdopodobna. Cud nie jest cudem, z definicji zresztą 
— jeśli moŜe wykonać go zwykły człowiek. Jest sztuczką, której mechanizm 
moŜe nie być jeszcze rozpoznany, ale wcześniej czy później ktoś na to wpadnie i 
ujawni kuchnię zjawiska. 

         Dlatego gdy wpadło mi w ręce dzieło Helen Schucman p.t. „Kurs cudów” 
niewielką miałam ochotę zabrać się za przeczytanie tegoŜ, ale raczej nie cofam 
się przed wyzwaniami (do czasu aŜ uznam, Ŝe nie jestem w stanie im sprostać). 
Księgarnie internetowe zachwalają: „Dzieło epokowe!” „prowadzi czytelnika do 
zrozumienia jego WSZYSTKICH problemów!” 

         Jestem ostroŜna z wszystkoizmem, wszak do dziś nie powstała teoria 
wszystkiego mimo usiłowań genialnych fizyków. 

         „...Daje całkiem konkretne wskazówki co do tego, jakie myśli są dla nas 
korzystne, a jakich naleŜy z całą stanowczością unikać..” „Jest... dziełem 
całościowym, i uwalnia nas od konieczności studiowania jakichkolwiek 
dodatkowych tekstów.” 

         Wyznaję od razu, Ŝe nie udało mi się przebrnąć nie tylko przez całość 
dzieła, ale nawet jego znaczącą część. Składa się ono z trzech bloków: tekstu 
właściwego, podręcznika dla nauczycieli i ćwiczeń – po jednym na kaŜdy dzień 
roku. Zaczęłam od tekstu właściwego. Początek w ogóle nie wchodził mi do 
głowy, choć zaczynałam 3 razy. Przeraziłam się. CzyŜby mój umysł nie był juŜ 
zdolny do zapuszczania się w sfery filozoficzne, zniszczony przyziemnością i 
konkretami? MoŜe te leki, które biorę szkodzą mojemu intelektowi? MoŜe to 
początki Alzheimera powodują, Ŝe zanim skończę czytać zdanie, jego początek 
umyka mojemu tokowi myślenia. Postanowiłam zastosować metodę 



 96

szczeniacką, wypróbowaną w latach szkolnych, gdy z jakąś lekturą miałam 
kłopoty. Sięgałam wówczas na koniec ksiąŜki. Kryminałów wówczas nie 
wydawano, więc szkody z wcześniejszego dostąpienia wtajemniczenia były 
niewielkie. Zawsze jednak (zwłaszcza w ksiąŜkach popularnonaukowych, które 
lubiłam) dowiadywałam się do czego autor zmierza. Jeśli konkluzja z tych czy 
innych powodów nie odpowiadała mi, uznawałam iŜ rzecz jest do sprawdzenia i 
decydowałam, czy warta lub nie warta wysiłku. Kiedy wpadł mi w ręce 
podręcznik „Przemysłowy chów królików” lub „przedłuŜanie trwałości kwiatów 
ciętych” i wyczytałam w tym ostatnim opis tabeli 18. „Jakość i trwałość 
kwiatostanów lilii odmiany Prima przechowywanych w AgNO2 (50 mg/l) przez 
4 tygodnie w temperaturze 1o C w zaleŜności od traktowania przed 
przechowaniem i po przechowywaniu” uznałam, Ŝe nie mam ochoty zostać 
kwiaciarką, choć to wyglądało z pozoru na dość romantyczne zajęcie. Całą 
resztę podręcznika mogłam pominąć. 

         Tak i teraz: zaczęłam od strony sześćset którejś pilnie starając się 
zrozumieć konkluzje autorki. 

         Pierwsze zdanie, które przeczytałam brzmiało: „Albo widzisz ciało, albo 
rozpoznajesz ducha. Pomiędzy tymi dwoma faktami nie ma kompromisu. 
Jeśli jeden z nich jest prawdziwy, drugi musi być fałszywy, gdyŜ to, co 
prawdziwe, zaprzecza swojemu przeciwieństwu”. Dlaczego jednak autorka 
uznała, Ŝe ciało i duch stanowi przeciwieństwo? Fizycznie nie jesteśmy w stanie 
ich od siebie oddzielić, bowiem nawet u pozostających w głębokiej śpiączce nie 
umiemy orzec jaka część ich ducha jeszcze bytuje w ciele, a jaka juŜ uleciała? 
To nie takie proste jak oddzielenie skarpetki od nogi. MoŜemy najwyŜej 
dokonać zabiegu sztucznej analizy obu tych części człowieka, podobnie jak 
lekarz bada złamaną rękę bynajmniej nie odcinając jej wcześniej od ciała. Tak 
czy inaczej nie moŜe ręka być prawdziwa a przedramię fałszywe, czegokolwiek 
byśmy o prawdzie i fałszu się uczyli. 

         Czytam dalej pięć stron do przodu „Grzechy są w ciałach. Nie są 
postrzegane w umysłach. Nie są widziane jako cele, ale jako czyny, jako 
działania. Ciała czynią, a umysły nie.” Acha, grzechy, więc to twierdzenie 
kogoś wierzącego. Ale przecieŜ na religii w dzieciństwie uczono mnie, Ŝe 
grzeszyć moŜna myślą, mową i uczynkiem. Skoro tak to jak moŜemy być 
bezgrzeszni jeśli na przykład planujemy zbrodnię? To ręce Trynkiewicza 
udusiły chłopców, a nie jego umysł, jego poŜądanie, jego nieokiełznane 
pragnienia? Hm... Skoro tak, to jakim prawem sądzimy jego umysł, badamy 
poczytalność, a nie bezrozumne ciało? Jesteśmy więc zwierzętami, których nie 
karze się tylko eliminuje, jak wściekłe psy czy chore na jakąś egzotyczną zarazę 
całe stada z hodowli ? 
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         Po bliŜsze wyjaśnienia sięgam dalej. Na tej samej stronie: ” Jednak 
to ciało jest więźniem, a nie umysł. Ciało nie myśli. Ono nie ma Ŝadnych 
zdolności by uczyć się, ani mocy by wybaczać czy zniewalać. Nie wydaje ono 
Ŝadnych rozkazów, których umysł musiałby słuchać, ani nie ustanawia 
warunków, które musiałby on spełnić. Trzyma w więzieniu tylko chętny 
umysł, który chciałby w nim zamieszkać”. Nie mogę się z tym zgodzić. JeŜeli 
ciało nie wydaje Ŝadnych rozkazów, które umysł musiałby respektować, to 
dlaczego niektórzy jeŜdŜą na wózkach zamiast chodzić? Dlaczego ból eliminuje 
radość Ŝycia, zabija jego smak, upokarza – wszak radość i upokorzenie to 
domeny umysłu, a nie ciała. Czy ciało trzyma w więzieniu tylko chętny umysł? 
Nawet jeśli nie do końca to więzienie jest izolowane i czasami złamany 
kręgosłup tylko ogranicza, a nie eliminuje wewnętrznej wolności umysłu; jeśli 
mruganie powieką moŜe stanowić jedyny kontakt ze światem, a wspomagać nas 
komputer z unikalnym oprogramowaniem, to zawsze nasz umysł będzie 
ograniczony w swoich moŜliwościach i swoim rozwoju. Przeczytamy tylko te 
ksiąŜki, które ktoś wgra do komputera, wybierzemy te które dostępne są z 
katalogu, podczas gdy inny, pełnosprawny człowiek pójdzie do księgarni i do 
woli będzie przewracał kartki wyłoŜonych egzemplarzy, spośród których moŜe 
dokonać wyboru. 

         „Uczenie się jest zdolnością, którą sam wytworzyłeś i któr ą sam siebie 
obdarowałeś. Nie zostało ono wytworzone aby czynić Wolę Boga, ale by 
podtrzymywać Ŝyczenie, które by mogło się jej sprzeciwiać i Ŝeby jakaś 
wola, niezgodna z Wolą Boga, mogła być bardziej rzeczywista niŜ ona”. 
JeŜeli więc dobry Bóg nie Ŝyczy sobie byśmy czegokolwiek się uczyli, to jak 
wielkiej trzeba odwagi, Ŝeby człowiek wierzący perfidnie przeciwstawił się tej 
woli? CzyŜby wypowiadając tę myśl autorka chciała ze swoim „kursem cudów” 
dostać się do grona upadłych aniołów? Ale w drobniejszych sprawach: nauka 
czytania i pisania teŜ jest sprzeciwianiem się woli Boga? 

         „Jak proste jest zbawienie! Ono mówi tylko, Ŝe to, co nigdy nie było 
prawdziwe, teraz teŜ nie jest prawdziwe i nigdy nie będzie. To, co 
niemoŜliwe, nigdy się nie wydarzyło i nie moŜe wywoływać skutków. I to 
wszystko. Czy moŜe być to trudne do nauczenia się przez kogoś, kto chce by 
była to prawda? Tylko niechęć do nauczenia się tej łatwej lekcji mogłaby 
uczynić ją trudną. Czy cięŜko jest zrozumieć, Ŝe to, co jest fałszywe, nie 
moŜe być prawdziwe i to, co jest prawdziwe, nie moŜe być fałszywe? Nie 
moŜesz juŜ dłuŜej mówić, Ŝe nie postrzegasz róŜnic pomiędzy fałszem a 
prawdą. Powiedziano ci dokładnie, jak odróŜniać jedno od drugiego i co 
dokładnie trzeba zrobić, gdy zbłądziłeś. Dlaczego zatem upierasz się, by nie 
uczyć się takich prostych rzeczy? 
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          Ale przecieŜ uczenie się jest sprzeczne z wolą Boga, a więc nie moŜe 
prowadzić do zbawienia, tylko do upadku. Jedna strona odstępu i twierdzenia 
obracają się w swoje przeciwieństwo. 

         Jaki wniosek wypływa z przeczytania tych kilku wyŜej przytoczonych 
zdań? Nie ma jasnej linii przekazu – jest tylko plątanina słów, nawracanie do 
tych samych twierdzeń – wątpliwych, tłumaczenie niejasnego przez niejasne, 
zaprzeczanie sobie, upajanie się własnym natchnieniem. I tym jest głównie cała 
ksiąŜka. 

         Wracam do początku: Zasady cudów: „24. Cuda umoŜliwiaj ą ci 
uzdrawianie chorych i wskrzeszanie zmarłych, poniewaŜ to ty sam 
wytworzyłeś chorobę i śmierć, a zatem moŜesz usunąć je obie. Ty jesteś 
cudem zdolnym do stwarzania na podobieństwo swego Stwórcy. Wszystko 
inne jest tylko twoim własnym koszmarnym snem i nie istnieje. Tylko 
stworzenia światła są prawdziwe.” Przyznam się, Ŝe nie rozumiem. Chorobę i 
śmierć ja sama wytworzyłam? Wymyśliłam to sobie?  

         Czy takie twierdzenia mogą zaszkodzić? Bez wątpienia tak. Ta lektura jest 
szkodliwa. W wycieczce po mrzonki zatracam moŜliwość uczestniczenia w tu i 
teraz, a przecieŜ ono jedynie istnieje na pewno. Jeśli Ten Który Jest (o ile Jest) 
stworzył ten świat, to stworzył go po coś. Stworzył takŜe nas po to, Ŝebyśmy w 
tym świecie istnieli. Więc istniejmy i nie starajmy się poszukiwać czegoś 
innego. Mamy jedno Ŝycie, czy podaruje nam ktoś inne – na dobrą sprawę nie 
wiemy. Bóg wie, po co nas tu umieścił, a jeśli nie wie, lub go nie ma, to i tak na 
to nie poradzimy; nie wyręczajmy go więc w jego zamysłach (jeśli takie miał). 
Nie próbujmy mu dorównać, a nawet przewyŜszyć. Nie próbujmy imputować 
mu takich a nie innych zamiarów, a sobie przypisywać boskich mocy. 

         Z pozoru mocno religijny tekst staje się bluźnierstwem – jeśli ktoś wierzy. 
Jeśli nie wierzy, odbiera to jako bełkot, w którym jedno nieprawdziwe 
stwierdzenie przeczy innemu równie nieprawdziwemu stwierdzeniu, a wszystko 
owinięte jest jak watą, słowami zaczerpniętymi bez ładu i składu od filozofów 
rozmaitej maści. 

         Tak czy inaczej autorka nie jest w stanie przekonać chyba nikogo do 
posiadania mocy pozwalającej czynić prawdziwe cuda — choć byłaby to 
zdolność ze wszech miar poŜądana. 

  
Katarzyna Urbanowicz 
1. Gniot • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-20 09:06:33 
Nie myślałem, Kasiu, Ŝe ten "K. cudów" to aŜ taki bełkot i gniot. 

Popraw     Usuń 
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2. cud • autor: diwrad2014-02-20 11:19:21 
Dosyć ciekawe w tym wszystkim jest to, Ŝe skądinąd inteligentni, dobrze 
wykształceni i krytycznie myślący ludzie, gdy zderzają się z duchowością, to 
stają się często bezradni niczym dzieci... I nagle taka osoba zaczyna pląsać w 
niedorzecznej ekstazie przy cukierkach wyczarowywanych przez Sai Babe, albo 
porzuca rodzinę i udaje się w góry, by zamieszkać w osadzie ostatnich ocalałych 
z apokalipsy... 

Popraw     Usuń 
3. religia uodparnia • autor: Jerzy Pomianowski2014-02-20 11:39:18 
Taki cytat, nie wiem skąd: 
"Ludzie niewierzący w Boga łatwo uwierzą w byle co". 

Popraw     Usuń 

 
4. Przesąd • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-20 12:35:16 
Drogi Jerzy, przecieŜ to przesąd głoszony przez zadufanych religiantów. Proszę 
popatrzeć co się dzieje/działo w Medjugorju, albo jak "w Boga wierzący" modlą 
się do plam na szybach lub na drzewach. 
5. JeŜeli coś uwalnia... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-20 14:43:49 
JeŜeli coś uwalnia nas od konieczności studiowania dodatkowych tekstów - jak 
reklama "Kursu cudów" - dla mnie jest dysklasyfikacją. Jeśli jakiś 
Anastazjowiec pisze, Ŝe "wszystko napisał Megre w "Anastazji", tym samym 
eliminuje dzieło z grona tych, które naleŜy traktować powaŜnie. Jeśli w jakiejś 
reklamie czytam, Ŝe środek "rozwiąŜe "wszystkie twoje problemy z erekcją" 
chciałabym spytać, czy takŜe te, które wynikają z chęci spełnienia obowiązku z 
niepociągającą kobietą. Problem tkwi w tym, Ŝe jeśli ktoś przeŜył wczesny 
komunizm (ten do 1956 roku) jest uodporniony na propagandę kaŜdego rodzaju 
(nazywaną obecnie reklamą). Z doświadczenia babcinego wiem, Ŝe Ŝaden 
reklamowany środek przeciwbólowy nie usuwa bólu. Usuwają je środki 
niedostępne zwykłym szaraczkom. Na ekonomicznych studiach zaocznych w 
latach osiemdziesiątych uczono nas juŜ technik manipulacji (dziś dostępnych za 
wielkie pieniądze na rozmaitych kursach). Dlatego teŜ w następnych odcinkach 
postaram się opisać to co wiem, choć zdaję sobie sprawę, ze moje informacje są 
mocno spóźnione, ale dziwnym trafem działają. Będę wdzięczna moim 
czytelnikom za udostępnienie tekstów, na których zakup mnie nie stać. 

Popraw     Usuń 
6. trochę przesąd, ale.. • autor: Jerzy Pomianowski2014-02-20 20:25:27 
Jednak to się sprawdza przynajmniej w odniesieniu do społeczeństw od dawna 
ateistycznych i pozbawionych równieŜ tradycji pogańskich.  
Podatność cywilizowanego Zachodu na nowoczesne  zabobony związane np z 
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seksem, odŜywianiem, czy ekologią jest chyba większa. 
U nas faktycznie jest inaczej. Pogaństwo wtopiło się w tradycję katolicką, a 
zabobony są stare.  
Nowe przyjmują się z trudem. 
 

Popraw     Usuń 

 
7. Gorzej niŜ przesąd: manipulacja • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-20 
20:30:22 
Skoro się Jerzy upierasz przy swoim zdaniu, to powiem więcej: 
To nie jest przesąd. To coś gorszego: to jest manipulacja powtarzana przez 
"Frondy". 
8. Hola, hola Babciu • autor: Jan Szeliga2014-02-21 11:35:52 
Widzę babciu Ŝe jakieś "czarnowidztwo" dopadło Cię ostatnio i widzisz świat 
albo całkiem czarny albo biały bez tonów pośrednich.  Mam tu na myśli ostatnie 
Twoje wywody które zamieściłaś tutaj , jak teŜ w tekście dotyczącym 
"Anastazjowców". 
Tak się składa Ŝe przeczytałem zarówno wszystkie ksiąŜki z serii "Anastazja" 
Władimira Megre jak teŜ cały "Kurs cudów" i przerobiłem w ciągu całego roku 
wszystkie lekcje w nim zawarte, przerabiając codziennie po jednej lekcji.  
Zarówno ksiąŜki WŁ Megre jak teŜ tekst "Kursu cudów" są tylko narzędziem 
pomagającym w poszerzaniu naszej świadomości. Od czytającej je osoby zaleŜy 
teraz to, co ona z tego wyciągnie. Ktoś wyciąga z tego same "plewy" a ktoś inny 
dzięki temu doznaje przebudzenia i ogromnego postępu w Ŝyciu. Tak właśnie 
było w moim przypadku i oceniam oba te dzieła bardzo pozytywnie. 
Przyjmij do wiadomości babciu ezoteryczna, Ŝe to co tak zaciekle krytykujesz 
(nawet nie czytając do samego końca tych ksiąŜek) jest dla kogoś innego duŜą 
pomocą i inspiracją w stawaniu się bardziej świadomym człowiekiem. 
P.S. Widzę Ŝe się rozpędzasz w krytykowaniu, więc moŜe coś więcej napiszesz 
o Łazariewie i jego "Diagnostyce karmy", moŜe coś o Pamiętniku Siostry 
Faustyny? i aŜ zamarłem na myśl o tym, kiedy zmieszasz z błotem praktyki 
"Twardej ŚcieŜki" i ludzi którzy się tym zajmują? 
A moŜe przedstawisz nam tutaj swoją "jedynie słuszną" wizję świata wg babci 
ezoterycznej? 

Popraw     Usuń 

 
9. Nie mam • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-21 12:19:59 
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Nie mam jedynej słusznej wizji świata. Nie lubię tylko gdy ktoś mną 
manipuluje, a tego w tych lekturach się dopatrzyłam. Nie do końca teŜ jestem 
przekonana czy inspiracji w stawaniu się bardziej świadomym człowiekiem 
lepiej szukać w cudzych wizjach czy we własnym doświadczeniu. Z tej racji teŜ 
nie zmieszam z błotem "Twardej ŚcieŜki" poniewaŜ jest doświadczeniem 
praktycznym, a takie cenię.  Pamiętnik siostry Faustyny nie interesuje mnie, 
unikam analiz przeŜyć religijnych, to sprawa wewnętrzna kaŜdego człowieka. 
Dlatego teŜ nie dokończyłam Kursu Cudów i Anastazji. Ale kaŜdy z nas miał i 
ma inną drogę Ŝycia, inne doświadczenia i przemyślenia. Tak powinno być - 
jednorodność byłaby nudna. Nie powinniśmy tylko gubić po drodze zdrowego 
rozsądku - jeśli zauwaŜyłeś, to nie krytykuję poglądów, ale ich przedstawienie 
sprzeczne z logiką; raczej z pozycji krytyka literatury niŜ dyskutanta. No i 
trochę refleksji własnych działkowiczki - ale takŜe praktycznych. 
P.S. Naprawdę przeczytałeś 10 tomów Anastazji i nie usnąłeś? 
10. Przeczytałem... • autor: Jan Szeliga2014-02-21 12:30:20 
Tak, przeczytałem. Nastawiałem sobie budzik co chwila, ale dałem rady ;)  :D 

Popraw     Usuń 

 
11. Moje uznanie! MoŜe... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-21 12:46:29 
Moje uznanie! MoŜe byś przedstawił w artykule swoją analizę  ksiąŜek 
Megrego? Dobrze jest znać rozmaite poglądy. Szkoda poza tym, Ŝeby tyle 
samozaparcia poszło na marne. 

Popraw     Usuń 
12. Nic nie idzie na marne • autor: Jan Szeliga2014-02-21 13:34:10 
Dlaczego uwaŜasz Ŝe coś u mnie poszło na marne?  
KsiąŜki Władimira Megree z serii "Anastazja" czytałem jakieś 10 lat temu. 
Podobnie było z "Kursem cudów". Na takim etapie rozwoju na jakim wtedy 
byłem było mi to do czegoś potrzebne. Dzisiaj nie widzę powodu aby do tego 
wracać i przypominać sobie na nowo jaki jest tego sens? Tym bardziej Ŝe jak 
wspomniałem wcześniej mój poziom świadomości jest juŜ całkiem inny niŜ 
wtedy gdy te ksiąŜki czytałem i inaczej teraz na te sprawy patrzę.  
Nie czuję teŜ w sobie takiej misji aby obszernie powiadamiać cały świat o 
swoich poglądach w tej sprawie. 
13. Goło przez tajgę • autor: Wojciech Jóźwiak2014-02-23 11:12:14 
Kasia Urbanowicz napisała streszczając spotkanie Megrego z Anastazją: 
Pierwsze spotkanie z autorem wygląda normalnie – dziewczyna nosi kufajkę, 
kalosze i chustkę przykrywającą czoło. Zachowuje się jednak jak dama 
podsuwając rękę do pocałunku. 
Po kilku kilometrach spaceru przez las chowa ubranie w dziupli drzewa 
zostając w niewiele zakrywającej lekkiej sukience, prawdopodobnie po to, by 
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zawrócić w głowie autorowi, poniewaŜ pierwsza próba przytulenia dziewczyny 
kończy się dlań napadem dzikiego lęku aŜ do utraty przytomności. Dziewczyna 
boso śmiga przez bór niosąc w dodatku torbę faceta (po to chyba, Ŝeby pokazać 
czytelnikowi iŜ robi wszystko na odwrót niŜ zwykłe kobiety). Dlatego teŜ nie 
ma mieszkania, sypia w norach zwierząt, takŜe w towarzystwie niedźwiedzia 
(prawdziwego), a wiewiórki przynoszą jej orzeszki cedrowe lub suszone grzyby 
(!) na jedno pstryknięcie palcami. Jednym słowem dzika i piękna – choć raz była 
nawet w samej Moskwie, na którą to podróŜ zarobiła zbieraniem jagód i 
grzybów. 
Być moŜe pierwowzorem dla takiego postępowania była Jane Goodall (ta 
sławna badaczka szymopansów), która w ksiąŜce W cieniu człowieka, wyd. 
pol.1974 (In the Shadow of Man1971, tłumaczona tez na ros.) pisze, Ŝe kiedy 
chodziła po lesie za szympansami w porze deszczowej, zdejmowała ubranie, 
które z powodu deszczu i wilgoci było bezuŜyteczne. 
 
Przypuszczam, Ŝe Megre ten motyw ściągnął z ksiąŜki Goodall. 
No ale co moŜna robić w Afryce, raczej nie przejdzie w Syberii, nie tyle z 
powodu chłodu, co komarów. 
14. Ciekawe spostrzeŜenie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-23 11:45:48 
Ciekawe spostrzeŜenie. W ogóle w tego typu ksiąŜkach jest mnóstwo 
zapoŜyczeń, nie kaŜde łatwo odszukać. Super, ze udało Ci się te dwie rzeczy 
skojarzyć! 
15. Analizy rozumowe • autor: Przemysław Kapałka2014-02-25 11:25:47 
Jestem zdania, Ŝe wszystko naleŜy poddawać analizie rozumowej. Oczywiście 
do pewnych granic, od pewnego poziomu rozum zawodzi i moŜna się zamotać 
tak, jak robią to - nie przymierzając - racjonaliści.pl. Ale wyłączenie rozumu jest 
znacznie bardziej niebezpieczne niŜ bezkrytyczne zaufanie mu. Dlatego 
uwaŜam, Ŝe dokonywanie takich analiz, jakie robi Kasia, jest bardzo potrzebne, 
mimo tego, Ŝe posuwa się trochę za daleko. Ja przynajmniej jako pierwsze 
kryterium zawsze stosuję: Czy to jest logiczne? Czy autor nie unika trudnych i 
niewygodnych pytań? Na szczęście jest wielu takich, którzy to kryterium 
spełniają, na tyle wielu, Ŝe pozostałych spokojnie moŜna odrzucić. 

Co do tych prawd i fałszów, to w duchowości często okazuje się, Ŝe dwa 
stwierdzenia, które na logikę się wykluczają, są jednocześnie prawdziwe. Po 
prostu trzeba wznieść się na trochę wyŜszy poziom logiki (logika klasyczna, 
arystotelesowska, juŜ dawno przestała być jedyną nawet w naukach ścisłych). 
Przykład najbardziej oklepany: Czy Wszechświat został stworzony w jednej 
chwili, czy ewoluował? Oba te stwierdzenia są prawdziwe. Jeśli ktoś twierdzi, 
Ŝe prawdziwe moŜe być tylko jedno ze sprzecznych stwierdzeń, to znaczy, Ŝe 
niewiele zrozumiał. 

P.S. Kasiu, czytając komentarze Janka Suligi nie odniosłem wraŜenia, Ŝe odsyła 
Cię do pamiętników Faustyny i podobnych religijnych dzieł. Po prostu jest 
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ciekawy, jak to byś odebrała. Mnie, szczerze mówiąc, równieŜ by to ciekawiło i 
wcale nie oznacza to, Ŝe uwaŜam, Ŝe powinnaś zostawić Anastazję i podobne 
lektury. Chyba trochę za bardzo zaczynasz brać wszystko do siebie. 

Popraw     Usuń 

 
16. "Czy Wszechświat został... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-25 
11:46:23 
"Czy Wszechświat został stworzony w jednej chwili, czy ewoluował?" Na dobrą 
sprawę nie wiesz, czy oba te stwierdzenia są prawdziwe, czy tylko któreś z nich. 
Kluczem jest tu takŜe rozumienie słowa "stworzenie". Czy to powstanie czegoś 
z niczego? Czy moŜe do stworzenia starczy przekształcenie się czegoś w coś, a 
nie niczego w coś? Te pytania zadają sobie filozofowie i nie znajdują 
odpowiedzi. Nie jest więc tak, Ŝe rozum potrafi wszystkie zagadnienia 
rozwiązać. Ale potrafi wyłonić z nich te, które przeczą same sobie, są 
wewnętrznie niespójne. Być moŜe to błąd definicji - jak w podanym przez 
Ciebie przykładzie dwojakie rozumienie słowa "stworzenie". Być moŜe błąd 
załoŜeń - jeśli okazałoby się, Ŝe Bóg nie istnieje. Ale są oczywiście rzeczy, 
których się nie dowiemy i nie będziemy wiedzieć na pewno. UwaŜam jednak, Ŝe 
trzeba pokazywać, Ŝe one są. 
Tak, moŜliwe Ŝe masz rację i mnie zbytnio poniosła chęć dyskusji, literackie 
uniesienie, co stworzyło wraŜenie iŜ wokół widzę wrogów rozumu. Nieprawda. 
Ja sama posługuję się sporą dawką nierozumności w swoim pisaniu i mogę teŜ 
innych źle rozumieć. Bywam teŜ zapalczywa, co nie powinno dziwić w świecie, 
który coraz bardziej kieruje się na czarno-biały odbiór, choć potrafi 
jednocześnie ukazywać niechętnie przyjmowaną wiedzę, Ŝe między prawdą a 
fałszem jest nieciągłość. O tym, to znaczy wyciąganiu wniosków z tekstów 
napiszę w drugiej części "Manipulacji". Dzięki za wywaŜony głos! 
17. Spotkałem w swoim... • autor: Jan Szeliga2014-02-25 20:39:32 
Spotkałem w swoim Ŝyciu róŜnych nauczycieli. Jedni byli "pozytywni" czyli 
bardzo dla mnie mili i starali się jak najlepiej abym zrozumiał (doświadczył) ich 
nauki. Spotkałem teŜ w Ŝyciu "negatywnych nauczycieli", czyli takich którzy 
nie za bardzo interesowali się tym jak ja odbieram ich przekaz i jak się na 
warsztatach czuję. 
Powiem jednak Ŝe zarówno  jedni jak i drudzy przyczynili się do mojego 
wzrostu świadomości i jestem dzisiaj wdzięczny zarówno jednym jak i drugim. 
Pisał o tym min  Carlos Castaneda nazywając takie osoby "sprzymierzeńcami" 
Pisał teŜ A de Mello 

Nieszczęścia mogą prowadzić do rozwoju i oświecenia - powiedział Mistrz. I 
tak to wyjaśnił: Pewien ptak codziennie chronił się w suchych gałęziach drzewa, 
stojącego pośród rozległego pustynnego krajobrazu. Razu pewnego trąba 
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powietrzna wyrwała drzewo z korzeniami, i biedny ptak musiał przelecieć co 
najmniej sto mil, nim znalazł sobie nowe schronienie. Dotarł wreszcie do lasu, 
gdzie drzewa uginały się od owoców. I zakończył: - Gdyby uschnięte drzewo 
ocalało, nic nie skłoniłoby ptaka, by wyrzekł się bezpieczeństwa i poszybował w 
przestworza. 

MoŜna się rozwijać ucząc się tylko u "pozytywnych nauczycieli", czytając 
"pozytywne" i mówiące tylko prawdę ksiąŜki. 

MoŜna teŜ  robić to samo ucząc się u "negatywnych nauczycieli" i czytając 
ksiąŜki uznawane z niektórych za bezwartościowe gnioty. 

Na szczęście to ja sam dokonuje wyborów z jakich ksiąŜek i od jakich 
nauczycieli chcę się uczyć. 

P.S. i mam to daleko gdzieś Ŝe komuś moje ksiąŜki i moi nauczyciele się bardzo 
nie podobają. 
 

Popraw     Usuń 

 
18. I z takim... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-02-25 20:57:34 
I z takim postawieniem sprawy się zgadzam. 
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Katarzyna Urbanowicz | kategoria: New Age 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 4012 razy, od 2014-01-08 
 
         Dzięki niektórym korespondentom zastanawiam się, czy mam prawo 
oceniać jakąś ksiąŜkę przeczytawszy z niej na dobrą sprawę tylko kilka zdań — 
co zarzucono mi ostatnio. Jednak po namyśle stwierdzam, Ŝe tak. Kiedy 
przeczytam ksiąŜkę dogłębnie, przeanalizuję ją, sprawdzę źródła — piszę 
recenzję. Napisałam takie dwie — o ksiąŜkach Artura Szrejtera: do „Wielkiej 
wyprawy księcia Racibora. Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 
roku” oraz „Bestiariusza germańskiego” 
 http://www.taraka.pl/przygoda_ze_swiatem_wikingow ihttp://www.taraka.pl/m
oja_przygoda_z_potworami 

         Kiedy lektura wydaje mi się mało wartościowa, nie piszę recenzji, tylko 
przekazuję swoje wraŜenia w odcinku bloga. Rzecz ciekawa, Ŝe dyskutanci, 
którzy pewne dzieło (Anastazja, Kurs cudów) przetrawili w całości i chwalą go, 
wzbraniają się przed jego zrecenzowaniem, „bo nie są juŜ na tym etapie”. 
Niewłaściwy etap nie przeszkadza im w stawianiu zarzutów na dobrą sprawę w 
formie: „zaznajomiłaś się z tym dziełem pobieŜnie, nie doceniłaś go, ja znam je 
znacznie lepiej i mnie ono przyniosło same poŜytki”. Potem juŜ na propozycje 
przedstawienia własnej opinii odpowiadają jak zwykle: „wiem ale nie 
powiem, bo to juŜ nie ten etap” Jak dzieci w przedszkolu. Czyli mam rozumieć, 
Ŝe komentator się ze mną nie zgadza, ale nie będzie łaskaw poświęcić temu 
niezgadzaniu się nieco czasu (choć zmarnował go mnóstwo na lekturę gniotu). 
MoŜe załoŜył sobie, Ŝe musi tekst aprobować, choć nie wiem po co i 
krytykować mu niezręcznie (poprawność z sentymentu do własnej przeszłości?). 

         Przypomina mi to stosunek wielu ludzi do PRL – o czym teŜ pisałam. 
Jedni głoszą, Ŝe było cacy, inni, Ŝe be, ale gdy przychodzi do konkretów, to 
zazwyczaj tylko kobiety coś tam spróbują opisać rzeczowo: kupowanie, 
gospodarność, obowiązki, odpowiedzialność, przyjaźnie, pewność losu. 
MęŜczyźni oceniają ten czas pod kątem ideologicznym: było źle, politycznie 
niepoprawnie i nie ma co wspominać sentymentów. Podobnie jak niektórzy 
młodzi wrzeszczeli ongiś na obowiązkowych pochodach pierwszomajowych: 
„Źle było, źle będzie, w Polsce zawsze i wszędzie, oprócz nas wszyscy są w 
błędzie. Howgh!” Nikt nie napisał jednak, jak jemu osobiście było źle (poza 
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tym, Ŝe okrutni komuniści wycięli mu Dobranockę i kazali oglądać 
nieprawomyślnego „Jacka i Agatkę” tudzieŜ „Rozbójnika Rumcajsa”. 

         Sądząc po moich synach problemem było coś innego: w tamtych czasach 
dzieci szły do łóŜka po Dobranocce i pozbawienie ich tego programu 
skutkowało przesunięciem wolnego czasu o pół godziny do tyłu, do godziny 
bodajŜe dziewiętnastej. U mnie w domu nie było problemu – bo juŜ 
„Dobranocki” nie oglądano, a i nawet wcześniej, po „Dobranocce” dzieci 
udawały się do swojego pokoju, ale nie musiały koniecznie spać, mogły np. 
czytać ksiąŜki. 

         Czasami wydaje mi się, Ŝe nikt mnie nie rozumie w moim pędzie do próby 
obiektywnego okazania jak było, bez uprzedzeń i poprawności politycznej. 
Tęsknota do czasów słusznie minionych jest niepoprawna, ale nie moŜe 
zaciemniać tego, co kaŜdy powinien wiedzieć, Ŝe nie był to świat dobry czy 
lepszy niŜ obecny. Tymczasem na temat PRL, Anastazji, Kursu Cudów i wielu, 
wielu innych spraw tworzy się mity; ale gdy kogoś przyprzeć do ściany, 
odwraca się plecami i mówi „ja juŜ nie jestem na tym etapie Ŝeby z tobą 
dyskutować”, uzupełniając swoje twierdzenie łaskawie paroma 
psychologicznymi opiniami wyssanym z palca typu: jesteś pesymistką, 
wszystko masz za złe, nic nie rozumiesz i tak dalej. I Ŝeby mi dołoŜyć, 
proponują lekturę siostry Faustyny. Babcia to babcia, powinna nosić moherowy 
beret, czytać  siostrę Faustynę i nie wtrącać się we współczesne Ŝycie duchowe. 

         Dlatego postanawiam pokazać moim szanownym czytelnikom, jak byli 
manipulowani, do tego stopnia zręcznie, Ŝe do dziś z tego nie zdają sobie 
sprawy. 

         Zacznę od końca: kursu cudów. Autorka dzieła, Helen Schucman, 
przedstawiana jest jako doktor Schucman. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, Ŝe 
pierwszą czynnością manipulanta jest przedstawienie manipulowanym autorów 
koncepcji jako naukowców, powaŜnych badaczy i tak dalej. Kim była pani dr 
Helen Schucman? Z internetu moŜna wywnioskować, Ŝe była doktorem 
psychologii klinicznej (choć dzięki innym przepisom, dokumentującym ścieŜkę 
naukową w USA nazywa się ją doktorem filozofii.) Niestety, filozofii raczej nie 
studiowała, jest to w końcu nauka wymagająca takŜe przestrzegania pewnych 
procedur badawczych, a przede wszystkim znajomości zasad niesprzeczności 
wewnętrznej twierdzeń. Jej ksiąŜkę zawdzięczamy „głosowi wewnętrznemu”, 
który podyktował treść. Poza tym milczenie powszechne. Inne dokonania? brak. 
Cytowania innych naukowców? brak. Nawet prywatne teksty pani doktor są 
zastrzeŜone. Czytamy to, co Ŝyczyli sobie jej wydawcy. Internet, zazwyczaj taki 
rozgadany – milczy. 
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         W latach słusznie minionych miałam bardzo dobrego kolegę, lekarza 
medycyny, pracującego jako psychiatra i specjalizującego się w tej dziedzinie. 
On właśnie powiedział mi, zielonej i niedojrzałej osobie z problemami 
osobistymi, Ŝe nie jestem wystarczająco pokancerowana, poniewaŜ wybrałam 
studia na Wydziale Filozofii z kierunkiem polonistyka, a nie na Akademii 
Medycznej, z zamiarem specjalizacji psychiatrycznej. Psychiatrzy dlatego – jego 
zdaniem — studiują ten kierunek, poniewaŜ uwaŜają go za ostatnią deskę 
ratunku dla siebie. śycie dopisało przykrą pointę do jego słów: popełnił 
samobójstwo. 

         Tu mała dygresja: kaŜdy pisarz, obojętnie czy grafoman czy dobry, do 
pisania potrzebuje tzw. „głosu wewnętrznego”, inaczej zwanego „natchnieniem” 
Coś nagle człowieka napada, chwyta za pióro, czy dyktafon, czy klawiaturę 
(przy czym dyktafon albo pióro jest znacznie lepsze, mniej przeszkadza na 
drodze między natchnieniem, a jego zapisem) i tłucze bez ładu i składu gonitwę 
swoich myśli. Ale to jest dopiero pierwszy, najkrótszy i najmniej 
skomplikowany etap. Te chwile uniesienia są warte cięŜkiej i niewdzięcznej 
pracy, która czeka. Nie wszyscy potrafią i chcą się za nią wziąć. 

         Potem następuje (a przynajmniej powinien nastąpić) kolejny: szlifowanie 
tekstu. Trzeba postawić się w pozycji swojego antagonisty i krytykować bez 
litości wszystko, co się da. „Napisałeś, Ŝe  była piękną, delikatną blondynką. A 
dwa rozdziały w przód „jej ciemne włosy, rozwiewał wiatr”. Na tym etapie 
prowadzisz notatki z zauwaŜonych konfrontacji: strona taka i strona taka : kolor 
włosów. Strona ,, ... dziadek był: szewcem, biuralistą czy bezdomnym. Zdecyduj 
się!” Ja czasem dopisuję pod swoim adresem epitety: „idiotko, sentymentalna 
kwoko” itp. Dajesz przyjaciołom tekst do przeczytania i prosisz, Ŝeby się nad 
nim poznęcali. Trudno takich znaleźć, ale czasem trafią się. Notujesz ich 
spostrzeŜenia, związane ze sprzecznościami. Na koniec poprawiasz składnię, 
styl i ortografię, oczywiście. A i tak rezultat jest czasem nie do przyjęcia i rzecz 
idzie do kosza. 

         Wydaje się, Ŝe pani doktor zatrzymała się na pierwszym etapie: 
dyktowania komuś swoich wizji, Notującym i przepisującym na maszynie był 
jej przełoŜony, potem mąŜ (a więc od razu zapewne wyznawca). W kilka lat po 
pierwszym wydaniu autorka opuściła ten świat, a z powodu sukcesu nie miała 
zachęty do popracowania nad swoim tekstem. A powinna była to zrobić, 
bowiem jest tam sporo interesujących myśli, wartych przemyślenia i 
przybliŜenia. 

         Wiek 56 lat dla kobiety jest szczególnym okresem Ŝycia. Pisząc i mówiąc 
o klimakterium zazwyczaj uwypukla się ciemne strony tego czasu: choroby, 
dolegliwości, emocjonalną niestabilność itp. Tymczasem, gdyby wyjść poza 
nasze przyzwyczajenia oceny dokonywanej z punktu widzenia poŜądanej przez 
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wszystkich młodości, okazałoby się moŜe, Ŝe jest to czas o pozytywnym 
znaczeniu dla osobowości. Kobieta na tym etapie często ma ochotę się 
zatrzymać, oderwać od spraw i zajęć, które dotychczas wykonywała, spojrzeć na 
świat w inny niŜ dotychczas sposób. Na rozmaitą miarę, duŜą i małą, dokonuje 
się odkryć, przewartościowuje rozmaite sprawy, podejmuje decyzje, jak dalej 
Ŝyć i jak wykorzystać czas, który nam jeszcze pozostał. Zapewne taką burzę 
przeŜywała i pani doktor Schucman, nie zrozumiała jej jednak, podeszła 
bezkrytycznie do sił, które nią miotały, choć przecieŜ jako psycholog z zawodu 
powinna mieć lepszą orientację w tym, co się z nią dzieje. 

         Postąpiła jak zwykła „naturszczyca”, uwierzyła, Ŝe to wszystko, co w niej 
się kotłuje, jest gotowym przekazem. Fakt utajnienia części jej materiałów przez 
szefa/męŜa/współpracownika przemawia za tym, Ŝe niekonsekwencje owej 
burzy, jaka odbywała się w umyśle Helen były widoczne dla niego i niej, jednak 
zwycięŜył czysto amerykański pęd do sukcesu, takŜe finansowego. 

         Ostateczny kształt dzieła zawdzięczamy raczej jemu niŜ jej. Stosowanie 
technik manipulacyjnych najlepiej widać w części  zawierającej lekcje na kaŜdy 
dzień roku. Jedną z najbardziej znanych są powtórzenia. Nie na darmo na 
pochodach i manifestacjach skanduje się hasła: „Niech Ŝyje!” „Precz z...!” 
„śądamy...!” Ich nieustanne powtarzanie powoduje popadanie w trans, a w 
takim stanie zawęŜa się pole świadomości i umysł koduje w sobie powtarzane 
zdanie jako niemal przykazanie na resztę Ŝycia. Nie na darmo w reklamach 
rozmaitych kosmetyków wtłacza się w głowy kobiet slogan: „Jesteś tego warta”. 
Ich poczucie własnej wartości, niezbędne dla udanego Ŝycia kaŜdego człowieka 
powiązane zostaje z jakimś produktem na zdrowy rozsądek nie mającym nic 
wspólnego z nim. Ale to działa. 

         Podobnie w „Kursie cudów” powtarza się po kilka razy kaŜde zdanie, 
obracając go niczym landrynkę w buzi, aŜ wyzwoli swoją słodkość. Lekcja 1: 
„Ten stół nic nie znaczy. To krzesło nic nie znaczy. Ta dłoń nic nie znaczy. 
Ta stopa nic nie znaczy. Ten długopis nic nie znaczy Tamte drzwi nic nie 
znaczą. Tamto ciało nic nie znaczy. Tamta lampa nic nie znaczy. Tamten 
znak nic nie znaczy. Tamten cień nic nie znaczy” 10 powtórzeń. W kolejnych 
lekcjach przywołuje się inne rzeczy, które „nic nie znaczą”. Lekcja 7: „W tym 
ołówku widzę tylko przeszłość. W tym bucie widzę tylko przeszłość. W tej 
dłoni widzę tylko przeszłość. W tym ciele widzę tylko przeszłość. W tej 
twarzy widzę tylko przeszłość.”  

         No i jeśli jestem człowiekiem z wyobraźnią,  zaczynam widzieć to, co 
chcą, Ŝebym widział, a więc po 7 dniach przerabiania „lekcji” wbijam sobie do 
głowy, Ŝe widzę tylko otaczającą mnie nic nie znaczącą przeszłość, a więc 
wszystko co wiem i dostrzegam nic nie znaczy i powinno ustąpić na rzecz 
światłych nauk, które zostaną wlane mi do głowy. Przy okazji wyrabia się we 
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mnie przekonanie, Ŝe ja sam nic nie znaczę i Ŝe bez tych przyszłych światłych 
nauk zaginę w złym, nic nie znaczącym świecie. Przekonanie moje ma 
wzmocnić tu i ówdzie powtarzane zdania wg recepty: „W miarę jak rozglądasz 
się wokół siebie powiedz do siebie: Myślę, Ŝe widzę przeraŜający świat, 
niebezpieczny świat, nieprzyjazny świat, smutny świat, niegodziwy świat, 
zwariowany świat, i tak dalej, uŜywając jakichkolwiek opisowych określeń, 
jakie przyjdą ci do głowy.” 

         Niektórzy nazywają to techniką zagadki. Postawić pytanie (realne lub 
domyślne), upowszechnić je, nie udzielając odpowiedzi albo udzielając takiej, 
która przynosi kolejne pytania, rozmnaŜać te pytania i te zagadki przenosząc je 
stopniowo z pozycji konkretu na pozycję abstraktu. Jednak wnioskowanie ze 
szczegółu do ogółu jest typowym błędem logicznym popełnianym przez ludzi 
mających „klapki na oczach” — co pani doktor psychologii powinno być 
doskonale znane. W internecie przeczytałam o technice magii przenośnej, w 
której część zastępuje całość — co takŜe jest formalnie błędem logicznym. 
Właśnie te techniki zostały wykorzystane w wyŜej omówionych przykładach. 

         Nie zapominajmy, Ŝe historycznie rzecz biorąc mózg człowieka 
kopalnego nie słuŜył do myślenia, a do zwiększenia szans przeŜycia. JeŜeli coś 
powtarzało się wielokrotnie, wymagało od człowieka podjęcia tylko prostej 
decyzji: to jest groźne lubto jest poŜyteczne. To, co nie było groźne, potencjalnie 
mogło być poŜyteczne, np. jako źródło poŜywienia. I tu jest pułapka, którą 
zastawia na nas ksiąŜka „Kurs cudów” 

cdn 
Katarzyna Urbanowicz 
1. Bez komentarza • autor: Jan Szeliga2014-02-24 12:39:13 
j.w. 
 
P.S. W pewnym sensie masz rację babciu ezoteryczna. KsiąŜki Wł Megre o 
Anastazji jak teŜ kurs cudów były bardzo groźne dla mojego EGO, bo pozwoliły 
mi one przejść w przestrzeń serca, tam gdzie EGO nie ma juŜ władzy nade mną i 
nie widzi potrzeby udowadniania za wszelką cenę swoich racji. 
2. :) • autor: Krzysztof Wirpsza2014-02-24 15:50:02 
:) 

Popraw     Usuń 
3. Winnetou • autor: diwrad2014-02-24 16:26:18 
Ja teŜ pragnę nieśmiało zauwaŜyć, Ŝe Karol May (a przecieŜ on siedział w 
więzieniu) bardzo zniweczył moje groźne ego w przestrzeni serca. Kiedyś 
zapewne uŜyłbym w kaŜdym wypadku rewolweru, ale teraz przemykam cicho w 
mokasynach i pochylam się z szacunkiem nad kaŜdym delikatnym kwiatem, 
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który chcę wręczyć pięknej squaw. Czego prawdopodobnie nawet Old 
Shatterhand nie jest w stanie do końca zrozumieć... 
4. Winnetou czyli kłopot z jazdą po granicy • autor: Wojciech Jóźwiak2014-
02-24 20:21:42 
Diwradzie, w sama porę przywołałeś Winnetou. (Kto jeszcze czytał kiedyś 
Maya???) PrzecieŜ jego powieści są teŜ pisane w pierwszej osobie, autor 
sprawia wraŜenie, jakby był narratorem-uczestnikiem, a nawet bohaterem 
wydarzeń. May pisze przecieŜ jakby był Old Shatterhandem! Jednocześnie ktoś 
trochę oczytany widzi, Ŝe imię Winnetou zrobione z "Manitou" ('duch' lub 'moc' 
u Algonkinów) + Winnebago (nazwa ludu z grupy Sioux, takŜe nazwa jeziora, 
miasta, powiatu itd.); podobnie Apanatschi (tak w oryginale) to przerobione 
(zmiana L na N) Appalachian Mountains (po pol. Appalachy, nie wiadomo 
dlaczego czytane przez "ch", jak Chiny, gdy we wszelkich oryginałach - hiszp., 
fr., ang. - jest tam dźwięk sz lub cz), a Nscho-tschi (tak w oryginale) to środek 
azteckiej frazy "In Xochitl In Cuicatl" co tłumaczy się "kwiat i pieśń" czyli 
"poezja". 
 
Ale niech tam. Faktem jest, Ŝe istnieje rodzaj literatury , w którym autorzy 
praktykują gatunkową jazdę po bandzie, tzn. uwodzenie czytelnika, Ŝe to co 
piszą, to nie fikcja, lecz prawda, lub Ŝe to "być moŜe prawda". Niektórzy w to 
dodatkowo sami wierzą! Jak na pewno czyni to Marciniak, a prawdopodobnie 
czyniła Schucman. Pisarstwo wymaga pewnego rozchwiania rozsądku, pewnej 
dawki maniactwa -- inaczej wyłaniające się z umysłu fantazje byłyby 
natychmiast tłumione przez zdrowy rozsądek. (Sam znam ten ból - Ŝe są 
tłumione :) 
Więc ta granica lub "banda" istnieje równieŜ w umyśle autora, pisarza. (Jego/jej 
problem?) 
 
U czytelników zaś problem taki, Ŝe dobry obyczaj naszej kultury wymaga 
jasnego oddzielenia fikcji od prawdy. Brak tego jasnego oddzielenia, gra z 
czytelnikiem, Ŝe "być moŜe uwierzysz w to co ja piszę" musi być adresowana 
do słabszego partnera (normalny partner czyli czytelnik nie da się nabrać, 
włączy mu się ostrzegawczy dzwonek) -- a tym słabszym partnerem stają się np. 
dzieci, młodzieŜ i ludzie niewykształceni i nieoczytani. W sumie jeśli autor 
stawia na takich czytelników, to to, co robi, podobne jest do uwodzenia 
nieletnich albo do naduŜywania (takiego lub innego) upojonych alkoholowo.  
Dobry autor nie poŜywia się na takich czytelnikach w ramach takiej literackiej 
gry. 
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Manipulacje (2)  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 4339 razy, od 2014-01-08 
 

         O naukowcach i twórcach opowiada się mnóstwo anegdot mających 
wskazywać na niepoczytalność wynikającą z ich niektórych zachowań. Ostatnio 
w czasopiśmie „Hermaion” nr 2  „Sztuka i ezoteryka ” (wyd Okultura) 
znalazłam wiele takich informacji, m.in. w artykule Jacka Sieradzana. Niektóre 
z zachowań dziś nie wydają się specjalnie szaleńcze — jak dysleksja lub polski 
akcent NiŜyńskiego — niektóre jednak i dziś budzą podejrzenia o 
„niepełnosprawność umysłu” jak przekonanie Artauda, Ŝe jest istotą 
nienarodzoną powstałą bez pomocy ojca i matki. Bardziej znane przykłady 
moŜna bez trudu znaleźć w internecie. 

         Z tej racji zakłada się, Ŝe kaŜdy twórca ma więcej prawa do postępowań 
dziwacznych i niezrozumiałych niŜ zwykły człowiek, zapomina się jednak o 
tym, Ŝe autor nie moŜe być dodatkiem do swojego dzieła. NiezaleŜnie od tego, 
jakiego charakteru jest jego twórca, człowiekiem dobrym czy złym, 
poukładanym czy bałaganiarzem, rozsądnym czy „odjechanym”, jego dzieło z 
chwilą opuszczenia drukarni i udostępnienia szerszemu gronu czytelników niŜ 
bliskim znajomym, niejako przerywa pępowinę łączącą go z rodzicem, zaczyna 
Ŝyć samodzielnym Ŝyciem. Osoba autora, jego charakter, sposób tworzenia, 
przestają mieć większe znaczenie niŜ wykwity plotkarskich serwisów – mogą 
pomóc zrozumieć jakieś fragmenty dzieła czy ogólną jego wymowę, nie 
stanowią jednak pełnego jego wyjaśnienia i prawdziwego dowodu na 
wiarygodność. Tę ostatnią dzieło musi zdobywać sobie bez pomocy, czy 
przeszkód osoby autora. I nie ma tu znaczenia, czy był on na przykład 
przestępcą (jak Karol May), czy posługując się planem akcji ze swojej ksiąŜki 
zabił kogoś wg własnego przepisu (jak pewien autor, oznaczany zamiast 
nazwiska  literą, którego proces aktualnie trwa). Napisał i oddał innym. 

         To, Ŝe na kimś dzieło zrobiło wraŜenie, Ŝe wywołało pozytywne zmiany w 
jego osobowości, Ŝe nakierowało jego uwagę i zainteresowanie w kierunku, 
który do dziś uwaŜa za obiecujący nie oznacza wcale, Ŝe autor miał słuszność, a 
dzieło jest wartościowe. PrzecieŜ to czytelnik wykonał całą zasadniczą pracę dla 
swego Ŝycia; interpretując i przemyśliwując jego fragmenty, odnosząc się do 
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nich i porównując doświadczenia, a zwłaszcza postanawiając Ŝyć według 
wskazań. 

         Ta, właściwie błaha sprawa wymaga nieustannego podkreślania, bowiem 
najłatwiej się o niej zapomina. Ludzie, którzy poświęcają wiele uwagi i wysiłku 
posiadanym przez siebie (albo dzierŜawionym) gruntom, pracujący na ziemi, 
cieszący się jej plonami, nawet dorabiający do swojego przywiązania rozmaite 
ideologie, zasługują na uznanie, poniewaŜ podjęli trud działania 
praktycznego (podobnie jak uczestnicy „twardej ścieŜki” poszukujący w 
działaniach praktycznych takich jak np. szałasy potu, Joga, medytacje, praktyki 
szamańskie itp. drogi do głębszych przeŜyć). Nie oznacza to jednak, iŜ autorzy 
dzieł, którzy skierowali ich na tę drogę, są ludźmi uczciwymi, wartościowymi 
czy sympatycznymi, a ich dzieła wykwitem najwyŜszego geniuszu. 

         Większość ludzi nie wie czego chce, dopóki nie zobaczy tego w 
kontekście, nie mają nawet pojęcia, co zrobić ze swoim Ŝyciem, dopóki ktoś im 
tego nie powie lub nie pokaŜe wzoru. Nie oznacza to jednak, Ŝe odwzorowanie 
jest lub powinno być doskonałą kopią. To, co zrobią ze swoim Ŝyciem, zaleŜy 
wyłącznie od nich, a nie od tych, którzy na wzór ten nakierowali. Przepraszam, 
przejęzyczenie — na czyj wzór sami się nakierowali. 

         Dlatego ocenianie wzorców jest i powinno być powszechne i aprobowane, 
bowiem krytyka moŜe uczulić na słabe punkty proponowanego wzorca, a tym 
samym oszczędzić osobom mniej samodzielnym i mniej efektywnie myślącym 
błądzenia i podejmowania decyzji, które mogą (choć nie muszą) obrócić się 
przeciwko nim. Wiara w fałszywe wzorce nie jest niczym zdroŜnym, poza tym, 
Ŝe moŜe (ale nie musi) komuś zaszkodzić. 

         Niestety, dyskutowanie nad wzorcami przez ich zwolenników nie jest 
dobrze widziane. UwaŜa się, Ŝe krytyka czegoś, co aprobujemy jest 
niedopuszczalna i godzi w nas. Przeczytałam gdzieś takie dwa zdania: 

         „Niemal kaŜdy profesor przekłada swoje własne teorie ponad prawdę. A 
dzieje się to dlatego, Ŝe jego teorie to własność prywatna, a prawda naleŜy do 
wszystkich (Ch. C. Colton)”  i „Racjonalne tłumaczenie godzi w poczucie 
naszej własnej waŜności – umiłowanie cudów opiera się na egoizmie (Evans)”. 

         Niech stanowią one podsumowanie mojego stanowiska w sprawie „Kursu 
Cudów” i „Anastazji”. Jako dodatek i ćwiczenie zachęcam do lektury 
aprobującej dzieło i wyszukanie w pochwalnym przecieŜ tekście 
niekonsekwencji i przemilczeń : http://kurs-cudow.pl/wokol-kursu/poczatek-
dziela 

         Podobnie źle, jak krytykę ludzie przyjmują informacje, Ŝe są oszukiwani i 
sposoby, jakie wobec nich oszuści stosują. Powinni raczej być wdzięczni, a 
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przynajmniej neutralni i sami sprawę przemyśleć na własnoocznie 
zaobserwowanych przykładach. Dla tych, którzy wolą wiedzieć, kilka 
przykładów, poza omówionymi juŜ powtórzeniami i mnoŜeniem zagadek 
(tłumaczeniem niejasnego przez niejasne). 

—  Wykorzystywanie techniki magicznej polegającej na tym, Ŝe część zastępuje 
całość. Przekonanie to, choć błędne w zwyczajnym Ŝyciu, tak głęboko wrosło w 
umysł ludzki, Ŝe często odbiorca nie zdaje sobie sprawy, Ŝe jest manipulowany. 
Typowym przykładem reklama bankowa z grupy: „czy Eskimos który ma cztery 
psy” lub „Czy Masaj, który ma...” Na zdrowy rozum niewiele moŜe być analogii 
między skomplikowanym systemem bankowym, sterowanym najczęściej przez 
wielkie międzynarodowe korporacje, a wyznacznikami zamoŜności u 
przedstawicieli ludów prymitywnych. Ludzie często myślą 
„zdroworozsądkowo” upraszczając zbyt mocno skomplikowane ich zdaniem 
informacje, nie znaczy to jednak, Ŝe takie rozumowanie, przydatne na co dzień 
w drobiazgach, powinno być stosowane w sprawach  zarządzania swoim 
majątkiem. Zresztą reklama ta jest teŜ innym antyprzykładem – jak nie naleŜy 
konstruować reklam. Jej pierwsza część na długo utkwi odbiorcom w pamięci 
(Eskimos i Masaj ze zwierzętami na wielkomiejskim tle), cała reszta jednak, 
jako o wiele mniej efektowna, szybko wyparuje z pamięci. W dziedzinie 
ezoteryki manewr zastępowania całości częścią często spotykamy: „uprawiając 
takie czy inne ćwiczenie staniesz się lepszym lub szczęśliwszym człowiekiem”. 
Nieprawda! Jedno ćwiczenie czy jeden rodzaj działania nie oznacza, Ŝe odmieni 
się cały człowiek, z jego wszystkimi genami, przymiotami i Ŝyciorysem. 

— technika zbliŜona: eksponowanie jednej cechy, nazywane „efektem aureoli” 
lub „efektem diabła” W reklamach odplamiaczy pokazuje się plamy z 
buraczków (które łatwo spiera się bez Ŝadnych odplamiaczy), tłuszczu (które 
moŜna wywabić za pomocą gorącego Ŝelazka i mąki kartoflanej). a nie pokazuje 
się np. plam z jabłka, którym nawet odplamiacze nie dają rady. Autorka 
„Harrego Pottera” opublikowała jedną z ksiąŜek pod pseudonimem , zresztą 
zupełnie dobrą, która nie sprzedawała się i dopiero po „ujawnieniu” 
rzeczywistego autora na skrzydełkach okładki oraz informacji w prasie sprzedaŜ 
ruszyła. Inny przykład: straszenie efektami rzadkich zdarzeń typu: porwanie 
dziecka z wózka zostawionego przed sklepem, zachorowanie wskutek ukąszenia 
kleszcza i wykorzystywanie tego lęku do zachowań przez kogoś poŜądanych. 

—  Posługiwanie się przedmiotami skonstruowanymi i fotografowanymi w taki 
sposób, Ŝe akcentują istnienie jednej, potęŜnej i aprobowanej cechy, którą (w 
domyśle) moŜna uzyskać korzystając z danego przedmiotu. To jedna z 
najdawniejszych manipulacji jakie znamy – naleŜą do nich np. kobiece klejnoty, 
których błysk wyraŜa i sugeruje energię, którą promieniować ma posiadaczka. 
Obecne metody są jeszcze bardziej wyrafinowane: tu za przykład moŜe posłuŜyć 
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kształt wykrzyknika nadany flakonowi perfum, mającym przywołać obraz 
kobiety stanowczej i dominującej. 

—  Naszpikowanie tekstów wyraŜeniami i słowami powszechnie nie znanymi 
ale brzmiącymi mądrze i fachowo. Tu ten oklepany przykład „systemu TEAD” 
w proszkach do prania. Co komu do tego jaki system zastosowano w produkcie, 
który ma bardzo przyziemną funkcję! W internecie przeczytałam jako przykład 
takiej pseudonaukowej gadaniny : „Laserowo Indukowany Paramagnetyzm 
Antyprotonowy”. W dodatku działa tu znane powszechnie z reklam pisanie 
wyrazów wielkimi literami — nie znanym regułom pisowni języka polskiego. 
Co do reguł języka polskiego: istnieje konstrukcja, która kojarzy się w języku 
polskim z darowniem komuś czegoś, otrzymywaniem, polegająca na uŜyciu 
słowa „od”. Stąd te sugestie, Ŝe dane produkty są od... 

— W interakcjach z drugą osobą jak wróŜbach, zabiegach 
bioenergoterapeutycznych technika „Colt reading” polegająca na  uŜywaniu 
określeń wieloznacznych, obserwacji reakcji klienta na nie i w zaleŜności od 
niej uściślaniu swoich sugestii. PoniewaŜ ludzie szybko zapominają to, co nie 
pasuje do całokształtu, diagnoza wydaje im się pełna, wyczerpująca i 
prawdziwa. 

         Przykłady moŜna mnoŜyć, jest ich bardzo wiele w naszym otoczeniu, Ŝe 
przestajemy je zauwaŜać. Jesteśmy konformistyczni, wierzymy autorytetom 
wbrew zdrowemu rozsądkowi, który działa w obie strony: na rzecz oszukiwania, 
a czasem na rzecz jego demaskacji, więc nie nadaje się na ostateczną instancję. 
W sprawach ezoterycznych jest tego szczególnie duŜo, poniewaŜ istnieje 
przyzwolenie na pewną dawkę szaleństwa. Wydarzenia dowodzące istnienia 
„czegoś innego” są rzadkie, nie zawsze spektakularne ani efektowne, więc 
dodaje im się „mocy” przy pomocy fantazji. Sama ilość wróŜek w Polsce 
odbiera zaufanie wielu z nich, być moŜe niesłusznie, ale wiadomo, Ŝe zjawiska 
rzadkie występują na szczycie liczebnej piramidy, a nie u jej podstawy. 
         Dlatego teŜ w przewaŜającej liczbie koloryzowania, naciągania, złudzeń w 
które się samemu wierzy lub nie, czy wręcz manipulacji i oszustw zachowanie 
sceptycyzmu powinno być wymogiem dotyczącym kaŜdego człowieka. MoŜe 
bowiem ocalić on to, co unikalne i warte zastanowienia. 
         KaŜdy z nas ma moŜliwości prawidłowej oceny manipulacji w swojej 
dziedzinie. Ekonomista łatwo rozpozna oszustwo finansowe, pisarz zdemaskuje 
człowieka po jego słowach, lekarz wie, które lekarstwa są wyłącznie placebo. 
Gdyby połączyli swoje siły pewnie ograniczyliby ilość manipulacji, takŜe z 
ezoteryce. Ale ekonomista wierzy w uzdrawianie, lekarze i pisarze zakładają 
lokaty w Amber Banku, naukowcy i pisarze chcą zarobić na swoim intelekcie i 
jeśli łatwiej im to osiągnąć, nie cofają się przed doznawaniem objawień. 
Katarzyna Urbanowicz 
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komentarze 
1. reklamy • autor: diwrad2014-02-26 21:33:02 
Ja o tych reklamach troszeczkę. Oczywiście jak kaŜda winna ofiara staram się 
ocalić resztki cnoty... Tak więc ilość chłamu jest bezsprzecznie przeraŜająca, a 
docierające zewsząd płachty pornografizacji przestrzeni publicznej celem 
podniesienia konsumpcji, które całkiem udanie korespondują z najmniej 
wybrednym gustem w kulturze masowej wręcz przytłaczają... 
 
Ale nie mogę teŜ uwolnić się od pozostałych aspektów tej sztuki rynku, jak np. 
estetyki i formy. Bo nie moŜna zaprzeczyć, Ŝe znikoma co prawda, ale pewna 
część reklam, to są po prostu mini arcydzieła rzemiosła. Cel naturalnie jest 
jednoznaczny, ale nie pomnę juŜ przykładów choćby samych aktorów, których 
taki reklamowy epizodzik wydobył z kompletnej anonimowości i zapoczątkował 
ich rosnącą popularność.  
 
Swego czasu modny był (głównie wśród młodzieŜy) taki masakryczny festiwal 
pod nazwą "Noc reklamoŜerców". Rzecz doczekała się kilku edycji i polegała na 
oglądaniu najlepszych filmów reklamowych z całego świata przez dwie doby 
non stop. (JeŜeli to kogoś nie zabije, to chyba nie sposób sobie wyobrazić 
lepszej odtrutki na reklamy...). 
 
Niestety nigdy nie zdobyłem się na podobny akt bohaterstwa. Ale oglądałem 
zapowiedzi i skróty z imprezy, więc przemknęło mi przed oczami kilka spotów. 
I akurat teraz przypomniałem sobie jeden z nich. Kleju (chyba super glue). 
Młoda siostra przemierza klasztorny korytarz i nagle dostrzegamy jej 
zatrwoŜone spojrzenie, które rzuca na stojącą w korytarzu rzeźbę malutkiego 
Jezuska w ramionach matki. Następne ujęcie ma miejsce w pokoju surowej 
przeoryszy, której młoda siostra składa na biurku jakieś zawiniątko w jedwabnej 
i haftowanej chusteczce. PrzełoŜona odwija chusteczkę i przez chwilę widzimy 
tam kawałek czegoś, a zaraz potem smakujemy wpierw jej groźne spojrzenie, a 
następnie podyktowane mądrością doświadczenia, miłością i akceptacją 
skinienie. Spot kończy się tryumfalnym - bo skutecznym - aktem ponownego 
przyklejenia malutkiej męskości Jezuskowi, która tak niefortunnie uprzednio z 
rzeźby odpadła (nawiasem mówiąc, z tym klejem trzeba bardzo uwaŜać, bo 
wystarczy jedna kropla na skórze palców i nie dość, Ŝe nie moŜna ich rozkleić, 
to potem klej schodzi z naskórka przez najbliŜszy tydzień...). 
   
Oczywiście nie mam Ŝadnych szans w obronie tandetnej, ordynarnej i chamskiej 
w swej napastliwości manipulacji, na którą jesteśmy skazani przez 
wszechobecne reklamy... Ale czasem tęsknię w tym natłoku do po prostu 
fajnego pomysłu, humoru, odmiennej estetyki itd. WyŜszego poziomu 
profesjonalizmu, za którym czai się ślad jakiejś inwencji i inteligencji 
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         Wysyp tekstów o Ukrainie jest jak letni dziwny deszcz: są pioruny bez 
burzy, tęcza bez słońca, konstatacje bez ładu i składu, logiki i własnych 
doświadczeń. Wszyscy czujemy, Ŝe coś nadciąga, ale nie wiemy co. Boimy się 
ale i odczuwamy podniecenie: coś moŜe w naszym zwykłym Ŝyciu zmieni się. 
Nad nasze peerelowskie bloki nadciąga nawałnica: Nie bardzo wiemy, co o niej 
myśleć. 
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         Młode pokolenie, nie doświadczywszy wojny i straszliwości zagłady, 
przypomina mi pewnych nastoletnich chłopców na rogu Marszałkowskiej i 
Świętokrzyskiej, których opis pewnego wypadku drogowego kiedyś usłyszałam 
stojąc pod światłami na rzeczonym skrzyŜowaniu: „No i wiesz, ten samochód 
tak ciągał faceta od słupka do słupka, Ŝe obijał się raz w tę raz w tę... Ale zbyty 
były, mówię ci! Plask, plask, bum, a juŜ to był chyba trup. A ile po drodze 
flaków zostawił!” 

          Napisałam kiedyś opowiadanie oparte o autentyczne doświadczenia, 
moim zdaniem najlepsze opowiadanie w mojej Ŝyciowej karierze, niestety, 
wydawnictwo zapiera się nie chcąc uwolnić praw autorskich, choć nakład 
antologii dawno został wyczerpany. Przez swoje zaniechanie w czas nie 
wypowiedziałam umowy i uległa ona milczącemu przedłuŜeniu na wieczność. 
Nie mogę więc przywołać tego tekstu dla opisania moich wraŜeń z Ukrainy 
zapisanych rodzinną historią i nie mogę (zniechęciłam się) ciągnąć tego wątku. 
Od początku wszystko w sprawach ukraińskich przeraŜało mnie: Ŝyciorysy 
rodziny męŜa i mojej, a potem osobista konfrontacja z ukraińską częścią naszej 
rodziny. Najchętniej bym to wszystko zapomniała, niestety, tkwiło we mnie jak 
zadra. Wyłazi teraz, nie wiedzieć czemu. 

         Gdy jednak na FB czytam odjechane interpretacje tego, co się w sprawach 
ukraińskich dzieje,  oglądam w telewizji celebrytkę ukraińskiego pochodzenia 
niejaką Weronikę Marczuk, znaną z tego, Ŝe coś tam tego miała z agentem 
Tomkiem i nie dała mu się, co świadczyć ma, Ŝe nadaje się na europosła — 
 prosto od fryzjera i makijaŜysty, wyposaŜoną w najnowsze streszczenia 
analityków spraw zagranicznych (pojawiają się juŜ w TVN-24 kolejne klony 
ślicznych Ukrainek) zgrzytam zębami. Czytam bowiem na FB takie 
„ezoteryczne” teksty (doceńcie przy okazji moje poprawki ortograficzne! Ach ta 
interpunkcja, te kropki i przecinki rozdzielone spacjami akurat tam, gdzie ich 
nie potrzeba.) : 

         „Tradycja, na której opiera się tarot, przedstawia Ukrainę i Rosję jako 
wizerunek wielkiej miłości i wielkiej powierzchni wody. Ukraina i Rosja są 
otoczone granicą, takŜe granicą tarczy słonecznej i wielkich orlich skrzydeł. Zza 
tej granicy jak moŜna zauwaŜyć wylewają się wielkie strumienie wody. Orzeł 
zawsze symbolizował :niebo, słońce, dobro, ducha oraz męską aktywność. 
Słońce które otacza całe terytorium Ukrainy, Rosji: od zawsze było symbolem 
boskości i oznacza dawcę Ŝycia. Woda jest wodą Ŝywą, wodą nieśmiertelności. 
Granica wyznacza i chroni teren Ukrainy i teren Rosji, na którym to terenie, 
znajduje się coś cennego. Tym czymś na tych terenach jest święty Graal, wielki 
akwen wody: jako misterium Ostatniej Wieczerzy przechowany w zamku Króla 
Rybaka, cel poszukiwań rycerzy Okrągłego Stołu. Od najdawniejszych czasów 
woda, zwana równieŜ naczyniem obfitości, jest symbolem kobiecości, znakiem 
od niepamiętnych czasów: serca, kosmiczną macica zawierającą Ŝycie. Jest tez 
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kielichem Chrystusa przekształconym w świętego Graala z legend arturiańskich, 
dostępnym tylko dla wtajemniczonych. Jest wodą Ŝycia ofiarowującym dar 
nieśmiertelności temu, kto się z tej wody napije. A więc z jednego akwenu 
morza, czy teŜ oceanu w bliskości Ukrainy, czy teŜ Rosji bije pięć źródeł wody 
(Ŝywiołu będącego symbolem Ŝycia oraz prapoczątku ),,. Są one kanałami, przez 
które Ŝycie objawia się i nabiera kształtu. Jest więc to łaska dla Ukrainy i Rosji, 
która zstępuje z nieba, i która ma moc kreowania pierwocin rzeczywistości, z 
których zrodzą się wszystkie Ŝywe istnienia. Woda mórz, czy teŜ oceanów w 
bliskości Rosji i Ukrainy jest w swej rozrodczości, tak jak ludzie,. Jest jej 
obficie juŜ duŜo, dlatego potrzebny juŜ jest spokój i pokój. Wszystko się 
ustabilizuje, zapanuje zgoda i radość. Jedno i drugie będą juŜ wkrótce dla siebie 
narodem gościnnym, poniewaŜ łączą Rosję i Ukrainę: rodziny. Ten moment, 
wprowadzi Ukrainę i Rosję w świat emocji i uczuć. WyobraŜa to potencjalną 
moc energii wody. Jest więc symbolem pierwocin, czegoś, co w następnym 
przypatrzeniu się koloru wody przyjmie formę emocji, uczuć i radości. Ziemia 
tak jak ludzie przybiera siłę twórcza związaną z juŜ zapłodnioną natura, wodę 
Ŝycia, która pozwala rozwijać się temu, co zostało stworzone. Mam tu na 
uwadze: kosmiczna tak zwaną macicę, łono Ziemi i bruzdę ziemi, z których 
rodzi się Ŝycie we wszystkich swoich formach. W wymiarze ludzkim chodzi o 
wspólne połączenie między ludźmi, a wodą. Zachętą więc jest to: aby ludzie juŜ 
się miłowali i pielęgnowali swe uczucia w sobie i przekazywali to kaŜdemu 
człowiekowi na Ziemi w imię przyjaźni i miłości. WyobraŜana jest tu twórcza 
siła, która przeobrazi wnętrze człowieka. Urzeczywistni się idea - obrazu. 
Zapanuje tylko wtedy zgoda ,,która pogodzi te zwaśnione strony: tylko poprzez 
braterstwo i miłość człowieka do człowieka Jedno drugiemu więc musi pomóc, 
jeden człowiek drugiemu”” 

         No więc moŜe opowiem, jak przebiegła moja pierwsza wizyta na Ukrainie 
w latach siedemdziesiątych, w sąsiedniej wiosce, gdzie urodził się mój mąŜ, 
bowiem jego wioska zrównana została z ziemią, a w dokumentach nawet nie 
pozostał ślad po jej istnieniu. Wioska nazywała się Zalesie, powiat Kostopol, a 
plan jej gospodarstw przetrwał w pamięci staruszków. Nie potrafili jednak 
powiedzieć nic o ludziach, którzy ją zamieszkiwali, poza tym, ile mieli ziemi i 
jakie były ich nazwiska. Nagrałam kiedyś opowiadanie mojego teścia i mimo 
usiłowań nie udało mi się dowiedzieć kto był kim, jaki miał charakter, 
usposobienie, czym się odróŜniał od innych. Rysowali plany, pamiętali 
dokładnie ile kto miał ziemi, znali imiona niektórych synów (córek w ogóle nie 
pamiętali, nie były wystarczająco waŜne) i to wszystko. 

         Mój mąŜ, osierocony przez matkę, która zmarła, gdy był niemowlęciem, w 
czasie, gdy ojciec zdobywał Berlin, przerzucany od krewnych do krewnych w 
czasie repatriacji do Polski (dzieci chętnie brano pod opiekę, poniewaŜ 
przysługiwał na nie dodatkowy kontyngent Ŝywizny i dobytku do zabrania – 
podobno aŜ pół wagonu) pałał namiętnym pragnieniem poznania ukraińskiej 
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części swojej rodziny w czasach, gdy Ŝaden Polak nie miał pozwolenia udania 
się w tamte strony. Pracując na budowie Chmielnickiej Elektrowni Atomowej, 
jako kierownik waŜnego odcinka tej inwestycji, dysponował kontaktami, które 
pozwoliły mu wykorzystać miejscowe znajomości dla uzyskania słuŜbowego 
samochodu pewnej instytucji dającego gwarancję mniejszego ryzyka w razie 
zatrzymania przez słuŜby ZSRR. Przejazd musiał odbywać się po terenie 
poligonu wojskowego o rozległości ok. 100 km i niebezpieczeństwo polegało na 
moŜliwości trafienia przez przypadkowy pocisk; jednak dostęp po zwykłych 
drogach był niemoŜliwy. 

         Wyruszyliśmy więc pewnego ranka we czwórkę, z moją koleŜanką i jej 
męŜem, terenowym samochodem, którego dysponent przysłał go z kierowcą, ale 
sam wolał nie ryzykować. 

         O zmierzchu dojechaliśmy na równinę tuŜ przed uskokiem, za którym 
widniały zabudowania Kostopola. Zatrzymaliśmy się, poniewaŜ nie było widać 
jak wjechać na urwisko. Otoczyło nas kilkanaście ludzkich sylwetek. KaŜda z 
tych osób mogłaby aspirować do bohatera powieści o Robinsonie Cruzoe: 
Łachmany, długie brody, przesadne gesty i nieartykułowane wrzaski. Tylko to 
ich róŜniło od Robinsona, Ŝe byli pozbawieni kończyn, jednej albo dwóch. 
Ekspresyjna gestykulacja okazała się skutkiem nie posiadania języka, 
wyrwanego przez Afgańców, jak potem się dowiedziałam. Jeden z nich poruszał 
się na deseczce zaopatrzonej w cztery małe meblowe kółka. Nie miał teŜ rąk, ale 
inni pomagali mu w przetaczaniu tej deseczki. Za to głos miał bardziej donośny 
niŜ pozostali. Byliśmy przeraŜeni. Moja koleŜanka, twarda dyrektorka pewnych 
zakładów (w prasie było o niej głośno, gdy zwolniła bez mrugnięcia okiem 
kilkanaście samotnych matek i upierała się, Ŝe są złymi pracownicami) płakała 
w głos. Ja znieruchomiałam i zmartwiałam:  wydawało mi się, Ŝe niczego nie 
odczuwam, ale ten obraz pozostał wyryty we mnie przez wiele lat. 

         Dowiedziałyśmy się potem, juŜ tego wieczoru, przy aluminiowych 
dziesięciolitrowych bańkach z bimbrem przywoŜonych skądś na kierownicy 
roweru (po dwie dla równowagi) tuląc się do siebie jak małe głupie, przeraŜone 
dziewczynki, jak kraj traktował swoich weteranów a Afganistanu. 

         Język ukraiński jest tak bardzo zbliŜony do polskiego, Ŝe łatwo 
porozumiewałyśmy się z kobietami, kaŜda mówiąc po swojemu: (siedziałyśmy 
oddzielone, jak tam jest w zwyczaju od świata męŜczyzn. Kobiety szykują 
przyjęcie, ale siadają potem w kącie, przy odrębnym stoliku i jedzą resztki ze 
stołu męŜów) i tylko od czasu do czasu nasze rozmowy cichły, gdy męŜczyźni 
mieli coś waŜnego do powiedzenia. Kobiety miały inną historię, ale ona zawsze 
tliła się w kontekście do męskiej, zdominowanej przez Afganistan i Czarnobyl, a 
takŜe przez wspomnienie czasów gdy podział rodziny na część ukraińską i 
polską skutkował Ŝyciem lub śmiercią. Muszę oddać im sprawiedliwość: 
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posadzono mnie przy „męskim” stole, ale gdy koleŜanka uciekła do sypialni, nie 
chcąc słuchać opowieści przed lat, ja przesiadłam się do kobiet. Tam poznałam 
teŜ pewną ukraińską ciotkę, dzięki której przeŜył mój mąŜ i tak mnie polubiła, 
Ŝe przy wyjeździe dostałam od niej w prezencie trzylitrowy słój (po 
ziemniakach w wodnej zalewie) bimbru. Ale opis tego przyjęcia i relacje 
kobiece w następnej części. 

         Nie dziwcie się więc, Ŝe kiedy czytam przytoczony na wstępie tekst, pełna 
jestem złych myśli na temat odjechanej autorki. MoŜe powinna była zasiąść tam 
wśród tej ukraińskiej rodziny i usłyszeć, Ŝe „my cię nie zabijemy, bo ty jesteś z 
naszej rodziny, masz brwi i oczy jak nasi i bimber pijesz jak nasi”. Nie zdziwcie 
się, ale kiedyś mnie wbijano na polonistyce przekonanie, Ŝe „Malowany ptak” 
Kosińskiego to tylko taka licentia poetica,  a ja tego wieczoru zobaczyłam 
róŜnicę między Ŝyciem a literaturą, to znaczy jej politycznym odczytywaniem. I 
juŜ na zawsze uwaŜnie obserwuję fascynacje polityków. 
Katarzyna Urbanowicz 
1. ostry dymorfizm płciowy w krajach wschodu • autor: Jerzy 
Pomianowski2014-03-03 11:28:06 
Ukrainę zamieszkują dwa całkiem róŜne narody - Ukraińcy i Ukrainki.  
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(obie fotografie z 2003 r) 

          Na stole stały ziemniaki w misce, okolone skwarkami pływającymi w 
tłuszczu ze  słoniny i talerz połówek świeŜych ogórków polanym miodem i 
posypanych tartym ostrym serem w rodzaju naszego oscypka (pychota!), 
szklanki bimbru (dla kobiet zabarwionego karmelem i rozcieńczonego 
sklepowym napojem) oraz kolorowe napoje ze sklepu – obrzydlistwo uwaŜane 
za szczyt miejscowego szyku. Do tego pierogi z kartoflami (nie ruskie, bo bez 
sera, ale dobre). Miseczka z gotowanym grochem jako sałatka. Niestety, nie 
podano kwasu chlebowego, który w naszym Nietiszynie sprzedawano za grosze 
z wielkich beczek i który był lepszy niŜ ukraińskie piwo, ale który uwaŜano za 
zbyt siermięŜny, Ŝeby nim częstować gości. 

         Samochód szybciutko przykryto gałęziami, chrustem i starymi szmatami, 
Ŝeby milicja patrolująca wieś trzy razy dziennie nie zobaczyła, Ŝe ktoś obcy się 
pojawił. Do zachodu słońca, gdy przejeŜdŜał ostatni patrol, musieliśmy być 
cicho. Gospodarstwo było maciupeńkie – nie więcej niŜ 200 m kwadratowych. 
mniej niŜ nasze pracownicze działeczki — była to wieś kołchozowa. Drewniany 
dom obrośnięty przybudówkami, szopami i składzikami, ustęp na zewnątrz, 
wodę trzeba nosić. Gdy czegoś potrzebowano z warzyw, przekradano się przez 
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dziurę w płocie na kołchozowe pole i wykopywano to. Niemniej i tak 
wszystkiego był raczej nadmiar – jadąc tam autokarem widziałam łany 
niezŜętego, sczerniałego  zboŜa w styczniu. Piękna, Ŝyzna ziemia, o która się 
dba tylko gdy ktoś akurat kaŜe i przypilnuje. 

         Przy kobiecym stole usłyszałam kilka opowieści, ale dwie z nich 
zapamiętałam i obydwie tu streszczę. Pierwsza opowieść była o młodym 
chłopaku, weteranie z Afganistanu. Opowiadała jego matka, a uzupełniały ją 
młode kuzynki. Wszystkie kobiety płakały przy tej opowieści; w ogóle one 
większość tamtego wieczora przepłakały. To nie tak jak u nas, gdzie łzy są 
objawem prywatnych, wstydliwych emocji i naleŜy je przed obcymi kryć. Tamte 
kobiety, stare i młode (ja wówczas byłam po czterdziestce, ale moje tamtejsze 
rówieśnice to były juŜ staruszki) przeŜywały opowiadane historie i 
komentowały je niczym grecki chór: jeden, drugi, trzeci głos i powtórzona 
śpiewnie łzawa konkluzja, czasem zwrotka jakiejś pieśni, niczym w staroŜytnej 
sztuce. WraŜenie było tak przemoŜne, Ŝe czasami zdawało mi się iŜ owe 
ukraińskie kobiece opowieści zawsze muszą być rozpisane na głosy chóru. 

         Pierwszą ja sprowokowałam, pytając o przeraŜających ludzi spotkanych 
przed uskokiem urwiska. Kobiety powiedziały mi, Ŝe są to weterani z 
Afganistanu, do opieki nad którymi zobowiązane są gminy. PoniewaŜ jednak 
ludzie obawiają się kontaktów z kalekami (jakby kalectwo mogło zaraŜać — ale 
o tym traktowaniu wszelkich odmienności pisał teŜ Kosiński w swojej powieści 
„Malowany ptak”) kaŜda wieś swoich kombatantów izolowała. Ta akurat 
powierzyła im pasanie kołchozowych stad na błoniach, przez co na co dzień nie 
musiano oglądać nieszczęśników. Raz na tydzień zawoŜono im prowiant i 
składano na szczycie jaru, musieli więc po niego się wdrapywać. Po sery, mleko 
i masło wysyłano konia z dwukółką. Pogoniony na skarpie zatrzymywał się na 
dole, na błoniu i wracał sam, gdy juŜ ładunek był pełny. Weterani mieszkali w 
rozwalającej się szopie, którą (podobno) sami remontowali. Wyglądała gorzej 
niŜ nasze stare stodoły. 

         Matka owego chłopca (o którego aktualnych losach nic nie wiedziała) 
opowiadała, Ŝe pewnego dnia dostała pismo z Taszkentu, Ŝe jej syn leŜy w 
miejscowym szpitalu i Ŝe ma się po niego zgłosić. Zabrała więc na samolot 
jakieś ruble w szmatce i pięciolitrową bańkę bimbru, Ŝeby obdarować lekarza. 
Kiedy dojechała do szpitala okazało się, Ŝe jej syn jest pozbawiony wszystkich 
czterech kończyn, męskości oraz języka. Porozumiewał się z matką mrugając 
powiekami, a pielęgniarka zapisywała litery na kartce. Syn powiedział matce, 
Ŝeby nie zabierała go do domu, bo „skoro go nadgryźli, to niech zjedzą do 
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końca”. Matka zrozumiała, Ŝe w jej wsi nie da rady się nim opiekować, ale jej 
ból i Ŝal był tak silny, Ŝe gdy wyszła ze szpitala usiadła w rowie i powoli wypiła 
całą bańkę tego bimbru (który pierwotnie przeznaczony był dla lekarza, ale 
przecieŜ mu się nie naleŜał, skoro chciał matce oddać takie niekompletne 
dziecko. Obudziła się w tym samym szpitalu z którego wyszła, odratowali ją, ale 
juŜ syna tam nie zastała, poniewaŜ wcześniej odmówiła jego zabrania, 
przewieźli go gdzieś indziej. Od tamtej pory nic o nim nie wiedziała: czy Ŝyje 
czy nie i bała się dowiadywać, Ŝeby nie zmusili jej do zabrania go i 
umieszczenia wśród miejscowych pastuchów. Miała nadzieję, Ŝe leŜy w jakimś 
innym szpitalu, gdzie jest mu lepiej, ma czyste łóŜko koło kaloryfera i karmią go 
łyŜeczką smacznymi potrawami. 

         Druga opowieść, dla odmiany, pochodziła od młodziutkiej kobiety, nie 
mającej jeszcze dwudziestu lat, ale juŜ rozwiedzionej matki trojga dzieci. Nie 
wiem jaka była przyczyna rozwodu, ale pewnie domowa przemoc, bo jak 
wynikało z napomknięć kobiet, nie był dobrym męŜem. 

         Po rozwodzie mąŜ został wzięty do wojska na 3 lata (tyle wtedy trwała 
słuŜba wojskowa) i akurat wybuchł Czarnobyl. Przed męŜem otworzyła się 
szczęśliwa okazja: gdyby wziął udział w likwidacji skutków katastrofy w 
Czarnobylu, skrócono by mu słuŜbę do pół roku. Warunki były dwa: musiał 
mieć Ŝonę i przynajmniej dwójkę dzieci. Tymczasem, on wcześniej rozwiódł 
się. Jakoś ubłagał byłą Ŝonę, Ŝeby rozwód ten odkręcili i pobrali się drugi raz, na 
co teŜ miał wpływ fakt, Ŝe Ŝonom obiecano jakieś kwoty jako rekompensatę 
przyszłego braku potomstwa. Dziewczyna oczywiście zgodziła się. Delikatnie 
pytałam, czy nie obawia się innych skutków zdrowotnych dla męŜa, ale 
zorientowałam się, Ŝe oni, w tej wsi, nie mieli najmniejszego pojęcia o 
szkodliwości produktów rozpadu atomu. UwaŜali państwo za kogoś, komu 
odbiło, skoro nie tylko skracają słuŜbę wojskową chłopakom, ale jeszcze płacą 
ich babom  jakieś pieniądze. I ta dziewczyna mówiła, Ŝe kazano ratownikom 
pracować tylko po dwie godziny dziennie, a karmili tak dobrze, jak nie w 
wojsku tylko w restauracji. 

         Dowiadywałam się później o los tej kuzynki, ale miała juŜ wówczas 
innego męŜa, a ten pierwszy nie Ŝył. Nie znam okoliczności, ale przyczyn jego 
śmierci moŜna się domyślić. 

         Słuchałam takŜe opowieści o tym, co się działo latem 1942 roku i Ŝadna z 
tych rzeczy nie przekonała mnie, Ŝe tamtejsi ludzie bardzo się zmienili. W 
kaŜdym razie mój teść nigdy więcej nie pojechał na Ukrainę, nawet na 
zorganizowaną wycieczkę. MąŜ mówił mi, Ŝe bał się, Ŝe spotka kogoś z 
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sąsiadów obciąŜonego winą za tamte lata i ten strach kazał mu do końca Ŝycia 
budzić się nocami z krzykiem.  

         Z upływem godzin i kolejnych baniek bimbru, nadsłuchując głosów 
nestora (rodu? wioski?) i innych tamtejszych męŜczyzn i ja musiałam uporać się 
ze strachem. To był mocno przeraŜający świat, w kaŜdym razie dla takiej 
rozpieszczonej warunkami Ŝycia miejskiej Polki, jak ja. 

         Co by nie powiedzieć, ci, którzy zmuszeni byli opuścić swoją ziemię i 
uciekać do Polski, wygrali los na loterii. Ich dzieci pokończyły szkoły, studia; 
otrzymały szansę bycia kimś i Ŝycia w spokoju. Niektórzy stali się znani, jak 
polski kosmonauta: Hermaszewski, syn sąsiadów z Zalesia. 

         MoŜe to zbyt mało — kilka tygodni w izolowanym i strzeŜonym mieście 
naszpikowanym bezpieką i dwa dni spędzone gdzieś na głuchej wiosce — Ŝeby 
pokusić się o jakąś sensowną diagnozę tego społeczeństwa, ale to, co widziałam 
przekonało mnie, Ŝe miotają nim dwie przeciwstawne siły. Pierwsza z nich to 
pokora radzieckiego człowieka, przyjmująca najgorsze krzywdy i nieszczęścia z 
poddaniem się losowi. Wszechmocna biurokracja, bezduszna i nielogiczna, ale 
dająca się sprytnie obejść. Bieda, której wyznacznikiem było chodzenie boso i 
woŜenie pociągiem worków z pokrzywami. Druga z nich, przeciwstawna, to 
nagłe zrywy, spowodowane jakąś nieznaną sumą wewnętrznych kropli 
przepełniających naczynie, dziki szał odegrania się na wszystkich i za wszystko. 
Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami poza sposobami znanymi od 
wieków: płacz, wyrywanie włosów, śpiew dla kobiet i agresywność dla 
męŜczyzn. 

         Siły te nieustannie ścierają się, a ludzie od bólu i łez przechodzą do 
wygraŜania pięściami i obietnic rozprawiania się z wrogami. Z radzieckim 
człowiekiem jako z jednostką nikt się nie liczył, dla nich teŜ oni sami i ich Ŝycie 
nie miało wielkiej wartości. Okrucieństwo wobec zwierząt i ludzi, oswajanie 
Ŝyciowych dramatów za pomocą alkoholu i chóralnego podtrzymywania w 
danym momencie Ŝyciowych sentencji — to wszystko bardziej łączyło sposób 
przeŜywania tych ludzi z tradycjami sprzed wieków, niŜ z współczesnością. 
Współczesność dostarczała im tylko rekwizytów: pieniędzy, papierów 
urzędowych, nadzorców trzy razy dziennie patrolujących wieś, ale nie 
dostrzegających produkcji bimbru w ilościach przekraczających naszą 
wyobraźnię, kołchozowych przepisów i zwyczajów przestrzeganych dokładnie i 
literalnie, podczas gdy wieczorem pół wsi kopało warzywa na kołchozowym 
polu. Cała reszta była jednak bynajmniej nie współczesna. 
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         DuŜe miasta (inaczej niŜ w Polsce) były tam raczej wysepkami niŜ 
ośrodkami mającymi wpływ na stan ludzkiej świadomości i nie sadzę, Ŝeby 
wiele od tamtego czasu się zmieniło. 

         W świetle tego wyobraŜanie sobie Ukrainy i jej ludności jako ogarniętych 
świadomym, wolnościowym zrywem jest chyba diagnozą na wyrost. Z takich 
czy innych powodów ludzie zaczęli mieć wszystkiego dość i trudno uwierzyć 
mi, Ŝe liderzy jednego tylko Majdanu są w stanie opanować ten zryw i 
skierować go na rozsądne tory. Najprawdopodobniej część z nich wybierze 
sobie jednego przywódcę, reszta utraci zapał do buntu i po jakimś czasie znowu 
będzie tak jak było. 

         Kiedy więc czytam natchnione bzdury o romantycznym zrywie, 
pieczołowicie kształtowane przez media, nadzorowane, Ŝeby przypadkiem coś, 
co nie pasuje do prezentowanego obrazu, nie dostało się do relacji, czasem 
ocenzurowane niedbale lub nierzetelnie przetłumaczone autentyczne 
wypowiedzi, czy treść wywieszonych haseł, a w ślad za tym słucham 
wypowiedzi uwiedzionych tę wizją rzesz natchnionych rodaków, robi mi się 
przykro, Ŝe nie potrafimy podejść krytycznie do wszystkiego, czym się nas 
karmi dla podtrzymania u niektórych polityków poczucia własnej wartości i 
własnego sprawstwa historycznych zawirowań. 

         KaŜda rewolucja: bolszewicka, pomarańczowa, czerwonych goździków 
czy białych róŜ jest taka sama: na końcu poŜera własne dzieci. 

Co nie oznacza oczywiście, Ŝe sąsiedzi wykorzystując domową awanturę 
powinni wprowadzać się na cudze pokoje, a nawet do ich przybudówek. 
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Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 
1. PrzeraŜające • autor: Przemysław Kapałka2014-03-05 19:20:43 
ale chyba prawdziwe. 

W Ukrainę wniknąłem tylko trochę. Na tyle, Ŝe potwierdzić mogę jedno: w 
porównaniu z nimi u nas zawsze były luksusy.  

Popraw     Usuń 
2. dziwoŜona • autor: diwrad2014-03-05 23:33:26 
Ale warto odnotować, posługując się najbardziej dostępnym przykładem w 
kulturze masowej, Ŝe bracia Kliczko byli (i są) niezwykle urokliwą i tajemniczą 
syntezą dla osób pokroju śp Emanuela Stewarda, który wszak rozgryzł i określił 
ich charakter bezbłędnie, oraz w naturalny sposób skupił się na indywidualnym 
wymiarze człowieka w swojej dalszej pracy (ale sympatia i fascynacja 
towarzyszyły do końca). A rzecz sprowadzała się do adaptacji w warunkach 
kultury zglobalizowanego świata i oczywiście wszystkich tego konsekwencji - 
np. biznesu. Kliczko wnieśli post totalitarną dyscyplinę hierarchii i 
poszanowania dla poprawności celów realizowanych konsekwencją przyjętych 
norm. Najpierw słuchamy starszych, potem jemy owsiankę, nabieramy siły i 
mocy, a na końcu opiekujemy się starszymi itd. Ten prosty kręgosłup moralny, 
choć w gorsecie post totalitarnej przeszłości pochodzenia, był dla starego 
wyjadacza amerykańskiego rynku biznesu czymś do końca go fascynującym, a 
szczególnie w ujęciu bardzo rodzinnego charakteru, jaki nadawali temu bracia 
Kliczko w odniesieniu do niego, czyli bliskiej juŜ im osoby ("członka 
rodziny")...  
 
Kolejnym przykładem jest Kazach, Gołowkin - ta sama branŜa. Kiedy dotarł na 
zachód, to jego trener zaczął go traktować jak syna. Amerykanin 
meksykańskiego pochodzenia. Nie tylko dlatego, Ŝe dostał perłę talentu w 
postaci dawnej szkoły boksu ZSRR, ale zachwycił go stosunek podopiecznego 
do trenowanej dyscypliny. On się o tym wypowiada niemal z czcią, podkreślając 
dyscyplinę, staranie, motywację i inteligencję swojego zawodnika (bo kontakt z 
nim na płaszczyźnie zawodowej warunkuje absolutna dyscyplina i 
podporządkowanie jego wskazówkom - nie ma Ŝadnych trudności pomiędzy, 
tylko bezbłędna realizacja plus Ŝyczliwy stosunek osobisty). Jeśli popatrzeć na 
zachowanie tego trenera w ringu, to przypomina stosunek Marii Magdaleny do 
Jezusa... A wszelkie uwagi w napięciu toczącego się sportowego dramatu, 
wymieniane są między nimi w tonie spokojnej i rzeczowej dyskusji nad 
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stolikiem w czytelni biblioteki... 
 
Z kolei Mike Tyson, podczas pobytu w Polsce, całkiem pijany rzucił przytomną 
uwagę, Ŝe wszyscy zawodnicy byłych państw zza Ŝelaznej kurtyny wciąŜ mają 
większą motywację, większą od dowolnego chłopaka z murzyńskiego getta. I 
stąd ich sukcesy.  
 
Ogólnie zmierzam do tego, Ŝe przykład Kliczko pokazuje bardzo znikomą 
barierę ograniczenia w globalnym społeczeństwie, nie licząc odmienności 
charakteru, talentów, szczęścia itd. Nie ma juŜ wielkiej róŜnicy, pomijając 
lokalną specyfikę, pomiędzy Ukraińcem, Kazachem czy Kubańczykiem w 
świecie zglob 

Popraw     Usuń 
3. ... • autor: diwrad2014-03-05 23:34:44 
 Nie ma juŜ wielkiej róŜnicy, pomijając lokalną specyfikę, pomiędzy 
Ukraińcem, Kazachem czy Kubańczykiem w świecie zglobalizowanego 
społeczeństwa... Owszem, ten Kazach wciąŜ jest muzułmaninem kultywującym 
swoje tradycje, ale bez najmniejszej dozy fanatyzmu, która przekłada się na jego 
relacje zawodowe, osobiste i biznesowe... Myślę, Ŝe warto to podkreślić w 
kontekście ciągłego poniŜania Ukraińców w świetle stereotypu, jaki wciąŜ 
potocznie obowiązuje w Polsce w odniesieniu do tej "prymitywnej i 
wschodniej" nacji, a co jest wyłącznie pokłosiem polskich kompleksów. Ale 
chyba najistotniejszy w tym jest fakt, Ŝe rzecz lokalnie kształtuje, wyznacza i 
wzmacnia rola ekonomii i to, jaki jest jej profil i charakter... Przynajmniej 
dotychczas jest to najbardziej determinujący czynnik. 
4. Nie jestem pewna... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-03-06 07:32:50 
Nie jestem pewna Diwradzie czy zrozumiałeś jaka jest róŜnica między braćmi 
Kliczko, Gołowkinem i innymi ludźmi tej branŜy, a ukraińskimi kobietami na 
ich własnym terytorium. Piszesz: "Nie ma juŜ wielkiej róŜnicy, pomijając 
lokalną specyfikę, pomiędzy Ukraińcem, Kazachem czy Kubańczykiem w świecie 
zglobalizowanego społeczeństwa...". Tyle, Ŝe to nie jest zglobalizowane 
społeczeństwo. Kierunek, w jakim idą Twoje rozwaŜania łatwo odgadnąć: 
lokalna specyfika to nieistotny drobiazg w rodzaju: jedni chodzą w 
spódniczkach z traw inni w garniturach. 
Jednostki przystosowują się do Ŝycia w innych społecznych organizmach ale czy 
coś z tego wynika dla zrozumienia odmienności ich kultury i jej historii? Akurat 
ekonomia to konik zachodniego i naszego świata i wcale nie determinujący 
czynnik innych kultur, więc patrzenie na nie tylko pod tym kątem zawsze będzie 
wypaczało obraz. 
A w ogóle sądzę, Ŝe stereotypy są waŜniejsze w Twoim widzeniu świata niŜ byś 
chciał i moŜe pora, Ŝeby zacząć je przełamywać... 
5. @Katarzyna Urbanowicz • autor: diwrad2014-03-06 09:05:05 
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Być moŜe właśnie pora i na pewno spróbuję nad tym popracować.  
 
Miałem raczej na myśli to, Ŝe nikt juŜ nie chodzi w spódniczkach z traw 
(pomijając najgłębsze rejony Amazonii), a globalizacja istotnie wpływa na 
wzajemny stosunek ludzi róŜnych kultur, mentalności, warunków i historii. Co 
nie znaczy, Ŝe nie dostrzegam kontry islamu, nie pochylam się z 
zainteresowaniem nad uwagą przewodniczącego chińskiej partii, Ŝe "jest jeszcze 
za wcześnie, by oceniać skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej", lub zbywam 
ponury totalitaryzm Korei Północnej itd.  
 
Miałem kilka koleŜanek wśród Ukrainek i miałem teŜ czas, by bliŜej je poznać. 
Co prawda nie były to kobiety pokroju pani Łucji ze wsi Borówka w powiecie 
kieleckim, lecz trzydziestoletnie dziewczyny z okolic Kijowa i średnich miast 
ukraińskich. Trudno było nie dostrzec bardzo patriarchalnego rysu w ich 
stosunku do męŜczyzn i głębokiego przeŜywania emocji, ale teŜ nie zauwaŜyłem 
w nich niczego, co by je zasadniczo róŜniło od moich polskich koleŜanek w ich 
wieku. Pozornie odrobinę głębsza uczuciowość i większe przywiązanie do 
męŜczyzn - to wszystko. Nieco inaczej teŜ podkreślana moralność. Drobne 
róŜnice.  
 
Lub jeszcze inaczej, z innej strony i w uproszczeniu. Kiedy patrzę na polskiego 
"Trybsona", to nie widzę juŜ Ŝadnej róŜnicy pomiędzy nim, a "Trybsonem" 
rosyjskim, japońskim czy angielskim, lub jeśli ktoś woli "Beckhamem"... I nie 
chodzi mi tutaj o produkt kultury masowej, tylko dąŜenie przeŜywania i 
realizacji. 

Popraw     Usuń 

 
6. Weź jednak pod... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-03-06 09:45:38 
Weź jednak pod uwagę, gdy rozpatrujesz przykłady koleŜanek Ukrainek, Ŝe one 
nie są u siebie, więc starają się dostosować do otoczenia, To, co tkwi w nich 
najgłębiej, rzadko daje się rozpoznać przy sporadycznych kontaktach, nawet 
przyjacielskich. Czasami ujawnia to małŜeństwo, ale nie zawsze. Czasami 
wychodzi na jaw w zbiorowych spontanicznych manifestacjach lub "pod 
wpływem". Zawsze jednak trzon narodu i jego zbiorową podświadomą stanowi 
ta większość (na Ukrainie o wiele większa niŜ w Europie) mieszkająca na 
zabitych deskami wsiach i małych miasteczkach. ZwaŜ, Ŝe w Polsce jest to przy 
rozmaitych okazjach takŜe dobrze widoczne, choć poziom naszej "prowincji" 
zdecydowanie wyrównał się do standardu większości. Takie na przykład 
zadymy "kiboli" czym się róŜnią od walenia sztachetami po łbie przy okazji 
wesel, jak drzewiej na naszych wsiach bywało? 
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7. Bardzo dobry komentarz... • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-03-06 
09:50:23 
Bardzo dobry komentarz napisano do poprzedniego odcinka: 
ostry dymorfizm płciowy w krajach wschodu � autor: Jerzy 
Pomianowski2014-03-03 11:28:06 
Ukrainę zamieszkują dwa całkiem róŜne narody - Ukraińcy i Ukrainki.  
8. zwaŜam, zwaŜam... • autor: diwrad2014-03-06 11:17:47 
Nie znam niestety Ukrainy, by móc formułować jakiekolwiek wiąŜące sądy o 
ukraińskim społeczeństwie. Dopowiadam po prostu myśli i wraŜenia, które 
przychodzą mi do głowy po lekturze... Ukrainki poznałem tak poza granicą, jak i 
w ich domach wśród rodziny, przyjaciół i znajomych.  
 
Kibole natomiast urzekli mnie na wykładzie Baumana, kiedy to pod 
przywództwem Artura "Heil" Zawiszy dali upust swoim "patriotycznym" 
uczuciom. MoŜna się było popłakać, ale niestety chyba nie ze śmiechu... Byłoby 
zdecydowanie przyjemniej, gdyby w przypływach nastroju ograniczali się 
wyłącznie do walenia się po łbach sztachetami, jak to drzewiej po wsiach 
bywało... No, ale nie sposób nie zagospodarować takiego "Ŝywiołu czystego 
patriotyzmu", a nawet chwalić potem w artykułach "rycerskich chłopców"...    
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http://www.taraka.pl/swiateczne_swietowanie_swiat 
 
08 marca 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (18) 
Świąteczne świętowanie świąt  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 5920 razy, od 2014-01-08 
 

         O jakŜe miłe to było kiedyś święto ten 8 marca! MoŜe nie takie waŜne, bo 
pisało się marzec przez małe m, a nie jak na 1 Maja przed duŜe M, ale zawsze 
coś. Ktoś składał mi Ŝyczenia (moŜliwe, Ŝe nieszczere), dawał jakieś prezenty 
(moŜliwe, Ŝe musiałam je kwitować), w prasie pełno było laurek wystawianych 
kobietom jako takim. Dusza po prostu w człowieku (kobiecie) rosła. śeby 
jednak całkiem nie poprzewracało im się babom w głowie, zaraz szybko 
obchodzono nieoficjalne Święto MęŜczyzn w dniu 40 – męczenników, co miało 
pokazać, Ŝe to wcześniejsze, reŜimowe święto, narzucone przez bolszewików to 
taka oficjalna atrapa, podobnie jak 1 – Maja czy 22 Lipca, które obchodzi się 
pod przymusem i rzeczywiście, gdy odzyskaliśmy wolność, na pierwszy ogień 
poszły właśnie te trzy święta. My, męŜczyźni — mówiono zaś, mamy tyle 
zawracania głowy z wami, kobietami, Ŝe naleŜy nam się coś za to. 

         Skasowanie Święta Kobiet dotknęło mnie osobiście. Moja rodzina nie 
miała zwyczaju składać jakichkolwiek Ŝyczeń, ale jeśli to się trafiło, to 
wyczuwałam w tym nutę przymusu i niechęci. UwaŜaliśmy (ja teŜ) takie 
ceremonie za przejaw atawizmu niegodnego rozsądnego człowieka i nie da się 
ukryć, Ŝe było wygodne – nie trzeba było pamiętać dat urodzin, rocznic 
pierwszej randki, a rocznicę ślubu automatycznie mieliśmy z głowy, bo 
wypadała w sylwestrową noc. 

         Nie wiem czemu, ale po świętach tych powstała we mnie dominująca 
pustka. 8 marca czułam jedność z grupą społeczną, w której akurat 
przebywałam, 1 Maja wściekałam się, Ŝe muszę iść w pochodzie, ale przy ładnej 
pogodzie stanie godzinami przed moŜliwością przedefilowania przed Trybuną 
pozwalało uzyskać zaczątki jakŜe poŜądanej opalenizny. Kiedy byłam juŜ 
starsza i zasłabłam raz w pochodzie, nie musiałam juŜ w nim uczestniczyć i to 
było teŜ miłe: wszyscy muszą, a ja nie. 22 Lipca to było w ogóle cudowne 
święto, zwłaszcza dla tych, którzy nie mieli urlopu, bo juŜ naprawdę nikt nic nie 
musiał, zwłaszcza gdy udało się wyłączyć rodzinie telewizor. 

         Co zostało mi w zamian ze świętowania? Walentynki nie dla mnie, 
wiadomo, babci nie przesyła się serduszek i słodkich drobiazgów bo cholesterol, 
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cukier, to i tamto. Wielu młodych ze zdziwieniem reaguje na odkrycie, Ŝe 
babcia z kimś tam czasem się spotyka. Wówczas ogarnia ich przeraŜenie, czy 
przypadkiem dobra zapisane w testamencie nie przemkną im mimo nosa, bo 
spotkaniom takim przypisują dziwną moc. Dzień Babci i Dzień Dziadka – to oni 
muszą martwić się o obchody, jeśli takowych się od nich oczekuje. Jakieś 
obowiązkowe wizyty w przedszkolach, godzinne siedzenie w obowiązkowym 
zachwycie na niziutkich krzesełkach, Ŝyczenia wnuków o których przypominają 
mamusie i panie w przedszkolach i szkołach, konieczność zakupu wnukom 
słodyczy z okazji tych obchodów i na koniec tortury oglądania jak wnuki 
pałaszują kolejne ciastko, podczas gdy babcia musi zadowolić się proszkami do 
szklanki niesłodkiej herbaty. Niektóre babcie mają wręcz przechlapane: gdy są 
przypadkiem posiadaczkami kamieni w woreczku Ŝółciowym i na widok jakiejś 
pyszności leci im ślinka do ust, Ŝółć wypływa nagłym rzutem z woreczka, a 
kamienie ją tamują i zaczyna paskudnie boleć brzuch. A w dodatku, gdy 
pomyśli się, Ŝe święto czci to jeden z najmniej waŜnych aspektów osobowości 
człowieka, powiązany raczej z oczekiwaniem od... niŜ dawaniem mu... 

         Halloween  niesie im smutne skojarzenia, a czasem wręcz wewnętrzny 
protest. Nie na darmo przez cały rok chodzi się na pogrzeby przyjaciół, Ŝeby 
potem szczerzyć zęby do dyń. Wszystkich Świętych nie lepsze – lepiej nie 
mówić jakie to paskudne święto. Pogoda okropna, na cmentarzach tłok, 
obowiązek i przymus wobec rodziny i znajomych (nie byłaś na grobie taty, 
mamy, cioci, wujka Dusi, Pusi i szwagra? Co z ciebie za człowiek, zimny i 
pozbawiony sentymentów! A przecieŜ wujek z ciocią Ŝyrowali ci kiedyś 
poŜyczkę na kanapę, zresztą na której do dziś siadasz, a ty nie masz Ŝadnego 
szacunku dla ich pamięci!) Brrr! 

         Wielkanoc i BoŜe Narodzenie w świecie starszych teŜ są pasmem 
przymusu. Młodzi potrafili się od niego wymigać, wyjeŜdŜając tu i tam, ale dla 
starszych to często zbyt duŜy wysiłek: organizacyjny i finansowy. 

         Urodziny — lepiej nie mówić. Imieniny — zminimalizowano kosztem 
urodzin. 
         Gdy się więc zastanowić, nie ma dla nas, starych kobiet Ŝadnego święta. 
Dlatego uwaŜam za konieczne zrobić sobie dziś prywatne moje święto i wręczyć 
sobie kwiatek na obrazku (na Ŝywo wiąŜe się z wydawaniem pieniędzy, które 
moŜna lepiej wykorzystać). To nieco przechodzone osty na fotografii Jerzego 
Płaczka) — kwiat stosowny dla babci 
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         Ja nie mogę narzekać. Dostałam w prezencie IPhona, którego jeszcze nie 
wiem za bardzo jak uŜywać, a najśmieszniejsze jest to, Ŝe darczyńca w ogóle nie 
miał pojęcia, Ŝe dokonał swojego prezentu w Święto Kobiet. 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 
1. Święta lepsze i gorsze • autor: Jerzy Pomianowski2014-03-08 21:38:34 
Święta są istotne głównie dla pracujących na etacie - mają wówczas wolne od 
roboty której nienawidzą. 
Solidne święta są związane z tradycyjnymi potrawami. Ryba na Wigilię, jajka 
na Wielkanoc 
Pierwszy maja i Boze Ciało są niestety słabsze - brak tradycyjnego poŜywienia 
świątecznego.  
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http://www.taraka.pl/liliowy_kapelusz 
 
12 marca 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (19) 

Liliowy kapelusz  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6284 razy, od 2014-01-08 
 

Od koleŜanki dostałam mailem taką wyliczankę: Dostępne takŜe 
pod:http://poradniaonline.wordpress.com/kartki-z-kalendarza-2/2011-2/ z 
obrazkiem: 

 

„Kiedy ma 5 lat: Ogląda się w lustrze i widzi księŜniczkę. 

Kiedy ma 10 lat: Ogląda się w lustrze i widzi Kopciuszka 

Kiedy ma 15 lat: Ogląda się w lustrze i widzi obrzydliwą siostrę przyrodnią 
Kopciuszka: "Mamo, przecieŜ tak nie mogę pójść do szkoły!" 

Kiedy ma 20 lat: Ogląda się w lustrze i widzi się "za gruba, za chuda, za niska, 
za wysoka, włosy za bardzo kręcone albo za proste", ale mimo wszystko 
wychodzi z domu. 
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Kiedy ma 30 lat: Ogląda się w lustrze i widzi się "za gruba, za chuda, za niska, 
za wysoka, włosy za bardzo kręcone albo za proste", ale uwaŜa, Ŝe teraz nie ma 
czasu, Ŝeby się o to troszczyć i mimo wszystko wychodzi z domu. 

Kiedy ma 40 lat: Ogląda się w lustrze i widzi się "za gruba, za chuda, za niska, 
za wysoka, włosy za bardzo kręcone albo za proste", ale mówi, Ŝe jest 
przynajmniej czysta i mimo wszystko wychodzi z domu. 

Kiedy ma 50 lat: Ogląda się w lustrze i mówi: "Jestem sobą" i idzie wszędzie. 

Kiedy ma 60 lat: Patrzy na siebie i wspomina wszystkich ludzi, którzy juŜ nie 
mogą na siebie spoglądać w lustrze. Wychodzi z domu i zdobywa świat. 

Kiedy ma 70 lat: Patrzy na siebie i widzi mądrość, radość i umiejętności. 
Wychodzi z domu i cieszy się Ŝyciem. 

Kiedy ma 80 lat: Nie troszczy się o patrzenie w lustro. Po prostu zakłada liliowy 
kapelusz i wychodzi z domu, Ŝeby czerpać radość i przyjemność ze świata. 
MoŜe wszystkie powinnyśmy duŜo wcześniej załoŜyć taki liliowy kapelusz... 
Wyślij ten tekst do pięciu fenomenalnych kobiet, które znasz i świętuj z nimi 
"Miesiąc Pięknych Kobiet".  I jeŜeli to zrobisz, przydarzy ci się coś dobrego 
:))))))))) Pięknych dni i nie zapomnijcie liliowego Kapelusza !!!!!!!!! 

          Na pierwszy rzut oka to całkiem sympatyczna wyliczanka ale mało 
inspirująca. Facebook pełen jest takich „mądrości” i wyliczanek, 
dowcipopodobnych twierdzeń i Ŝadne z nich nie trwają dłuŜej niŜ chwilę, ani nie 
osiągają statusu przysłów i „mądrości ludowej”. Ich zasadniczą wadą jest 
ograniczanie się do wąsko pojętego jednego problemu czy czegoś, co uwaŜa się 
za problem no i oczywiście poczucie misji autora, który uwaŜa, Ŝe bez jego 
mądrości nikt nie będzie potrafił prawidłowo posługiwać się swoim Ŝyciem. Oto 
kilka przykładów z ostatnich dni: 

 „Piersi nie obwisają, kiedy się starzejemy, one się relaksują” (pocieszaj się, 
pocieszaj! To nazywa się robienie dobrej miny do złej gry.) 

„Jeśli męŜczyzna chce, Ŝebym się zmieniła, zmieniam męŜczyznę” 

„M ęŜczyzna potrzebuje Ŝony poniewaŜ nie da się o wszystko w Ŝyciu oskarŜać 
tylko rząd” 

„M ąŜ powiedział, Ŝe nocował u przyjaciela. Zadzwoniłam do pięciu najlepszych 
przyjaciół. U dwóch nocował u trzech jeszcze śpi” 

„Kochany brzuchu przepraszam za wszystkie motylki. Kochana poduszko 
przepraszam za wszystkie łzy. Kochane serce przepraszam za całą krzywdę. 
Kochany mózgu miałeś rację” (ktoś kiedyś uŜył pierwszy określenia „motylki w 
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brzuchu” a jego następczynie bezustannie to powtarzają, choć to jedno z tych 
powiedzeń, które nie ma sensu w stosunku do odczuwających inaczej wraŜenia 
zmysłowe. Cała fraza brzmi nieźle choć oznacza jedno: przepraszam, Ŝe Ŝyję – a 
to juŜ trudno akceptować) 

no i nieznośnie pouczające: „Wszystko co otrzymujesz od losu jest darem. 
Nawet to, co uwaŜasz teraz za niedobre dla ciebie, w przyszłości moŜe odmienić 
twoje Ŝycie na lepsze. Wyjdź na przeciw swojemu szczęściu!” (albo 
nieszczęściu, Tylko po co? PrzecieŜ na razie nie wiesz, Ŝe to co jest dla ciebie 
niedobre ma stać się dobre. Lepiej poczekaj, aŜ będzie wiadomo, czy to zło na 
dobre się obróci). 

         Kuchenna psychologia walczy o lepsze z kuchenną duchowością a 
wszystko ma zaspokajać głód analogii tkwiący w kaŜdym zwierzęciu i 
człowieku od zarania dziejów jako włącznik bezpieczeństwa. 

         Wracając do kapelusza. Liliowy kapelusz jako symbol to dla mnie o wiele 
za mało. W całym tekście mówi się o stosunku kobiety do swojego wyglądu. A 
to tylko niewielki wycinek osobowości kobiety - człowieka (o czym 
zapominamy często), w dodatku taki, do którego na ogół ogranicza się ogląd 
naszej płci przez męŜczyzn, ale takŜe, niestety, niektóre kobiety. Czerpanie 
przyjemności (gdy niewiele juŜ w tym zakresie moŜna doznawać lub doznanie 
jest ograniczone wiekiem, sprawnością i stanem zmysłów) jest czymś w rodzaju 
przyzwolenia na to, by starsze kobiety nie zawracały nam głowy swoim 
istnieniem. Niech się cieszą czym mogą, a my nie drwijmy z tego, udawajmy, Ŝe 
aprobujemy. Tak jak w staroŜytnej Sparcie przyzwalano starcom po 60 roku 
Ŝycia na upijanie się (młodszym groziła kara śmierci), tak i kultura 
reprezentowana przez ten tekst łaskawie zezwala staruszkom na nieco więcej 
swobody w ubieraniu i zachowaniu się. Ale tylko w tym! Liliowy kapelusz, jak 
liliowa krowa – to dziwactwo które ma podkreślić słodycz mdłej czekoladki o 
nazwie "zamiast".  

         Czy ten tekst moŜna polecić 80-letniej babci spędzającej dzień w łóŜku lub 
poruszającej się na wózku i nie mogącej wyjść z domu z powodu schodów i 
braku podjazdu? MoŜe lepiej by było jej poradzić coś innego? śeby zaczęła 
uŜywać swojego umysłu na przykład. Wywołała fiolet w swojej głowie, 
otworzyła trzecie oko, pobudziła wspomnienia, czy tam co jeszcze. 
Niekoniecznie fioletowa krowa uczy nas delikatności (jak chce pewna reklama) 
a fioletowy kapelusz uŜywania rozumu lub tej cząstki, która nam na starość 
jeszcze pozostała. 

Nawiasem mówiąc autorkom „poradnika” nie starczyło inwencji, Ŝeby pod 
liliowym kapeluszem umieścić starszą buzię w rodzaju: 
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         Czy nikt nie pomyślał, Ŝe tytułowe noszenie liliowego kapelusza jest 
momentem, gdy wszystko sobie odpuszczamy przywołując ostateczny nasz 
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koniec? Lepiej więc nie przysyłajcie starszym paniom takich „mądrości” – choć 
moŜe mogłyby się przydać gimnazjalistkom. 
 

Katarzyna Urbanowicz 
1. ;) • autor: diwrad2014-03-12 16:28:20 
Liliowy kapelusz 
Na głowie 
Wiatr targa wstąŜki 
2. Barbie • autor: Ewa Maria Piasecka2014-03-17 10:40:36 
 
Ja bym tak rygorystycznie do tego "kapelusza" nie podchodziła. Kilkakrotnie na 
przestrzeni dziesięciolecia dostawałam ten "wierszyk" i wzbudzał u mnie 
refleksje typu - przestań tak polegać na ocenie innych, uwierz w swoje 
moŜliwości, odrzuć ograniczenia ,.... . I tam wcale nie jest rada , Ŝeby "liliowy 
kapelusz" zakładać jak się przekroczy 80-tke . Raczej odwrotnie : "MoŜe 
wszystkie powinnyśmy duŜo wcześniej załoŜyć taki liliowy kapelusz... " 

Popraw     Usuń 

 
3. MoŜe • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-03-17 14:38:47 
MoŜe nie tyle chodzi o sam kapelusz (choć przecieŜ jego kolor to Ŝadna 
rewelacja ani nowatorstwo modowe) ile o fakt, Ŝe Ŝycie od dzieciństwa do 
starości podporządkowuje się wyglądowi i z nim wiąŜe Ŝyciową satysfakcję. 
Tymczasem oprócz wyglądu i chęci podobania się innym istnieje całe mnóstwo 
innych spraw, znacznie waŜniejszych i dających więcej satysfakcji z Ŝycia. 
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http://www.taraka.pl/uwieziona_w_grobowcu 
 
14 marca 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (20) 

Uwięziona w grobowcu  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6629 razy, od 2014-01-08 
 

W czasie przeprowadzanego ze mną wywiadu w Klubie 
Tarota:http://klubtarota.wordpress.com/2014/03/12/wywiad-z-babcia-
ezoteryczna/ od prowadzącej Agi Karo padło pytanie o moją przyjaciółkę, 
wiolonczelistkę z Filharmonii Narodowej, zmarłą niedawno. Bardzo przeŜyłam 
jej śmierć. 

         Pytanie dotyczyło skojarzeń: jaki utwór muzyki powaŜnej wiąŜe się dla 
mnie z jej osobą, jaki jej przypisałabym. Odpowiedź nie znalazła się w 
wywiadzie poświęconym głównie kartom Tarota, ale gdyby tam trafiła zajęłaby 
znacznie więcej czasu, bowiem z kartami Tarota ma związek, choć nie 
jednoznaczny i dający się krótko i treściwie opisać. To wraŜenie nie było 
bynajmniej jednoznaczne. W myślach przebiegałam znane mi utwory Mozarta, 
Albioniego i inne, budzące smutne skojarzenia, ale wiązały się one ze smutkiem 
po niej, a nie z jej osobowością. 

         Wówczas przypomniałam sobie operę Verdiego „Aida”. Opera ta 
fascynowała mnie jeszcze od lat szkolnych, moŜe nie tyle swoją muzyką, którą 
zrozumiałam później, ile problemem przedstawionym w libretcie. 

         Moja fascynacja muzyką operową zaczęła się dość wcześnie. Zaczęłam od 
uczęszczania do Filharmonii na koncerty muzyki powaŜnej dla młodzieŜy, ale 
nie potrafiłam bardzo się tym rodzajem muzyki przejąć. Dla czternastoletniej 
dziewczyny, niewykształconej muzycznie, zupełnie pozbawionej muzycznej 
pamięci i zdolności odtwarzania melodii, ale nie pozbawionej słuchu, w 
koncertowej muzyce powaŜnej brakowało wyraźnej linii melodycznej, 
porywów, emocji, przerysowania. MoŜliwe zresztą, Ŝe wynikało to z doboru 
repertuaru dla licealistów. To, czego mi brakowało na koncertach znalazłam w 
operze. 

         Miałam szczęście i ciotkę, sekretarkę w Ministerstwie Kultury, której 
zawdzięczam bezpłatne wejściówki na wszystkie przedstawienia operowe i 
baletowe. Na kaŜdym z przedstawień byłam po kilka razy, a w dobrym okresie 
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to wypadało 2-3 razy w tygodniu. Zawsze wtedy, gdy na koniec pracy ciotki 
pozostawały nie zajęte loŜa rządowa i bilety dla pracowników i mniej waŜnych 
gości. 

         Operą i baletem zagłuszałam osobiste problemy, zastępowałam nimi 
przyjaciół i rodzinę. Trzy godziny w ciepłym pomieszczeniu, przesiedziane na 
dostawce lub wyłoŜonych czerwonym dywanem schodach, czasem w 
wygodnych fotelach loŜy, przepełnione najczęściej dramatycznymi brzmieniami 
przenosiło mnie w inny świat i cudze uczucia, porządkowało moje emocje, 
nadawało im sens i wymiar. Po kilku przedstawieniach nie otwierałam juŜ oczu 
– widok przeszkadzałby w odbiorze muzyki. Muszę dodać, Ŝe w tamtym czasie 
jakość dźwięku odbieranego ze zwykłych radioaparatów była marna, a i 
repertuar radiowy skromny. Oczywiście nie było teŜ moŜliwości nagrywania, a 
pierwszy telewizor kupiliśmy z męŜem dziesięć lat później. Przedstawienia 
oglądało się wyłącznie na Ŝywo. Idąc do opery czułam się jak w czasie wyprawy 
do łaźni (z braku łazienki w domu chodziłam co tydzień na Krakowskie 
Przedmieście do łaźni Diana, w czwartki dostępnej dla pań) – odarta z ubrania, 
myślącej zawartości ciała i siebie. Przeistaczałam się w muzyczne postaci Aidy, 
Trubadura, Halki, nieszczęśliwie zakochanych i przeŜywających dylematy 
moralne. 

         Wśród tych oper najwaŜniejszą była dla mnie Aida. Właściwie nie cała 
opera, tylko końcowy dramat bohaterki. 

         Libretto tej opery w duŜym skrócie mówi o miłości tytułowej Aidy, 
etiopskiej niewolnicy do Egipcjanina Radamesa, rywalizującej o tę miłość  z 
córką faraona. Radames udaje się na wojnę, w której zwycięŜa, jednak 
otrzymuje od faraona propozycję nie do odrzucenia – rękę jego córki. 
Postanawia uciec z Aidą z Egiptu, a obmyślając drogę ucieczki zdradza 
tajemnice planów wojskowych Egiptu. Zostaje podsłuchany, a jego zdrada 
znana córce faraona. Uwięziony, odrzuca moŜliwość ratunku przez poślubienie 
faraonówny i zostaje skazany na śmierć przez zamurowanie Ŝywcem w 
grobowcu. Po zamurowaniu wejścia okazuje się, Ŝe przekradła się tam Aida, 
pragnąca umrzeć z ukochanym (albo nie potrafiąca Ŝyć bez niego). Pięknej arii 
„O patria mia” – śpiewanej przez Wilhelmenię Fernandez w Luxorze, w roku 
1994. moŜna posłuchać:http://www.youtube.com/watch?v=cwC402UfTSA 

         W operze tej fascynowała mnie decyzja Aidy poniesienia śmierci z 
ukochanym, nie natychmiastowej, a rozłoŜonej w czasie. Jako czternastolatka 
zakochałam się pierwszą nieodwzajemnioną miłością w koledze szkolnym z 9b i 
wszystko, co docierało do mnie z literatury i sztuki, przepuszczałam przez filtr 
swoich uczuć. Stawiałam się więc w sytuacji Aidy z tą tylko róŜnicą, Ŝe mój 
ukochany nie Ŝywił do mnie specjalnych uczuć; zamurowana w grobowcu nie 
mogłabym więc liczyć na Ŝadne chwile szczęścia, dostępne operowym 
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kochankom. Rozsądek mówił mi, Ŝe wyidealizowana romantyczna miłość nie 
jest najlepszym doradcą podejmowanych działań, ale w postępku Aidy było coś 
niesłychanie fascynującego, choć bardziej pociągające byłoby dla mnie, gdyby 
Ŝywiła do Radamesa miłość bez wzajemności. Co zrobili by wówczas? Czy 
Radames przełamałby swoją niechęć do Aidy i był aŜ do godziny śmierci dla 
niej miły, czy przeciwnie, obwiniałby ją o to, Ŝe zmuszony jest ostatnie chwile 
Ŝycia spędzić z nielubianą osobą. Uwięzienie moŜe zrodzić sympatię i bliskość, 
czy przeciwnie, wzmóc niechęć i poczucie obcości? 

         Pytanie to wielokrotnie powracało do mnie w coraz bardziej dojrzałych 
problemach: uwięzienie w związku, uwięzienie w konsekwencji podjętych 
wcześniej decyzji, od których nie ma juŜ powrotu, wszelkiego rodzaju klatki, 
które sami sobie zbudowaliśmy dla wyŜszego rzędu zasad. 

         Moja przyjaciółka, Krysia po wielokroć była uwięziona. Uwięziona w 
ciele, które przechowywało nieuleczalną chorobę, o tyle pozbawiona woli, Ŝe 
zmuszona była akceptować to, czego zdrowi ludzie w związkach z innymi nie 
muszą akceptować, bo nie muszą odczuwać wdzięczności, która przesłania ich 
własne dramaty. Jej intuicja, zdolności paranormalne pozostające w uśpieniu, 
tylko z rzadka mogły się zamanifestować, poniewaŜ leczenie zagłuszało to 
wszystko, co było jej indywidualnością. Bez leków popadała w stan niemoŜliwy 
do zaakceptowania przez otoczenie, po lekach była połową siebie. Częściowy 
ratunek znajdowała w grze na wiolonczeli, ale juŜ profity z tego tytułu ją 
omijały: nie mogła brać udziału w dłuŜszych turnee zagranicznych, czasami 
musiała opuścić waŜne wydarzenia muzyczne dla pobytu w szpitalach. 

         Byłaby więc przypadkiem w rodzaju Aidy: podejmowała decyzje pod 
presją okoliczności, a wszystkie one zamurowywały ją w grobowcu miłości, 
obowiązków, konieczności opieki nad innymi, wyrzutów wewnętrznych, Ŝe 
czemuś nie sprostała. Kiedyś tylko byłam świadkiem jej wybuchu buntu, gdy 
wywołała burzę za czystym przed chwilą niebie. Potem znowu wróciła do 
swojego grobowca. 

         W ubiegłym roku siedziałyśmy na ławce na działce i trudno nam było 
rozmawiać; nowe leki powodowały ślinotok i spowolnione wypowiadanie słów. 
Potem przyszła inna groźna choroba, cięŜka operacja, długie leczenie i wszystko 
miało być juŜ dobrze. Miałyśmy porozmawiać o wszystkim tej wiosny. Tak 
umawiałyśmy się kilka dni przed jej śmiercią. 

          A związek z kartami Tarota? Byłaby PapieŜycą Odwróconą, kimś 
napełnionym pradawną Wiedzą, kto nie mógł jednak zrealizować swoich 
zdolności, skazaną na klęskę. MoŜe Cesarzową z przymusu, uwięzioną w 
grobowcu? 
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         A w ogóle to temat nie ruszony dotychczas: Tarot a muzyka. Kto się tego 
podejmie, kto przyjmie to wyzwanie? 

 

Pytia: ze strony http://tarotmojapasja.blogspot.com/2012/04/kapanka.html 
Katarzyna Urbanowicz 
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         Zawsze wydawało mi się, Ŝe miłośnicy literatury science fiction albo 
fantasy chodzą po świecie z głową w chmurach, a ich wyobraźnia pracuje 
nieustannie przeszukując zakamarki ich umysłów w nadziei na to, Ŝe trafią na 
złoty samorodek wielkości pięści. Rozczarowałam się okrutnie. Zaproszona na 
jakiś spęd autorów i miłośników przekonałam się, Ŝe walczą ze sobą z siłą 
równą zmaganiom PO i PIS i podobnie jak oni nie o principia, a o jakieś rzeczy 
dla nikogo z zewnątrz nie do pojęcia. 

         Podobnie rozczarowałam się ostatnio do miłośników zwierząt. Ich usilne 
starania o zapewnienie mniejszym braciom godnego Ŝycia, a jeśli to nierealne i 
niemoŜliwe — godnej śmierci bez wielkich cierpień, wydawały mi się szczytem 
ludzkiej empatii. Nie sztuka bowiem upominać się o los istot nam podobnych, 
sztuka zaś przejmować się losem kogoś, kto jest od nas odmienny, kogo nie 
wszyscy rozumieją, aŜ wreszcie czynić to często wbrew własnym doraźnym 
korzyściom. Zapewnienie godnej „emerytury” starym koniom na przykład, co 
pociąga znaczne koszty a nie przynosi raczej korzyści. 

         Moje rozczarowanie wzięło się z tego, Ŝe w imię jakiejś słusznej zasady 
czy idei deptane są prawa innych, Ŝe traci się w tym umiar i rozsądek, aŜ 
wreszcie Ŝe posuwa się do agresji, której w dodatku się nie wstydzi, nie 
reflektuje, Ŝe się zagalopowało, czym przecieŜ wyrządza się krzywdę takŜe 
swojej skądinąd słusznej sprawie. 

         Przyzwyczaiłam się do tego, Ŝe moŜna być jednocześnie obrońcą Ŝycia 
poczętego i piewcą kary śmierci, Ŝe moŜna głosić dobrodziejstwo posiadania 
duŜej rodziny z wieloma dziećmi i jednocześnie katować i upokarzać te dzieci, 
Ŝe moŜna wreszcie wierzyć w Boga i to, iŜ stworzył najlepszy ze światów i 
jednocześnie kaŜdym postępkiem zaprzeczać tej zasadzie, upodlając ten świat i 
obrzydzając go innym. CóŜ ludzie nie są bardzo logiczni. Nikt nie jest świętym 
– mówi się. 
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         Ale zaskoczyło mnie uŜywanie agresji w obronie idei łagodności i 
afirmacji wszystkiego, co Ŝyje, bez zwaŜania po drodze jakie waŜniejsze zasady 
moralne się przekracza. 
         Pewien człowiek zamieścił na FB zdjęcie starszych pań, prawdopodobnie 
jakichś arystokratek z jakiejś milionerskiej imprezy odznaczającej się paradą 
kapeluszy. W tym przypadku futrzanych. 
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. 

 

Jednak nie o futra tu poszło w zasadzie. Poszło o stwierdzenie: 

„TE PIĘKNE FUTRA ZWIERZĄT W ZESTAWIENIU Z FACJATAMI 
STARYCH RUPCI JESZCZE BARDZIEJ UWYDATNIAJĄ ICH BRZYDOTĘ 
. śAL PATRZEĆ !”  

         Inna pani dołoŜyła swoje w dyskusji, która się wywiązała. Generalnie 
rzecz biorąc nie kwestionowano (moŜliwe Ŝe wskutek środowiska, w którym 
toczyła się dyskusja) potrzeby ochrony zwierząt, zastępowania prawdziwych 
futer sztucznymi i tak dalej. Kwestionowano wypowiedzi związane z „starymi 
rupciami” jako obraŜające osoby wiekowe (niektóre dyskutantki podsumowały 
je nawet jako „ohydę”). Oczywiście młodość rzadko kiedy aprobuje starość i do 
tego dawno się przyzwyczailiśmy, ale potępiać brzydotę tylko dlatego, Ŝe nie da 
się wyretuszować, to jednak pewna przesada! 

         Dyskusja zaostrzała się. Pewien mizogin napisał: „waŜne Ŝe te stare kury 
lepiej się czują” Wtórowali mu inni choć dyskusja jeszcze nie wymknęła się 
poza rozsądne (czasami) argumenty. Wtórowała mu pewna pani (zapewne 
młoda i śliczna – na razie) stwierdziła wręcz: „No i nie wiem kto ma większą 
wartość dla naszego ludzkiego świata: stara kobieta czy anonimowe zwierzę. 
Szczerze, dla mnie waŜniejsze jest anonimowe zwierzę. Bez dwóch zdań” 
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         Temperatura dyskusji rosła. Niektóre panie usiłowały wytłumaczyć 
dyskutantce: „Jestem przeciwniczką brutalnego i niepotrzebnego cierpienia 
zwierząt ale nade wszystko i przede wszystkim człowiek” dodając: „Ŝycie cię 
kiedyś zweryfikuje” 

         Padły inne argumenty: „Zabijane zwierzę odchodzi z tego świata w emocji 
gniewu i Ŝalu do oprawcy. To nakręca karmę. Ono wróci wyrównać rachunki. 
Stanę więc w obronie zwierzęcia, gdyŜ ono jest słabsze, nie potrafi przerobić 
emocji, wybaczyć oprawcy (z intencją: nie chcę wrócić Ŝeby zrobić ci to samo). 
Człowiek potrafi, dlatego stawiam go na drugim planie. Są oczywiście ludzie, 
którzy tego nie robią (bo nie chcą) ale liczy się to, Ŝe mogą. Zwierze tego nie 
potrafi” „Powtarzam, jeŜeli mam do wyboru: starą (lub jakąkolwiek) kobietę 
i zwierzę, wybieram zwierzę. Człowiekowi Ŝycie dane jest po to, Ŝeby 
wskoczyć na jak najwyŜszą półkę rozwoju. Zwierzęciu natomiast naleŜy 
czasami moŜna pomóc, Ŝeby nie spadło niŜej, pozbyło się lub obyło się, nie 
fajnych karmicznie emocji” 

         Rozmowa zeszła na duchowość i tu juŜ rozsądek przestał obowiązywać. 
Logiczne spostrzeŜenie Ŝe: „…Ci, natomiast, co mordują i znęcają się nad 
innymi ludźmi i zwierzętami sami sobie szykują psie (albo innego gada) Ŝycie w 
następnym wcieleniu. Pozwólmy zatem, Ŝeby kaŜdy "odsiedział" swój wyrok i 
nie bądźmy bardziej mądrzy od przysłowiowego cesarza. Jeśli ktoś morduje 
kogokolwiek, niech będzie świadomy, co go czeka w następnym 
wcieleniu...KaŜdy "pracuje" sam na własną karmę...Pomagać trzeba, ale znać 
prawo pierwszeństwa i odpłaty za dobre i złe teŜ. Człowiek ponad wszystko!” 
nie spotkało się ze zrozumieniem. Dyskusja juŜ przerodziła się w pyskówkę 
         Zastanawia mnie od jakiegoś czasu skąd bierze się pewność, Ŝe w imię 
własnych przekonań nie do końca pewnych (póki co istnienie karmy nie jest 
obowiązującym światopoglądem ani w Ŝaden sposób nie zostało udowodnione , 
najwyŜej dyskutuje się o pewnych doświadczeniach mających związek z nią) 
moŜna z pełnym przekonaniem uznać, Ŝe na przykład stara kobieta, jej Ŝycie, 
samopoczucie nie stanowi Ŝadnej wartości dla społeczeństwa w przeciwieństwie 
do anonimowego zwierzęcia. Zastanawiające jest teŜ, Ŝe podobną zapiekłość 
okazują głównie kobiety w stosunku do swojej płci. I Ŝe brak w tym wszystkim 
logiki: o piękny wygląd dbają przede wszystkim młode kobiety i one znacznie 
częściej widujemy w futrzanych czapkach 
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         Wnioskować stąd naleŜy, Ŝe winną jest starość, brzydota, nadmiar 
kilogramów – kaŜde odstępstwo od załoŜonego wzorca. Oczywiście, moŜe się to 
nam nie podobać, ale na tyle, Ŝeby stawiać wartość ich Ŝycia niŜej niŜ 
zwierzęcia? 

          Humanizm wyszedł z mody. Humanitaryzmem wbrew etiologii tego 
słowa nazywamy miłość do zwierząt. Agresję ochrzczono asertywnością 
zapominając, Ŝe zawiera w sobie postulat nie ranienia innych, wydumane teorie 
nazwano autentycznością. Ale przede wszystkim z mody wyszedł rozsądek. 

         JeŜeli pewna dziewczyna twierdzi, Ŝe dopadają ją złe energie powodując 
bóle głowy i wysysanie sił Ŝyciowych; nie słucha głosu rozsądku, 
nakłaniającego ją do przeprowadzenia badań, wierzy natomiast bez zastrzeŜeń 
pewnej wróŜce obiecującej, Ŝe uwolni ją ona od złych energii przesyłanych 
przez jej „byłego”, (czego dowodem ma być, Ŝe siły te kończą swoje działanie o 
23-iej, gdy „były” zazwyczaj idzie spać). Sugestie, Ŝe wraŜenia te mogą nastąpić 
za sprawą ambiwalentnych uczuć Ŝywionych do owego męŜczyzny, a głównie 
tego, Ŝe nie moŜe ona zdecydować się czy ma do czynienia z przyjacielem czy 
wrogiem są przyjmowane z niechęcią. 

         Umiar i rozsądek staniał bardzo i coraz mniej jest widoczny w naszej 
codzienności. Pewna pani powiedziała: „ludzie mają za dobrze i nie 
mają prawdziwych zmartwień”. I coś w tym chyba jest. Nie chodzą głodni i 
zziębnięci – całą resztę brakujących problemów wymyślają. 

         Na przykład z czego zrobione są czyjeś kapelusze. 
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Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 
1. CóŜ... w średniowieczu wierzono Ŝe jedną z • autor: Piorun2014-03-23 
16:58:23 
"radości niebiańskich" dla "sprawiedliwych" będzie obserwowanie piekielnych 
cierpień "grzeszników"  
 
Jak widać od tamtych czasów niewiele - zapewne NIC - się nie zmieniło... 
zwłaszcza w kwestii tych "sprawiedliwych" 
 
W sumie to zauwaŜyłem ciekawą sprawę:  
ze względu na moją drogę Ŝyciową (zostawmy kwestię czy wybraną, czy 
narzuconą przez jakieś kwestie zewnętrzne) często wpadam na 
ludzi związanych z "duchowością" i "ochroną przyrody" 
 
ZaŜyłem Ŝe osoby na prawdę uduchowione to osoby bardzo tolerancyjne, ciepłe, 
mające do siebie (i innych) bardzo luźne, czasem aŜ Ŝartobliwe podejście.   
ZauwaŜyłem teŜ Ŝe te osoby bynajmniej nie uznają siebie za wszechwiedzące, a 
rady dają w formie sugestii, nie w formie zakazów. W dodatku są to osoby 
ustawiające siebie na równi - lub czasem niŜej - z innymi ludźmi. 
 
ZauwaŜyłem teŜ Ŝe osoby chcące uchodzić za "sprawiedliwe", "uduchowione" 
(wliczam tu teŜ część "obrońców przyrody) et cetera - to osoby pełne hipokryzji, 
gniewu, zawiści, jadu... W dodatku to osoby przekonane Ŝe tylko ICH droga jest 
słuszna - a kto myśli inaczej, tego dosięgnie Kara. W dodatku są to osoby 
uwaŜające ze ze względu na swoje zachowania, pomysły - są lepsze od innych. 
 
 
Myślę Ŝe coś w tym jest   

Popraw     Usuń 
2. Ta młoda kobieta • autor: Miluszka2014-03-25 16:17:49 
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...zdaje się, Ŝe jest w czapce ze sztucznego futra. 
A jak mówił jeden wielki lama " fanatyzm bycia dobrym jest lepszy niŜ 
fanatyzm bycia złym, ale fanatyzm pozostaje fanatyzmem" 
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         Dzisiaj w autobusie para młodych ludzi obrzuciła mnie nieprzyjaznym 
wzrokiem i ostentacyjnie nie ustąpiła miejsca. Wyobraźcie sobie tę scenę: 
wchodzi babcia do autobusu, który zatrzymał się dość daleko od krawęŜnika, a 
między krawęŜnikiem przystanku a autobusem jest piękna kałuŜa, w której 
przegląda się wiosenne słońce. Babcia startuje. 

         Wyciągam dwie kule. Zapieram się nimi w wejściu i usiłuję przeskoczyć 
kałuŜę. Fajny widok, nieprawdaŜ? Ktoś z tyłu podpiera mnie i ląduję wreszcie z 
zachwianiem wewnątrz autobusu. Chwytam się pałąka przy wejściu niczym 
topielec, który dorwał koło ratunkowe i usiłuję złapać oddech. Przekładając kule 
z ręki do ręki uderzam się jedną z nich w szczękę i martwię się od razu Ŝe za 
parę minut, gdy siniec ozdobi moją twarz, zostanę uznana za ofiarę przemocy. 
Wstydziłabym się tego. Tak mnie wytresowano, chociaŜ ofiarą przemocy 
domowej nigdy (na szczęście) nie byłam. 

         Od rozmyślań o kodzie kulturowym, który wywołał we mnie taką reakcję: 
— lęk na myśl o hipotetycznym siniaku, jako podstawie oceny mojej kondycji 
moralnej (wiadomo, w rodzinie karci się tego, kto zawinił) — oderwał mnie 
wzrok owych dwojga młodych ludzi. Nieprzyjazny, taksujący. Zbyt długo 
przyglądali mi się, Ŝeby nie było jasne, Ŝe rozwaŜali problem ewentualnego 
ustąpienia mi miejsca, zwłaszcza, Ŝe siedzieli na miejscu tradycyjnie 
oznaczanym nalepką dla niepełnosprawnych. Podjęli jednak decyzję, Ŝe miejsca 
mi nie ustąpią. Wyglądało, Ŝe świadomą. 

         Autobus szarpnął i ruszył. Ja zachwiałam się, ale szczęśliwie utrzymałam 
na nogach. Wstała z miejsca starsza pani z dalszych siedzeń, ale musiałabym 
przeciskać się między ludźmi, a potem przed nią do okna ze swoimi kulami i 
plecakiem z zakupami i kto wie, czy zdąŜyłabym potem wysiąść, a jechałam 
niedaleko. 

         Podziękowałam jej więc, wyjaśniłam, Ŝe zbyt trudno mi tam się przecisnąć 
ale nie odmówiłam sobie złośliwej uwagi, Ŝe młodzi zapominają o niektórych 
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zasadach. Na to ów młody (skądinąd sympatyczny) na oko trzydziestolatek 
wyjaśnił mi, Ŝe gdybym go poprosiła grzecznie o ustąpienie miejsca, to by to 
zrobił. Na to ja, równie grzecznie, Ŝe siedzi na miejscu dla niepełnosprawnych i 
nie mam obowiązku go prosić o coś, co naleŜy do repertuaru kaŜdego 
kulturalnego człowieka. 

         Niemniej grzecznie powtórzył mi, Ŝe powinnam juŜ się nauczyć iŜ bez 
proszenia nic się nie dostanie. 

         Zrozumiałam więc, Ŝe chodzi o zasadę. Dla mojego pokolenia proszenie o 
coś było upokorzeniem i stąd wynika niechęć do proszenia o wsparcie przez 
ludzi w bardzo nieraz trudnej sytuacji Ŝyciowej. Innym ta bariera proszenia nie 
przeszkadza, wyciągają rękę po datek przy kaŜdej nadarzającej się okazji. Nie 
tak dawno krąŜył po moim bloku facet dzwoniący od drzwi do drzwi w 
poszukiwaniu wsparcia, bowiem brakuje mu na benzynę do auta. 

         Podobnie i ja nie lubię prosić. Zdarza się, Ŝe proszę o ustąpienie mi 
miejsca, gdy czuję, Ŝe ból jest juŜ nie do wytrzymania i za chwilę upadnę. Kiedy 
jednak mam jeszcze pewien zasób sił albo przed wyjściem zaŜyłam proszek 
przeciwbólowy, staram się wytrzymać dopóki mogę. Traktuję to jako próbę sił z 
samą sobą, co nie oznacza, Ŝe jestem niezadowolona, gdy ktoś sam z siebie 
ustąpi mi miejsca. Staram się bardzo miło dziękować ludziom, którzy wstali ze 
swojego miejsca, wynagrodzić im uśmiechem ich empatię, Ŝeby oni teŜ mieli z 
tego jakąś przyjemność. 

         Tutaj było jednak coś innego. Zimne zmagania się z kimś, kto uwaŜał, Ŝe 
rezygnacja ze swojego przywileju powinna być okupiona czyimś upokorzeniem, 
bowiem taki jest świat, Ŝe satysfakcję czerpiemy nie tyle ze słusznego 
postępowania (dawniejszych „dobrych uczynków”) ile ze zmuszenia kogoś do 
przyznania się do swojego niŜszego statusu. 

         Taki pogląd doskonale wpisuje się w ogólne przekonanie, Ŝe ludzie starsi, 
nieproduktywni dla społeczeństwa powinni być wdzięczni za kaŜdy rzucony im 
ochłap. Podobnie jak niektórzy z nas posiadacze piesków uczą je: „poproś pana” 
i nagradzają  kąskiem, tak część spośród młodszych i pozbawionych empatii 
uwaŜa, Ŝe warunkiem kaŜdej pomocy udzielonej komuś jest pokazanie tej 
osobie jej miejsca w porządku dziobania. Tyle, Ŝe ten porządek zmienił się z 
bardziej ludzkiego na bardziej zwierzęcy. 

         Pogląd ten to nie jest tylko widzimisię źle wychowanych młodych. To 
ideologia, zawoalowana, pilnie trzymana w sekrecie, ujawniająca się 
przypadkiem od czasu do czasu. Jak na przykład fakt, Ŝe niektórych procedur 
medycznych nie stosuje się po czterdziestce czy pięćdziesiątce, czy 
sześćdziesiątce. Nie robi się dializ, bo starszym ludziom nie naleŜy przedłuŜać 
Ŝycia. I tak umrą wcześniej czy później. Nie robi się wielu badań (np. bezpłatnej 
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mammografii), bo czy umrą na raka, czy na coś innego, nie ma znaczenia; 
waŜne są jedynie koszty. Nie zapisuje nowoczesnych leków np. na stwardnienie 
rozsiane. Nie przeprowadza się niektórych operacji, a kolejki do innych 
wskazują na lekcewaŜenie. Wstawianie endoprotez to właśnie taki przykład. 
Znałam kobietę która nie wstawała przez pięć lat z łóŜka czekając na operację 
wszczepienia stawu biodrowego, aŜ wreszcie umarła nie doczekawszy się 
swojego miejsca w siedmioletniej kolejce. Była stara. Na komisję w sprawie 
dofinansowania przez PRFON przebudowy łazienki dla przystosowania jej dla 
osób niepełnosprawnych czeka się obecnie co najmniej trzy lata, a ile na 
decyzję, sam pan Bóg wie. Od trzech lat nie przyznano na ten cel Ŝadnych 
funduszy. 

         Jest to tylko jeden z objawów naszej kultury, bowiem nasza kultura 
domaga się od nas proszenia i przepraszania. Jeśli o nic (przypadkiem albo 
świadomie) nie prosiłeś, podstawowym wymaganiem społecznym wobec nas 
jest przepraszanie. 

         JuŜ dzieci od maleńkości uczy się: Przeproś!. Przeproś, bo byłeś 
niegrzeczny, przeproś bo zrobiłeś nie tak jak ja chciałam/łem, przeproś bo ja 
mam prawo się tego od ciebie domagać. Jako dziecko przeszłam cały trening 
nauki przepraszania wsparty uŜyciem pasa i nauczyłam się tego pod presją. 
MoŜliwe Ŝe dlatego dzisiaj przeprosiny traktuję jak nic nie znaczący gest – takie 
dzień dobry, czy do widzenia. Od swoich synów nie wymagałam przeprosin, ale 
wiem, Ŝe jeden z nich dałby się pokroić, a nie przeprosiłby (co mu do dziś 
zostało). Czasami chętnie bym to przepraszam usłyszała jako przyznanie się do 
popełnienia błędu, rekompensatę za te przykrości, których wskutek tego 
doznałam. Ale cóŜ, przeprosiny to zazwyczaj tylko konwenans, słowo, a to jest 
mniej waŜne od wewnętrznego zrozumienia i wolę załoŜyć, Ŝe ono nastąpiło. 

         Jednak Ŝądania naszej kultury idą dalej. Nie wystarczy Ŝe przeprosisz za 
siebie, powinieneś przepraszać takŜe za swoich przodków. Jeśli wi ęc sam nic 
nie zbroiłeś, nie wyrŜnąłeś mieszkańców jakiegoś skrawka świata, nie wygnałeś 
czyichś dzieci pozbawiając je ojcowizny wystarczy, Ŝe zrobili to twoi ojcowie, 
dziadowie lub inni przodkowie. Jako ich potomek masz obowiązek przeprosić. 

         MoŜesz to potraktować jako grzecznościowy gest i mruknąć pod 
przymusem parę konwencjonalnych sformułowań (o które nieraz toczą się 
zaŜarte boje w parlamentach) ale niesmak pozostaje. Buntujesz się: moi 
przodkowie jako zbiorowość być moŜe to i tamto zmalowali, ale niekoniecznie 
byli to moi osobiści przodkowie. MoŜliwe przecieŜ, Ŝe twoi przodkowie nie byli 
wobec moich całkowicie w porządku, więc to, co ewentualnie zrobili złego, 
mogło być zupełnie dobrze uzasadnione. 
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         Tak czy inaczej gest przeprosin nikogo nie zadowala, a niektórych 
upokarza. Podobnie jak gest proszenia o coś – zwłaszcza w sytuacjach gdy 
zobowiązania są zdaniem jednej strony oczywiste, a drugiej niejasne i 
niekonieczne – powoduje wyłącznie upokorzenie proszącego. 
          MoŜna więc sądzić Ŝe cały ten taniec wokół domagania się proszenia i 
przepraszania słuŜy tylko jednemu celowi – wykazaniu własnej wyŜszości 
kosztem upokorzenia przeciwnika.  

 

(Szukałam w internecie obrazków ilustrujących niniejszy tekst i znalazłam tylko 
infantylne misie, pieski, kotki, bukieciki kwiatków i… Bin Landena. Dowodzi 
to faktu, Ŝe ciągle przepaszającego traktujemy jako dziecko PoniŜsze zdjęcie 
było jedynym interesującym z całej serii, choć takŜe pokazuje misie.) 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 
1. No cóŜ... tak... • autor: Michał Mazur2014-04-05 14:14:08 
No cóŜ... tak wygląda współczesna Polska - plus jej najbardziej dysfunkcyjny 
element (tzn. "młoda warszafka"). Małpie gaje, a w państwowej słuŜbie zdrowia 
nie lepiej. Generalnie trochę teŜ się martwię np. o moich "staruszków", a i 
samemu się w tym nie odnajduję. 
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         Zabawiłam się kiedyś w klasyfikatorkę snów. Z pozoru to moŜe zajęcie nie 
przynoszące poŜytku, ale jak sekserka kurcząt, dokonując podziału na pisklęta 
nadające się do chowu (płci Ŝeńskiej) i przeznaczone na skarmienie zwierząt 
(płci męskiej) uprawia nieciekawy zawód, którego profity ujawnią się w 
przyszłości. 

Tak więc podzieliłam senne światy na: 

1)     świat zdarzeń i akcji 

2)     świat symboli 

3)     świat czynności formalnych 

4)     świat rebusów i szarad 

5)     świat nienazwanych emocji 

         Najbardziej nie znoszę snów rodzaju trzeciego. Liczę coś, poprawiam, 
wypełniam formularze, dokonuję innych bezsensownych czynności (często 
pakuję i przepakowuję walizki i paczki). Kiedyś ładowałam do osobowego 
wagonu kolejowego listwy zbyt długie, Ŝeby się zmieściły na korytarzu i za 
mało spręŜyste, Ŝeby wygiąć je w drzwiach. Zmorą są sny, w których zmagam 
się z techniką. Zdarza się, Ŝe komórka rozpada mi się w rękach, a ja usiłuję ją 
złoŜyć, zaś nadmiarowe części mi zostają w rękach lub teŜ bez rezultatu próbuję 
sobie przypomnieć numer telefonu, Ŝeby do kogoś zadzwonić. Najczęściej do 
osoby juŜ nieŜyjącej. 

         Sny takie są niezwykle męczące i nie przynoszą nic sensownego w Ŝyciu 
realnym. Budzi się z nich człowiek zmaltretowany, skotłowany i bez 
perspektyw. Rankiem po takim śnie trudno być optymistą i w jakiś sposób 
promieniuje on na nastrój całego dnia. Jeśli postanowisz na przykład wysłać 
PIT-37 przez Internet, to kółko na środku ekranu kręci się godzinę, dwie, kręci 
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się nadal, gdy wracasz ze spaceru i kręci się do wieczora. Zadajesz sobie 
pytanie: co zrobiłaś źle (ale przecieŜ wysyłasz te PIT-y od zarania 
internetowego ich Ŝycia), więc spekulujesz. Na początku coś po angielsku pytało 
o jakiś certyfikat – moŜe to to? Głupia, nie zapuściłaś ojczulka Gogola do 
tłumaczenia! MoŜe postawiłaś kropkę po tysiącach podając do identyfikacji 
dane ze sprawozdania ubiegłorocznego, bo samo sprawozdanie program 
sprawdził i zaakceptował jako bezbłędne. MoŜe to, moŜe tamto. Jak zły sen. 
Próbujesz wysyłać wieczorem i w nocy po filmie i zaczynasz wierzyć, Ŝe to z 
twoim komputerem, albo łączem coś nie tak; najgorsze, Ŝe nie masz od kogo się 
dowiedzieć. Kiedy pracowałam, dookoła mnie było mnóstwo ludzi, których 
mogłam o to czy tamto spytać. Jeden nie wiedział, to wiedział ktoś inny. Kogo 
ma spytać babcia, w dodatku ezoteryczna? 

         Sny rodzaju pierwszego są jak rozrywkowy film. Nawet gdy ich akcja 
zatrąca horrorem, fajnie jest je śnić, bo są jak piracki film ściągnięty z Internetu: 
jakość byle jaka, ale co się działo, to działo! Niestety, im jestem starsza ten 
rodzaj snów rzadziej występuje, moŜliwe Ŝe z braku podniet spotykających 
człowieka w młodości. Ktoś mnie goni, atakuje mnie straszliwy zwierz, ale 
przecieŜ b i e g n ę, a nie człapię jak w realu. 

         Świat sennych symboli jest jeszcze do zniesienia. Oczywiście kaŜdy 
człowiek ma inne. Mnie, która nie zna się na hinduizmie, gnostycyzmie, Hunie 
ani Kabale, ani na innych kierunkach skorelowanych z ezoteryką będzie śniło 
się coś innego niŜ komuś obeznanemu z zespołami przypisanych im symboli. 
Mogą mi się przyśnić greckie bóstwa, jakieś planety i znaki zodiaku, karty 
Tarota czasami, no i symbole ogólnodostępne w naszej kulturze. Nie będzie 
śniła się wyŜsza Jaźń ani Karmiczny Opiekun, Szaman, Indiański Wódz ani nikt 
w tym rodzaju — zbyt mało dla mnie znaczą te postaci. Jeśli trafi się coś 
nieznanego, zawsze moŜna poszukać odpowiedniej lektury. Gorzej, jeśli śni się 
coś, co ponoć jest stałym symbolem z katalogu takowych, a ja stwierdzam, Ŝe 
jednak nie moim. 

         Panuje przekonanie, Ŝe sny o stołówce, restauracji itp. znamionują 
niedobory energii. Jeśli wi ęc mnie całą noc śniła mi się kolejka w sklepie z 
wędlinami i dziki głód, który mnie ogarniał na myśl o takiej czy innej wędlince, 
smakowicie wyglądającej i pachnącej, a okazuje się Ŝe albo ktoś mnie wypchnął 
z kolejki, albo dla mnie nie starczyło, albo wreszcie sprzedawczyni wypięła się 
na mnie i zaczęła obsługiwać innych ludzi w kolejce za mną, jakbym nie 
istniała; jeśli śni mi się, Ŝe straszliwie się kłócę w tym sklepie i czuję się 
głęboko skrzywdzona i potraktowania niesprawiedliwie, to choć w swoim Ŝyciu 
nigdy nie przywiązywałam wielkiej wagi do jedzenia i nigdy w PRL nie 
przeŜywałam takich emocji w kolejkach – powinnam sądzić, Ŝe brakuje mi 
energii. Niestety, nieprawda. Rano po takim śnie kęs jedzenia staje mi kością w 
ustach, muszę się zmuszać do przełknięcia go, bo przecieŜ nie wezmę lekarstw 
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na pusty Ŝołądek. Gdyby istotnie, brakowało mi energii, byłabym w realu głodna 
lub spragniona, a nie jestem. Wobec czego jakiej energii mi brakuje? Chyba nie 
Ŝyciowej – tej mam aŜ za wiele jak na kondycję fizyczną i moŜliwości. 

         Najtrudniejsze są senne rebusy i szarady. Te moje sny bywają prorocze, 
zazwyczaj są bardzo waŜne i przed czymś mnie ostrzegają. Jest kilka sygnałów, 
Ŝe dany sen naleŜy zaliczyć do tej kategorii: długotrwała pamięć takiego snu ze 
wszystkimi szczegółami, śnione postaci, wypowiedziane wyrazy lub ukazane 
obrazy. Czarno-biała tonacja z dominującym kolorowym elementem, mającym 
stanowić clou zagadki. Cała reszta jest rebusem i zazwyczaj udaje się mi go 
rozszyfrować dopiero post factum. Nie jestem więc w stanie na czas zareagować 
i coś zmienić w przewidywanym biegu wydarzeń. Będzie, co miało być i 
ostrzeŜenie chyba było tylko po to, Ŝebym zrozumiała, Ŝe nawet ono w niczym 
nie pomoŜe. Albo moŜe Ŝebym doceniła Siłę WyŜszą, która igra ze mną jak 
waŜna Osoba z przedszkolakiem: wygłasza doń przemówienie nie oczekując, Ŝe 
ten coś zrozumie, ale po to, Ŝeby dzieciak z podziwem spojrzał na jego mądrość 
i omnipotencję. Dlatego sny takie przynoszą mi tylko rozterkę i zmartwienie. 

         Najbardziej zagadkowe są dla mnie sny ostatniego rodzaju. Wywołują one 
silną falę emocji, których nie sposób zidentyfikować. Określić je moŜna jako 
„uniesienie”, ale uczucia te nie są podobne do Ŝadnego z rodzaju uniesień, które 
kiedykolwiek przeŜywałam. Takich snów się boję – mogą one oznaczać, Ŝe juŜ 
nie jestem tu i teraz, tylko tam i kiedyś w przyszłości, albo po prostu wynikają z 
mikrourazów naczyń krwionośnych z mózgu. Tak czy inaczej przywołują to 
doświadczenie, które mnie jeszcze czeka, oby jak najpóźniej. 

         Skąd wzięły się te refleksje o snach? Kilkanaście lat temu na działce 
(gdzie przydarzyło mi się wiele snów-rebusów „znaczących”) przyśnił mi się 
głos informujący mnie, w jaki sposób umrę. Miałam zginąć od ciosu pałki 
zadanego w szyję przez „moskiewskiego pachołka”. Drogą rozmaitych 
wnioskowań związanych ze słownictwem i stylem wypowiedzi 
zidentyfikowałam głos ten jako zdanie mojego od dawna nie Ŝyjącego dziadka 
(zresztą zmarłego w moje dwudzieste urodziny). Dziadek przez sen informował 
takŜe kogoś innego z naszej rodziny, który miał zginąć przez utonięcie i 
wprawdzie topił się, ale nie zginął. 

         Dziesięć lat temu opowieść o moim śnie i moŜliwości jego proroczego 
charakteru wydawała się nieprawdopodobna. Zwracano mi uwagę na fakt, Ŝe 
dawno minęła zimna wojna, Ŝe Rosja jest państwem cywilizowanym itepe, 
itede. Przyjmowałam to z pokorą i na wszelki wypadek obiecałam sobie, Ŝe tam 
nie pojadę.(z pewnych szczegółów wynikało, ze nie zginę wskutek napadu 
jakiegoś odosobnionego bandyty przebywającego akurat w Polsce). 
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         MoŜe dlatego, Ŝe Gruzja jest daleko, a Ukraina bliŜej i z Podola pochodzi 
moja rodzina ze strony dziadka, ten sen coraz częściej przychodzi mi na myśl. 
Kim jest (czy będzie) ten MOSKIEWSKI PACHOŁEK? 

 (Moskwa 1996) 

 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 
1. Moje sny • autor: Przemysław Kapałka2014-04-05 20:46:30 
Najczęstszy motyw moich snów jest taki, Ŝe gdzieś wyjeŜdŜam, i w pewnym 
momencie okazuje się, Ŝe jestem kompletnie nieprzygotowany - nie wziąłem 
czegoś bardzo waŜnego, nie przemyślałem wyjazdu, zagrzebałem się i 
wyruszyłem zbyt późno itp., a przewaŜnie wiele z tych czynników. Jest to o tyle 
dziwne, Ŝe choć często mi się zdarza o czymś zapomnieć, to nigdy jeszcze nie 
było to coś, co podwaŜałoby sens wyjazdu. I nigdy w snach nie biegnę, często 
próbuję biec, ale idzie mi to tak, jakbym biegł w wodzie, coś mnie 
powstrzymuje. 
2. śnienie • autor: diwrad2014-04-06 08:24:09 
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Bardzo lubię śnić świadomie. Ale nie w ten sposób, Ŝe śniąc jestem nie tylko 
świadomy śnienia i mogę wpływać na treść snu, bo to doświadczenie miewałem 
bardzo rzadko, lecz taki rodzaj śnienia, kiedy nie ma progu wybudzenia 
pomiędzy treścią snu i jawą. Kiedy przejście ze snu do jawy następuje 
całkowicie płynnie przez otworzenie oczu, a podstawą procesu jest to samo 
doświadczenie światła - przytomności samego umysłu. ZauwaŜyłem, Ŝe 
pomocne w uzyskaniu tego doświadczenia jest pozostawienie włączonego radia 
w nocy. Sen wtedy częściej splata się z płynącą z radia treścią (jest równieŜ 
płytszy) i formuje obrazy, w których co pewien czas przebija się sygnał tej 
radiowej treści, a to z kolei uprzytamnia sam sen bez wybudzenia. Często 
miewam teŜ okresy, kiedy śniąc jednocześnie w czasie snu analizuję sam sen. 
Nierzadko wtedy mam niekiedy poczucie, Ŝe śnię coś niezwykle waŜnego i 
jestem bardzo zmartwiony po wybudzeniu faktem, Ŝe zapamiętałem tylko część 
róŜnych symboli, które uprzednio juŜ tak trafnie zinterpretowałem... Najczęściej 
jednak moja interpretacja po przebudzeniu niewiele róŜni się od tej, której 
dokonałem podczas snu. Tyle tylko, Ŝe niekiedy bywa okrojona zapomnianą 
treścią jakichś istotnych w poczuciu fragmentów... Nie lubię natomiast stanów 
zmęczonej podświadomości, bo wtedy zapadam w sen głęboko, nieprzytomnie i 
zapamiętuję tylko małe fragmenty snu. Ale ten głębszy poziom uświadamia mi z 
kolei, jak bardzo bezradny jestem wobec rzeczywistości...  
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         Zainteresowana tak zwanymi „proroczymi” albo „znaczącymi” (jak wolę 
je nazywać) snami przeczytałam ksiąŜkę Stanisława Nowaka: „Sny 
przepowiadające przyszłość” (wydawnictwo „Nowy Świat” 2005 r.). KsiąŜka 
jest dlatego interesująca, Ŝe nie sili się na rozwaŜania teoretyczne, zawiera 
natomiast zapisy snów róŜnych osób i informację na czym polegała 
uprzedzająca wydarzenie sygnalizacja senna. Mnie osobiście najbardziej 
interesowały zniekształcenia przekazu sennego w stosunku do rzeczywistych 
wydarzeń.
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         W materii sennej naleŜy zachować w duŜym stopniu ostroŜność. Wszyscy 
znamy takie sytuacje, gdy ktoś w naszym towarzystwie zawoła: ja to wcześniej 
wyśniłam(łem). Czasami wysłuchujemy opowieści o treści snu i nierzadko 
zdajemy sobie sprawę, Ŝe pewne elementy snu w opowieści zostały 
zniekształcone, lekko naciągnięte lub wręcz przeinaczone. Sama łapię się na 
tym, Ŝe gdy opowiadam coś z zaangaŜowaniem, gdybym świadomie tego nie 
pilnowała, chętnie poszybowałabym w rejony nadające ładniejszy lub 
spójniejszy koloryt wydarzeniom (co mogę czynić bezkarnie jedynie w tekstach 
literackich). Niektóre osoby jednak nie widzą potrzeby zachowania takiej 
czujności i wewnętrznej dyscypliny i stąd bierze się konieczność podejścia do 
streszczeń snów w sposób dość sceptyczny. 

 

         Za wiarygodnością ksiąŜki przemawia to, Ŝe opisana większość snów nie 
jest w Ŝaden sposób spektakularna (choć często opisane są przypadki 
poprzedzające samobójstwo, wypadek lub śmierć). Streszczenia snów są 
rzeczowe, nie ukrywa się faktów zainspirowania snem do podejmowania 
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rozmaitych działań (nawet samobójczych) – gdzie prekognicja nie jest 
oczywista. 

         Autorem ksiąŜki jest specjalista chorób układu nerwowego i część snów 
opowiedziano mu w związku z jego praktyką. We wstępie autor stwierdza, Ŝe 
sny tzw. „prorocze” częściej przydarzają się kobietom (podczas gdy 
męŜczyznom „koszmary”) i Ŝe z biegiem czasu zmieniają się techniczne 
akcesoria (komputery, komórki) i modyfikuje tematyka snów, co jednak nie 
wpływa znacząco na ich wymowę. Napomyka takŜe, Ŝe niezwykle rzadko ale 
zdarzają mu się sny prorocze i Ŝe gdy śni mu się zmarły ojciec moŜe spodziewać 
się powaŜnego wydarzenia, nie zawsze dobrego. Zapewne to spowodowało jego 
zainteresowanie tematyką snów przepowiadających przyszłość. 

         Większość przytoczonych snów nie opisuje dokładnie przyszłych 
wydarzeń, stanowi jakby luźne skojarzenia z ich zakresem. Do takich snów 
moŜna zaliczyć np. sen o hodowaniu paru tysięcy królików, które przynosiły 
śniącej swoje potomstwo i zdychały. Tylko cztery przeŜyły, ale szybko się 
oddaliły. Śniąca miała czterech męŜów, którzy zginęli w sposób gwałtowny; 
pozostała samotna i bezdzietna. 

         Pewna kobieta która dokonała nieetycznego czynu pomagając ukryć w 
swojej pracy przestępstwo (podano komuś herbatę zaprawioną środkiem 
toksycznym) śniła dwukrotnie po wielu latach, Ŝe spada na nią drewniany, 
przechylony na bok krzyŜ, powieszony na ścianie jej byłej firmy. Wkrótce 
znalazła się na spotkaniu byłych pracowników tej instytucji i uczestniczyła w 
„zakrapianym” spotkaniu, z którego wyszła do spiŜarni spokojnie z kimś 
porozmawiać. Sięgnęła po butelkę tam znajdującą się w przekonaniu, Ŝe zawiera 
takŜe alkohol i napiła się. Płyn był Ŝrący i kobieta tracąc przytomność i 
przewracając się na ziemię ujrzała wiszący na ścianie przekrzywiony krzyŜ. 

         Zdarzają się jednak sny zapowiadające śmierć lub chorobę w sposób 
prawie dosłowny. Pewnej kobiecie śniła się śmierć w postaci zwęglonej kobiety 
wyciągająca po nią ręce i zginęła ona rok później w poŜarze lasu. Pewien 
męŜczyzna miał sen w którym walczył w dawnej wojnie. Został złapany i nabity 
na pal. Okazało się, Ŝe miał raka jelita grubego. Inna kobieta śniła o dziewczynie 
ze zranionym brzuchem, z którego wypływały wnętrzności. Okazało się, Ŝe 
miała ciąŜę pozamaciczną, która wymagała natychmiastowej operacji. 

         Interesujące są sny osób mających stały kontakt ze zwierzętami. W snach 
tych to, co przytrafia się zwierzęciu, moŜe stać się sygnałem dla człowieka. 
Pewien myśliwy, mimo sprzeciwów Ŝony namawiającej go do zaprzestania 
udziału w polowaniach nie rezygnujący ze swojego zajęcia w jednym z takich 
snów zabija dwa małe jelonki. W którymś z rzeczywistych polowań zostaje 
trafiony kulą w kręgosłup i zostaje inwalidą. Inny człowiek, kierowca 
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transportujący Ŝywe zwierzęta za granicę początkowo ma wyrzuty sumienia 
widząc stan tych zwierząt, nie zaprzestaje jednak tej pracy. Przyśnił mu się 
piękny koń ze złotą grzywą cięŜko zraniony, a jego krew tryskała na śniącego. 
W jakiś czas potem w czasie rozładunku zerwał się koń ze złamaną nogą i upadł 
na kierowcę łamiąc mu podstawę czaszki. 

         Czternastoletni chłopiec, męczący z kolegami koty, ma sen o małych 
kotkach nie mogących dogonić matki i zamiast im pomóc rozdeptuje je lub 
przecina noŜem. Przestraszony opowiada sen kolegom, którzy jednak 
wyśmiewają go. Postanawia zostać „twardzielem” i przytrzymuje swojego kota, 
którego kolega ma zamiar zabić siekierą. Kot wyrywa się i siekiera odrąbuje 
rękę śniącemu. 

         Często śniący odnajduje swój przyszły zawód lub zajęcie. Pewnemu 
człowiekowi śnią się spadające z nieba trumny. Wkrótce umiera jego ojciec i 
zmuszony jest załatwić formalności związane z pogrzebem. Wówczas znajomy 
proponuje mu współudział w zakładzie pogrzebowym, co staje się przyszłą 
profesją tego człowieka. Innej kobiecie śniły się sterty ksiąŜek na wysypisku 
śmieci, które musiała porządkować i po latach została bibliotekarzem. Jeszcze 
innej – Ŝe śpi na sienniku, z którego wystają ludzkie kości. Po latach wyjechała 
za granicę i wyszła za mąŜ za właściciela krematorium. 

         Pewnemu męŜczyźnie przyśniło się, Ŝe biegnie po piaszczystym terenie, 
który nagle zmienił się w grzęzawisko, nad którym unosiła się zielona mgła. 
Mgła ta uniosła go i uratowała. MęŜczyzna ten dokonał waŜnego odkrycia 
naukowego w dziedzinie fizyki za którą otrzymał jedną z najwyŜszych nagród. 
Jego zdaniem treść snu miała związek z charakterem odkrycia (choć nie 
sprecyzował tego bliŜej). 

         Niekiedy sny zapowiadają coś zupełnie innego niŜ byśmy na ich podstawie 
oczekiwali – jakby kpiąc sobie z naszych prób ich rozszyfrowania. Pewien 
egzaminator śnił, Ŝe przepytywał studenta, który zmienił się w czasie egzaminu 
w anioła. Sen bynajmniej nie zapowiadał śmierci tej osoby, jedynie jej prawną 
zmianę płci, co okazało się podczas kolejnego dnia sesji, gdy wystąpiła juŜ pod 
zmienionym, kobiecym imieniem.  

          Sny o chorobach organizmu dość łatwo wyjaśnić. Panuje opinia, Ŝe ciało 
sygnalizuje dolegliwość zanim ona jeszcze wystąpi i świadomie się ją 
zarejestruje. Sen dotyka tych części ciała, które juŜ są zagroŜone, choć jeszcze 
nie dają znać o sobie ich dolegliwości. Ale nieszczęśliwe wypadki, niezaleŜne 
od ulegającego im, to trudniejsza sprawa. Odkąd poznałam astrologię odnoszę 
wraŜenie, Ŝe nie tyle same wypadki, ile tranzyty planet sprzyjające ich 
wystąpieniu przebijają się przez naszą cielesną wraŜliwość i ujawniają w snach, 
a silne tranzyty nawet na jawie – jako postać nagłych lęków, odruchowych 
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cofnięć w określonych, z pozoru niegroźnych sytuacjach. Nie dziwiłoby 
wówczas, Ŝe zjawiska te dotyczą zazwyczaj wydarzeń o ekstremalnym 
znaczeniu. 

         Pozostałe sny wydają się błądzeniem po labiryntach ludzkich rojeń, choć 
jedno co z nich wynika, to wraŜenie, Ŝe nieświadoma część osoby szuka 
kontaktu ze świadomością wykorzystując do tego celu róŜne symbole, niektóre z 
pozoru odległe od kulturowego ich kompletu. Co jednak w człowieku 
zarejestrowało zbliŜające się zagroŜenie – nie wiadomo. Często występujące w 
takich snach postaci zmarłych przodków nie są Ŝadną wiarygodną wskazówką – 
mogą dowodzić, Ŝe świadomość śniącego znalazła sobie przekonywujący 
osobisty symbol. 

(fotografie pochodzą z telewizyjnej transmisji inscenizacji opery Mozarta 
"Czarodziejski flet") 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 
1. doskonale • autor: Trickster7772014-05-21 23:54:28 
Genialne... 
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          MęŜczyźni tak jakoś mają, Ŝe gdy usiądą do komputera chętnie dzielą 
cudze ziemie i przekonują, Ŝe nam by się łacniej naleŜały. Są 
wielkomocarstwowi z natury. Jeśli wpadną na pomysł, Ŝeby zintegrować się z 
kobietami chorymi na raka piersi czy jajników sądzą, Ŝe najlepszym pomysłem 
wyraŜenia solidarności z nimi jest wciągnięcie skarpetki na penisa. Zaiste, 
skojarzenia dość odległe. Mój penis solidaryzuje się z twoimi zaatakowanymi 
chorobą narządami kobiecymi, więc załoŜę sobie skarpetkę. Albo zawiąŜę 
kokardkę. Sfotografuję się i umieszczę na facebooku pręŜąc muskuły pokryte 
tatuaŜem na znak, Ŝe choć z tobą solidaryzuję, nie muszę wyrzekać się swojej 
męskości, jak ty wyrzekasz się kobiecości. Bo kiedy juŜ przejdziesz operację i 
odejmą ci pierś albo wytną kobiece narządy oświadczę ci, Ŝe od dziś nie jesteś 
juŜ dla mnie kobietą tylko siostrą. W imię tego rozumowania męŜczyźni gotowi 
ci są nawet przyznać kobietom prawa do głosowania (pod warunkiem, Ŝe nie 
będziesz margała na jego wycieczki i wsparcie dla nieszczęśniczki bardziej od 
ciebie pokrzywdzonej przez los, bo utrzymującej się z zasiłku dla bezrobotnych. 
Ale umiejącej tworzyć legendy. 

         Adwersarz nie przybył na debatę – gdzieŜbym miał rozmawiać z jakimś 
jego, poŜal się BoŜe, podwładnym. Honor mi nie pozwala. Ja to Jestem JA, a nie 
jakiś tam…Nie waŜne, Ŝe jako gospodarz zaprosiłem gości (ale niektórych i tak 
nie wpuściłem!). 

Kobiety męŜczyznom bruŜdŜą – wołają więc: odebrać im prawa wyborcze. 

http://www.tvp.info/1851556/korwinmikke-odebrac-prawa-wyborcze-kobietom 

         Najlepiej zrobić to w sposób nowoczesny. Najpierw wprowadźmy 
głosowanie bezpośrednie przez kliknięcie. Nie masz cenzusu majątkowego albo 
naukowego (komputera z dostępem czy jakiegoś -phona) samo przez się 
rozumie się, Ŝe nie będziesz głosować. Albo tak, jak ci twój chłop pozwoli. 
Wszak, kobieto masz to i tak w nosie, obchodzą cię tylko uczucia i takie bleble. 
Kto wie czy w ogóle umiesz klikać? Niejaki pan Kowin-Mikke, boŜyszcze 
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startujących do polityki nastolatków uczy nasze dzieci i wnuki kto nadaje się do 
głosowania, a kto nie. W mojej rodzinie uczy juŜ trzecie pokolenie bachorów 
płci męskiej. Na szczęście koło trzydziestki z tego wyrastają. 

         MęŜczyznom bruŜdŜą takŜe homoseksualiści. Nigdy nie mogłam 
zrozumieć dlaczego. Wszak nie konkurują o kobiety, chyba Ŝe za konkurencję 
uznać to Ŝe są i Ŝyją. Gotowi są zrezygnować z intratnych stanowisk 
(nachapawszy się przedtem po uszy) jeśli ktoś nie pozwoli im wyraŜać głośno 
tej niechęci. Czytam, Ŝe: „pederastyczne lobby zmusiło szefa Mozilli Brendana 
Eicha do dymisji. To jest jeden z sygnałów postępującego upadku USA.” 

          Raczej nie obchodzą mnie ruchy kadrowe nawet największych 
światowych firm czy koncernów, zakładam, Ŝe niezaleŜnie od takich czy innych 
odchyłek, osoby te miały talenty pozwalające im kierować firmą, choć fakt 
publicznych wypowiedzi na kontrowersyjne tematy, w dodatku nie związane z 
rolą słuŜbową podwaŜa istnienie tych talentów. Nie sadzę, Ŝeby był to jakiś 
sygnał upadku państwa – dymisję uwaŜam wyłącznie za decyzję 
zdroworozsądkową – po co bowiem niepotrzebnie zraŜać sobie klientów? 
Zresztą nie wiemy dokładnie o co poszło naprawdę i komu i na co potrzebny był 
pierwszy z brzegu pretekst. Ale kobiety tak juŜ mają, Ŝe ignorują światowe 
trendy patrząc z perspektywy naparstka, pierogów i przyprawianych 
pazurów.(To cienka aluzja do Kaliny, mojej facebookowej przyjaciółki i 
dyskutantki). 

         Skoro wylewam juŜ Ŝale na męŜczyzn, a właściwie na ich podejście do 
świata, muszę dodać, Ŝe pewnych rzeczy im zazdroszczę. Na własne oczy 
widziałam jaką ogromną satysfakcję moŜe dać komuś gadanie do telewizora i 
wymyślanie takiemu czy innemu politykowi, który plecie bzdury. Mnie 
nauczono kiedyś przysłowia: „gadał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu” 
i uznałam to za oczywistość, Ŝe szkoda trudu na monologi bez odbiorcy. Poza 
tym przy okazji takiej pada mnóstwo niecenzuralnych słów, a mnie uczono 
kulturalnego zachowania. śycie nauczyło mnie takŜe, Ŝe szkoda poświęcać 
swoje siły na rzeczy, których nie da się zmienić, bo w tym czasie moŜna zrobić 
coś moŜe mniej słusznego ale poŜyteczniejszego. Na przykład posprzątać. Dziś 
jednak widzę, Ŝe gadanie do obrazu, dyskutowanie z Obamą o przyszłości 
świata albo wypominanie Putinowi rozwodu z Ŝoną ma w sobie ogromną 
energię rozładowywania własnych emocji. Ja wiem lepiej niŜ Obama czy Putin 
albo rada nadzorcza JPMorgan Chase czy Gazpromu kogo mianować na 
najwyŜsze stanowiska. A skoro to wiem, a oni nie wiedzą lub nie są pewni 
siebie — to moje zdolności są niewątpliwie większe niŜ wszystkich tych ludzi 
razem wziętych i tylko nie sprzyjającym okolicznościom zawdzięczam, Ŝe nie 
jestem na ich miejscu. 
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          Ja teŜ bym tak chciała. To takie upajające uczucie – rządzić światem 
(nawet w cudzym imieniu). Tymczasem jakiś zły chochlik podpowiada mi, a 
właściwie mojej kobiecej naturze, Ŝe zbyt mało wiem czy umiem, Ŝeby rządzić 
światem i Ŝe gdybym to zrobiła, we własnych oczach byłabym po prostu 
śmieszna. 

         Nie mogę teŜ mieć niczego przeciwko homoseksualistom i innym 
odmieńcom. Zawsze przecieŜ istnieje moŜliwość, Ŝe kiedyś zostanę zaliczona do 
ich grona. Z lektury artykułu w GW „Lepiej spłonąć niŜ wyblaknąć” 

o zmarłym śmiercią samobójczą Kurcie Cobainie dowiedziałam się jego słów: 
„Przyjaźniłem się z chłopakiem, który był gejem. Automatycznie sam 
uchodziłem za geja. 

http://wyborcza.pl/1,75475,15745417,Lepiej_splonac__niz_wyblaknac___roczn
ica_smierci_Kurta.html#ixzz2y0Lfax6x 

         KaŜdemu z nas, w kaŜdej sprawie moŜe to grozić. Z własnego 
doświadczenia wiem, jak łatwo kogoś zabić w skrajnej emocji. Nie mogę więc 
dać sobie gwarancji, Ŝe nie zaprzyjaźnię się z homoseksualistą lub nie okaŜe się 
nim kimś mi bliski. Nie mogę przysiąc, Ŝe dzieło sztuki wyrosłe z ich 
odmienności nie podniesie mojej duchowości na nieosiągalne dotąd wyŜyny: jak 
w odcinku: 66 drugiego sezonu, gdy odkryłam Artioma 
Siemionowa: https://www.youtube.com/watch?v=V6ATVx4Eofc 

Stało się to w odcinku Babci sezon II: http://www.taraka.pl/na_pograniczu 

         Nie mogę twierdzić, a nawet uwaŜać, Ŝe ktoś jest gorszy niŜ ja, bo los 
moŜe odwinąć się na mnie ze swoją cięŜką pięścią (jak w historii opisanej w 
poprzednim odcinku „Prababci” o snach, gdy pewien chłopiec męczący 
zwierzęta miał sen o dręczeniu kota, a mimo to z kolegami postanowił odrąbać 
siekierą kotu głowę. Kot się wywinął, a chłopcu kolega odrąbał dłoń). 

         Nie mam pojęcia jak to się dzieje, ale często ludzie mający pewne obsesje 
ponoszą za sprawą losu ich koszty. Znany malarz Beksiński mający obsesję 
śmierci zginął z ręki mordercy, a przedtem śmiercią samobójczą zginął jego syn. 
Pewien mój znajomy z dawnych lat mający obsesję na punkcie 
homoseksualizmu do tego stopnia, Ŝe gdy musiał „podejrzanemu” podać rękę 
biegł do łazienki ją umyć a w braku takowej wycierał ją chusteczką sam 
zakochał się miłością gwałtowną i niszczącą, w dodatku niemoŜliwą do 
spełnienia i musiał przeŜywać brak akceptacji jego osoby przez ukochanego. 

         Słyszałam o rodzicach, którzy dowiedziawszy się o tym Ŝe syn jest gejem 
musieli zmagać się z miłością do niego i swoim długoletnim małŜeństwem i w 
końcu odrzucili jego (z przyczyn ideologicznych) i siebie wskutek zarzutów 
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wzajemnie sobie stawianych, kto zawinił w wychowaniu dziecka. Okropne dla 
wszystkich członków tej rodziny i zupełnie niepotrzebne. Tak jest, gdy ideologia 
bierze nad kimś władzę. 

         Czy dzieje się tak, Ŝe w podświadomości osoby dana obsesja kształtuje się 
pod wpływem przeczuć, Ŝe między nim a przedmiotem obsesji w przyszłości 
nastąpi jakiś związek? I podsycana jest nieuświadomioną obawą, Ŝe 
przewartościowuje jego całe Ŝycie? 

         Wracając do początku. Czy męŜczyźni mają więcej obsesji niŜ kobiety? 
Nie, skądŜe. Wiele jednak z tych obsesji wynika z przyjęcia opcji bliskich 
męŜczyzn (ojca, męŜa, syna). Ich własne, osobiście nabyte obsesje są zupełnie 
inne i niestety, często bardziej niszczące ze względu na ich praktyczny wymiar. 
Nie ma nic groźniejszego niŜ wiązanie obsesji z praktycznym działaniem. 
Nienawidzący Obamy czy Putina małe ma moŜliwości osobistego rozprawienia 
się z nim, a w dodatku są to osoby dobrze chronione. Nastolatka mająca obsesję 
na punkcie swojej tuszy działając praktycznie i po kobiecemu łatwo doprowadzi 
się do śmierci, bowiem nikt nikogo nie ustrzeŜe przed sobą samym. 

 
 Filipika  – gwałtowna, ostra mowa wymierzona przeciwko komuś, ewentualnie 
ostre wystąpienie oskarŜycielskie. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Filipika) 
Katarzyna Urbanowicz 

Edytuj/popraw » 
Pisz nowy odcinek » 

komentarze 
1. samcza słabość • autor: Jerzy Pomianowski2014-04-10 21:32:56 
Z przyczyn zapewne hormonalnych wśród męŜczyzn jest wielu energicznych 
durniów. 
Zaś "energiczny dureń" to jeden z typów osobowości według podziału 
stosowanego w cesarskiej armii austriackiej. 
Typ uwaŜany tamŜe za najgorszy i szkodliwy. Nie do przyjęcia w poczet kadry 
oficerskiej. 
Silą rzeczy idealną formą cywilnej działalności  dla energicznych durniów jest 
polityka. 
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        Nie zastanawiamy się na co dzień jaki jest świat, w którym Ŝyjemy. 
Wydaje nam się oswojony, często nawet za bardzo. Tego czy tamtego nie 
wolno. Pić alkoholu na skwerkach, placach i ulicach (w kaŜdym razie zagląda 
się nam do butelki, którą wyciągniemy w jednym z tych miejsc, nawet jeśli 
zawiera wodę mineralną przelaną do flaszki mieszczącej się w małej, damskiej 
torebce), palić papierosów na przystankach i w pobliŜu nich, przechodzić na 
drugą stronę ulicy poza miejscami wyznaczonymi. Wieki temu takie zakazy nie 
miały prawa nawet istnieć. Kto śmiałby wskazywać uzbrojonemu rycerzowi 
którędy ma poruszać się po trakcie i poza nim. Pierwszeństwo miał uzbrojony 
konny lub orszak takowych otaczający karetę z kimś waŜnym. Szaraczka w 
najlepszym razie zepchnięto by na bok lub poturbowano, jeśli nie miał wyczucia 
jaki jest jego status. Jeśli na trakcie był sam, nikt nie wtrącał się do jego stylu 
jazdy i nikt nie donosił do władz, Ŝe jedzie zygzakiem lub „po spoŜyciu”. 

         Kurczy się więc przestrzeń naszej wolności do obszaru z wyrysowanymi 
znakami i kreskami, nasze sylwetki poddane są komputerowemu sprawdzaniu 
pod kątem tego, co mamy w rękach i jak się tym mamy zamiar posłuŜyć – nie 
mówiąc juŜ o głębszej ingerencji w naszą wewnętrzną wolność podejmowania 
decyzji i prezentowania własnego zdania. 

         Jeśli wi ęc wieczorem słyszymy szczekanie psa, wiemy, Ŝe pewnie 
zostawiono go samego w domu i psu dłuŜy się czas oczekiwania na właścicieli, 
spacer lub posiłek. Jeśli słyszymy klakson samochodu naciskanego po północy 
nerwowo i wściekle – wiemy, Ŝe parkingowy zamknął o jedenastej bramę, jak 
zwykle to czyni i po wypiciu większej niŜ zwykle dawki alkoholu przysnął i 
trzeba go zbudzić (przy okazji budząc pół osiedla). Jeśli budzi mnie migające 
niebieskie światło wiem, Ŝe ktoś w moim bloku walczy z egzekutorem rzeczy 
ostatecznych. Takie same światło i krzyki wróŜy interwencję w domowej 
awanturze, a z dodatkiem swądu spalenizny zmusza do natychmiastowego 
wstania i próby zorientowania się w sytuacji. 
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         Jednym słowem z charakteru bodźców docierających do nas od razu 
wiemy (przynajmniej mniej więcej) co nam moŜe zagraŜać. W przeciwieństwie 
do wieków dawnych, gdy przyszłość była nieodgadnioną mgławicą słabo 
poddającą się kalkulacjom i przewidywaniom. 

         Zupełnie inaczej jest obecnie, gdy trafimy na odludzie prawdziwe lub 
chwilowe – takie gdzie są wprawdzie domy, ale nie ma w nich mieszkańców, na 
przykład z powodu zimy na letnim działkowisku. Jeśli w dodatku jesteśmy 
otoczeni lasem i nocny wicher gnący drzewa falami przynosi jęki i wycia, zaś z 
oddali dobiega psie wycie. Nie wiemy wówczas co to za pies, dlaczego wyje i 
co się kryje za jękami. MoŜe pies wyje dlatego, Ŝe gospodarz właśnie walczy z 
egzekutorem rzeczy ostatecznych albo dobrali się do gospodarstwa złodzieje, 
przemykający od domku do domku z niecnych zamiarach kradzieŜy kabli 
elektrycznych i gniazdek oraz metali nieŜelaznych w dowolnej postaci, a moŜe 
po prostu ktoś, kto zamarudził dłuŜej w barze na krzyŜówce pięć kilometrów 
stąd i podąŜa chwiejnym krokiem do domu. Towarzysząc w myślach temu 
wędrowcowi chcielibyśmy prosić NajwyŜsze Siły by dały mu dojść tam 
bezpiecznie; nie chcemy myśleć o tym co mogłoby się stać, gdyby człowiek ów 
zasnął przy drodze (co zdarzyło się kilkakrotnie w tej okolicy) lub dopadły go 
watahy bezpańskich psów (wywoŜonych przez władze sąsiedniego miasteczka 
do lasu). 

         Wówczas, wybudzeni ze snu zaczynamy podejrzewać, Ŝe świat który nas 
otacza wcale nie jest taki uładzony i przewidywalny, jak nam się wydawało. 
Wędrujący przez noc moŜe zabłądzić wśród leśnych ścieŜek i nie ma co liczyć 
na pomoc. Komórki tu nie działają, bo nie ma zasięgu. Kiedyś, gdy musiałam 
wezwać do męŜa pogotowie, gdy w nocy nagle stracił przytomność, a nie było 
w pobliŜu nikogo z samochodem; najpierw więc biegłam (jeszcze wtedy 
mogłam) na odległe o kilometr tory, z których nasypu był zasięg, potem zaś 
przez ciemny las do zakrętu szosy z krzyŜem, gdzie czekała karetka. Wezwałam 
pogotowie przed północą, a dotarliśmy do domku przed trzecią. Na szczęście 
delikwent doŜył mimo, Ŝe znajomy w dzień las w nocy zaskakiwał obcymi 
krajobrazami. 

         W takich chwilach uświadamiamy sobie, Ŝe nic nie jest uporządkowane, 
oswojone i pewne. To tylko złudzenie, w którym utrzymuje się nas, Ŝeby 
fałszywe poczucie bezpieczeństwa zabezpieczyło świat przed kłopotami, które 
moglibyśmy sprawić, gdyby przyszło nam do głowy działać niestandardowo i 
samodzielnie. 

         Owczy pęd w społeczeństwie bywa bardzo mile widziany z tego tylko 
powodu, Ŝe jest przewidywalny. Czasami tylko zdarza się, Ŝe stado rozdziela się 
na dwie części które wzajemnie się tratują. Na tę okoliczność ma się 
opanowanych kilka chwytów, ale gdy zwierzęta się juŜ rozszaleją, trudno je 
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opanować. Nie chcemy o tym myśleć; to zmartwienie rządzących i sił, jakimi się 
posługują, choć to my podlegamy temu pędowi. 

         W Wielkanoc prowadzi się w rodzinie, zwłaszcza, gdy są w niej 
dorastający młodzi ludzie, dawniej zwanymi „Teenage Years” lub ze swojska 
„nastolatkami”, dziwne rozmowy pełne odniesień, konkluzji i paradoksów – 
właściwe dla pokoleń dzieci, które łatwo się nudzą, gdy rozmawia się o rzeczach 
zwykłych i nieinteresujących. Jedna z takich rozmów uświadomiła mi, jak 
zupełnie inaczej moŜna odbierać świat posługując się tymi samymi symbolami, 
artefaktami lub zwykłymi przedmiotami, przywołującymi skojarzenia z innymi, 
podobnymi przedmiotami ale symbolizującymi zgoła coś innego. Zapładniające 
fantazję jest same nadawanie nazw nowym rzeczom, zjawiskom i wydarzeniom, 
cechom i przymiotom. Prawdziwa poezja otwierająca oczy na rzeczy dotychczas 
wydawałoby się oswojone. 

         Trafiły się wówczas trzy opowieści, których bohaterami były trampki 
rodziców. 

         Dwóch synów w czasie obowiązywania kartek na buty niestety w takie 
buty nie zostało zaopatrzonych. Matka zapamiętała tylko to, Ŝe z jakichś 
powodów nie zdołała kupić butów dla dzieci mimo posiadania wymienionych 
kartek i kartki te odnalazły się po latach jako zakładka do starego kryminału 
wywiezionego z domu. 

         Jeden z synów, biznesmen, wspominał po latach, Ŝe matka średnio dbała o 
swoje dzieci, bo pewnej zimy zmuszony był chodzić do szkoły w trampkach. Na 
pytanie pewnej bizneswoman o wpływ „zimnego chowu” dzieci na ich przyszłe 
losy przyznał, Ŝe jemu to pomogło, bo musiał wziąć odpowiedzialność za swoje 
losy na siebie i raczej pomagać innym niŜ oczekiwać od nich pomocy. 
         Drugi syn, pracownik, ale z gatunku tych, co raczej praca go poszukuje, 
niŜ on pracy twierdził, Ŝe istotnie chodził zimą do szkoły w trampkach, ale 
czynił to świadomie. Nie chciał, Ŝeby matka kupowała mi jakieś badziewne buty 
na kartki (nazywały się „Sofixy”, o ile dobrze pamiętam) i wolał chodzić w 
trampkach. Trampki w zimie były świetnym kamuflaŜem; Ŝadnej woźnej 
szkolnej nie wpadło do głowy, Ŝe dzieciak nie zmienił butów w szatni. 
Pozwalało to rączo wpaść i wypaść ze szkoły, a w dodatku jeśli nie załoŜyło się 
kurtki 
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.

 

Wnukowi przypomniało się przy tej okazji, Ŝe w szkole w ramach 
oglądania filmów „wychowawczo słusznych” pokazano im jakieś nudziarstwo, 
którego akcja toczyła się gdzieś w Azji (nie zapamiętał kraju). Tamtejsze dzieci 
idąc do szkoły przechodziły przez rozkołysany most. Jednemu z chłopców 
pewna bogata dama (nie zapamiętał czy biała czy miejscowa) podarowała 
trampki. Chłopiec oszczędzał te trampki i szedł do szkoły niosąc je 
przewieszone przez ramię. Most się zakołysał i trampki wpadły do wody. 
Chłopiec skoczył za nimi do rzeki i utonął. Kiedy owa dama dowiedziała się o 
tym, ufundowała tej wiosce dobry, solidny most. Mojemu wnukowi film i 
problem w nim przedstawiony wydawał się bardzo zabawny. 

         Nadmienił, Ŝe ostatnim oglądanym filmem z tego cyklu był film o 
dziewczynce, która chcąc mieć rower wzięła udział w konkursie recytatorskim 
Koranu (chodzi zapewne o film irański „Dziewczynka w trampkach”). Nagrodą 
w tym konkursie miał być rower ale irańskim kobietom zabroniono posiadania 
pojazdów. Wnukowi upiekło się oglądanie całego filmu, poniewaŜ w połowie 
zgasło światło i uczniowie musieli opuścić seans, z czego dzieci były bardzo 
zadowolone. 
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         Przegląd opowieści o trampkach pokazał mi dowodnie, jak bardzo świat 
rozumienia róŜnych zjawisk przez dzieci jest odmienny od świata dorosłych. 
Nie sądzę więc, Ŝe akcja pokazywania „wychowawczo słusznych” filmów zdaje 
się na coś innego niŜ psu na budę. Dzieci nie pojmują ich przesłania, a ich 
bogata fantazja nie sięga dalej niŜ poza realia, w których się wychowały. I 
dyskusja prowadzona przez nauczycieli niewiele tu zmieni. Biedę trudno opisać 
dzieciom z dobrze sytuowanych domów. Sama kiedyś śmiałam się z 
angielskiego dowcipu opisującego wypracowanie pewnego ucznia prywatnej 
szkoły o biednych ludziach: „Ci ludzie byli tak biedni, Ŝe ich pokojówka 
chodziła w podzelowanych butach, a kamerdyner miał samochód, który ciągle 
się psuł, zaś kucharka zmuszona była jeździć metrem lub taksówką na targ, 
bowiem nie stać ją było na samochód”. To było jednak za PRL-u. 
         Nawet rozumienie prostych zjawisk naszego świata wcale dziś nie jest 
pewne. I nie wiadomo jak tę barierę pokonać. 
Katarzyna Urbanowicz 
 
Z dyskusji pod innym odcinkiem: 
12. Gdyby • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-01 18:14:32 
Gdyby badać to wydarzenie senne po mindellowsku zgodnie z Twoimi 
wskazówkami, dla sprawdzenia obecności tej wtórnej jakości (buta) obecnie w 
moim Ŝyciu  mogłabym sięgnąć do odcinka 26 bloga 
(http://www.taraka.pl/dzikosc_swiata_i_trzy) 
i zawartych w nim opowieści o trampkach. Przypomnę tylko, Ŝe dla kaŜdej z 
osób o których mowa w odcinku (prawdziwej i będących wytworem sztuki) 
trampki, czyli pewien rodzaj butów stanowiły przejaw statusu. Opowieści 
filmowe mówiły o biednych dzieciach, dla których buty znaczyły wiele i o 
współczesnym dziecku, dla którego były one kompletnie niezrozumiałe. Ja z 
kolei odnosiłam wraŜenie (po raz któryś), Ŝe my, z mojego pokolenia i 
pokolenie naszych wnuków kompletnie się nie rozumiemy, stajemy się 
odrębnymi gatunkami w podejściu do świata. Jaki mogę wziąć naparstek z tej 
wiedzy? śe brak zrozumienia przez innych jest jak cios buta? I co mi z tej 
wiedzy przyjdzie? Jeśli uznam, Ŝe moje wszystkie Ŝyciowe wysiłki abym została 
zrozumiana (obejmujące przede wszystkim pisanie jako próbę wyraŜenia 
własnych refleksji i dzielenia ich z innymi) wzięły w łeb – nie jest Ŝadnym 
konstruktywnym doświadczeniem. Jednym słowem nic z tego nie wynika jako 
wskazówka dla przyszłych moich działań. 
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http://www.taraka.pl/emocjonalne_zbieractwo 
 
27 kwietnia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (27) 

Emocjonalne zbieractwo  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6448 razy, od 2014-02-21 
 

         Od jakiegoś czasu trapią mnie meczące sny. Przewijają się w nich moi 
bliscy przyjaciele, nieŜyjący i tacy, o losach których nic nie wiem, a takŜe osoby 
Ŝyjące, zmierzające do im tylko znanego celu, którego z nimi nie dzielę. Jest w 
tym nastrój bliskości, porozumienia, moŜe nowych, nie wykorzystanych kiedyś 
moŜliwości porozumienia — ale nie zmienia to faktu, Ŝe wszystkie te osoby 
(wraz z hipotecznymi, towarzyszącymi im ich bliskimi nie zawsze mi znanymi) 
połączone ze mną moimi wspomnieniami oddalają się ode mnie, coraz bardziej 
niepewnej, dokąd zmierzają one, a dokąd zmierzam ja. 

         Moja koleŜanka prezentuje mi taką hipotezę: „M ęczące sny przynosi 
zaćmienie w Byku – skumulowało się w tobie wiele rzeczy i rozładowanie ich 
przychodzi poprzez sny. Trawisz zassane materiały, a bycze zaćmienie sprzyja 
temu zajęciu; nazbierałaś tych cookies, system ci się spowolnił i mulisz, co 
skutkuje tym, Ŝe zmarli i Ŝyjący zmierzają do jakiejś nieodgadnionej, ale tej 
samej mety.” 

         śalę się jej, Ŝe trudno mi pisać, gromadzić zdania i ich znaczenie, 
nawiązywać i łączyć jedno z drugim. Wszak chcąc zapisać coś z sensem muszę 
te artefakty oczyścić z brudu i naleciałości, dodać im koloru, nabłyszczającego 
płynu dolać do zbiorniczka, wypolerować i wypięknić kaŜdą sztukę, wydobyć 
na jaw poszarzałe i zaśniedziałe jej właściwości. Ale jak to zrobić, jeśli się nie 
wie dokąd zmierzasz? 

         Oglądałam niedawno pewien film*, w którym jeden z bohaterów twierdzi, 
Ŝe kaŜdy człowiek ma bieg Ŝycia podporządkowany jakiejś dość szerokiej 
zresztą ścieŜce. Kiedy podejmuje niezgodne z nią decyzje narasta na jego drodze 
sterta przeszkód. Wydarzenia w Ŝyciu stają się dziwaczne i niezrozumiałe. Radą 
na to jest poddać się biernie temu, by jakieś  niewidoczne koleiny cię 
prowadziły. Jeśli masz wyczucie rozpoznasz ten moment, kiedy powinieneś 
porzucić bierność i podejmować decyzje – byle prowadziły cię one w 
poŜądanym kierunku. Skąd masz to wiedzieć? Są znaki, a ty musisz ich 
poszukiwać. 
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         Dziś trwają uroczystości związane z kanonizacją dwóch PapieŜy. Mój 
kolega, Marek Zürn zamieścił z tej okazji serię swoich fotografii 
przywołujących ostatnią pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski.( Druga 
pielgrzymka Jana Pawla II do Polski  Krakowskie Błonia, 22 czerwca 1983 
—
https://www.facebook.com/marek.zurn/media_set?set=a.10152195071991144.1
073741936.567541143&type=1) 

 

         Jedno z tych zdjęć, z kordonem policyjnym stojącym wzdłuŜ ulicy, 
przypomniało mi wydarzenia w rodzinie. Mój szwagier, kombatant, uczestnik 
walk pod Monte Cassino, osoba bardzo religijna i pełna energii w pierwszej 
pielgrzymce aktywnie uczestniczył jako jeden z jej organizatorów. W czasie 
drugiej nie czuł się zbyt dobrze, ale codziennie jechał do swojej bliźniaczej 
siostry, którą się opiekował, poniewaŜ nieco wcześniej uległa wylewowi i była 
częściowo sparaliŜowana. Szwagier, duŜo starszy od mojej siostry był juŜ na 
emeryturze, Pracował w instytucie doświadczalnym w zespole, który opracował 
unikalny w tamtych czasach sprzęt do ratowania zawałowców. Pomysłodawcy 
tej aparatury zauwaŜyli pewne moŜliwości wiąŜące się z kombinezonami 
przeznaczonymi dla kosmonautów, które dla zapobieŜenia zastoinom krwi w 
ciele człowieka poddanego niewaŜkości, swoją budową wymuszały krąŜenie 
krwi i wspomagały pracę serca. Oglądałam tę aparaturę, nawet dałam się w nią 
zapakować i podłączyć do prądu, poniewaŜ szwagier zachęcił mnie 
stwierdzeniem, Ŝe uboczne działanie polega na efekcie odchudzenia nawet po 
jednym seansie. Był to wielki i cięŜki kombinezon na wózku, a agregat prądu 
zajmował cały spód wózka. W czasie, gdy szwagier poszedł na emeryturę zespół 
pracował nad zmniejszeniem wagi zestawu oraz jego stroną estetyczną. 
Jednocześnie stale prowadzono doświadczenia i jedną z karetek 
współpracującego szpitala wyposaŜono na stałe w ten sprzęt. 

         W czasie przejazdu kolumny papieskiej Aleją Krakowską w Warszawie 
szwagier dostał zawału. Szpital był niedaleko, karetka zaraz wyjechała i była po 
dwóch minutach naprzeciwko domu siostry, gdzie zasłabł. Niestety, stała po 
niewłaściwej stronie jezdni (albo on przebywał nie tam gdzie powinien) i zanim 
mogła do niego dotrzeć upłynęła blisko godzina. Po tym czasie juŜ nawet ta 
aparatura, której budową szwagier Ŝył, nie zdołała jego Ŝycia uratować. TakŜe 
przejazd Ojca Świętego nie sprowadził cudu. Wielkie świętowanie Polaków 
zbiegło się ze smutkiem i Ŝałobą w mojej rodzinie – co zresztą nie było 
pierwszym tego rodzaju rodzinnym wydarzeniem. 

         Idąc torem myślenia owego bohatera filmu, wytyczona ścieŜka Ŝyciowa 
mojego szwagra nie przewidywała pozytywnych skutków jego fascynacji 
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naukowych dla niego samego. O ile zresztą wiem aparatura ta uległa 
zapomnieniu i nie jest stosowana – przynajmniej nie w tej postaci. 

         Patrząc z tego punktu widzenia brak znajomości wytyczonej mojej ścieŜki 
Ŝyciowej nie jest taki zły — nie pozwoli mi ulec iluzji, Ŝe jestem tam, gdzie 
powinnam być. MoŜliwe, Ŝe dopóki jej szukam, dopóty jeszcze mam coś przed 
sobą. 

         Ze sprawami paranormalnymi zresztą czasami bywa dziwacznie: inny 
bohater tego filmu, wzrokiem rozpraszający chmury i na mentalny zew swojego 
przewodnika odnajdujący na wyczucie drogę przez piaski afgańskiej pustyni, 
wylatuje w powietrze na przydroŜnej minie, której istnienia nie przeczuł. A 
przecieŜ spojrzeniem zabił kozę i wyłączył wojskowe komputery. 

  

* Film nosi tytuł „Człowiek, który gapił się na kozy” i nawiązuje do prób 
wykorzystania zjawisk paranormalnych przez armię USA – mniej lub bardziej 
prawdziwych. 
Katarzyna Urbanowicz 
 

 
komentarze 
1. ŚcieŜka przed sobą.... • autor: Kalina2014-04-28 15:01:22 
"  MoŜliwe, Ŝe dopóki jej szukam, dopóty jeszcze mam coś przed sobą."   Nigdy 
nie miałam celu i pewnie dlatego do niczego "znaczącego" nie doszłam. Dzisiaj 
, z perspektywy czasu,  patrząc na swoje dawniejsze Ŝycie, uwaŜam, Ŝe byłam 
szczęśliwsza. śyłam z dnia na dzień spontanicznie biorąc to, co Ŝycie mi 
oferowało....od kiedy dowiedziałam się, Ŝe "powinnam" mieć jakiś cel ogarnęła 
mnie panika. PowaŜnie!....do tego stopnia, Ŝe popadłam w stress, mojemu sercu 
groziło migotanie komór....(tak jakoś lekarze to opisywali) i dostałam jakiś 
strasznych alergii). Najgorsze, Ŝe nie wiedziałam czego naprawdę "powinnam" 
chcieć, bo od tego przecieŜ zaleŜy wyznaczanie celu. To trwało parę dobrych lat 
zanim wszystko uładziłam w sobie, przemyślałam i wyklarowałam wartości, 
przekonania itp...ale powiem Ci Kasiu, Ŝe o mało nie przypłaciłam Ŝyciem tego 
emocjonalnego i psychicznego zamętu. ..coś chyba jest w tej astrologii  ;) Wiele 
lat później zobaczyłam swój horoskop. Sama Woda i Mars teŜ w Rybach....no, 
znalazłam sobie wymówkę ;)  ale Cel zaczął przybierać na wyrazistości, choć 
ciągle jeszcze mglisty...Jak w filmie "JeŜyk we mgle" tak i dla mnie od tamtej 
pory nic juŜ nie było takie samo... Nadal jednak , kaŜdy najmniejszy cel jest dla 
mnie prawdziwym wyzwaniem. No i, z wiekiem trudniej jakoś. Dzięki Kasiu za 
ten blog...wiele Twoich przemyśleń jest dla mnie inspiracją 
... ogólnie Taraka jest inspirująca. Ŝe Piotra Jaczewskiego jeszcze wymienię. 
Kasiu, trzymaj się. ..nie jesteś sama :D 
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Popraw     Usuń 

 
2. Anty-cud • autor: Przemysław Kapałka2014-04-28 15:03:44 
W czasie przejazdu kolumny papieskiej Aleją Krakowską w Warszawie szwagier 
dostał zawału 

To anty-cud taki sam, jak niedawne zawalenie się krzyŜa. 

Popraw     Usuń 
3. cud jest chyba silnie zdefiniowany • autor: Jerzy Pomianowski2014-04-28 
23:22:10 
Trafne spostrzeŜenie.Właściwie to do cudów powinno być zaliczane  "cudowne 
zachorowanie". Przypadek gdy człowiek zdrowy jak byk pada nagle np na 
zawał, a medycyna nie potrafi wyjaśnić zjawiska. 

No ,ale to taki dowcip antykościelny.  
Cud musi być po pierwsze bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem, po drugie 
pozytywnym. 

Popraw     Usuń 

 
4. Antycud • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-04-29 17:50:20 
Ja teŜ zgadzam się z tym określeniem. Po pierwsze antycud religijny - nagła 
śmierć kogoś bardzo wierzącego, angaŜującego się wcześniej w przygotowanie 
wizyty papieŜa w Polsce. Po drugie antycud miłosierdzia - w trakcie pełnienia 
opieki nad kimś chorym i niesamodzielnym. Po trzecie antycud z pozycji 
wynalazcy - oczekiwalibyśmy raczej, Ŝe urządzenie nad którym pracował i w 
który była wyposaŜona ta karetka uratuje mu Ŝycie. Ja bym się tu dopatrywała 
raczej kpiny sił wyŜszych z cudów jako takich, Uranicznej przewrotności.  
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         Śniły mi się dwie kobiety. Jedna z nich z niemowlęciem na ręku weszła w 
towarzystwie dwóch męŜczyzn, młodego i starego do siermięŜnego zakątka z 
kwadratowymi stolikami i daszkiem z falistego plastiku (jakaś gospoda czy 
przystanek?) i usiadła na skraju ławki, przy stoliku. Wszyscy byli biednie i szaro 
ubrani, jak sprzed lat. Starszy męŜczyzna usiadł pośrodku, w kącie między 
dwoma ścianami, przy ścianie naprzeciwko kobiety młody męŜczyzna. Kobieta 
zaczęła karmić piersią dziecko. Oglądałam tę scenę z tarasu po drugiej stronie 
ulicy. Starszy męŜczyzna poprosił o coś kobietę i ona z wyraźną niechęcią 
podała mu dziecko. MęŜczyzna z dzieckiem obrócił się plecami i pochylił nad 
nim głowę. Kobieta zaczęła głośno wrzeszczeć i zabrała mu dziecko. Młody 
męŜczyzna zachowywał się biernie, jakby nie przejęty tą sceną. Stary 
męŜczyzna obrócił twarz bokiem w krzywym, bezzębnym uśmiechu i 
zauwaŜyłam, Ŝe ma poczerwieniałe usta. Nie mogłam rozeznać, czy wypijał 
dziecku z ust mleko, którym go nakarmiła kobieta czy ugryzł go i wysysał krew. 
Dziecko było cicho, moŜe nie Ŝyło, ale nie miałam wątpliwości, Ŝe było 
krzywdzone. 

         Naprzeciwko tego widoku, po drugiej stronie ulicy na tarasie rozgrywała 
się inna scena. Kobieta o bardzo widocznej ciąŜy w białej sukience lub 
kombinezonie klęczała na jakimś tapczaniku zwinięta w agrafkę i jęczała. Nie 
miałam wątpliwości, Ŝe zaczęły się bóle porodowe i obserwowałam ją spokojnie 
w przekonaniu, Ŝe tak musi być. Nagle kobieta zaczęła głośno wrzeszczeć i 
zobaczyłam, Ŝe z boku jej brzucha na białym materiale sukienki lub bluzki 
odcisk czarnej podeszwy jak ubłoconego buta. Pomyślałam (nie wiem czemu), 
Ŝe kobieta czeka na przedstawicieli jakiejś fabryki butów (???). Po chwili 
okazało się, Ŝe dziecko juŜ jest urodzone i zawinięte jak kukiełka w biały kocyk. 
Na tym kocyku takŜe ni stąd ni zowąd pojawił się odcisk podeszwy buta ale 
jakiś głos niewidocznej osoby zawołał, a w ślad za jego wołaniem pokazał się w 
powietrzu napis: BUT. Obudziłam się w przekonaniu, Ŝe sen zwiastuje bardzo 
waŜne informacje, których nie wolno mi przegapić. 
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         Wspominałam w jednym z odcinków Babci ezoterycznej, Ŝe sny tzw. 
znaczące (nie uŜywam określenia prorocze) rozpoznaję po kilku cechach. Jedną 
z nich jest pojawienie się w powietrzu napisu, często poprzedzone 
wypowiedzeniem go na głos. Poza tym śnione sceny obfitują w duŜo bardzo 
wyraźnych szczegółów i później okazuje się, Ŝe kaŜdy z tych szczegółów był 
waŜny ale w momencie przebudzenia choć zapamiętany, zupełnie 
niezrozumiały. Pojawiające się napisy stanowią kwintesencję snu, coś w rodzaju 
komunikatu, po którym powinnam się domyślić reszty. Niestety, z natury jestem 
słabo domyślna albo szyfr jest zbyt skomplikowany i najczęściej rozumiem sen 
dopiero wówczas, gdy zapowiadane wydarzenia nastąpią. 

         Tym razem teŜ bez skutku postanowiłam wytropić ten rebus. Wiedziałam, 
Ŝe słowo BUT zapisano duŜymi literami i pomyślałam, Ŝe jest to zapewne skrót 
jakiejś nazwy. Mnie ta nazwa (poza zwykłym butem) kojarzyła się dotąd z 
nazwiskiem jakiegoś rosyjskiego handlarza bronią. Poszukiwania zaczęłam od 
Gooogola i stąd dowiedziałam się, Ŝe Rosjan o nazwisku „But” było trzech: 
Wiktor Anatoliewicz But, właściciel kilku transportowych linii lotniczych 
podejrzewany o międzynarodowy handel bronią 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_But oraz trzech innych Rosjan – piłkarz 
Władimir i jego brat Witalij oraz hokeista Anton Nikołajewicz – którzy raczej z 
moim snem nie mieli cokolwiek wspólnego, poniewaŜ nie interesuję się sportem 
i nawet najbardziej dramatyczne wydarzenia sportowe mnie nie obchodzą. 

Kolejną wskazówkę stanowiły skróty: wg http://en.wikipedia.org/wiki/BUT: 

—   Brytyjskie Stany Trakcji — część Leyland Motors Ltd 

—   Uczelnia w Czechach 

—   Lotnisko krajowe w Bhutanie 

—   Wieś w Opolskim 

Znajomy podpowiedział mi jeszcze jedno moŜliwe znaczenie skrótu: „Biuro 
Usług Turystycznych” 

         Tak więc nie jestem mądrzejsza w zrozumieniu sensu snu niŜ byłam. MoŜe 
ktoś z moich czytelników mi podpowie moŜliwe interpretacje znaczenia snu? 

Na moim osiedlu od kilkunastu dni przesadzają duŜe drzewa uwalniając plac 
pod budowę piętrowego garaŜu. Zawsze robię zdjęcia tych operacji poniewaŜ 
drzewa są duŜe i samo mocowanie ich łańcuchami do dźwigu i przenoszenie na 
platformę jest bardzo interesujące i skomplikowane. Muszę dodać, Ŝe niektórzy 
pracownicy wspinają się wysoko na drzewo przekładając łańcuchy między 
gałęziami mocują dodatkowe liny utrzymujące drzewo w pionie. 
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         TuŜ przed południem wracałam z miasta bardzo zmęczona, bo duŜo 
chodziłam i wchodząc do bloku intensywnie myślałam o tym śnie. Robiłam 
trochę zdjęć takiej operacji przenoszenia drzewa, ale dziś jedna z nich była 
zdecydowanie nieudana. Piękny świerk oderwał się od były ziemi 
zabezpieczonej siatką, prawdopodobnie główny konar się złamał pod jej 
cięŜarem. Pomyślałam, Ŝe kolejny zły omen na mojej drodze. Ale nie był 
ostatnim. 

         Czterdzieści parę lat tu mieszkam i nigdy nie zdarzyło mi się zostać 
zamkniętą w windzie. Światła nagle zgasły i winda stanęła między piętrami. 
Nacisnęłam alarm i zgłosiła się firma konserwatorów. Próbowałam przyświecić 
sobie komórką ale nie mogłam znaleźć Iphonie latarki. Nawet nie wiem czy tam 
jest. Poprzedni telefon nieraz dał mi się we znaki rozładowując w torebce 
poprzez uruchomienie niechcący latarki, a tu nic. ZauwaŜyłam tylko, Ŝe była 
godzina równo 12,00. Stałam w tej windzie blisko godzinę na ostatnich nogach. 
Nie mogłam usiąść na podłodze, bo nie dałabym rady potem wstać. Nic 
dziwnego, Ŝe gdy mnie wypuścili połoŜyłam się od razu i zasnęłam, ale spałam 
jak kamień i nowe informacje we śnie nie napłynęły. 
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komentarze 
1. Pracuję • autor: manna2014-04-30 21:56:24 
ze snami "po mindellowsku" - szuka sie wtedy najbardziej wtórnego elementu i 
najwyraźniejszej we śnie emocji i wokół tego bada tropy. Tutaj za najbardziej 
wtórny element  moŜna uznać ten napis. W największym skrócie mówiąc 
kluczowe byłoby, gdyby zadała sobie Pani pytanie "jak to jest być butem" 
(takim do chodzenia) albo "jak to jest być Wiktorem Butem, handlarzem 
bronią". I drugie: co by do Pani mówił ten "but" albo "Wiktor But", gdyby był 
Pani czescią? 
Miłej podróŜy: )) 
2. Deptanie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-01 07:27:42 
But (do chodzenia) depcze albo kopie. W tym śnie kopnął kobietę w ciąŜy i 
nowo narodzone dziecko. śe chodzi o taki but wskazuje fakt, Ŝe dziecko 
pojawiło się z pominięciem porodu i Ŝe pojawiła się refleksja o fabryce butów. 
Moje emocje w tym odcinku snu nie były silne. Po prostu zarejestrowałam fakt. 
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Silniej odebrałam wyssanie z drugiego dziecka pokarmu matki lub krwi – ale w 
tamtym odcinku symbolika buta nie występowała. 

Gdyby sen miał symbolikę polityczną, moŜna by dopasować go do losów 
Ukrainy: Głód sprzed wielu laty wywołany sztucznie przez Rosję i kopniaki 
wymierzane obecnie bezbronnemu raczej państwu. Jednak nie przejmuję się 
zbytnio polityką a we wspomnieniach rodzinnych Ukraina była raczej miejscem 
gdzie zabijano Polaków i takie obrazki z historii rodziny mi wdrukowano. 
Trudno mi więc uwierzyć, Ŝe przejęłabym się bardziej doniesieniami prasy i 
telewizji niŜ przez lata serwowanymi wspomnieniami rodzinnymi. Dlatego taka 
interpretacja snu wydaje mi się niesłuszna. Z kolei nie mam osobistych 
doświadczeń wiąŜących mnie z śnionymi wydarzeniami, niemowląt w rodzinie, 
a sama byłam młodą matką pięćdziesiąt lat temu. Dlatego właśnie sen ten 
uwaŜam niepokojący poniewaŜ nie poddaje się analizie i nie mogę odnaleźć nim 
związku z moją sytuacją osobistą. 
3. Podpowiedziano mi • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-01 09:20:41 
Podpowiedziano mi jeszcze inne znaczenie skrótu BUT: break up time – czas 
zerwać. Podobno tak nazywają się krople do oczu zapuszczane przed badaniem 
(niegdyś tzw. belladonna lub atropina) 
4. świat pod butem • autor: Maria Piasecka2014-05-01 11:20:50 
to nie interpretacja snu, to pierwsze skojarzenie/emocja. Świat pod butem, i 
ludzie i drzewa, dzieje się straszliwa krzywda, krew, łańcuchy, a my bezradni, 
zdeptani, rejestrujący, niewiedzący, jak i czy reagować. I handel bronią i krople 
do oczu, Ŝeby więcej widzieć, widzieć inaczej, czy nie patrzeć? 

Popraw     Usuń 

 
5. W pełni • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-01 11:29:10 
Zgadzam się w pełni z taką interpretacją przesłania nocy (sen) i dnia 
(wydarzenia), Bardzo pięknie to połączyłaś. Ja dodam jeszcze, Ŝe pasują tu i inni 
sportowcy o nazwisku "But" - kopacze piłek. Mam tylko problem: tego rodzaju 
sny wiąŜą się często z jakimiś przyszłymi wydarzeniami dotykającymi mnie 
osobiście i tego się boję. 
6. winda • autor: diwrad2014-05-01 11:54:38 
A gdyby kluczem była "winda pod butem", to czy lęk nadal miałby wymiar 
osobisty? 

Popraw     Usuń 

 
7. Nie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-01 12:06:01 
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Nie, chyba nie. W końcu to tylko mało znaczący incydent wpisujący się w 
nastrój dnia. Podobnie jak niemoŜność wyszukania opcji świecenia latarką są 
jakby komentarzami, aluzjami do właściwej waŜnej sprawy. Ale jakiej? 
8. Kasiu, ja niekiedy... • autor: Maria Piasecka2014-05-01 12:12:05 
Kasiu, ja niekiedy praktykuję w Ŝyciu codziennym astrologię tak, Ŝe uprzedzam 
jakieś symbolicznie prawdopodobne wydarzenia jakimś własnym działaniem, 
decyzją, wyborem, przecięciem itp. MoŜe ze snami teŜ tak warto? Nie wiem, w 
tym momencie tak pomyślałam.  

Popraw     Usuń 
9. śmiertelny trop?  • autor: diwrad2014-05-01 12:29:31 
Konkretnie to faktycznie trudno... Bo "pod butem" ładnie kreśli całokształt: jest 
opresja, fabryka, są "handlarze - producenci" broni i rywalizujący sportowcy... 
Są narodziny pod butem i śmierć w windzie(pozorna). I przesadzane drzewa. 
Przed chwilą przeczytałem wpis Piotrka, a tam jest ustęp o podąŜaniu za 
przyjemnym odczuciem w obrazie snu. But, czy/ gdzie jest ten trop w biurze 
podróŜy?  

Popraw     Usuń 

 
10. butt? • autor: Piotr Śpiący Niedźwiedź Jaczewski (Piotr Jaczewski)2014-05-
01 12:40:27 
butt , wysyła sen na szlak 

?  

Popraw     Usuń 
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11. świat pod butem - • autor: manna2014-05-01 16:36:04 
gdyby dalej badać ten sen po  mindellowsku (co bardzo jest mi bliskie), to 
moŜna by sobie zadawać pytania o to w jaki sposób ta gówna "jakość"  wiąŜąca 
się z przesłaniem snu "namawia" śniącego:  
sprawdź, kiedy ta jakość juŜ jest obecna w twoim Ŝyciu? 
albo  
sprawdź czy nie potrzebujesz tej właśnie jakości w swoim Ŝyciu teraz uŜyć?  
 
Bardzo lubie ten mindellowski podzial na proces pierwotny (wszystko, z czym 
się utozsamiamy, czego czujemy się "sprawcami", czego chcemy) i proces 
wtórny (to, co jest "nie moje", co mi sie tylko "przydarza", wszystko, co 
postrzegam jako wobec mnie obce). Proces wtórny to wszystkie te jakości, które 
jakby zapraszają, Ŝeby rozszerzyć własne instrumentarium o coś do tej pory 
niemoŜliwego, nowego. Przy czym: jeśli śni mi się - na przykład -  pewien 
Adolf i uznam, Ŝe "esencja" adolfoatosci jest dla mnie bezwzględnośc, to wcale 
nie oznacza zachęty do stania się osoba bezwzględna w takim samym stopniu 
jak śniony Adolf. Znajoma terapeutka mawiała: nie czerp z tej jakości wiadrami 
tylko weŜ sobie naparstek: )) 
12. Gdyby • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-01 18:14:32 
Gdyby badać to wydarzenie senne po mindellowsku zgodnie z Twoimi 
wskazówkami, dla sprawdzenia obecności tej wtórnej jakości (buta) obecnie w 
moim Ŝyciu  mogłabym sięgnąć do odcinka 26 bloga 
(http://www.taraka.pl/dzikosc_swiata_i_trzy) 
i zawartych w nim opowieści o trampkach. Przypomnę tylko, Ŝe dla kaŜdej z 
osób o których mowa w odcinku (prawdziwej i będących wytworem sztuki) 
trampki, czyli pewien rodzaj butów stanowiły przejaw statusu. Opowieści 
filmowe mówiły o biednych dzieciach, dla których buty znaczyły wiele i o 
współczesnym dziecku, dla którego były one kompletnie niezrozumiałe. Ja z 
kolei odnosiłam wraŜenie (po raz któryś), Ŝe my, z mojego pokolenia i 
pokolenie naszych wnuków kompletnie się nie rozumiemy, stajemy się 
odrębnymi gatunkami w podejściu do świata. Jaki mogę wziąć naparstek z tej 
wiedzy? śe brak zrozumienia przez innych jest jak cios buta? I co mi z tej 
wiedzy przyjdzie? Jeśli uznam, Ŝe moje wszystkie Ŝyciowe wysiłki abym została 
zrozumiana (obejmujące przede wszystkim pisanie jako próbę wyraŜenia 
własnych refleksji i dzielenia ich z innymi) wzięły w łeb – nie jest Ŝadnym 
konstruktywnym doświadczeniem. Jednym słowem nic z tego nie wynika jako 
wskazówka dla przyszłych moich działań. 
13. Chyba mi • autor: manna2014-05-02 00:54:52 
nie wychodzi to pisanie o pracy ze snem: )) JuŜ zaraz  nie będę, tylko jeszcze 
napiszę, Ŝe chodzi o uchwycenie "jakości"  czy "esencji" tak jak ją - ten kto śnił 
-  teraz, dziś, tutaj rozumie.   
14. Kwintesencja • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-02 09:15:04 
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Nie jest tak, Manno, Ŝe nie wychodzi ci pisanie o pracy ze snem. Wychodzi Ci 
bardzo dobrze – podąŜałam śladem Twoich wskazówek, nie dotarłam jednak do 
prawdziwej kwintesencji, poniewaŜ tego nie umiałam, a Ty nie próbowałaś 
przedstawić mi swojej hipotezy. MoŜliwe, Ŝe w tym wypadku metoda nie 
sprawdza się. 

            Przedstawię jeszcze jedną interpretację, mojej koleŜanki A.K. WiąŜe ona 
sen z moimi poprzednimi koszmarami i Wielkim Kwadratem na niebie. Tak jak 
w moich oczach sen rozbijał się na dwie sceny rozgrywające się po obu stronach 
ulicy tak i ona widzi obie sceny jako przeszłość i przyszłość. W pierwszej scenie 
uczestniczą 4 osoby (kwadrat) i obrazuje ona stabilną przeszłość (stare, biedne 
ubrania) nie poddającą się przemianom. Stary męŜczyzna, młody męŜczyzna, 
kobieta, dziecko tworzą układ, w którym nic się nie zmienia. Czynną energię 
mógłby reprezentować młody męŜczyzna, ale zachowuje się on biernie. Kobieta 
wrzeszczy ale w niczym nie zmienia układu. Stary męŜczyzna próbuje wyssać, 
przywłaszczyć sobie młodą energię ale jest niegroźny bo bezzębny. Tak więc 
układ jest stabilny, osoby pozostają na swoich miejscach. 

            Inaczej jest po drugiej stronie ulicy. Obrazuje ją najlepiej zamieszczony 
przez Piotra Jaczewskiego obraz misia z odciśniętą stopą na tyłku. Jest to 
energia która wypycha delikwentów z tego kwadratu. Kobieta w ciąŜy zwiastuje 
urodziny czegoś nowego, choć boi się tego i cierpi (jęczy i zwija się). Dziecko, 
które urodzi się będzie naznaczone tym buciorem jakby miało stempel starego 
układu. Podobnie jak spirala, która nigdy nie domyka się, tylko bierze coś z 
poprzedniego obiegu, ale tylko to, co wprawia ją w ruch. 

            Wydarzenia realne tego dnia wiąŜą się ze snem w taki sposób, Ŝe 
potwierdzają jego poszczególne elementy. Drzewa wykopywane ze swojego 
miejsca i przenoszone na inne łamią się (starych drzew się nie przesadza) robiąc 
miejsce pod nowe: budowę wielopiętrowego garaŜu. One juŜ zakończyły swój 
cykl dobijając do stabilnego kwadratu. Winda jedzie do góry – jest w ruchu. 
Zatrzymuje się nagle dając czas na refleksję. Zatrzymałaś się — mówi moja 
koleŜanka — zr 

Popraw     Usuń 

 
15. c.d. • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-02 09:16:19 
Zatrzymałaś się — mówi moja koleŜanka — zrobiłaś zdjęcia drzewom, 
utrwaliłaś stan. Teraz czas na przemyślenia i dlatego poprzednio nawiedzały cię 
postaci zmarłych i cały ten chaos poznawczy. Teraz ten cały wirtual wokół 
ciebie rozbił się na poszczególne sceny, bo idzie nowe i to nastąpi juŜ niedługo. 



 184

            Zdaniem mojej koleŜanki energia uwolni się juŜ niedługo, gdy Mars 
wyjdzie z układu co ma nastąpić juŜ 20 lipca. Cały sen wiąŜe ona z moją 
twórczością literacką i z kontaktami do których dzięki jej staraniom doszło 
ostatnio. PoniewaŜ jestem podpięta do Wielkiego Kwadratu poprzez koniunkcję 
tranzytującego Jowisza przez mój urodzeniowy KsięŜyc w kwadraturze do 
Urana i Marsa i opozycji do Plutona wg niej potwierdza to znaczenie liczby 
cztery. Wszystko dobiera się w zamknięte, kwadratowe struktury z czego 
wyjdzie coś nowego ale wyraźnie ze stemplem przeszłości. Tok jej myślenia 
wyraźnie wiąŜe się z wpisem Piotra Jaczewskiego – który nasunął jej myśl o 
kopniaku do nowego. 
16. Cudowna, • autor: manna2014-05-02 11:10:58 

bogata i bardzo spójna jest ta interpretacja Twojej koleŜanki.  
A ja nie przedstawiałam swojej hipotezy, bo chyba nie wyczułam na początku, 
Ŝe jest w tym blogu dobrym zwyczajem wspólne poszukiwanie znaczenia, 
dzięki czemu moŜe się ujawnić cała mądrość pola. W sposobie pracy, o którym 
pisałam chodzi zaś głównie o skupienie śniącego na jego własnej interpretacji 
(stąd nacisk na szukanie głównej jakości, esencji wedle tego śniącego.)   
Podoba mi się jednak i  takie wspólne poszukiwanie znaczeń, choć czułabym się 
jak "nie w swoich butach" (sic!) gdybym miała napisać o czym dla mnie jest 
Twój sen. Ale gdybym się do tych "nie swoich butów" trochę przyzwyczaiła, to 
napisałabym, Ŝe dla mnie to sen o bezradności wobec przemocy i szukałabym 
czy ja sama nie mogę "naparstka" tej przemocy uŜyć, Ŝeby "morze" przemocy 
powstrzymać. Ale ta hipoteza jest w zasadzie nieweryfikowalna: ))  

17. p.s. • autor: manna2014-05-02 11:14:22 
Ŝle napisałam: jest  weryfikowalna - Ty weryfikujesz. 
 
18. Wspólne poszukiwanie znaczenia • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-
02 11:32:19 
nie było zwyczajem w tym blogu. Ale tak jakiś się stało i bardzo dobrze. Często 
człowiek w swoich osobistych sprawach ma klapki na oczach, o czymś nie chce 
myśleć, pomija nawet ten, który wyznaje zasadę, Ŝe lepsze wiedzieć niŜ nie 
wiedzieć. Dzięki tej wspólnej interpretacji dowiedziałam się jaką część siebie i 
swoich oczekiwań zamknęłam w kasie pancernej poniewaŜ myślenie w tym 
kierunku powodowało niechęć i traktowałam je jako "przelewanie z pustego w 
próŜne". Bardzo się z tego cieszę i chętnie widziałabym podobne poszukiwanie 
znaczeń nie tylko w snach ale i w wydarzeniach zwykłego dnia. W tzw. 
mądrości zbiorowej kryje się ogromna siła, pod warunkiem, Ŝe jest to coś w 
rodzaju burzy mózgów, jaka miała miejsce właśnie teraz. Jeszcze raz dziękuję 
za wszystko wszystkim, którzy wzięli udział w tym tropieniu tajemnicy mojego 
dnia 29/30 maja b.r., piszącym tutaj swoje komentarze i przekazujący mi je inną 
drogą. Wielkie dzięki! 
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Katarzyna Urbanowicz 
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Wymuszanie moralności czyli fotel kocic  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 4 razy, od 2014-05-04 | cały blog/serial: 6282 razy, od 2014-02-26 
 
W prasie taki sobie obrazek 
:

 
 z podpisem: Separatyści z Doniecka pozują jak modele z lifestyle'owych 
magazynów. Wszyscy w tym samym fotelu. 

Jeszcze dojdę do niego, a na razie przedstawiam swój tok myślenia, pozornie 
odbiegając od tematu: 

         Bardzo nie lubię dydaktyki jako takiej. A szczególnie juŜ nie lubię 
wymuszania moralnych zachowań poprzez Ŝołądek. Do moralności widzianej 
poprzez pryzmat zachowań seksualnych juŜ się przyzwyczailiśmy, ale 
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zawłaszczanie przez moralistów kolejnej z niewielu dziedzin ludzkich 
przyjemności budzi mój opór. NiezaleŜnie od tego, Ŝe sugerowane zachowanie 
jest idiotyczne i nieskuteczne (nie prowadzi do osiągnięcia załoŜonego celu i 
nawet teoretycznie nigdy do niego nie doprowadzi) jest takŜe szkodliwe przez to 
iŜ ktoś uzurpuje sobie omnipotencję w odróŜnianiu zachowań moralnych od 
niemoralnych. 

         Czytam apel o unikanie spoŜywania tłuszczu palmowego, bo wycinka 
palm pozbawia małpy ich mieszkań – nawet te myślące i władające językiem 
migowym oraz znające obsługę laptopa. Tu wzruszający 
filmik: https://www.facebook.com/photo.php?v=817051131657923 

         Głupota tego apelu polega na tym iŜ rzecz dzieje się daleko poza obszarem 
Polski. W skali świata nie mamy Ŝadnego wpływu na ilość zuŜytego oleju 
palmowego, który otrzymujemy szczątkowo w jakichś przetworzonych głęboko 
produktach. Wiem, znam ten argument, Ŝe „gdyby wszyscy ludzie świata 
sprzymierzyli się” itp., itd. Lubiła go niewymownie komunistyczna propaganda. 
Ale nie sprzymierzą się. Gdyby nawet mieli w tym względzie najszczersze 
chęci, zasięg działania takich apeli jest wąski i ograniczony do sympatyków 
pewnych zachowań. Reszta ma to w nosie. Podobnie jak wybory do Unii 
Europejskiej gdzie naprawdę moŜna coś zdziałać, chociaŜby pisząc nudny 
regulamin zasad reklamacji towarów zakupionych poza siedzibą oferenta. I 
konsumentów. 

         Jednak apele takie, jak ów o nie uŜywanie oleju palmowego, oprócz 
nieskuteczności mają swoje inne negatywne działanie. We wraŜliwszych 
osobach, głodnych większej liczby przykazań niŜ podstawowych 10, mogą 
wywołać sporą dozę wyrzutów sumienia, Ŝe nic nie robią w tak szczytnym celu. 
Ktoś mógłby teŜ pragnąc sprostać owemu wzorcowi moralnych zachowań i 
śledzić skład produktów (zapisany najczęściej drobnym druczkiem) w skład 
których wchodzi olej palmowy. Okazałoby się, Ŝe musiałby przestać uŜywać 
(albo uŜywać cierpiąc wyrzuty sumienia) lekarstw, kosmetyków, słodyczy, 
margaryn itp. bo komuś niefrasobliwie zachciało się wpływać na moralność 
innych. Przy czym wcale nie powiedziane jest, Ŝe zaprzestano by wyrębu lasów 
takich czy innych z rozmaitych powodów. Nie wyrąbywano by palmowych, 
inwestorzy przenieśliby się na inne lasy chcąc pozyskać grunt pod kolejną 
dochodową działalność. Jedyną drogą jest tu działanie polityczne państw, a nie 
szlachetne apele amatorów. 

         Gdyby bliŜej się przyjrzeć, to kaŜda działalność człowieka jest raczej 
szkodliwa dla natury: Tzw. ekologiczne źródła energii, jak wiatraki, płoszą 
ptaki, ekologiczne napoje jak np. sok z brzozy niszczy nasze, swojskie drzewa, a 
nawozy sztuczne zabijają pszczoły. KaŜdy moŜe przytoczyć tysiące przykładów. 
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Czytam:  http://www.weganizm.info/temat/cytaty/: 

„Nigdy wcześniej ludzie nie mieli moŜliwości wybrania diety w sposób, który 
najlepiej oddaje szacunek dla naszych ciał, planety i niezliczonej ilości 
gatunków, z którymi ją dzielimy” 

         Głupie argumenty z sufitu wzięte. Szacunek dla naszych ciał i Ŝycia na 
planecie poprzez sposób odŜywiania? Szacunek powinien wyraŜać się w inny 
sposób, nie poprzez czynności biologicznie konieczne. Tak jakbyśmy Ŝądali 
wypróŜniania się wyłącznie przed wschodem słońca, Ŝeby nie okazać braku 
szacunku dla naszego dawcy Ŝycia i światła – Słońca. Paranoja! 

         W dzikim poszukiwaniu autorytetów moralnych zatracamy rozsądek. 
Wierzymy niejakiemu Oscho, który sugeruje nam "Jeśli naprawdę chcesz 
zobaczyć kim jestem, musisz stać się tak samo absolutnie pusty, jak ja. Wtedy 
dwa lustra staną na przeciw siebie i tylko pustka będzie się odbijać. Tylko 
refleksy nieskończonej pustki: dwa lustra stojące na przeciw siebie. Jeśli jednak 
tkwi w tobie jakaś idea, własną ideę zobaczysz we mnie." A było takie 
przysłowie: „Z pustego i Salomon nie naleje”. Na fotce  (https://fbcdn-sphotos-
d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-
9/10308254_10201770974304744_474539647322825637_n.jpg) lustro odbija 
pusty dzban. Ale jeśli przeczytać tekst ze zrozumieniem to powinno się 
otrząsnąć jak pies po zimnej kąpieli. Znaczy on ni mniej ni więcej: bądź pusty i 
głupi,  a wtedy uwierzysz we mnie i zobaczysz wszystko co bym chciał, Ŝebyś 
zobaczył. Wszyscy wielcy i mali dyktatorzy o tym marzyli: Stalin, Hitler i 
Kadafi. 

         Pewien indiański wódz powiedział kiedyś coś, co było moŜe słuszne w 
jego czasach, ale obecnie staje się śmieszne. JakŜe by bowiem indiański wódz 
zawsze mógł mówić rzeczy przystające do dzisiejszych problemów? Czasami 
trafi mu się interesująca diagnoza jak ślepej kurze ziarno, ale nie jest to regułą. 
Oto przykład (za FB): „Jung opowiadał o swoim spotkaniu z wodzem Indian 
Taos - Ochwie Biano (Górskie Jezioro) i o jego słowach : Spójrz , jak strasznie 
wyglądają biali. Mają wąskie wargi, spiczaste nosy, twarze poorane 
zmarszczkami i szpetne ; oczy ich wpijają się , bo nieustannie szukają . Czego 
szukają ? Biali czegoś ciągle chcą, są stale niespokojni , nie znają wytchnienia. 
Nie wiemy czego chcą. Nie rozumiemy ich. UwaŜamy , Ŝe są szaleni ... Bo oni 
mówią, Ŝe myślą głową , a my myślimy sercem .” 

         Łatwo znaleźć kontrprzykłady: ktoś sugeruje: „MoŜna uŜyć innego 
porównania: "Spójrz, jak strasznie wyglądają osy - agresywne oczy, ostre 
ubarwienie. Osy czegoś ciągle chcą, są stale niespokojne , nie znają wytchnienia 
w zabijaniu. Mówią, Ŝe myślą głową, a my myślimy sercem." - mówi pszczoła.” 
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         Natychmiast ktoś inny znajduje  tekst z punktu widzenia odmiennej rasy: 
„Spójrz, jak strasznie wyglądają osy - agresywne oczy, ostre ubarwienie. Osy 
czegoś ciągle chcą, są stale niespokojne , nie znają wytchnienia w zabijaniu. 
Mówią, Ŝe myślą głową, a my myślimy sercem." - mówi pszczoła” 

         Dyskusja powyŜsza postała na marginesie serii obrazków przedstawionych 
na wstępie: młodzi wojownicy (zapewne adepci horoskopów z gwiazdą Altair 
zwaną Orłem (za M. Krogulską) na silnej pozycji, w mundurach, kominiarkach i 
z bronią; na filmie w TVN towarzyszyła im długowłosa zgrabna blondynka w 
dŜinsach z nogami po szyję wymachująca pałką na schodkach w Słowiańsku. 
Jak kaŜda stara kobieta bardziej patrzyłam na fotel niŜ na męŜczyzn, którzy nie 
są juŜ w tym wieku dla babć specjalną tajemnicą, w przeciwieństwie do foteli, 
których Ŝywot i historię starsza kobieta zidentyfikuje po śladach stanowiących 
wyzwanie dla Sherlocka Holmesa, ale nie dla przeciętnej Polki z peerelowskim 
rodowodem. To mebel stanowiący wyposaŜenie niegdyś biurowe, a potem 
(przynajmniej w Polsce) dogorywające na działkach, przy kominkach. Mebel 
zuŜyty, ale wygodny któremu nie czynią szkody iskry pryskające z kominka 
(gdy nie ma się polan brzozowych do palenia w nim tylko sosnowe albo inne 
badziewie). Wypalają dziury jak w kaŜdym innym, ale dziury te są tylko 
wytopione (materiał ze sztucznego tworzywa) nie groŜąc poŜarem drewnianej 
daczy. Kiedy fotel taki doŜył juŜ swoich dni i nie nadawał się do siedzenia, bo 
zbutwiały gąbki stanowiące wypełnienie, zostaje na zimę wyrzucone na 
przykład na taras. Ja miałam takie dwa fotele. Na wiosnę miały zostać porąbane 
i spalone, ale z powodu licznej populacji bezdomnych kotów gnieŜdŜących się 
w rozmaitych miejscach mojej działki, postanowiłam zrobić z nich schronienie 
na zimę dla zwierząt, które latem dokarmiałam. Postawiłam jeden fotel na drugi 
i narzuciłam na nie stary koc. Skoro nie mogę dokarmiać zwierząt i będą 
musiały wędrować do pobliskich gospodarstw po strawę (u sołtysa bywało ich w 
porywach nawet trzydzieści), to chociaŜ zapewnię im ciepłe schronienie przed 
śnieŜycą i zawieją. 

         Nie przyszło mi do głowy, Ŝe w takim fotelu pewna bezdomna kocica 
urodzi gromadkę kociąt. Tego samego dnia na werandzie sąsiadki (osłoniętej 
przed wiatrem plastikową folią, gdzie pod stołem miał miejsce pewien 
bezdomny pies, druga kocica, prawdopodobnie córka tamtej, urodziła takŜe 
kilka kociąt. Było to akurat tuŜ koło świąt i sąsiedzi nocowali na działce. 
Słyszeli jak całą noc pies wył i kwilił ale bali się wyjrzeć. Kiedy wyszli na dwór 
rano okazało się, Ŝe pies powynosił w zębach kocięta w inne miejsce, na moją 
działkę do budki z narzędziami, której wypaczone drzwi utworzyły szeroką 
szparę z nawianą stertą trocin. 

         Kocica długo chorowała pielęgnowana przez psa i wydawało się, Ŝe 
zapomniała o porodzie. Ale kiedy wydobrzała, okazało się, Ŝe nie ma juŜ dzieci, 
które przywłaszczyła sobie jej matka. Nigdy ich nie oddała, nawet mimo 
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interwencji zaprzyjaźnionego z córką psa. Psa ktoś schwytał i wywiózł 
pociągiem (widziano go na smyczy na stacji, moŜliwe Ŝe odnalazł go właściciel 
i zabrał, ale teŜ moŜliwe, Ŝe komuś się przydał), a kocica matka powędrowała 
gdzieś ze swoim i nieswoim przychówkiem. 

         Przypomniałam sobie tę historię oglądając bardzo podobny fotel, tyle Ŝe 
beŜowy a nie Ŝółty. Widać ten model fotela ma to do siebie, Ŝe prowokuje do 
porywania zakładników. 
Katarzyna Urbanowicz 

Edytuj/popraw » 
Pisz nowy odcinek » 
 
1. Piękny artykuł  • autor: Piorun2014-05-04 12:38:53 
CóŜ moŜna dodać, chyba jedynie: 

 

Popraw     Usuń 
2. I ja się zgdadzam • autor: Przemysław Mirecki2014-05-04 18:15:27 
z przedmówcą Piorunem :) 
3. A ja nie • autor: Przemysław Kapałka2014-05-04 19:58:18 
Tym razem niestety się nie przyłączę do zachwytów nad tym, co napisała Kasia. 
I twierdzę, Ŝe przynajmniej do niektórych zagadnień  podeszła albo 
powierzchownie, albo z małym zrozumieniem. Głównym przykładem jest to, co 
pisze o pustce Osho. Trochę na ten temat czytałem i potwierdzam, Ŝe to, co 
pisał, ma sens. A sens jest mniej więcej taki, Ŝe nasza wiedza jest jak szklanka, 
wypełniona wodą mętną. śeby ją napełnić wodą czystą, trzeba najpierw tą 
mętną wylać i o to właśnie chodzi w tej pustce. Osho nigdy nie namawiał do 
tego, Ŝeby mu wierzyć bezkrytycznie, odwrotnie, przestrzegał przed tym i 
zachęcał do własnego odkrywania prawdy, która dla kaŜdego będzie inna. A 
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gdyby mu zarzucić, Ŝe to, co proponuje, prowadzi do głupoty, pewnie by 
odpowiedział, Ŝe właśnie o taką głupotę chodzi i ona jest warunkiem osiągnięcia 
mądrości. 

Tym razem, Kasiu, się nie popisałaś. I poprzedni komentatorzy równieŜ. 

Popraw     Usuń 

 
4. Nie znam • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-04 21:28:09 
Nie znam nauk Osho i dlatego nie popisałam się? Chyba Ŝartujesz. Cały czas 
zastanawiam się co ludzie w nim widzą i dlaczego nie potrafią dokonać rozbioru 
logicznego i gramatycznego wypowiedzianych zdań. 
"Jeśli jednak tkwi w tobie jakaś idea, własną ideę zobaczysz we mnie." CzyŜ to 
nie jest jednoznaczne? Gdybyś napisał mi, Ŝe zdania źle przetłumaczono albo 
wyrwano z kontekstu - jeszcze rozumiałabym (choć tak się dziwnie składa, Ŝe 
podobne wraŜenie nieumiejętności czytania ze zrozumieniem co rusz napotykam 
przy cytatach z Osho). To, Ŝe kogoś uwaŜamy za proroka nie zwalnia nas od 
rozumienia tego, co naprawdę powiedział a nie tego, co chcemy, Ŝeby 
powiedział. Osho ani ziębi mnie ani grzeje tylko budzi niemiłe odbijanie się 
echa po nieciekawych poprzednikach. Wszak powiedział, Ŝebyśmy (uŜywając 
Twoich sformułowań) wylali ze szklanki mętną wodę własnej wiedzy i napełnili 
ją wodą czystą pochodzącą z jego filtrów. Zgadza się? 
 
5. NIe zgadza się • autor: Przemysław Kapałka2014-05-05 14:17:28 
Trochę czytałem Osho i nie przypominam sobie, Ŝeby gdziekolwiek sugerował, 
Ŝebyśmy "napełnili się wodą pochodzącą z jego filtrów". Przypominam sobie 
natomiast jego cytat, w którym mówił wprost, Ŝe jego jedynym zadaniem jest 
zabrać nam wszystkie nasze przekonania, wszystko, co zasczepili w nas 
nauczyciele, nie dając w zamian nic. I wszędzie mówił, Ŝebyśmy prawdy szukali 
w sobie, nigdzie indziej. W nim teŜ nie. I nie dlatego nie popisałaś się, Ŝe nie 
znasz nauk Osho, tyko dlatego, Ŝe przeczytałaś w nich coś, czego nie 
powiedział, a co chyba sama sobie dopowiedziałaś, i na tej podstawie 
dokonujesz analizy. 

"Szacunek dla naszych ciał i Ŝycia na planecie poprzez sposób odŜywiania? " 
Jak najbardziej. Jeśli będziemy w siebie pakować Ŝywność śmieciową, to jest to 
między innymi brak szacunku do własnego ciała. Jeśli spoŜywamy róg 
nosoroŜca na potencję wiedząc, Ŝe dla tak egoistycznego celu potrzebne jest 
kaŜdorazowe zabicie zwierzęcia, któremu grozi wyginięcie, jest to olewanie 
wszystkiego poza swoim ego. 

Mam drąŜyć dalej? 
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Popraw     Usuń 

 
6. Filtry  • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-05 14:49:54 
"Woda z jego filtrów" to nie słowa Osho tylko przenośnia - konstatacja wynikła 
z Twojego komentarza. Skoro mamy najpierw wylać mętną (własną) wodę a 
napełnić jego (Osho) czystą podobno, i skoro zarówno my jak i Osho jesteśmy 
ludźmi, i nasza woda jest gorsza od wody jego mądrości, to musiał ją jakoś 
filtrować? Osho tępi wszystkich ludzkich nauczycieli (z wyjątkiem siebie), a 
przecieŜ swojej filozofii nie wymyślił tylko ściągnął ją od innych filozofów 
poczynając od najbardziej staroŜytnych. Nie jestem zbyt obeznana z filozofią, 
ale miałam jej jeden rok na uczelni i choć nie pamiętam nazwisk, to 
podstawowe, najbardziej znane koncepcje zapamiętałam i u Osho je widzę jak 
ściągnięte przez ucznia na klasówce. Celowo pomijam sprawy działalności 
Osho, ale one teŜ świadczą o człowieku. 
Co do szacunku do swojego ciała. Szacunek jest rodzajem powaŜania, uznania i 
chęcią wzorowania się na kimś (a nie czymś). Szacunek moŜna Ŝywić do kogoś 
a nie do czegoś. To słowo po prostu jest źle uŜyte w tym kontekscie. Co do 
zasady zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości ale bynajmniej nie nazwałabym 
to szacunkiem. UwaŜam, Ŝe nadawanie nowych znaczeń starym słowom czasem 
bywa dobre, bo rozszerza ich pole rozumienia, ale czasem odbiera rangę 
staremu znaczeniu i tu mamy do czynienia z takim przykładem. Skoro szanuję 
moje ciało, moją rękę, nogę itp nie mogę darzyć podobnie nazwanym 
stosunkiem kogoś np, w rodzaju Osho czy innego proroka, bowiem degraduję 
go do części namacalnej, a nie duchowej czy intelektualnej. Tzw. "Mądrość 
komórek" czy "mądrość ciała" czy "inteligencja emocjonalna" są przenośniami, 
których treść przyjęto dosłownie wypaczając tym samym prawdziwy ich sens. 
(podobnie jak Ty uczyniłeś z "filtrem Osho" - przenośnią, którą ad hoc 
wymyśliłam, a Ty przyjąłeś dosłownie. 
Nie pogniewam się za drąŜenie dalej, choć juŜ widzę, Ŝe róŜnimy się nie tyle w 
poglądach ile w znaczeniu nadawanemu słowom. 
7. Zamiast drąŜenia • autor: Przemysław Kapałka2014-05-06 20:05:06 
Osho wcale nie tępi wszystkich nauczycieli z wyjątkiem siebie. W jego naukach 
jest wiele odniesień do innych nauczycieli, tyle Ŝe ich krąg jest niewielki. I 
nadal nie wiem, czemu tak uparcie trzymasz się twierdzenia, Ŝe mamy się 
napełnić jego wodą, to znaczy jego mądrością. Mamy się napełnić własną, a 
jego mądrość ma słuŜyć tylko uwolnieniu się od tego, co nam wtłoczyli do 
głów. Nadal twierdzę, Ŝe mało wniknęłaś w jego nauki, na tyle mało, Ŝe nawet 
tego nie widzisz, a wypowiadasz się tak, jakbyś wiedziała z nich wszystko. 
Niestety. 

Co do znaczenia szacunku, to: Po pierwsze, jeśli uwaŜasz, Ŝe nie powinienem 
uŜywać tego słowa w takim znaczeniu, w jakim to zrobiłem, to podpowiedz mi, 
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jakiego słowa mam uŜyć. Będę Ci za to naprawdę wdzięczny, bo mnie Ŝadne nie 
przychodzi na myśl. Po drugie, skoro to tylko kwestia znaczenia słów, to nie 
rozumiem, skąd ta krytyka tego, co mówią o szacunku do naszych ciał i Ŝycia na 
planecie. 

Po trzecie, nie widzę związku między początkiem tego wywodu a jego końcem 
o kocicach. Ale to juŜ sobie darujmy. 

A co do tego opisu białych ludzi przez indiańskiego wodza, to wybacz, ale 
mówisz jak ktoś, kto widzi pokazującego KsięŜyc i opisuje jego brzydki palec. 

RóŜnimy się na tyle bardzo, Ŝe chyba rozsądnie będzie w tym momencie 
poprzestać na stwierdzeniu rozbieŜności. Dodam tylko na koniec, Ŝe zazwyczaj 
lubię Twoje teksty. Wyjątkowo ten mi się nie podoba. 

Popraw     Usuń 

 
8. Kocica matka • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-05-06 20:18:19 
Rozumiem, Ŝe nie ma sensu dalej się spierać skoro kaŜde z nas przedstawiło 
swoje argumenty. Dodam tylko, Ŝe kocica-matka, a właściwie babcia takŜe 
uwaŜała, Ŝe lepiej wie, co potrzeba małym kociętom. Uznała, Ŝe jej córka nie 
zaopiekuje się właściwie dziećmi skoro przenosił je do nowego miejsca partner - 
pies. Podobnie separatyści uwaŜają Ŝe takŜe lepiej zaopiekują się miejscową 
ludnością. Zazwyczaj nie lubię tłumaczyć swojego toku myślenia, ale tym razem 
robię wyjątek, bo sama zastanawiałam się czy wystarczająco wyraźnie 
przedstawiłam problem (mimo tytułu). Widać nie, prawdopodobnie przykłady są 
ze zbyt odległych sfer, 
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         Na Facebooku pewna OSOBA podjęła się misji: zorganizowania 
bezpłatnej ezo-pomocy. Kierowały nią szczytne cele. Wiele osób ma Ŝyciowe 
problemy i potrzebuje doradcy, a z powodu swojej sytuacji materialnej nie stać 
je na opłacanie wróŜki lub astrologa. MoŜliwe, Ŝe dzieci z głodu płaczą, a 
mamuśka musiałaby te parę złotych z gardła im wyszarpnąć, zwłaszcza, Ŝe 
zazwyczaj została brutalnie pozostawiona przez tatuśka. W tak trudnej Ŝyciowej 
sytuacji tylko wróŜka (albo wróŜ) moŜe dać nadzieję lub pomóc. MoŜe tarocista 
(tarocistka) czy osoba uwalniająca od złych energii; na odległość skanująca 
rozmaitego gatunku energie i odrywająca je od nieszczęsnej, jak nitki pajęczyny 
z krzaka. Astrolodzy nie wiadomo kim są, zresztą są skompromitowani przez 
prasę radio i TV więc na ich usługi nie ma specjalnego zapotrzebowania. 

         Wymieniona OSOBA załoŜyła grupę, napisała stosowny regulamin, z 
którego wynikało, Ŝe naleŜy zamieścić post z wskazaniem doradcy, z którego 
porad chce się skorzystać oraz przygotowano pliki z przedstawieniem osób 
poszczególnych doradców i dziedzin w których działają. Kandydaci na 
doradców byli selekcjonowani. Ja osobiście zostałam zaproszona do grona bez 
Ŝadnych warunków, nie wiem jakie zadania sprawdzające wyznaczano innym 
doradcom. Znam tylko warunek postawiony kandydatce, którą odrzucono. 
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Otrzymała powyŜszy obrazek, 

http://carska-stolica.mojglos.pl/files/2012/08/JEZUS1.jpg , 

wg jej relacji ze „zezowatym Jezusem” i prośbą o podanie jak zinterpretowałaby 
sen, w którym ta postać wystąpiłaby, na co odpowiedziała, Ŝe „osoba ta wybrała 
niewłaściwego Boga”, „nie ufaj fałszywym prorokom”, czy coś w tym rodzaju. 
Nie dziwię się temu, bo osoba ta od początku była nastawiona sceptycznie do 
samego pomysłu bezpłatnej ezo-pomocy i zgłosiła się właściwie tylko dla 
zabawy; choć jest doskonałym astrologiem amatorem, zawodowo zajmuje się 
zupełnie czymś odmiennym; prowadzi własną firmę i nie ma czasu na 
zawracanie sobie głowy filantropią. UwaŜa, Ŝe interpretacja horoskopu to coś 
więcej niŜ obrazek i próbuje mi przedstawić hipotetycznie prawidłową 
odpowiedź na jakikolwiek problem senny. Twierdzi, Ŝe waŜne jest kiedy sen się 
przyśnił. Skoro nastąpiło to na mocnych tranzytach kwadratu Uran/Pluton to 
czas porzucić fałszywych nauczycieli. Dorzuciła do tego kilka złośliwości pod 
adresem admina, co skończyło się jej odrzuceniem lub samoodrzuceniem, jak 
wspomniałam. 

         Ja mam czas i nie odstręczają mnie pomysły skazane na zagładę – więc się 
zgodziłam. Lubię z bezpiecznego miejsca przyglądać się dziwnym sytuacjom i 
patrzeć, co z nich wynika. Gapiostwo babci, mające zapewne genetyczną 
wspólnotę z kobietami wykładającymi poduszki w otwartych oknach i z 
łokciami opartymi na nich gapiącymi się na pustą ulicę. Lub wiejskimi 
staruszkami przesiadującymi na ławeczkach przed płotem ich domu, 
obserwującymi przechodzących ludzi i przejeŜdŜające pojazdy. 

         Pierwsza faza była zachęcająca. Najwięcej próśb kierowano do OSOBY, 
sporo do niektórych doradców. Ja na początku miałam święty spokój i mogłam 
tylko przyglądać się problemom, z którymi zmagali się inni DORADCY. Ilość 
próśb rosła lawinowo. Mimo zapisów REGULAMINU, Ŝe naleŜy podać 
DORADCĘ, którego prosi się o pomoc, wielu petentów pomijało ten wymóg. 
Inni wpadli na pomysł, Ŝeby startować na raz do kilku doradców. Wymóg 
pisania postu na ogólnym forum omijali w ten sposób, Ŝe pisali na priva do 
doradców. Regulamin przewidywał zadanie jednego pytania, a oni mieli ich 
wiele. MnoŜyli wi ęc takŜe pytania – do kaŜdego doradcy inne. Doradca więc 
musiał przejrzeć spis postów, Ŝeby sprawdzić czy wcześniej osoba ta nie 
zwracała się o pomoc do innego doradcy. Stawał się więc wbrew własnej woli 
tropicielem naduŜyć, a czasami musiał wysłuchiwać niemiłych pouczeń od 
beneficjentów systemu, na przykład Ŝądających, Ŝeby sprawdzał czas 
korespondencji w celu ustalenia który post był wcześniejszy. Proszący o pomoc 
uwaŜali, Ŝe mają prawo nie znać regulaminu, skoro zgłoszenie dokonywano 
drogą sms-a, i uŜywanie wobec nich określenia "wyłudzenie pomocy" za 
naduŜycie. 
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         Doradcy prawdopodobnie mieli teŜ inne problemy. Ja na przykład 
zmęczyłam się z ustaleniem, o co konkretnie osoba pyta i jak rozumieć 
zapytanie: „Co z nami dalej będzie?” Na pytanie: „co konkretnie chcesz 
wiedzieć?” odpowiadali: „wszystko”. Beneficjenci systemu najczęściej nie mieli 
pojęcia, co to jest astrologia, choć wiedzieli, Ŝe jest skompromitowana. 
Astrologia horarna w ogóle była im nieznana; domagali się kart i tylko kart. 
Czasami chcieli Ŝeby odpędzić złe uroki albo zdjąć nich paskudne energie, które 
nasłali na nie ich „byli”. 

         Do tego dołączyły się problemy moralne. Trafił się zweryfikowany przez 
kogoś zaufanego doradca, który kobiecie w ciąŜy przepowiedział koniec jej 
małŜeństwa, z czego twórcy bezpłatnej ezo-pomocy wyciągnęli wniosek, Ŝe nie 
naleŜy stawiać kart kobietom w ciąŜy. Czemu? Nie mam pojęcia. Wiem, Ŝe nie 
powinno się dawać kategorycznych odpowiedzi, bowiem zawsze moŜna się 
mylić, ale problem polega na tym, Ŝe trzeba mieć moralne wyczucie jak nie 
zaszkodzić innym i to jest najwaŜniejszy wymóg, jaki naleŜy postawić 
doradcom. Jednak o to raczej nikt nie pytał. Uspokojenie wskazanej kobiety w 
ostatnim miesiącu ciąŜy przez innych doradców odebrało resztę energii grupie. 
Nikt nie chciał wierzyć, Ŝe źródłem wszelkiego zła jest bezpłatność czegoś, za 
co normalnie mniej lub więcej naleŜy zapłacić. Walczyli z pomysłem, Ŝe tylko 
pierwsza porada moŜe być bezpłatna, za następne powinno się płacić, chociaŜ 
niekoniecznie w formie pienięŜnej. Nie rozumieli, Ŝe bank, który tylko wypłaca 
pieniądze, nie przyjmując wpłat na konta, musi paść. 

         Napisałam rezygnację, a z myślą tą nosiło się kilku innych doradców. Taki 
był plon Bezpłatnej ezo-pomocy powstałej w końcu kwietnia, czyli całkiem 
niedawno, do dziś. 

         Dzięki uczestnictwu w tym przedsięwzięciu dowiedziałam się wiele 
nowego, choć nie rzeczy, których spodziewałam się. Chciałam poćwiczyć swoją 
znajomość astrologii, zwłaszcza horarnej, poznać problemy, z którymi 
najczęściej zwracają się ludzie do wróŜek i astrologów. Dowiedziałam się, Ŝe 
problemy są banalne i w 90% przewidywalne, pytania najczęściej 2 rodzajów: 
„Co z nami będzie” — czytaj: „czy i kiedy do mnie on wróci” i „Kiedy będę 
miała jakieś pieniądze” i Ŝe zadającymi są głównie kobiety. śe nikomu nie 
zaleŜy na dokładnej, analitycznej odpowiedzi, tylko oczekują szybkiej, krótkiej 
w stylu EzoTV. I zawsze ma być pozytywna. Dowiedziałam się, Ŝe rośnie 
zapotrzebowanie na nowy typ doradcy ezoterycznego – egzorcystę, poniewaŜ 
egzorcyści kościelni są za trudno dostępni. 

         Usłyszałam od kilku osób doskonale znających środowisko wróŜbitów i 
oczyszczaczy aury, co o tym wszystkim sądzą. A zdanie mają skrajnie złe. 
Zrozumiałam, Ŝe dobrze dla astrologii, iŜ trzyma się nieco z boku, choć na nią 
głównie spada odium zła. Ale o całej tej sferze napiszę w innym odcinku. 
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         Dowiedziałam się teŜ, Ŝe słuszne jest powiedzenie : dobrymi chęciami 
piekło wybrukowane. 

  
Katarzyna Urbanowicz 

 
komentarze 
1. szczera prawda... • autor: iwones2014-05-08 20:09:39 
szczera prawda :)  za dobre uczynki zawsze trzeba zapłacić :)  
To co łatwo jest dostępne nie jest docenione :) 

Popraw     Usuń 
2. Intencje osób zakładających... • autor: zoska19772014-05-08 20:49:30 
Intencje osób zakładających grupę z początku wydawały się czyste i pozytywne. 
Niestety w toku "rekrutacji" odniosłam wraŜenie Ŝe bardziej chodzi o dominacje 
Ego niŜ faktyczną pomoc. Wypisałam się zatem z tej grupy. Niemniej zjawisko 
o którym wspomina Pani, istnieje na wielu forach ezoterycznych. Zastanawia 
mnie jednak fakt czy aby "potrzeba" otrzymywania szybkiej i konkretnej 
odpowiedzi nie jest spowodowana funkcjonowaniem Ezo portali i Ezo 
programów tv. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Poza tym proszący o 
wróŜbę wiedzą, Ŝe za długą, rozwiniętą i analityczną odpowiedź musieliby 
zapłacić więcej niŜ 3,79 jak za SMS. 
W tym całym Ezo-biznesie niestety jest coraz mniej osób chcących naprawdę 
pomóc i zrozumieć problem proszącego o wróŜbę. Większości dotyka schemat. 
PowróŜę troszkę za darmo, wyrobię sobie "markę" i potem zacznę wołać kasę. 
3. ja byłam petentem... • autor: ikliwka2014-05-09 13:26:59 
ja byłam petentem i zapytałam tylko raz i nigdy więcej i wypisałam się z grupy. 
Ta darmowość działa w dwie strony. Petenci wykorzystują moŜliwość 
zadawania pytań na róŜnych płaszczyznach i róŜnych doradców, często nie 
wiedzą co chcą usłyszeć, bez  konkretnych pytań ale nie winie ich za brak 
wiedzy astrologicznej, wróŜbiarskiej, ezoterycznej. Gdyby mieli taką wiedzę to 
najprawdopodobniej nie zgłaszaliby się po pomoc. Niestety uwaŜam Ŝe równieŜ 
doradcy udzielają odpowiedzi mało profesjonalnej, mało konkretnej 
wykorzystując atrybut władzy "to ja tu jestem doradcą, to ode mnie zaleŜy czy 
dostaniesz wróŜbę". Nie wszyscy petenci chcieli tylko kart i odpowiedzi w 5 
minut, niektórzy potrzebowali bardziej rozmowy na temat rozwoju duchowego, 
wskazówek, byli wdzięczni, potrafili czekać więc nie  oceniałabym inteligencji, 
motywów zgłoszania się tak jednoznacznie.  
4. Moim zdaniem wykonywanie... • autor: Maria Poziomska2014-05-13 
14:27:50 
Moim zdaniem wykonywanie jakichkolwiek usług za darmo moŜe bardzo łatwo 
prowadzić do toksycznych sytuacji, gdzie jedna strona wykorzystuje i naduŜywa 
drugą. 
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Bezinteresowne pomaganie to coś wspaniałego, co powinno funkcjonować w 
niewielkich dawkach i na którką metę.  
Specyficznym rodzajem pracy za darmo jest wolontariat. Jednak aby wolontariat 
funkcjonował prawidłowo konieczne jest odgórne ustalenie ilości i jakości 
wykonywanej pracy. W przypadku grupy trudno było przewidzieć ilość i stąd, 
jak sądzę, wzięły się problemy. 

Popraw     Usuń 
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         Naiwnymi wszyscy gardzą. Wydawać by się mogło — jak przedstawia 
ezoteryków opinia publiczna — Ŝe naiwnymi są klienci wróŜek, tarocistów, 
bioenegroterapeutów (jeden ostatnio wg TV uśmiercił półroczne dziecko 
sugerując głodówkę oczyszczającą) czyścicieli aury i odczyniaczy uroków. Nie 
zawsze jednak. Czasami naiwnymi są pomagacze. Na przykład wówczas, gdy 
sugerują leczenie, podczas gdy klient z uporem maniaka szuka winnych bólu 
głowy wśród wrogów osobistych i wymusza wręcz korektę aury i unicestwienie 
wpływów takiego łobuza za pomocą internetowych łącz. Dowodem na psucie 
aury przez wroga ma być fakt, Ŝe głowa przestaje boleć po 22-giej, gdy wróg 
kładzie się spać. 

         Dyskusja, która się wywiązała po publikacji poprzedniego odcinka, 
poświęconego bezpłatnej ezo-pomocy pokazała drugą stronę medalu: opinię o 
doradcach. Zarzucano im, Ŝe są nieprofesjonalni, Ŝe intencje osób zakładających 
ezo-pomoc z początku wydawały się czyste, potem jednak robiły wraŜenie, Ŝe 
chodzi im o eksponowanie własnego ego. „ŚwieŜynki ezoteryczne z duŜymi 
chęciami, małą wiedzą i maciupkim doświadczeniem, za to z ogromnymi, 
nierozwiązanymi problemami własnymi, a pomagają innym; sorry, to jak wiódł 
ślepy kulawego”. „Synogarlice podobłoczne” Mówiono o nich wręcz: 
”Hurtownia pomagierów” Te bardziej stonowane zapisano w „Tarace” pod 
odcinkiem, te mniej, wysłano mi mailem lub na priva. Nierzadko moŜna im 
wierzyć, bowiem wypowiadały się osoby spośród zgłaszających się po pomoc. 
CóŜ, kaŜda sprawa jest indywidualna, a masówka nie sprzyja doradcy. Do mnie 
akurat miano pretensję za zbyt obszerne opinie i stawianie przed jakimiś 
wyborami, ale ja, jak wspomniałam, obsłuŜyłam nieliczne osoby. 

         To błąd systemowy: ktoś, kto korzysta z kaŜdej bezpłatnej pomocy szybko 
przekonuje się, Ŝe ego osób udzielających jej puchnie (chociaŜby w oczach 
petenta), a kurczy się własne. Znam to doskonale z autopsji: Jako 
kilkunastoletnia dziewczyna w wyniku rodzinnych zawirowań i cięŜkiej choroby 
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matki, walcząca z kolejnymi nakazami eksmisji z domu oddanego przez 
kwaterunek spadkobiercom, zmuszona korzystać z pomocy społecznej i 
dobroczynności matek moich szkolnych koleŜanek, oddających sukienki, w 
których one juŜ nie chodziły, na co dzień musiałam przełykać upokorzenia. 
Zdałam na uniwersytet na studia polonistyczne, ale w oczach pań z opieki 
społecznej takie dziewczęta jak ja powinny iść do pracy, a nie studiować. Kiedy 
zaoferowano mi pracę, której nie przyjęłam z powodu pewnych oczekiwań 
erotycznych wyraŜonych pod moim adresem przez ewentualnego szefa (dodam, 
Ŝe praca wiązała się z wyjazdem z Warszawy do innego miasta i mieszkania w 
pokojach gościnnych tej firmy) uznano mnie za pasoŜyta społecznego. Moje 
koleŜanki szkolne nie patrzyły na mnie jak przedtem: byłam juŜ dla nich „tą 
biedną Kasią”. Nauczycielki w szkole przestały mówić, Ŝe jestem „zdolna ale 
leniwa”, a zaczęły, Ŝe „kaktus im na dłoni wyrośnie, jeśli ona wyjdzie na ludzi” 
itp. Fakt, Ŝe udało mi się z tego piekła wydostać wynikł jedynie z powodu mojej 
wściekłości na wszystkich dookoła. Byłam sama, otaczali mnie wrogowie i 
musiałam sobie z nimi wszystkimi dać radę. Nie byłam wdzięczna za bezpłatne 
obiady w szkole – bo i tak byłam głodna. Nie byłam wdzięczna za ciuchy – bo 
wszyscy widzieli w nich wcześniej moje koleŜanki. Nienawidziłam dobrych rad 
– bo były głupie. Wściekałam się na oferty pracy – bo dąŜyły do wykorzystania 
kogoś w trudnej sytuacji. KaŜdą dobroczynność uwaŜałam za środek 
uzyskiwania nad kimś władzy. Po latach wręcz rzucało mnie na sugestie, Ŝe 
dobroczynność powinno się wkomponować w politykę państwa. 

         Rozumiem doskonale te uczucia benificjentów ezo-pomocy, znajdujących 
się w trudnej sytuacji i zmuszonych do zawdzięczenia czegoś otoczeniu. 
Rozumiem teŜ (choć nie do końca podzielam) opinie o całej sferze osób 
wykonujących zawody tarocistów, wróŜbitów i wróŜek, zamawiaczy, mistrzyń 
magii i czyścicieli aury czy odblokowujących czakry na podstawie fotografii 
delikwenta(ki). Podkpiwałam sobie z niektórych ich biznesowych przedsięwzięć 
(np.w II sezonie Babci w odcinku 73 i 
74 http://www.taraka.pl/czarownic_mamy_najwiecej_w 

http://www.taraka.pl/wspolczesne_czarownice_2), czyniłam to jednak 
dobrotliwie. Teraz jednak spotkałam się z krytyką totalną, gorzej, bo nie 
pochodzącą z zewnątrz, a z wewnątrz. To juŜ nie Terlikowski palący talię 
„Tarota Apokalipsy” czy krytyk Biedronki wyznaczającej „szatańskie ceny” 
6,66 zł zamiast świętobliwych 9,99 zł (co moŜe być zresztą chwytem 
reklamowym tejŜe Biedronki) 

         Krytykowano jakąś adeptkę magii: „z ławicy wzięta, podczepia się i snuje 
zabobony” Wytknięto jej twierdzenia, Ŝe nie wróŜy się w piątek i w czasie 
menstruacji (ja słyszałam tylko, Ŝe nie kwasi się ogórków ani nie wekuje 
przetworów). Kobietom w ciąŜy nie wolno wieszać firanek (tu jest ciut 
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rozsądku, moŜe spaść ze stołka) ale nie wolno teŜ im stawiać kart tarota. 
Podobno szatan moŜe wejść w dziecko (to juŜ zdanie innej osoby). 

         Pewna osoba tak ich scharakteryzowała, choć jej diagnoza jest dość 
kontrowersyjna: 

         „Klientela astrologów wróŜek frikowej ezo pomocówki to ludzie często 
nieuleczalnie przesądni, lansujący bluszczyzm. Bluszczyzm - pragnienie aby 
wszystko w Ŝyciu wykonał horoskop, karty lub wybawiciel. Przedstawiciele 
bluszczyzmu to bezwolne marionetki z uśpiona energia potencjalną i zerową 
kinetyczna - ta druga warunkuje zmianę ruch postep. I jeśli astrolog/ wróŜka 
ulegnie pokusie władzy, to owszem, zdobędzie ślepo posłusznego. Pytanie po 
co? I jaki poziom reprezentuje skoro korzysta z takich uŜywek?” 

         Gdy jednak mówi o doradcach, całkowicie zgadzam się z jej zdaniem: 
„Najlepsi nawet praktycy po maksimum trzech - czterech waŜnych rozmowach 
dziennie mają dosyć. Regularne przyjmowanie większej ilości klientów jest 
sygnałem, Ŝe astrolog/tarocista obniŜa loty. Albo osiąga większą wydajność 
kosztem własnego zdrowia psychicznego i fizycznego albo interpretuje 
powierzchownie, na czas w swoistym wyścigu zbrojeń. W Ŝyciu i praktyce nie 
ma nic za darmo. Liczy się równowaga w czerpaniu i dawaniu. Przegięcia, 
niezbędne chyba tylko w procesie kształtowania osobliwości, na co dzień 
prowadzą do spustoszenia.” 

         Jak ja na to patrzę? 

         Świat stawia przede mną więcej pytań niŜ daje odpowiedzi. Wierzę, Ŝe 
część z nich daje się odczytać dzięki obserwacji. Jeśli staramy się zobaczyć jak 
najwięcej zjawisk, tych dających się wyjaśnić racjonalnie i tych nie poddających 
się ocenie rozumu, bo zaszyfrowanych i przekazywanych wyłącznie w swoim 
własnym języku, którego dopiero musimy się uczyć – to tym lepiej. Z tego 
względu próbuję poznać jak najwięcej metod uzyskiwania odpowiedzi: jednym 
wierzę bez zasterzeŜeń, innym mniej, a innym wcale. Nie zakładam, Ŝe 
dysponuję jakimiś specjalnymi umiejętnościami, jednak odpowiedzi otrzymane 
dzięki tym metodom, nie zawsze akceptowanym, w przewaŜającej mierze są 
prawidłowe. Nazywamy to intuicją. 

         Był czas gdy nie wierzyłam ezoteryce, zaprzeczałam jej istnieniu. Nie 
wierzyłam we własne zdolności intuicyjne dopóki nie uświadomiłam sobie, Ŝe 
jest to coś, co działa. Wiele lat pracowałam w ubezpieczeniach i sama sobie 
dziwiłam się: na pierwszy rzut oka rozpoznawałam oszustwa ubezpieczeniowe 
zanim ich dokonano. Bywało Ŝe ktoś przychodził ubezpieczyć transport 
towarów, a ja wiedziałam od razu, Ŝe to próba wyłudzenia. Moja intuicja była 
kombinacją wiedzy (badałam informacje o firmie, jej dokumenty) orientacji w 
rodzaju towarów i ich „chodliwości” oraz wyczucia od pierwszego spojrzenia na 
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człowieka i krótkiej rozmowy z nim – przy czym ta ostatnia część była 
decydująca. Moi szefowie nauczyli się bezwzględnie ufać mojej intuicji, nawet 
bardziej, niŜ ja sama. Zaufanie do siebie samej przyszło duŜo później. 

         Owszem, czasami moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe oszustów jest więcej niŜ 
jest ich naprawdę, a widzimisów znacznie więcej niŜ autentycznych mistyków. 
Jeśli nie oglądamy ich twarzą w twarz, nie rozmawiamy z nimi tylko język ich 
wypowiedzi pozwala nam czasem dotknąć prawdy o nich. Ale tylko dotknąć; 
Ŝeby mieć uzasadnione podejrzenie potrzebny jest kontakt osobisty. I dlatego 
ezo-pomoc, zwłaszcza świadczona drogą sieciową, nie sprzyja orientacji z kim 
mamy do czynienia: z człowiekiem dobrej woli, uzurpatorem czy oszustem, 
zarówno po jednej i po drugiej stronie. 

         To drugi argument przeciwko takiej pomocy. 

         Trzecim argumentem jest nauka: a mianowicie prawo cyrkulacji pieniądza 
Kopernika-Greshama. Jest to zasada mówiąca, Ŝe jeśli jednocześnie istnieją dwa 
rodzaje pieniądza, pod względem prawnym równowartościowe, ale jeden z nich 
jest postrzegany jako lepszy (np. o wyŜszej zawartości kruszcu), ten „lepszy” 
pieniądz będzie gromadzony (tezauryzowany), a w obiegu pozostanie głównie 
ten „gorszy”, to jest monety stare, zniszczone, okrojone lub sfałszowane. Krótko 
mówiąc, gorszy pieniądz wypiera lepszy. Współcześnie, w warunkach inflacji 
własnej waluty zastępuje się ją walutą obcą. 
Jeśli wi ęc dostępne na rynku jest kilka rodzajów ezo-pomocy: pomoc w pełni 
profesjonalna, pomoc w niskiej cenie, ale okrojona i uproszczona w rodzaju 
udzielanej przez wróŜa Macieja w ezo –TV i pomoc całkowicie bezpłatna — po 
tę ostatnią, jak po fałszywą czy okrojoną monetę, ale tańszą, sięga najwięcej 
ludzi, wypierając lub zadeptując autentyki. Z czasem więc nieuniknione jest 
pogorszenie jej jakości. A czas po temu jest sprzyjający: Neptun pławi się w 
Rybach i jakiś czas tam pozostanie. 
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* Fotografia wróŜa Macieja pochodzi z: http://media2.pl/media/106531-Duze-
show-ezoteryczne-z-gwiazdami-Ezo-TV.html 
Katarzyna Urbanowicz 
 
1. Pomoc... • autor: Piorun2014-05-13 15:01:06 
Jest takie stare wredne ponoć Ŝydowskie przysłowie: jeśli ktoś daje coś za 
darmo, to jest to to warte tyle ile się za to zapłaciło. 
 
Aczkolwiek osobiście uwaŜam Ŝe pomoc dzieli się na tą która nie działa i na tą 
która szkodzi. Z innymi formami jakoś się do dziś nie spotkałem  

Popraw     Usuń 
2. Do Pioruna • autor: Przemysław Kapałka2014-05-13 21:41:36 
To masz pecha albo co innego. Wobec mnie niejedna pomoc zadziałała. 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (32) 

Nadejdą deszcze  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6615 razy, od 2014-03-11 
 

         W oczekiwaniu na nadchodzące deszcze zmieniłam zdjęcie w tle swojej 
strony na Facebooku z rybkami pływającymi w akwarium (uwięzione, nie mają 
głosu, nie są właściwie rozumiane, obserwowane podobnie do zwierząt w klatce 
Zoo) na ogień płonący w kominku. Dość juŜ rozwadniania wody. Zmieniłam 
takŜe swój zaszyfrowany portret na prawdziwy, co mi tam. Od razu zaczęłam 
inaczej spoglądać na świat. Dość juŜ tłumaczenia się, prostowania 
nieporozumień, walki z wolą niezrozumienia. Nie będą ascendentalną rybą 
pływającą w akwarium bez Ŝadnego wsparcia, wszak jestem ognistym Strzelcem 
i muszę sobie poradzić. 

         Ale jak zwykle w takich razach wydarzenia przepływające wokół mnie 
nabrały szybkości. śar mojego gniewu, skierowany w jedną stronę trafił 
zupełnie gdzie indziej. Nie mam zwyczaju wypowiadać się na tematy religijne, 
staram się o nich nie myśleć, nie podniecam się księŜmi pedofilami i 
zwyczajnymi zacofanymi głupcami, pozostaję na uboczu wszelkich dyskusji na 
ten temat. Ale nie zdzierŜyłam. Niczym objawienie w spirali trąby powietrznej 
zobaczyłam straszliwe spustoszenie, jakie tu i teraz powoduje w umysłach 
młodych ludzi kościelna interpretacja wszystkich bez wyjątku spraw. 

         Poproszono mnie o sprawdzenie przecinków w prezentacji pewnego 
maturzysty. Chłopak pochodzi ze zwykłej, bynajmniej nie nazbyt religijnej 
rodziny. Takiej jak większość rodaków: msza co którąś niedzielę, śluby i 
pogrzeby, lekcje religii w szkole. Tematem jego prezentacji było oddziaływanie 
mowy mass-mediów na język młodzieŜowych odbiorców. Wdzięczny temat; na 
kaŜdym poziomie wiedzy moŜna coś napisać, a Facebook i w ogóle  internet 
pełen jest materiałów — i śmiesznych i strasznych, wręcz horrendalnych, do 
wyboru do koloru. Ojczulek Google podstawi nam je skwapliwie pod nos, wraz 
z odpowiednią teoretyczną podbudową i stosownymi cytatami. 

         Jednak ów młody człowiek nie sięgnął po profesora Bralczyka, Miodka i 
jeszcze kilku innych językoznawców, a rozpoczął swoje wywody od wstępu: 
„W watykańskiej instrukcji „Aetatis novae” czytamy: „Potęga środków 
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masowego przekazu jest tak wielka, Ŝe wpływają nie tylko na to, jak ludzie 
myślą, ale takŜe, o czym myślą. Dla wielu rzeczywistością jest to, co środki 
przekazu uznają za rzeczywiste. Wszystko, czemu nie poświęcają uwagi wydaje 
się pozbawione znaczenia”" 

         MoŜe i słuszne, ale dlaczego u licha o sprawach języka polskiego ma 
wypowiadać się Watykan? Dlaczego nie polscy językoznawcy, prasoznawcy, 
poloniści? Nie tak dawno czytałam w prasie codziennej dowcipne i wciągające 
wypowiedzi na ten temat profesora Michała Rusinka, sekretarza naszej 
Noblistki. Dlaczego autorytetem tutaj mają być księŜa z państwa, gdzie 
językiem urzędowym ani potocznie uŜywanym bynajmniej nie jest język polski? 

         Konsekwencją zamieszczenia w pracy takiego wstępu jest oczywiście 
przełknięcie bez bólu i refleksji kluchy w postaci  całościowego religijnego 
światopoglądu. Młodzian zamieszcza więc w pracy nie przetrawione kościelne 
mądrości: „Środki masowego przekazu mogą być dobrodziejstwem, mogą 
umacniać tradycyjne wartości w sferze rodziny, kultury, religii, mogą jednak 
propagować przemoc, pornografię, kłamstwo”. Koniec, kropka. Nie ma mowy o 
innych funkcjach języka w mediach, o prezentacji nauk fizycznych, 
ekonomicznych, o popularyzacji odkryć naukowych, o języku ekonomii, 
socjologii, polityki, o języku będącym narzędziem manipulacji; przeceniania 
wartości pewnych faktów, a bagatelizowaniu innych. Religijne podejście do 
zagadnienia uniemoŜliwia dostrzeŜenie świata języka w całej jego komplikacji i 
róŜnorodności. Czyniąc punktem wyjścia rozwaŜań o języku watykański 
dokument ów młody człowiek sam sobie zakłada na oczy końskie klapki. 

         Internet aŜ puchnie od materiałów przygotowanych przez językoznawców, 
od cytatów z wypowiedzi profesora Miodka, Bralczyka, Rusinka i wielu innych. 
W popularnej, zabawnej formie, moŜna się pośmiać i nauczyć, a w tego typu 
pracy przytoczyć jakieś mądre ich spostrzeŜenia z np. 
„Wikicytatów”http://pl.wikiquote.org/wiki/Jerzy_Bralczyk  

         A tak zostają tylko tradycyjne wartości kontra pornografia. 

         Takie pomieszanie porządków, niezbyt widoczne na pierwszy rzut oka, 
moŜe mieć swoje dramatyczne konsekwencje. Wyobraźmy sobie wypowiedź 
uczennicy na egzaminie dla pielęgniarek rozpoczętą cytatem z Osho: „Gdy 
znajdujesz się w stanie nie-działania, wówczas jesteś pełen energii – to bardzo 
pozytywne uczucie”. Wyobraźmy sobie jakie w konsekwencji będzie podejście 
tej dziewczyny do jej przyszłego zawodu! 

         Młody człowiek i tak nadspodziewanie dobrze sobie poradził pisząc swoją 
pracę i zapewne oceniający nie będzie miał wielu do niej zastrzeŜeń. Wszak to 
tylko prezentacja, na którą jest skazany ostatni rocznik maturzystów. Tego 
jednak, co nie wynikało z watykańskiego dokumentu, nie przyswoi sobie, 
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bowiem nie zdaje sobie sprawy, Ŝe to coś istnieje. Poza jego percepcją pozostaje 
cały ogromny obszar języka, którego istnienia nikt mu nie pokazał. Zda maturę, 
załoŜy rodzinę, pójdzie na studia lub do pracy ale nie będzie miał juŜ nigdy 
moŜliwości zrozumienia języka polskiego. Pozostanie on dla niego na zawsze 
nazwą przedmiotu, który trzeba zdać. Zdać i zapomnieć. Do rozumienia nic mu 
nie zostanie, bowiem akceptując taki a nie inny czarno/biały światopogląd sam 
zamknął sobie drogę. 
         Mój gniew wyzwolony obrazem trzaskających węgli przeniósł się w inne 
rejony. Czytam o kampanii wyborczej do europarlamentu i znowu w tle widzę 
szafarzy jedynie słusznych poglądów z kropidłem w dłoniach kierujących 
naiwnymi akwariowymi rybkami w ich niepewnym przemykaniu między 
akwariowymi roślinkami pytań. Nic dziwnego, Ŝe łatwiej iść na skróty, zamówić 
dla sondaŜu kilka tysięcy głosów z drugiej półkuli (bo oddane w środku nocy). 
Nikt przecieŜ nie zgani braku moralności delikwenta. Kto tu w ogóle mówi o 
jakiejkolwiek moralności? O moralności mówi się omawiając zagadnienia 
języka, a nie wówczas i w miejscu, gdzie są aŜ wręcz niezbędne. 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 
1. Czarno-biała wizja świata... • autor: Piorun2014-05-18 18:36:34 
... i zgoda na scedowanie całego myślenia na innych bardzo ułatwia Ŝycie. 
Zawsze moŜna powiedzieć Ŝe winni są ONI, Ŝe partia/rząd/kościół da, poradzi i 
nigdy nie zdradzi...  
 
Powiedział mi kiedyś pewien Mądry Człowiek "wiedzieć Jaki Świat Jest Na 
Prawdę, to wielki ból, wielka odpowiedzialność.  
Za to podtrzymywać iluzje - to wielki komfort." 
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         Śniło mi się, Ŝe zawarłam z kimś umowę o tym, Ŝe będę uczyć dzieci w 
szkole. Jednak cichą częścią tej umowy było to, Ŝe w istocie miałam być 
figurantem i udostępnić nauczanie w klasie młodemu chłopcu, synowi kogoś, z 
kim  zawarłam tę umowę. Idea tej umowy była taka, Ŝeby chłopiec 
przygotowywał się nieoficjalnie do zawodu nauczyciela. 

         Zanim jeszcze zdąŜyłam mieć w owej klasie jakąkolwiek lekcję i zanim 
dopuściłam owego chłopca do stołu nauczycielskiego, pojawiło się mnóstwo 
protestów, z tego spora część na facebooku. Widziałam je jako przewijający się 
ciąg niekorzystnych dla mnie komentarzy. Próbowałam odeprzeć argumenty 
przeciwników wyjaśniając, Ŝe uczniom to w niczym nie zaszkodzi, bo ja będę 
miała kontrolę nad tym, co chłopiec mówi klasie, Ŝe będę z klasą i z chłopcem 
to omawiała, korygowała i tak dalej, ale komentarze nie ustawały. Zaczęły mnie 
zalewać stosy pism w tej sprawie, jakieś protesty rodziców i czynników 
społecznych i róŜnych niezidentyfikowanych wrogów. Obudziłam się zmęczona 
i zdołowana i powiedziałam na głos słowo: „Kaledonizm”, a potem „Nowa 
Kaledonia”. 

         Nie kojarzyłam Nowej Caledonii w ogóle (poza tym, Ŝe pisze się tę nazwę 
przez C, a nie K), a juŜ co miał oznaczać „kaledonizm” — wymieniony jako 
pierwsze słowo — juŜ zupełnie. Oczywiście wyraz nie figurował w internecie, 
nie było takiego zjawiska/schorzenia/odszczepienia. Poszukałam więc najpierw 
zwykłej, potem Nowej Caledonii. 

         Moja podświadomość wykonała sporą pracę. Miejsc o nazwie „Caledonia” 
było mnóstwo: co najmniej 7 miejscowości, 12 gmin i jedno hrabstwo w USA. 
Za to Nowa Caledonia była tylko jedna: piękna wyspa na Pacyfiku, francuskie 
terytorium zamorskie w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Melanezji. 
Polska nazwa archipelagu to „Wyspy Lojalności” – a więc związek ze snem jest 
wyraźny. Z lojalności bowiem wobec swojego pracodawcy walczyłam z całą 
społecznością, moŜe teŜ znajomych facebooka. 
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         Przeczytałam takŜe, Ŝe wyspa stała się enklawą wymarłych gatunków. 
(całkiem jak mamuty i róŜne babcie!) Administracyjnie Nowa Caledonia dzieli 
się na 3 prowincje i 33 gminy (połowa szatana, jakby nie było). Wbrew nazwie, 
kariera wyspy zaczęła się od kolonii karnej w latach 1864-1894, a więc trwałej 
przez 30 lat. I Ŝe na tym terytorium w nocy z soboty na niedzielę wystąpiło 
trzęsienie ziemi z niebezpieczeństwem fal tsunami. 

Aga, moja koleŜanka zwróciła mi uwagę na piękny herb 
wyspy.http://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Nowej_Kaledonii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Kaledonia 

         Właściwie herbów tych jest dwa, a moŜe i więcej, co moŜe świadczyć o 
tym, Ŝe owa lojalność jest podszyta nielojalnością poniewaŜ flaga Kanaków 
(zawierająca motywy strzały na tle tarczy Słońca umieszczane tradycyjnie na 
dachach domów Kanaków) jest drugą równouprawnioną obok flagi Kaldoszy i 
innych imigrantów, zawierającej sylwetkę ptaka Kagu, rodzimego gatunku. Ale 
pozostaje jeszcze herb Francji, widniejący na flagach ich terytoriów zamorskich 
– w starych atlasach szkolnych reprezentujących takŜe i te wyspy, wegetujących 
u mnie na najwyŜszych półkach. No i prawoskrętna muszla (amonit, bodajŜe) 

         MoŜliwe jednak, Ŝe odbiło mi się gdzieś reklamową Calzedonią, dbającą o 
nogi kobiet starych, młodych i inwalidek – w reklamie nogi kaŜdej kobiety. 
MoŜliwe teŜ, Ŝe we śnie zlały się dwie przesłanki dotyczące mojej osobistej 
lojalności. Sen oznaczałby oczywiście zapytanie: z kim trzymam, wobec kogo 
powinnam być lojalna? Kaledonizm (pierwotne słowo wypowiedziane po 
obudzeniu) oznaczałby chorobę lojalności, trzymanie z tym, kogo uwaŜam za 
mniejsze zło w imię ochrony większej wartości, której nie przyznaję stosownego 
priorytetu tylko z racji faktu, Ŝe stanowię mniejszość w populacji Polski. W 
dodatku ja jestem leworęczna/lewoskrętna. 

         ZbliŜają się wybory do UE i moŜliwe, Ŝe moja lojalność wyborcza wobec 
pewnej kobiety (preferowanej z racji tego iŜ jest kobietą i Ŝe była juŜ polskim 
komisarzem, choć z ramienia partii nie z mojej bajki) byłaby w świetle tego 
błędem. 

         Powiedziałam sobie dziś przed snem (w ramach treningu sterowania 
własnymi snami zwanymi snami świadomymi), Ŝe ma mi się wyśnić to, na kogo 
powinnam głosować. Nie robię łaski swojej podświadomości, tak jak ją zasilam, 
to ona powinna mi się odwdzięczyć w try miga. Obudziłam się w środku nocy i 
nagrałam na komórkę parę sennych słów. Śnił mi się nieznany ktoś, z kim 
byłam w konflikcie i eskalacja tego konfliktu doprowadziła do tego, Ŝe 
otrzymałam cios szpicrutą. (lub innym batem) przez twarz. Jacyś ludzie wzięli 
mnie pod ręce i prowadzili przez trawnik ku światłu jakiegoś domu 
widniejącemu na werandzie, mówiąc, Ŝe tylko (tu imię) mi pomoŜe. Imienia 
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tego niestety, nie nagrałam na komórkę. Wydawało mi się oczywiste, jednak 
oczywiste nie było. Rano kojarzyło mi się z firmą ochroniarską pilnującą w 
zimie naszych działek, potem jednak przypomniałam sobie, Ŝe nie, to zupełnie 
inne imię. Wydawało mi się, Ŝe gdzieś je zapisałam, ale zapisków nie znalazłam. 
Nad ranem powtórnie zasnęłam i śniły mi się juŜ bardzo nieprzyjemne 
wydarzenia związane z wykluczeniem mnie ze społeczności jakiegoś sanatorium 
oraz przeniesieniem moich rzeczy do innego pokoju (którego nie mogłam 
odnaleźć) i zaginięciem tych rzeczy. Sensem tego snu była konstatacja, Ŝe 
decydowały o wszystkim (nie wiedzieć czemu) kucharki, więc nie tylko nie 
odnalazłam swoich ubrań ale dodatkowo zostałam ukarana pozbawieniem 
śniadania. Takie coś — pozbawienie pokarmu — śni się mi często, choć gdy się 
budzę, bynajmniej nie jestem głodna. I bądź tu mądry! Na kogo mam głosować? 
Wykazać się kaledonizmem czyli fałszywą lojalnością, czy wybrać kogoś, kogo 
nakazuje mi sen? Ale przez moją nieporadność w sprawach snów przepadły 
wszelkie moje senne sugestie. I nie zapominam aforyzmu o Leninie i 
kucharkach. 

         Muszę zrobić tylko jedną rzecz: poczytać spis kandydatów (z Warszawy) 
nie sugerując się partią. MoŜe któryś z nich będzie przypominał zapomniane 
imię ze snu. 

P.S. Kończąc pisanie tego odcinka otrzymałam sms od operatora mojego 
telefonu: „Wysłaliśmy do Ciebie paszport lojalności…”. To miało dotyczyć 
zgody na przyjmowanie jakichś reklam, co skwapliwie zazwyczaj pozostawiam 
bez odzewu. 
CzyŜby tego miał dotyczyć mój sen? I taka lojalność była przedmiotem cięŜkiej 
pracy moich zdolności prekognicyjnych? 
 

 
 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 
1. Nowa Kaledonia i tarot • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-06-04 11:08:26 
Przeczytałam dziś na FB, Ŝe: "najwięcej zapytań o słowo "tarot" do 
wyszukiwarki Google pochodzi z krajów latynoskich. Bezapelacyjnie królują 
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Chile - ojczyzna Alejandro Jodorowsky'ego. Co ciekawe, na ósmym miejscu jest 
Nowa Kaledonia - francuskie terytorium zamorskie, połoŜone na Oceanie 
Spokojnym, pomiędzy Australią a FidŜi!"  

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/misie_malu 
 
03 czerwca 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (34) 

Misie Malu 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6438 razy, od 2014-03-30 
 

         Piotrowi Jaczewskiemu zawdzięczam takie zdjęcie, zamieszczone na 
Facebooku, wyszperane gdzieś wśród licznych obrazków przedstawiających 
niedźwiedzie i misie: 
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Zwróciłam uwagę na fakturę tego misia i przypomniały mi się czasy głębokiego 
PRL. Jest koniec lat sześćdziesiątych, mam dwoje małych dzieci, męŜa 
pracującego stale w delegacji i sama pracuję w delegacjach, wg umowy o pracę 
aŜ 14 dni w miesiącu. Z większości tych delegacji mogę wrócić wieczorem do 
domu, ale nie ze wszystkich. Dzieci nie przyjęto do przedszkola, więc opiekuje 
się nimi moja mama, ale jest osobą dość schorowaną, więc muszę znaleźć inne 
rozwiązanie. Sęk w tym, Ŝe pomoc domowa kosztuje – tyle mniej więcej ile ja 
zarabiam jako pracownik biurowy, stąd ten pomysł, Ŝeby zmienić pracę na 
bardziej odpowiedzialną i lepiej płatną, ale o czasie nienormowanym i 
obowiązkowych wyjazdach. Jestem inspektorem kontrolującym działalność 
finansową 26, a potem 49 oddziałów mojego zakładu pracy w województwie 
warszawskim. KaŜda taka kontrola trwa średnio 3 dni. 

         Muszę zaznaczyć, Ŝe to nie były takie delegacje słuŜbowe jak dziś. Nie 
jeździło się samochodem, a pekaesem, roztrzęsionym zazwyczaj do 
niemoŜliwości szosonem lub jelczem. Trasy obejmowały dawne województwo 
warszawskie – najdalsze miasta powiatowe odległe były o 150 km. I te 150 km 
jechało się 3-4 godziny w jedną stronę. W zimie zdarzało się nie wrócić; gdy na 
przykład kiedyś zasypało drogę do Sokołowa Podlaskiego, zmuszona byłam 
zimować tam przez blisko dwa tygodnie. I hotele były nie te, co dziś; jakieś 
pokoje „gościnne”, które barykadowało się na noc przed delegacyjnymi 
pijakami krzesłem zawieszonym na klamce, a „wygody” ograniczały się do 
wiadra, miski na taborecie i wody z dzbanka. Do sławojki na podwórzu kobieta 
w nocy nie wyszłaby za Ŝadne skarby. 

         Miasteczka powiatowe były do siebie podobne. Czasami moŜna było coś 
upolować w sklepach, czego w Warszawie nie było. Ja polowałam w kioskach 
„Ruchu” na takie misie. Było ich w powiatach pełno, wielkości małego palca, w 
róŜnych kolorach, i za grosze, a w Warszawie ich nie sprzedawano. Misiów tych 
były dwie odmiany: plastykowe, gładkie, rowkowane, podobne do tego na 
zdjęciu i mechate, podklejone jakimś niby włoskami. Tanie, ale miały dla moich 
synów niezwykle przyciągającą moc. Kiedy wracałam z delegacji wybiegali 
naprzeciwko mnie i szukali misiów w kieszeniach mojego płaszcza. Zawsze tam 
były – w kaŜdej kieszeni przynajmniej po jednym, a jak dobrze poszło, po dwa 
lub trzy. 

         To były czasy, gdy dzieci miały niewiele zabawek. Jakieś tandetne 
samochodziki, drewniane klocki, a ja dostałam kiedyś komplet zagranicznych 
elementów składający się z listewek z okrągłymi dziurami i śrub do ich 
skręcania. Klocków Lego jeszcze wówczas nie było. Z tych skręcanych 
elementów chłopcy tworzyli rozmaite konstrukcje, uzupełniały je drewniane 
klocki i samochodziki, domowe solniczki i pieprzniczki oraz – oczywiście — 
misie reprezentujące ludność tego odtwarzanego w wyobraźni miasta, Nie było 
dywanów z rysunkiem ulic i placów, zastępowały je arkusze papieru z maszyny 
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do pisania, pozszywane zszywaczem i z wyrysowanymi liniami planu miasta. 
Niszczyły się szybko, ale zastępowane były innymi ulicami i placami z innymi 
miejscami postoju dla misiów. 

         Te misie wryły się w pamięć moich dzieci, zwłaszcza jednego z nich do 
tego stopnia, Ŝe były pierwszą rzeczą, którą zabrał z domu rodzinnego 
przeprowadzając się do własnego mieszkania. Nazwę — misie Malu — 
zawdzięczały jednemu z synów, który, gdy tylko nauczył się pisać w I-szej 
klasie, zapełniał „domowy” zeszyt opowieściami o ich przygodach.  

         W ogóle misie te były zabawką, do której przywiązywano niesłychaną 
wagę. Kiedy syn mojego syna gdzieś zaprzepaścił jednego misia, cały dom 
został postawiony na nogi i w efekcie rozkręcono nawet wersalkę, gdzie w 
jakiejś szparze utknął nieszczęśnik. 

         Tu chciałam przejść do znaczenia symbolicznego owych misiów Malu. 
Dzieci rosły, stawały się nastolatkami, potem młodymi męŜczyznami, aŜ 
wreszcie zakładały własne rodziny. Jako, Ŝe byłam matką synów, ich teściowe 
zajmowały się organizowaniem przyjęć weselnych, a moja rola ograniczała się 
do wręczenia pieniędzy na wódkę. Zresztą wesela były w obu przypadkach dość 
skromne, to, które mam na myśli, w wynajętej szkolnej świetlicy, bez specjalnej 
pompy i zadęcia. 

         Jedno z tych wesel nie podobało mi się zdecydowanie z powodu panującej 
tam atmosfery. Nie zdąŜyłam poznać tej drugiej rodziny, ale posadzono nas z 
męŜem na końcu stołu nie na krzesłach, a na kuchennych taboretach i okazano 
duŜo lekcewaŜenia, właściwie bez powodu, (nawet nie wszystkich potraw dla 
nas starczyło), tak Ŝe nie czuliśmy się zbyt dobrze, robiąc z grzeczności dobrą 
minę. 

         Postanowiłam więc tamtej rodzinie pokazać, jak moim zdaniem powinno 
wyglądać nieduŜe przyjęcie „na poziomie”. Było u nas w domu tylko 
kilkanaście osób z najbliŜszej rodziny z obu stron na przyjęciu "poślubnym", 
śnieŜnobiały obrus, a nie cerata, serwetki z materiału z haftem „richelieu” 
zamiast papierowych, stosowne do wina i do wódki kieliszki, sztućce ułoŜone 
według podręcznika i tak dalej. Potrawy zwykłe, ale starannie dobrane, bez 
nadmiaru, choć w ilości takiej, Ŝeby dla wszystkich starczyło. Jednak clou 
przyjęcia miało być przemówienie wygłoszone przeze mnie osobiście (oprócz 
toastu mojego męŜa). Nie chciałam, Ŝeby w pamięci zostały jakieś grubiańskie 
zawołania i róŜne prymitywne odzywki, co zawsze ma miejsce, gdy ilość gości 
jest duŜa i obie rodziny niewiele się znają, a pochodzą z róŜnych środowisk. 
Chciałam uroczystości nadać wymiar symboliczny – jako Ŝe wówczas byłam 
jeszcze idealistką i wierzyłam, Ŝe takie rzeczy jak symbole ludzi łączą, a nie 
dzielą. 
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         Szczęśliwie w jakimś sklepie trafiłam na breloczki do kluczy z misiami, 
bardzo podobnymi do misiów Malu i kaŜda z osób obecnych na tym spotkaniu 
miała przy talerzu po jednym takim misiu. 

         W swoim przemówieniu nawiązałam do historyjki o misiach, które 
przywoziłam dzieciom i do tego, Ŝe byłam matką często nieobecną w domu i Ŝe 
nieraz tego Ŝałowałam, ale Ŝe misie te w naszej rodzinie były zawsze symbolem 
naszej więzi i obecności nawet wówczas, gdy nie mogliśmy być razem. I Ŝe 
mam nadzieję, iŜ dla mojego syna i dla mojej synowej łącznie z naszymi 
rodzinami owe misie będą symbolem takiej więzi ponad problemami i 
trudnościami które wszystkich nas czekają. W kaŜdym razie coś w tym rodzaju. 
Podobno przemówienie było bardzo udane, niestety nie zostało zupełnie 
zrozumiane przez tę drugą rodzinę. Uznano mnie za odjechaną dziwaczkę, bo 
toasty powinni wygłaszać tylko męŜczyźni, a misiami nie zainteresowano się w 
ogóle, traktując je jako śmieszne zabawki dla dzieci i obdarzając nimi jakieś 
dziecko z rodziny. 

         Współczesny miś Malu, udostępniony przez Piotra Jaczewskiego takŜe ma 
znaczenie symboliczne, jest on jednak zupełnie innym symbolem. Te Ŝelki, 
które rąbie swoją siekierką niesłychanie przypominają owe misie z nieudanego 
przyjęcia, które miało przywołać symbole prywatnego rytuału, a on sam 
wygląda podobnie do tamtych PRL-owskich zabawek. W dodatku maska na 
twarzy pogłębia poczucie izolacji i nie da się ukryć, Ŝe symboliczne znaczenie 
odwróciło się o 180 stopni. Miś nie jest juŜ symbolem więzi ponad oddaleniem, 
a właśnie symbolem oddalenia i agresji wobec innych. 

         Pozostało by jeszcze spytać: Czy ten miś jest szczęśliwszy od tamtych? 
śyje w lepszych, „słuszniejszych” czasach, sam ma swoje zabawki, nie musi 
uczestniczyć w grze innych zabawek, jako część wymyślonego świata moich 
dzieci. Jest samodzielny, samostanowiący i przewidujący. Nie na darmo 
przywdział maskę zabezpieczającą przed złymi miazmatami innych. 

         Na tej samej stronie, co Piotr znalazłam innego misia: 
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To jest juŜ bardzo smutny i zagubiony misio. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. pamiętam te misie • autor: Kalina2014-06-03 19:44:08 
...uwaŜam, Ŝe miałaś świetny pomysł , Ŝeby je tak wykorzystać na przyjęciu. 
Szkoda, Ŝe tak chłodno przyjęli...no, ale z Ciebie genderystka , nie dałaś forów 
męŜczyźnie...Popatrz, a ja długo, bardzo długo Ŝyłam w nieświadomości, Ŝe 
jakiś patriarchat na świecie panuje. U mnie w domu byłyśmy traktowane na 
równi z braćmi., dopiero teściowa mi wyperswadowała jakie powinno być 
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miejsce i rola kobiety. Byłam oburzona, ale jeszcze do mnie nie docierało, Ŝe to 
jakieś odgórne "ustalenia"..i nigdy się z tym nie godziłam i nie godzę. Czytam o 
Twoim Ŝyciu..nie miałaś lekko, oj nie..i  śledząc losy kobiet ogólnie trzeba 
przyznać, Ŝe lekko nie miały i ciągle pokutują te stereotypy.... zrzuca się na 
kobietę obowiązki wychowania i dbałość o dom..urodziłaś sobie, to sobie 
chowaj...chcesz pracować , pracuj..jeśli dasz radę to wszystko pogodzić...pewnie 
ten miś smutny bo rozmyśla nad ludzką kondycją...a moŜe i misiową,  bo kaŜdy 
zostaje sam ze swoimi myślami..tak czy siak. 

Popraw     Usuń 

 
2. O kurcze. Hardkorowo.... • autor: Michał Mazur2014-06-03 23:08:22 
O kurcze. Hardkorowo. Faktycznie straszne siermięŜne te czasy były - i te 
misie... 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/slodkie_empatyczne_i_wredne 
 
09 czerwca 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (35) 

Słodkie, empatyczne i wredne  

czyli o złudzeniach, pozorach i teatrze relacji 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6300 razy, od 2014-04-03 
 

         Zaczęło się od wywiadu z psychologiem prof. Tomaszem Maruszewskim 
„Rodzimy się źli, czy złymi się stajemy?” związanym z ksiąŜką Simona Barona 
Cohena „Teoria zła” wiąŜącą zło w człowieku ze zmianami w mózgu, na który 
to wywiad nakierowałam mnie jedna z czytelniczek i komentatorek „Taraki” 

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/rodzimy-sie-zli-czy-zlymi-sie-
stajemy,122355.html 

         Na FB rozwinęła się dyskusja, czy empatii moŜna się nauczyć i czy w 
momentach ekstremalnych kaŜdy jest zdolny do okrucieństwa. Przywołano 
takŜe okoliczności, w których prawdziwa natura człowieka mogła się ujawnić 
(na plus i na minus) i fragment wiersza Wisławy Szymborskiej o tym, Ŝe tyle się 
o nas wie, na ile nas sprawdzono. W ten sposób natrafiłam na tekst Haliny 
Birenbaum, więźniarki Majdanka, poetki i pisarki, opisującej wspomnienia z 
obozu i postać jej bratowej. (z rękopisu "Nadzieja umiera ostatnia" pierwsze 
kroki w obozie – Majdanek „Na Majdanku”) 

         Szesnastoletnia wówczas autorka w Ŝyciu prywatnym nie lubiła jej, bo 
wydawała się zbyt powaŜna, niedostępna i skupiona na sobie, a przez to obca. 
Miała mnóstwo wzbudzających zazdrość zalet, a okazywane jej uznanie 
przyjmowała jako rzecz naturalna i oczywistą. 

         Dopiero w Majdanku przeŜywając szok na widok więźniarek – kapo, 
bijących na apelu inne kobiety bez Ŝadnego powodu Halina doceniła bratową, 
która stanowiła pierwszą linie jej obrony przed światem; pomagała jej, uczyła 
zasad, chroniła. 

         Czy więc bratowa Haliny była osobą empatyczną? Niewątpliwie tak. 
Rozumiała przeraŜenie i oszołomienie młodej dziewczyny, jednak nie 
okazywała tego w sposób łagodnie kobiecy poprzez przytulenie i pocieszenie – 
swoją pomoc okazała w sposób praktyczny i prawdopodobnie dość szorstki. 



 218

         Znam podobny przykład z mojej rodziny. Moja nieŜyjąca juŜ teściowa, 
macocha mojego męŜa. Była kobietą twardą i oschłą. W Powstaniu 
Warszawskim straciła męŜa i dwóch synów, nie znając ich losów i nie wiedząc 
kiedy i jak zginęli, a tuŜ po wojnie trzeciego, w wypadku drogowym. 
Przygarniała róŜne sieroty spoza rodziny i ze wsi, w której mieszkali jej krewni; 
w malutkim 32 metrowym mieszkanku opiekowała się tymi dziećmi, (a było ich 
w porywach do 6-7), załatwiała leczenie, operacje, ułatwiała naukę. Dzieci te 
wówczas nie okazywały jej wdzięczności, bo, jak jedno z nich opowiadało 
niedawno, Ŝadnego z nich nie przytuliła, była surowa i wiele od nich wymagała. 
Wszyscy Ŝyli bardzo skromnie, bo w przeciwieństwie do dzisiejszych rodzin 
zastępczych nie otrzymywała Ŝadnej finansowej pomocy i rodzina utrzymywała 
się wyłącznie z niewielkiej pensji teścia. Dopiero dziś, u schyłku Ŝycia, 
doświadczeni własnymi dramatami Ŝyciowymi doceniają jej dobroć i 
poświęcenie mimo osobistej tragedii. 

         Gdyby wówczas interesowano się takim pojęciem jak empatia, nikt by jej 
empatyczności nie przypisał. Wszystkie te dzieci sądziły, Ŝe opiekuje się nimi 
nie z jakiejś dobroci serca, a dla pewnych zasad i Ŝe absolutnie ich nie rozumie i 
nie próbuje zrozumieć. 

         Prawdopodobnie za empatię odpowiedzialne są neurony lustrzane – 
pozwalające odgadnąć wyraŜone niewerbalnie intencje drugiego człowieka. Ma 
ona wiele definicji, ale przede wszystkim empatię moŜna traktować jako rodzaj 
rezonansu, który łączy ludzi często obcych sobie, o róŜnych poglądach i 
doświadczeniach. 

         Ale empatia to nie tylko współodczuwanie z kimś jego emocji, rozumiane 
przede wszystkim jako współczucie pociągające za sobą chęć pomocy. To takŜe 
odczuwanie cudzych emocji (moŜe być i błędne, fałszywe), przypisywanych 
komuś, a naprawdę nie istniejących, pod wpływem własnych emocji, aktualnych 
i sprzed jakiegoś czasu. Posługując się innym przykładem ze wspomnień 
więźniarek obozów koncentracyjnych, moŜna przytoczyć zdanie innej autorki 
wspomnień z tamtych czasów (za artykułem: Kobiety 
Ravensbruck): http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/1,100958,10856128,Kobiety_Ravensbr%C3%BCck.html, gdzie jedna z 
nich tak pisze: „Do dzisiaj nie znoszę, jak ktoś idzie za mną na ulicy. Stanę i 
czekam, aŜ przejdzie. Bo na plecach czuję tego człowieka. To nie strach. To 
uczucie, Ŝe ktoś mnie pilnuje. Okropne. Bo jak w obozie szłyśmy w kolumnie, 
zawsze ktoś z Niemców szedł za nami.” 

         Empatia nie jest czymś miłym i chętnie widzianym, a przez osoby 
empatyczne aprobowanym. Często bywa przekleństwem, uciąŜliwością a nawet 
dolegliwością. W czasach słusznie minionych, gdy obowiązkowo 
uczestniczyliśmy w rozmaitego rodzaju spędach w rodzaju wieców w zakładach 
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pracy, pochodach pierwszomajowych i obecnie, np. w kościołach czy w metrze 
w godzinach dojazdu do pracy wiele osób, a wśród nich i ja, doznaje 
przemoŜnego uczucia bólu, chęci ucieczki, a gdy to niemoŜliwe — złości i 
agresji. Wystarczy do tego obecność pobliŜu kogoś doznającego negatywnych 
uczuć, przepełnionego niechęcią do świata lub wściekłością; agresywny nastrój 
jakiegoś zgromadzenia (za PRL wiecu w rodzaju „Ręce precz od Kuby” na 
przykład, obecnie miesięcznic smoleńskich, mszy Ŝałobnej w pewnym kościele, 
gdy ksiądz grzmiał przeciwko złodziejom, którzy w nocy ukradli jakieś głośniki, 
a nawet transmisji ze zwykłego posiedzenia w Sejmie czy dyskusji między 
politykami) i doznaję wręcz fizycznego bólu, nakazującego natychmiastową 
ucieczkę z tego miejsca lub wyłączenie telewizora. 

         Mimo to empatia nie jest warunkiem koniecznym dla chęci pomocy 
innym. Przejawów dobroci moŜna zaznać od osób wrednych, nieempatycznych, 
ale kierujących się pewnymi niewzruszonymi zasadami. Jednak będąc 
beneficjentem takiej pomocy odczuwamy jej sztuczność i zamiast uczucia 
wdzięczności doznajemy niechęci i zaŜenowania. Opisałam taki przypadek w 
odcinku „Babci ezoterycznej” pokazującym pewien obóz dla młodzieŜy 
katolickiej. 
http://www.taraka.pl/wszechogarniajaca_milosc_pozbawiona_izmow 

         MoŜna więc kogoś „bombardować miłością” i wcale nie być 
empatycznym. MoŜna miłości nie okazywać, ale ją odczuwać, nawet gdy 
wydaje się, Ŝe nie jest to autentyczne odczucie, tylko efekt nieznanej kalkulacji. 

         Ale nic nie jest tak proste, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Kończąc 
ten odcinek bloga trafiłam na bardzo ciekawy artykuł Andrzeja Koraszewskiego 
p.t. „Czy religia jest nałogiem?” http://www.liiil.pl/1402227233,Andrzej-
Koraszewski-Czy-religia-jest-nalogiem.htm 

         Autor rozwaŜa na przykładzie chińskich kobiet krępujących 
dziewczynkom stopy, co jest zabiegiem bardzo bolesnym (choć nie mającym 
związku z religią), jak bardzo wyznawany system wartości i pewne przekonania 
mogą zaburzyć naturalne odczuwanie instynktu rodzicielskiego. Matki same 
doznawały cierpień, a jednak potrafią krzywdzić własne dzieci, zadawać im 
fizyczny ból (obrzezanie, tzw. obrzezanie kobiet), zadawać im psychiczne 
katusze strasząc piekielnym ogniem, diabłem – wszystko to w imię jakichś 
szczytnych rzekomo celów często, choć nie zawsze religijnych. Tłumaczy to 
zjawisko, moim zdaniem w bardzo przekonujący sposób, tym, Ŝe nieobecni 
(Ŝyjący i nieŜyjący) są w naszych umysłach nieustannie obecni, „zaś teatr 
fikcyjnych relacji społecznych praktykowany jest od najwcześniejszego 
dzieciństwa.” MoŜna rozumieć to właśnie jako wypaczenie empatii (choć w 
artykule nie uŜywa się tego określenia). Bowiem nasza empatia związana z 
ludzkim, obecnym otoczeniem przenoszona jest w sferę nieobecnego, bądź 
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nieistniejącego świata, któremu przypisywane są wszystkie (lub ich większość) 
ludzkich atrybutów. Empatię wobec innego człowieka zastępuje się empatią 
wobec postaci urojonej – co zapewne miało miejsce w sytuacji opisanej w 
odcinku mojego bloga o wszechogarniającej miłości. Wówczas empatia 
przestaje być empatią – choć często to trudno zauwaŜyć. 

Rysunek ze strony: 

http://variart.org/galeria/2305-touanda/62105-
empatii_przyja%C5%BA%C5%84.htm 

  

 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. Ikona empatii i współczucia....... • autor: Kalina2014-06-09 16:39:05 
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Rozmyślając nad empatią, współczuciem, współodczuwaniem przyszła mi na 
myśl Matka Teresa. Patrząc bowiem na jej twarz, postać..nie budziła we mnie 
pozytywnych emocji, odczuć. Nie wierzyłam w jej szczerą empatię wobec 
ludzi....moŜe wobec swojego boga tak...ale wobec ludzi ??????Zastanawiałam 
się jak to jest moŜliwe, Ŝe tak wielka ikona religijności jest mi nieprzyjemna w 
odczuciach..coś mnie raziło w jej zachowaniu...byłam nawet skłonna posądzać 
się o nieczułość i ignorancję....Dochodziły mnie róŜne głosy. Szukałam i 
przetrzepałam wiele materiałów w internecie..... kiedyś mogłam tylko 
wysłuchać tego co sami księŜa o niej propagowali...niestety, a moŜe stety..moje 
podejrzenia się potwierdziły..Parę razy zamieszczałam nawet te materiały, na 
swojej tablicy na FB, potem usuwałam mając ambiwalentne odczucia..ale w 
końcu..wszystko mi się wykrystalizowało i  i po raz kolejny muszę przyznać 
rację mojej intuicji ..Matka Teresa - Osoba gorliwie wyznająca zasadę 
"cierpienie umacnia w wierze" do tego stopnia, Ŝe uznaje mękę za cel sam w 
sobie, prowadząca hospicjum?...i sama będąc w chorobie ....zamiast połoŜyć się 
w jednej ze swoich umieralni skwapliwie udała się do najlepszych szpitali... 
Matka Teresa traktowała biednych i chorych przede wszystkim w zgodzie ze 
swoimi dogmatycznymi wierzeniami, nie zaś tak, jak to przedstawiały i 
przedstawiają media. ....to  artykuł , jeden w tym temacie ale nie jedyny, 
oczywiście 
>>>      http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/swiat/20130313/ciemna-
strona-matki-teresy 
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O perfidii słów kilka 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6450 razy, od 2014-04-09 
 

         Obserwując spór w sprawie prof. Chazana zauwaŜam, Ŝe nigdy chyba w 
naszej historii ostatnich lat 70-ciu czyjeś poglądy nie miały tak istotnego 
znaczenia. Istotne było co ludzie robią, jak postępują, a w imię czego to robią, 
juŜ mniej waŜne. Bolszewików nienawidzono, ale generalnie nie analizowano 
(poza oficjalną propagandą partyjną) ich sposobu myślenia, poza moŜe lekkim 
zgorszeniem, Ŝe propagują wspólne Ŝony. Posługiwano się raczej epitetami w 
rodzaju: sowiety, komuchy itp. Sami bolszewicy wyzywali przeciwników 
politycznych od kułaków, burŜujów i innych kapitalistycznych elementów, nie 
zajmując się w ogóle tym, co te grupy myślą. Socjalistyczna ojczyzna wyzywała 
inne kraje od imperialistów, karykaturowała ich rzekome sylwetki, ale 
podkreślano nawet, Ŝe nie istnieje ktoś taki jak dobry imperialista. Cokolwiek 
by nie myślał, po prostu jest imperialistą i tyle; i dlatego naleŜy go tępić. Coś tak 
jak dobry Indianin – martwy Indianin. WaŜne było gdzie jest czyjeś miejsce w 
schemacie układu świata, obowiązującym w danym czasie, w danym kraju, dla 
danego oka i w myśl zasady: byt określa świadomość; przy czym nie 
przejmowano się tą świadomością za bardzo. Samo istnienie mogło być 
przestępstwem, ale fakt ten nie wymagał uzasadnienia. 

         Nie jest to oczywiście model, który komukolwiek rozsądnemu by się 
podobał, jeśli nie z przyczyn humanitarnych, to z punktu widzenia zdrowego 
rozsądku. 

         Dzisiaj przegięliśmy w drugą stronę. UwaŜamy, Ŝe człowieka 
usprawiedliwia jego ideowość; jeśli coś czyni dla idei, to jest w przewaŜającej 
mierze usprawiedliwiony. Skoro prof. Chazan (lub ktoś z jego wsparciem i pod 
jego kierownictwem) oszukiwał kobietę, Ŝe potrzeba jakichś dodatkowych 
badań, zwodząc ją do czasu, aŜ aborcja nie będzie mogła zostać dokonana, to 
fakt posiadania światopoglądu katolickiego usprawiedliwia go nawet wówczas, 
gdy proponuje hospicjum zamiast aborcji. Zamiast dyskutować o oszustwie i 
manipulacji, dyskutujemy o poglądach, a skoro za poglądy nikogo w demokracji 
oceniać się nie godzi, usprawiedliwiamy go bo postępował zgodnie z nimi.  
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Kogoś kto posłuŜył się ohydną perfidią wobec osoby uzaleŜnionej od jego 
decyzji wyrasta na bohatera prawdy bowiem: on w to wierzył. 

         Właśnie, miało być o perfidii. Przeczytałam kiedyś znakomitą ksiąŜkę 
Mirosława Karwata „O perfidii” (Wyd. Muza S.A. 2001). Zawiera ona 
prawdziwy katalog przewrotności i perfidnych zachowań, omówienie ich 
rodzaju na podstawie literackich przykładów. Zaczerpnęłam z niej definicję 
przewrotności oraz jej charakterystykę, jak ulał pasującą do przykładu prof. 
Chazana. 

         Mirosław Karwat pisze: 

„…Perfidia oznacza wyjątkowo przebiegły, wyjątkowo złośliwy, rozmyślny 
i zaskakujący — czyli podstępny — sposób działania (na czyjąś szkodę), 
przy tym wyj ątkowo szkodliwy i dotkliwy dla ofiary, bowiem wikła ofiarę w 
szczególnie trudną sytuację. Wszystkie te cechy zawiera w sobie metaforyczne 
określenie: j a d o w i t o ś ć. 

Przy tym ten wyjątkowo jadowity sposób działania jest ponadto szczególnie 
dobrze zakamuflowany, zapewnia sprawcy asekurację. Asekuracja polega na 
tym, Ŝe szkodnik zamaskowany działa i myśli alternatywnie, według schematu 
„na dwoje babka wróŜyła”. Nie odsłania się przedwcześnie, nie pali za sobą 
mostów, pozostawia sobie szansę płynnej koniunkturalnej zmiany 
postępowania, zaniechania czegoś lub odwrotu, wreszcie, zawczasu zapewni 
sobie moŜliwość wykrętu — tzn. wyparcia się własnych zamiarów, słów i 
czynów oraz uniknięcia odpowiedzialności w chwili, gdy skutki jego 
szkodnictwa zaczynają być widoczne. To zaś z kolei jest moŜliwe dzięki temu, 
Ŝe sprawca stara się zachować pozory rzetelności, przyzwoitości, bezstronności i 
bezinteresowności w danej sprawie, a nawet Ŝyczliwości wobec tego, kogo 
gnębi.” 

         Tym powszechnie dziś stosowanym elementem kamuflaŜu i zachowania 
pozorów bezstronności jest obecnie sprawa światopoglądu. To juŜ nie czasy, 
gdy za światopogląd szło się do więzienia czy było szykanowanym. 
Wygłaszanie poglądów jest dziś bezpieczne i komfortowe – pozwala bowiem 
robić co się chce pod wymyślonym, choć popularnym pretekstem. Nie 
wyobraŜam sobie, Ŝeby prof. Chazan jako wybitny specjalista ginekolog 
połoŜnik nie miał pojęcia czym grozi kobiecie noszenie takiej ciąŜy czy sam 
poród. Albo czym grozi nakaz donoszenia ciąŜy u 11-letniej dziewczynki, której 
ciało (łącznie z narządami wewnętrznymi) nie jest jeszcze dostatecznie 
ukształtowane, aby bez szkody dla zdrowia i Ŝycia urodzić dziecko. On 
doskonale sobie zdaje z tego sprawę, jak kaŜda najgłupsza baba z niejakim 
babskim doświadczeniem Ŝyciowym – i dlatego jest perfidny. 
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         To przegięcie w drugą stronę, powszechne szanowanie poglądów, 
niezaleŜnie od tego jakie by one były, skutkuje eksplozją najdziwaczniejszych 
pomysłów, które odpowiednio często powtarzane zaczynają być traktowane jako 
najświętsza prawda. To juŜ kamyczek do naszego, ezoterycznego podwórka. 
Dlatego czasem pytana o to, dlaczego wybrałam sobie taki pseudonim, nie mam 
pojęcia, co odpowiedzieć. Na początku traktowałam go z powagą godną lepszej 
sprawy, zaczynam się jednak czasem go wstydzić. Trochę przestaje pasować do 
„Taraki” która na ogół jest stroną pozbawioną wykwitów bezsensu. Muszę się 
zastanowić, czy go nie zmienić. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
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komentarze 
1. wyjątkowo trafnie • autor: Barbara2014-06-13 12:25:18 
Wyjątkowo trafnie Kasiu oceniłaś tę ideologiczną perfidię usprawiedliwiającą 
kaŜdą niegodziwość. Odcinam się wprawdzie od dyskusji na temat aborcji - ale 
postawa znacznej liczby ludzi mających prawo decyzji  jest juŜ jawnie perfidna. 
I najgorsze, Ŝe się wcale tego nie wstydzą powodując, Ŝe tworzą się jakieś nowe 
normy społeczne. 
2. Ja teŜ • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-06-13 12:35:11 
Ja teŜ nie dyskutuję o poglądach, zwłaszcza religijnych tylko o perfidnych 
zachowaniach. Nie pochwalam aborcji, ale nie w tym konkretnym przypadku. 
Mirosław Karwat poświęca znaczny fragment swojej ksiąŜki zjawisku, które 
nazywa "praktyczną bigoterią manipulatorską". Opisuje w nim 
wykorzystywanie symboli narodowych, religijnych, zwyczajów, rytuałów, 
tradycji, z którymi praktycznie trudno wdawać się w dyskusję a które stanowią 
właśnie kamuflaŜ dla perfidnego postępowania. 
3. Oj, mocne. Ale... • autor: Michał Mazur2014-06-13 13:23:59 
Oj, mocne. Ale dobre i potrzebne spostrzeŜenia 
4. Problem polega na... • autor: sceptyk2014-06-13 14:13:22 
Problem polega na tym, Ŝe ezoteryczny (dla nielicznych, wtajemniczonych) nie 
musi wykluczać kwestii światopoglądowych czy teŜ mówiąc inaczej, wiedzy i 
przekonań słuŜących władzy. A co do imienia Babcia Ezoteryczna - rozumiem 
dylemat (choć brzmi nieźle) i proponuję Pani Cogito (chodzi oczywiście o 
swoisty rodzaj cogito, jak w pierwowzorze Zbigniewa Herberta, czyli Panu 
Cogito, nieredukowalny jedynie do intelektu, ale oparty o zmysły, 
doświadczenie, przeŜycie).  
Ja nie mam "ostatecznego" zdania na temat aborcji, ale większość oświadczeń i 
działań na ten temat, łącznie z tzw. deklaracją wiary słuŜy władzy. 
Perfidny, od łacińskiego perfidus ('niewierny, wiarołomny'), znaczy przewrotny, 
zdradliwy, podstępny. Jako ciekawostkę dodam, Ŝe katolicy do roku 1959 
modlili się na Wielkanoc m.in. tak:  
Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de 
cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum 
nostrum. [Módlmy się i za śydów wiarołomnych: niech Bóg i Pan nasz zdejmie 
zasłonę z ich serca, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.] 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oremus_et_pro_perfidis_Judaeis 
Pomódlmy się więc za wiarołomnych lekarzy (i nie tylko).  

Popraw     Usuń 
 
Z facebooka: 
 
Agnieszka Olszówka 
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Dzien dobry 

 
Przeczytałam pani wypowiedz na temat prof. Chazana i nie wiem, czy dobrze ja 
zrozumiałam. Czy oznacza, Ŝe potępia pani profesora? 

 
Nie jest prawda, Ŝe długo zwlekał z odpowiedzią. Oglądałam wywiad z nim na 
antenie Polsatu. Trzy dni po złoŜeniu podania przez tą panią dał odpowiedź. 
Zaproponował jej udanie się do hospicjum, gdzie otrzyma pomoc w tej bardzo 
trudnej sytuacji. Zrobił wszystko, co najlepsze. Pokazał jej, Ŝe nie musi zabijać 
własnego dziecka. Chorego, cierpiącego. MoŜe je urodzić, poŜegnać się z nim, 
nie zostanie z tym sama. Nie zostanie morderczynią, nie obciąŜy swojej duszy, 
nie złamie przykazań Boga. Szacunek dla pana profesora. Powiedział, Ŝe nie 
zabije ani dziecka w łonie matki, ani cztero, pięcioletniego ani człowieka 
osiemdziesięcioletniego który prawdopodobnie niedługo umrze, bo ochrona jego 
Ŝycia jest najwaŜniejsza. Tylko Bóg ma prawo je odebrać. Jeśli dobrze 
zrozumiałam i nazwala pani profesora perfidnym człowiekiem, to skrzywdziła 
go pani ta opinia. Co się stanie, jeśli wprowadzimy relatywizm w prawach 
boskich? Będziemy po kolei sobie wybierać, które przykazania są niewaŜne? 

 
Nie pisałam, Ŝe konkretnie on. Na badania kierował inny lekarz. A poza tym - to 
jest wywiad i jeśli ktoś powiedział, to oznacza Ŝe powiedział. Ja nie dyskutuję o 
prawach boskich ani o ideologii tylko o postępowaniu człowieka w stosunku do 
drugiego człowieka. 
Więcej dowiemy się po zakończeniu postępowania kontrolnego. Ale jeśli Pani 
nie odczuwa współczucia dla drugiej kobiety dotkniętej nieszczęściem i nie 
potrafi postawić się w sytuacji kogoś kto musi donosić takiego potworka nie 
mając w perspektywie szczęśliwego urodzenia dziecka, to albo ma Pani zbyt 
ubogą wyobraźnię albo ideologia wyprała Pani mózg. Proszę się nie gniewać na 
mnie i zastanowić się nad połoŜeniem tej osoby - z chrześcijańskim 
współczuciem i empatią. O poglądach i uzasadnieniach ani o religii nie 
dyskutuję z zasady. 

 
Jak najbardziej odczuwam współczucie dla tej kobiety. Nie potrafię sobie 
wyobrazić dramatu jaki przeŜywa. Moja wyobraźnia nie jest zbyt uboga, i Ŝadna 
ideologia nie wyprała mi mózgu. Właśnie dlatego, Ŝe ze współczuciem i empatią 
myślę o tej osobie dziekuję Bogu, Ŝe postawił na jej drodze profesora, który 
pokazał jej dobre w cudzysłowie wyjście z tej sytuacji. Bo kaŜda decyzja jest 
tutaj okupiona ogromnym cierpieniem. A wskazanie przez profesora lekarza, do 
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którego mogłaby pójść byłoby równoznaczne z wykonaniem przez niego tego 
zabiegu w białych rękawiczkach. Poza tym powiedział, Ŝe nie ma list, adresów 
lekarzy którzy się tym zajmują. W końcu nie jest to powód do dumy. Nie jestem 
postępowa jak dzisiejszy świat, Morderstwo to morderstwo. I Ŝaden postępowy 
w cudzysłowie człowiek nie ma prawa traktować mnie jak głupka, bo tak trochę 
zabrzmiała pani odpowiedź. Pozdrawiam 

 
Nikogo nie traktuję jak głupka, szanuję wszystkie poglądy, takŜe Pani. 
Przepraszam, jeśli takie Pani odniosła wraŜenie 
Koniec rozmowy na czacie 
Wyświetlone 12:11 
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         Zajęłam się lekturą bardzo poŜytecznej ksiąŜki „ Pierwsza pomoc dla New 
Age`owców” Wojciecha Usarzewicza. Lektura bardzo wskazana, zwłaszcza dla 
takiego dyletanta jak ja, poszukującego jakiegoś podsumowania ogółu zjawisk 
związanych z ezoteryka i praktyką w tym zakresie. Lekkie podejście do tematu i 
brak nuŜącej powagi obiecuje, Ŝe lektura będzie inteligentna i interesująca; nie 
mająca nic wspólnego z powszechnym zadęciem panującym w sferze 
duchowości. 

      Podoba mi się definicja New Age spolszczonego na Nową Erę, czy wręcz 
nowoerownictwo, a mianowicie: „ruch ten jest nie tyle pojedynczym 
zjawiskiem, co workiem przeróŜnych idei i wierzeń, połączonych ze sobą 
jedynie faktem, iŜ wierzenia i idee te zostały ogólnie odrzucone przez 
środowisko naukowe i mainstreamową kulturę.”. Autor zwraca uwagę, Ŝe w 
nowoerownictwie mieszają się dobre praktyki z głupotą, rozwój wewnętrzny z 
fałszem, a ezoteryka z komercją. Pisze wręcz, Ŝe „To, Ŝe poruszamy się w sferze 
duchowej i ezoterycznej wcale nie oznacza, Ŝe mamy na dobre zapomnieć o 
logice i racjonalnym podejściu do świata”, co jako spojrzenie na ezoterykę 
bardzo mi osobiście odpowiada. Wszak większość ataków na mnie jakie 
nastąpiły po publikacji odcinków poświęconych bezpłatnej ezo-pomocy od razu 
daje się zaklasyfikować jako ataki wynikłe z mojego spojrzenia rozsądkowego 
na wykwity niektórych ego, przekonanych o własnej nieomylności. Poczułam 
więc wsparcie ze strony kogoś, kto poświęcił o wiele więcej czasu i wysiłku niŜ 
ja na zgłębienie zagadnień ezoterycznych i z większością poglądów którego się 
zgadzam. Fakt, Ŝe oboje piszemy w „Tarace” jest dla mnie potwierdzeniem 
mojego własnego podejścia. 

         Z uciechą czytam złośliwe spostrzeŜenie, Ŝe „Prawo do własnej opinii w 
społeczności New Age zdają się posiadać jedynie osoby oświecone.” Radośnie 
przyjmuję wskazówkę, Ŝe nie powinnam mieć swojego mistrza. Istotnie, nie 
mam go i cieszę się, Ŝe nie muszę juŜ nad tym faktem ubolewać. Odczytywanie 
cytatów mistrza Osho literalnie i gramatycznie, a nie przez to, co chcą widzieć 
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jego zwolennicy, nie powinno być moją udręką i wywoływać Ŝądanie publicznej 
samokrytyki. (Nawiasem mówiąc, uodporniona w czasach wczesnego PRL i 
stalinizmu na wszelkie „kulty jednostki” – jak potem eufemistycznie je 
nazywano –  dostaję wysypki na myśl, Ŝe miałabym z powodu niewiary w coś, 
czy kogoś uprawiać rytuał skompromitowany dawno przez Historię – kajanie się 
przed gronem bardziej prawomyślnych, niŜ ja.) Rozdział o „Gurowaniu” 
przyjęłam z duŜą satysfakcją, choć moją refleksję wzbudził fragment widzący 
przeciwwagę w popadnięciu w gurowanie, czy poddanie się mu jako uczniowi, 
w wyŜszym Ja (Mua – jak zwie go autor) rozszerzając znaczenie tego terminu 
na Boga, opiekunów duchowych i nasze ego. 

         OtóŜ nie jestem przekonana, Ŝe te właśnie siły chronią nas przed opisaną 
zaleŜnością. Moje ego nie uległo aŜ tak wielkiej zmianie (podobnie jak zapewne 
opiekunowie duchowi czy Bóg lub bogowie – o ile tacy istnieją w postaci 
odłączonej i niezaleŜnej od naszych wyobraŜeń), Ŝeby zmieniać swoje podejście 
do stosunku do autorytetów. Mówi się wprawdzie Ŝartobliwie, „Ŝe tylko krowa 
nie zmienia poglądów” mając na myśli naturalność ewolucji naszego podejścia 
do rozmaitych zjawisk i spraw. Nie urodziłam się z wbudowaną nieufnością do 
autorytetów; najpierw bardzo kochałam dziecinną miłością Ojczulka Stalina, w 
czym nie byłam wyjątkiem, nawet wśród osób starszych i mądrzejszych ode 
mnie, ale w jakimś momencie mojego wczesnego dzieciństwa zaczęłam się go 
bać; a jak wiadomo, strach jest grobem miłości. Wprawdzie w istocie nie bałam 
się samego Stalina, którego przecieŜ nie znałam i nie mogłam nic o nim 
wiedzieć w roku 1948 czy 1949, ale zaczęłam się bać jego wyznawców i tego, 
co mogliby mi zrobić. To nie jest tak, Ŝe ktoś mi czymś groził, nic z tych rzeczy. 
To aura strachu wśród ludzi, z którymi spotykałam się na co dzień, rodziców; 
nauczycieli, rodziców koleŜanek, nawet tych znanych z komunistycznych 
przekonań, spowodowała, Ŝe ta miłość we mnie zamarła. Pisałam o tym w 
odcinku 36 pierwszego sezonu "Babci 
ezoterycznej" http://www.taraka.pl/smierc_stalina 

         Doświadczenie to zawdzięczam nie Ŝadnym opisanym siłom wyŜszym, nie 
swojemu ego, a właśnie odczytaniu sygnałów płynących do mnie z otoczenia, a 
więc zdolności kojarzenia faktów z emocjami, uczenia się i rozwijania swojej 
wiedzy o świecie. JeŜeli więc mamy nie ufać we wszystkim uznanym 
autorytetom i nie obierać sobie Ŝadnego z nich jako całościowego guru, to 
zawdzięczamy to właśnie swojej osobowości wiecznego ucznia, dla którego 
nauczycielami są wszyscy dookoła. Stalin był guru powszechnym (niewaŜne czy 
prawdziwym czy sztucznie skonstruowanym) ale byli teŜ inni guru, a niektórzy 
z nich nauczali mimowolnie, przez zaprzeczenie. 

         Trochę poczułam się dotknięta rozdziałem „Syndrom rozwijającej się 
babci” – jakby osobiście mnie opisującym. Autor ksiąŜki traci tu jasność 
widzenia i opuszczając pozycję osoby patrzącej na świat z dystansu, wskakuje 
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od razu w nasz polski światek. Opisując spotkanie ze Starszyzną OkrąŜającą 
Świat, nie polską organizacją, mającą na celu przywracanie dawnej duchowości, 
stwierdza na początku, Ŝe „Pomijając juŜ fakt, iŜ treści wygłaszane przez 
Starszyznę brzmiały niczym nowoerowa propaganda feministyczna, babciom 
(nie tym, co przyjechały, ale tym, co to były nasze, polskie) daleko było do osób 
rozwiniętych, czy chociaŜby rozwijających się. Powiem szczerze, Ŝe nie czułem 
róŜnicy między tym spotkaniem, a wizytą w kościele na mszy, kiedy to cały 
chórek starszych pań woła wniebogłosy “moja wina, moja wina, moja bardzo 
wielka wina”. 

         Zgromadzenie starszych pań, jako osób zapewne najbardziej 
zainteresowanych duchowością od razu skojarzyło mu się z moherowymi 
babciami i dalej juŜ pojechał po tym swojskim skojarzeniu, jak po bandzie. Nie 
jesteśmy winni swoim skojarzeniom, ja teŜ obecna na XIV Światowym Dniu 
Poezji UNESCO w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu zaproszona 
przez Fundację ARKONA im Jarosława Zielińskiego, mojego kolegi zmarłego 
bardzo młodo, widziałam rzędy krzeseł zapełnionych starszymi paniami w 
wieku emerytalnym ubranymi w najlepsze swoje ciuchy, a wśród nich i siebie. 
Nawet oprawa uroczystości wydawała mi się napuszona i wręcz „kościelna”. 
WraŜenie jednak ustępowało, kiedy uwaga moja powędrowała w kierunku 
prezentowanych tekstów, autorów, a nie widowni. Dodam tylko, Ŝe poeta 
wietnamski zgodnie z kulturą swojego kraju własne wiersze musiał odśpiewać. 
Był to starszy człowiek, głos mu drŜał, nie rozumiałam języka, choć 
udostępniono nam przetłumaczony tekst, ale było to jedno z niewielu wydarzeń 
kulturalnych, które wywołało we mnie głębokie drŜenie. Przestałam być jedną z 
wielu emerytek na sali, byliśmy tylko obydwoje, ten poeta, którego nazwiska 
nawet nie znam, i ja. 

         Tymczasem autor ksiąŜki tkwi w swoich pierwotnych skojarzeniach tłumu 
babć i podąŜa za nimi bezkrytycznie stwierdzając: „my mamy równieŜ swoje 
ezoteryczne berety” spłaszczając zjawisko, które stanowi podstawę porównania, 
a w ślad za nimi i zjawisko porównywane. Określenie: „moherowe berety” 
kojarzy się powszechnie z bezrefleksyjną religijnością i wyglądem starszych 
pań, stawiając w pewnym sensie hipotezę o równoznaczności tych cech, które 
tylko przypadkowo mają ze sobą coś wspólnego. Tak naprawdę jest oceną kogoś 
po jego wyglądzie, bez zwracania uwagi na socjologiczne i psychologiczne 
uwarunkowania; na fakt, Ŝe generalnie odrzucane grupy mieszkańców naszego 
kraju znalazły swoją przystań w kontrowersyjnym radiu Ojca Rydzyka nie z 
bezkrytycznej miłości, a przynajmniej nie zawsze, a z powodu tego odrzucenia. 
Podobnie „ezoteryczne berety” nawiązuje do „moherowych beretów” trafiają do 
ezoteryki nie jako bezmyślne stado, jak i nie trafiły na wieczór poezji starsze 
emerytki. Osoby te mają duŜo wolnego czasu i cierpią na głód kontaktów, 
szukają więc ich tam, gdzie są mile widziane. Wypełniają sale Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, rozmaitych imprez na które mogą darmowo wejść, a gdzie 
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czasem trafi się i bufet. Mogą z kimś porozmawiać, obojętnie o czym, poczuć 
się wśród innych, podobnych sobie osób. Co myślą — o tym nie nam 
wyrokować. Tego po prostu nie wiemy. Jedna czy druga pani moŜe się 
wypowiedziała, ale nie wszyscy zapewne zabierali głos, choć wyglądali 
podobnie. Tymczasem autor uwaŜa fakt ten za destruktywny, jakby osoby, które 
nie mają najmniejszego wpływu na świat je otaczający mogły sobie samym lub 
innym zaszkodzić swoimi poglądami. One juŜ nikomu nie są w stanie niczym 
zaszkodzić, panie Wojciechu. Wszak z Babciami naprawdę tylko pogrywa tylko 
Śmierć 

 

Pisze pan: "Osoby rzekomo “rozwijające się” często próbują teŜ swoich 
umiejętności na innych osobach - pozakładają nam w domu odpromienniki, 
pomachają wahadełkiem, rozwieszą talizmany i wcisną nam na szyję amulety”. 
Jasne, Ŝe to nieprzyjemne, ale robią tak wszyscy dookoła: młodzi 
przedstawiciele firm, rozmaici „dyrektorzy do spraw produktu”, dealerzy, 
autorzy reklam, politycy – wszyscy wciskają nam na siłę coś, czego nie chcemy 
i nie potrzebujemy. A jaka jest siła przebicia ezoterycznych  babć wobec nich? 
śadna. 

         Dalej pisze pan: „Dla wielu "babć", takie praktyki duchowe, rozwojowe 
czy ezoteryczne są ucieczką od rzeczywistości, ucieczką od problemów. Jedni 
uciekają w alkohol, inni w gry komputerowe, jeszcze inni w ksiąŜki, a w końcu 
część osób ucieka w karty tarota czy praktyki ezoteryczne. Ucieczka taka jest 
toksyczna.” Święta prawda, ale moŜe narkotyki i alkohol są groźniejsze i 
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bardziej toksyczne? „A je śli to nie my cierpimy na ten syndrom, tylko bliska 
nam osoba, to warto nawet zorganizować coś podobnego do akcji “zabierz 
babci dowód”, w czasie wyborów parlamentarnych kilka lat temu.” Czy wie 
pan, do czego pan dąŜy? Ubezwłasnowolnić kogoś dlatego, Ŝe ma szkodliwe 
poglądy? Zbawić babcię nawet wbrew jej samej? 

         Nawet jeśli istotnie jej poglądy są szkodliwe, nawet jeśli w opisie  
syndromu uzaleŜnienia ezoterycznego ma pan rację — przeraŜa mnie pan, 
przynajmniej dziś. 
Katarzyna Urbanowicz 
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         Szukam odpowiedzi na pytanie: po co komu świadome śnienie. Rozumuję 
zdroworozsądkowo, po babsku. Prowadzę bardzo uregulowany tryb Ŝycia — z 
konieczności. Wiek i stan zdrowia nie pozwalają mi na szaleństwa. Kiedy byłam 
młodsza i miałam wystarczające zdrowie aby zaszaleć, na swoich barkach 
dźwigałam cięŜar obowiązków nie pozwalający na Ŝadne szaleństwa z 
wyjątkiem papierosa, kawy i jakichś taśm magnetofonowych z bliską mi 
muzyką, słuchanych cichutko w kuchni, gdy wszyscy w domu juŜ spali. W 
dodatku czasy były ponure, nie zachęcające do wystawienia głowy poza własne 
sprawy. Rekompensatę znajdowałam w świecie odległym od tu i teraz. 

         Sny od zawsze były dla mnie przepustką do innego świata. Jako dziecko 
śniłam o zamaskowanej jaskini która była moim domem i gdzie mieszkałam ze 
swoim ukochanym niebieskim misiem, perfidnie odebranym mi przez 
reprezentującą niezrozumiałą interpretację sprawiedliwości moją mamę, 
obwieszczającą o siostrze: „ona jest młodsza” ( Odcinek 17 „Babci ezoterycznej 
I sezon „Niebieski misio”http://www.taraka.pl/niebieski_misio i 18 
„Jaskinia” http://www.taraka.pl/jaskinia ). 

         Jako nastolatka wprowadzałam do jaskini wszystkie swoje kolejne miłości 
i sympatie i przeŜywałam tam z nimi piękne chwile. Nigdy jednak nie 
prowokowałam świadomie snów, a jednak one mimo tego odpowiadały na moje 
zachcianki. Jako dojrzała kobieta, Ŝona i matka, napakowana wieczorami 
muzyką, kawą i papierosami śniłam dziwaczne światy, które potem znajdowały 
odbicie w moich opowiadaniach SF. śeglowały w nich po niebie dziwaczne 
maszyny z kołem jak u starych parowców utylizujące ludzi, niebieskie kosiarki 
czyszczące drogę dziwacznym balonom i tak dalej. Nauczyłam się wtedy 
oczekiwać od swoich snów przeniesienia mnie w inne miejsca i wymiary, 
niespodziewane, choć czasem i koszmarne, ale zawsze interesujące. Kiedy 
groziło mi TAM coś strasznego, po prostu mogłam się obudzić. Nigdy nie 
udawało mi się aktywnie wydostać z trudnych sytuacji i bardzo mi to 
odpowiadało. W Ŝyciu codziennym byłam nadaktywna, praktyczna, 
odpowiedzialna i przewidywalna i wcale mnie do tego w snach nie ciągnęło. 
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Kto lubi Ŝyć w świecie składającym się wyłącznie z samych obowiązków i 
przymusów? 

         Czytam w jakiejś ksiąŜce o świadomym śnieniu, Ŝe sen to potęŜne 
narzędzie, które moŜe uczynić Ŝycie lepszym, łatwiejszym i przyjemniejszym. 
„W trakcie snu moŜesz uprawiać sport, a pewne odruchy będą Ci towarzyszyły 
takŜe w prawdziwym Ŝyciu. MoŜesz poszukiwać rozwiązań gnębiących Cię 
problemów. MoŜesz ćwiczyć asertywność i odmawianie innym. MoŜesz 
przygotować się do trudnej rozmowy. MoŜesz zmierzyć się z Twoimi fobiami i 
obawami w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach, pokonując 
strach.” Gdzie indziej wręcz twierdzi się, Ŝe świadome śnienie przeobrazi mnie 
w „aktywnego kreatora doświadczeń” i Ŝe dzięki niemu nabędę umiejętność 
kontrolowania własnych emocji, zmniejszę poziom lęków i zwiększę 
samoświadomość. I Ŝe te nabyte dzięki świadomemu śnieniu umiejętności 
sprawią, iŜ lepiej będę postępować po duchowej ścieŜce zamiast bawić 
się „ciekawym rodzajem turystyki po innym świecie i gromadzeniem 
niezwykłych doświadczeń”.  

         Ha, więc o to biega! Mam się duchowo rozwijać, a nie bawić w jakiegoś 
turystę! Na zachętę podsuwa mi się smakowity kąsek poŜyteczności, bowiem 
twierdzi się, Ŝe świadome śnienie legło u podstaw niezwykłej techniki rozwoju 
moŜliwości umysłu, która nazywa się strumieniem wyobraźni. Jakby strumień 
wyobraźni nie był moŜliwy bez śnienia! Współczuję tym, którzy go nie potrafią 
przywołać. W dodatku wmawia się nam, Ŝe jeśli pójdziemy śladem wielu kultur 
praktykujących tzw. inkubację snów, czyli śnienie na uprzednio ustalony temat, 
moŜemy zyskać całkiem doraźne korzyści. Mogę wyśnić jakieś wspaniałe 
rozwiązanie problemu, moŜe nawet liczby w totolotku, czy okazyjnie zakupić 
akcje jakiej firmy albo, wzorem staroŜytnych Greków, jak się wyleczyć ze 
swoich chorób i dolegliwości. 

         I tu dochodzę do swoich doświadczeń z łapaniem moli w godowym locie. 
W związku z planowanym remontem musiałam uwolnić od ksiąŜek wszystkie 
półki z korytarza, gdzie miały przebiegać nowe, trzyŜyłowe kable elektryczne. 
Odkurzając ksiąŜki i układając je w kartonach zauwaŜyłam, Ŝe w powietrzu 
coraz to pojawia się jakiś mól. Polowałam na nie zawzięcie, ale nie jest to łatwe. 
Na oko ich ruch jest dość powolny, ale wcale niełatwo je dopaść, pewnie 
dlatego iŜ jest słabo przewidywalny. W kaŜdym razie z komarami czy muchami 
zawsze szło mi lepiej. Polowanie na mole działa na człowieka zniechęcająco, 
zwłaszcza gdy zada sobie pytanie o poŜytek z tego zajęcia. Wszak łatwiej kupić 
antymolową zawieszkę. 

         Usiłowanie świadomego śnienia nie jest z pozoru trudne. Często na 
pograniczu jawy i snu człowiek snuje rozwaŜania, które niespostrzeŜenie 
przechodzą w sen i czasami daje się zawrzeć nim jakieś sugestie. PoniewaŜ 
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drugą naturą takiej babci, jak ja jest wstawanie w nocy, nauczyłam się wstawać i 
powracać na posłanie w stanie półsnu półczuwania — na tyle świadomym, Ŝeby 
dotrzeć bez przeszkód do łazienki, ale Ŝeby całkowicie przy tym się nie 
wybudzić, co owocuje bezsennością. ZauwaŜyłam, Ŝe choć nie do końca panuję 
nad swoim śnieniem, potrafię czasem prowokować dalszy rozwój sytuacji 
sennej czy nawet odnajdować sensy w niej uprzednio nie dostrzeŜone. Prowadzę 
czasem w takim śnie zawikłane rozwaŜania, a poniewaŜ mam pod ręką dyktafon 
czasem udaje mi się coś z tych dywagacji nagrać. Niestety, zazwyczaj są to 
bzdury do niczego niepodobne. WraŜenie, iŜ odkryłam coś niesłychanie 
odkrywczego pryska po odsłuchaniu nagranego bełkotu. 

         I znowu czytam: „Świadome sny mają róŜne stopnie albo poziomy 
uświadomienia. Najbardziej podstawowym doświadczeniem jasnego snu moŜe 
być sen, w którym tylko zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe śnimy. Nie wiemy 
wtedy, Ŝe moŜemy świadomie kontrolować swoje zachowanie, kierować 
przebiegiem snu, manipulować wewnętrznym światem naszych doznań. Nieco 
wyŜszym stopniem snu świadomego jest sen, w którym nie tylko zdajemy sobie 
sprawę z tego, Ŝe przebywamy w „innym świecie", lecz równieŜ zaczynamy 
świadomie ten świat kształtować, oswajamy się z naszą pozycją kreatora, twórcy 
świata wewnętrznego. To my sami przecieŜ tworzymy nasze sny, a ściślej rzecz 
ujmując, tworzy je nasz mózg. Zdając sobie z tego sprawę w czasie marzeń 
sennych, moŜemy manipulować wyśnionym światem. Zaczynamy świadomie 
poruszać się po wirtualnej rzeczywistości własnego mózgu, realizując swoje 
najbardziej zwariowane i niesamowite pomysły i pragnienia. ReŜyserujemy swój 
własny senny film, w którym gramy jednocześnie główną rolę. To fascynująca 
sytuacja.” 

         A gdzie indziej: „Tysiące osób sporadycznie korzysta z niezwykle 
twórczych zasobów swojej podświadomości w czasie snu – marzenia senne 
podpowiadają im rozwiązania. Oneironauci mogą stosunkowo łatwo określić 
temat marzeń sennych, czyli zadać podświadomości w czasie snu pytanie i 
otrzymać na nie odpowiedź. Obecnie popularniejsze jest zadawanie sobie 
pytania przed zaśnięciem, wtedy równieŜ moŜemy uzyskać odpowiedź. Jednak 
skoncentrowanie się na problemie juŜ w czasie snu zdecydowanie silniej 
angaŜuje podświadomość. Na razie tylko niewielu ludzi potrafi śnić świadomie, 
by korzystanie z tego banku twórczych pomysłów, jakim jest mózg, było 
powszechną praktyką.” 

         Nie przekonuje mnie to, co do zasady i co do praktyki. Zasada jest taka: 
skoro sen pochodzi z mojej podświadomości, a nie ze świadomości, to 
nawiązanie z nią kontaktu nie zawsze jest słuszne i potrzebne; a jeśli takim jest, 
to w waŜnej sprawie podświadomość sama znajdzie drogę do mojej 
świadomości. Przyśni mi się bez Ŝadnych wysiłków lub wyczuję coś mimo 
słonecznego dnia i miłej atmosfery. Jeśli natomiast w waŜnej sprawie dochodzi 
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do głosu świadomość – to sama znajdzie sobie drogę do mojego intelektu bez 
niepotrzebnych sztuczek. Podświadomość nie jest światem, który koniecznie 
powinien wydostawać się na powierzchnię i zakłócać rozsądne bytowanie 
świadomości. Nie na darmo czasem lepiej o niej nie pamiętać. Nie jestem teŜ 
zwolenniczką poglądu, Ŝe podświadomość wyciągnięta za uszy na jaw jak 
niekochana siostra-kocmołuch świadomości, naprawi wszystko co złe i 
niepotrzebne. Kopciuszek zawsze moŜe dalej zostać kopciuchem, zła macocha 
złą macochą, a wilk nie straci nagle apetytu na Czerwonego Kapturka i Babcię, 
zaś Jaś i Małgosia nie pozbędą się Baby Jagi przez to, Ŝe ją podświetlą i 
zanalizują. No ale mam za słaby warsztat naukowy, Ŝeby wejść konstruktywny 
spór z psychologami, choć wiem z praktyki jak łatwo ich zwieść i oszukać. 

         Praktyka nie przekonuje mnie takŜe dlatego, Ŝe miałabym zamienić 
spontanicznie wybrany, cudowny świat świątyni Machu Picchu, zwiedzany za 
darmo przez entuzjastycznego turystę, na świat okupiony pracą, staraniem i 
wysiłkiem, wykreowany przez moją świadomość, nie dorastający mu do pięt 
fantazją, zaangaŜowaniem i wyobraźnią, a tym samym zamienić produkt 
ekskluzywnego i zjawiskowego biura turystycznego na siermięŜny i tani 
odpowiednik, w rodzaju wycieczki emerytów do sanktuarium Świętej Brzydoty, 
okraszonej kupowaniem garnków Zeptera i obiadem w stylu stołówki PRL, 
złoŜonym z kotleta mielonego z zdębiałymi ziemniakami i przesoloną 
marchewką. 
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         Próby opanowania swojej podświadomości zawsze doprowadzają do 
narzucenia jej pewnego umundurowania i regulaminu, zastąpienia rytuałem 
własnej spontaniczności; pociągają za sobą dylemat zgody na zawłaszczenia 
prywatnej wyobraźni. JuŜ nie będzie ona mogła czerpać ze swobodnych wiatrów 
przestrzeni, a przystosuje się do tu i teraz naszych potrzeb czy tego, co 
potrzebami się wydaje, choć narzucił je nam kto inny. Ostatni swobodny rumak 
zostanie zabity na ołtarzu poŜyteczności. 

         A co do inkubacji snów. Rezultaty osiągnięte dzięki niej — sądząc po 
tekstach doświadczonych oneironautów — są co najmniej wątpliwe i bardzo 
rzadko sprawdzalne. Ja sama pytając we śnie o pewną kontrowersyjną stronę 
internetową: czy jest  stroną sekty, czy tylko grupy niezaleŜnie myślących osób 
uzyskałam to, Ŝe we śnie goniona przez jakiegoś zbója kryjącego się na 
cmentarzu i chroniona przez zaprzyjaźnioną rodzinę (czytaj: ścigana przez 
własne pytanie) otrzymałam dziwaczną odpowiedź w postaci kolejnych chyba 3 
wizytówek z róŜnymi nazwiskami odkrywających się za kaŜdym kliknięciem 
(co namiętnie robiłam aŜ do krańcowego obrzydzenia przez większość nocy) i 
odkryłam wreszcie, Ŝe choć wyglądają jak wizytówki są w istocie nekrologami. 
Z tym wiekopomnym odkryciem obudziłam się. I co wyciągnęłam z gardła 
swojej podświadomości? Przestrogę, Ŝe nie mam powaŜniejszych zmartwień? 
Jedno z nazwisk zapamiętałam, ale nie znam takiej osoby. Mam jej poszukać w 
Googlach? 

 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 
1. poplątanie z pomieszaniem • autor: Nes W. Kruk2014-06-26 19:28:13 
"Nigdy nie udawało mi się aktywnie wydostać z trudnych sytuacji i bardzo mi to 
odpowiadało." 
Ciarki przeszły mi po plecach, gdy przeczytałem to zdanie. Bo jak mam 
zrozumieć dwa kolejne, Ŝe autorce świadome śnienie kojarzy się z obowiązkiem 
i przymusem, a nieświadome śnienie to wolność od przewidywalności i 
odpowiedzialności? Lepiej uciekać od problemów (obudzić się z koszmaru) niŜ 
je rozwiązywać? 
 
"Jakby strumień wyobraźni nie był moŜliwy bez śnienia! Współczuję tym, którzy 
go nie potrafią przywołać." 
KaŜdy kto śni, uŜywa wyobraźni. Bez względu na definicję. Dziwaczna logika. 
 
"Mogę wyśnić jakieś wspaniałe rozwiązanie problemu, moŜe nawet liczby w 



 238

totolotku, czy okazyjnie zakupić akcje jakiej firmy albo, wzorem staroŜytnych 
Greków, jak się wyleczyć ze swoich chorób i dolegliwości." 
Nie mam pojęcia co to za marketing autorka powyŜszego tekstu opisuje. 
Pierwszy raz czytam takie rewelacje. Nie miałem pojęcia, Ŝe dzięki LD moŜna 
wyśnić wygraną w totka. 
 
"Zasada jest taka: skoro sen pochodzi z mojej podświadomości, a nie ze 
świadomości, to nawiązanie z nią kontaktu nie zawsze jest słuszne i potrzebne" 
Współczuję, zwłaszcza, Ŝe "Podświadomość nie jest światem, który koniecznie 
powinien wydostawać się na powierzchnię i zakłócać rozsądne bytowanie 
świadomości." 
Gdybym miał taką uporządkowaną (czyt.: podzieloną) psyche, gdzie Ŝycie 
codzienne to nadaktywność, praktyczność, odpowiedzialność i 
przewidywalność, chyba równieŜ nie chciałbym przenosić tego do sfery snów. 
 
W LD nie chodzi o to, by "podświadomość wyciągnięta za uszy na jaw jak 
niekochana siostra-kocmołuch świadomości, naprawi wszystko co złe i 
niepotrzebne." Chodzi o ŚWIADOME działanie w trakcie śnienia, a co za tym 
idzie, teŜ na jawie. Oba stany świadomości(!) są ze sobą nierozerwalnie 
związane. W dzisiejszych czasach sny trywializuje się i bagatelizuje na rzecz 
działań w ciągu dnia.  
 
"Praktyka nie przekonuje mnie takŜe dlatego, Ŝe miałabym zamienić 
spontanicznie wybrany, cudowny świat świątyni Machu Picchu, zwiedzany za 
darmo przez entuzjastycznego turystę, na świat okupiony pracą, staraniem i 
wysiłkiem, wykreowany przez moją świadomość, niedorastający mu do pięt 
fantazją, zaangaŜowaniem i wyobraźnią, a tym samym zamienić produkt 
ekskluzywnego i zjawiskowego biura turystycznego na siermięŜny i tani 
odpowiednik". 
 
Szczęka mi opadła, gdy przebrnąłem przez powyŜszy tekst. Z tego co czytam, 
autorka nie ma zielonego pojęcia o zjawisku świadomego śnienia a swoje 
wnioski i krytykę opiera na płytki 

Popraw     Usuń 

 
2. Hymn Oneironautów • autor: Nes W. Kruk2014-06-26 20:58:51 
"Malowany świat, wycinany świat 
Kolorowy Ŝe aŜ miło 
MoŜe śmieszny jest i ma trochę wad 
Ale sam go wymyśliłem 
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Kto zazdrości mi temu rade dam 
I na teraz i na potem 
Malowany świat moŜesz zrobić sam 
Jeśli tylko masz ochotę." 

Popraw     Usuń 

 
3. zielone pojęcie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-06-27 08:11:47 
MoŜliwe, Ŝe nie mam zielonego pojęcia czym jest świadome śnienie, ale zdarza 
mi się tak śnić spontanicznie, a ostatnio nawet udało się zrobić to ze 
wcześniejszym załoŜeniem. PoniewaŜ nie uprawiam tego na co dzień, moŜliwe 
Ŝe teoretycznie nie jestem właściwie wyedukowana i czerpałam wiedzę z 
niewłaściwych źródeł. (Z tym totolotkiem to oczywiście przesada), MoŜliwe, Ŝe 
w związku z tym niewłaściwie rozumiem pewne pojęcia na przykład "strumień 
świadomości" który dla mnie występuje zarówno we śnie jak i na jawie. Skoro 
mogę osiągnąć go na jawie, po co mi świadomy sen? Wielu pisarzy korzysta z 
tego źródła twórczości (najsłynniejszy z nich to Joyce) i choć uznano go za 
swego czasu za najtrudniejszego autora do czytania ze zrozumieniem, ja 
osobiście z tym nie miałam kłopotu, jak równieŜ pewna znajomi mi 
niewykształcona wiejska gospodyni. Jest to więc sprawa czyjejś psychiki, a nie 
wyznawanej teorii. 
Gdybym chciała być naukowo poprawna, napisałabym artykuł, a nie odcinek 
bloga. Ja chciałam przedstawić tu mój osobisty stosunek do świadomego śnienia 
i podzielić się swoimi doznaniami. Nes.W. Kruk ocenia moją wiedzę, a co 
gorsza moje skojarzenia, negatywnie. Do oceny mojej wiedzy ma prawo, sama 
wiem, Ŝe jest niewielka. Ale moŜe spróbowałby pomóc mi rozwiać wątpliwości 
a nie kwestionować, Ŝe czuję tak jak czuję. Nie oczekuję współczucia, swoje 
Ŝycie tak przeŜyłam jak musiałam w zadanych okolicznościach: racjonalnie w 
dzień, swobodnie śniąc w nocy i uciekając w snach od trudnych sytuacji, z 
którymi musiałam mierzyć się na co dzień. 
Wydaje mi się, Ŝe w Tarace nie tylko potrzebne są naukowo czy naukawo 
stawiane problemy, ale dla równowagi takŜe doznania dyletantów. Gdyby było 
inaczej pewnie JW nie pozwoliłby zamieszczać mi moich tekstów. 
I na koniec: Ja niczego nie krytykuję, ja próbuję zrozumieć co dobrego moŜe 
komuś przynieść świadome śnienie (pomijając banały z totolotkiem na czele). 
Nes mnie niestety nie próbował przekonać. 
 
4. Nes - witaj w "klubie"  • autor: Jan Szeliga2014-06-27 09:53:19 
Szczęka mi opadła, gdy przebrnąłem przez powyŜszy tekst. Z tego co czytam, 
autorka nie ma zielonego pojęcia o zjawisku świadomego śnienia a swoje 
wnioski i krytykę opiera na płytki 
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Nes, mogę się podpisać pod tym co powyŜej napisałeś. Ja juŜ dawno 
stwierdziłem Ŝe autorka tego bloga nie ma zielonego pojęcia ani o świadomym 
śnieniu, ani o "kursie cudów" czy o innych sprawach które czasem na łamach 
Taraki zaciekle krytykuje. 
Oczywiście nie jest to Ŝadną ujmą dla kogoś Ŝe nie zna się na tym czy tamtym. 
Jednak sam styl którego uŜywa na swoim blogu dobitnie daje mi do 
zrozumienia, Ŝe bardziej tu chodzi o krytykę niŜ o chęć poznania i zrozumienia.  
Jest to styl, który mi "nie leŜy" dlatego nie mam ochoty na taką konwersację. 
5. Zamiast • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-06-27 10:23:13 
Zamiast przypisywania mi świadomego krytykanctwa wolałabym dowiedzieć 
się od osób które praktykują oneironautykę co naprawdę (poza banałami do 
przeczytania tu i tam) poŜytecznego daje świadome śnienie. W końcu jeśli się 
czegoś nie praktykuje, to niczego się nie wie. Jeśli nie noszę włosiennicy pod 
ubraniem nie mogę zrozumieć, dlaczego ktoś to robi i jakie poŜytki z tego 
czerpie. Skoro nie brałam udziału np w szałasie potu, trudno Ŝebym wiedziała 
jakie poŜytki z niego płyną. Wolałabym wiedzieć coś innego niŜ "było 
wspaniale" lub "wspaniale jest panować nad swoimi snami". To przykre, Ŝe 
wyznawcy praktycy nie umieją innym wytłumaczyć dostępnym dla nich 
językiem, o co naprawdę im chodzi i wolą "nie mieć ochoty na konwersację" 
6. Sedno sprawy • autor: Jan Szeliga2014-06-27 11:17:19 
W ten sposób doszliśmy do sedna sprawy. 
Skoro nie brałam udziału np w szałasie potu, trudno Ŝebym wiedziała jakie 
poŜytki z niego płyną. Wolałabym wiedzieć coś innego niŜ "było wspaniale" lub 
"wspaniale jest panować nad swoimi snami". To przykre, Ŝe wyznawcy praktycy 
nie umieją innym wytłumaczyć dostępnym dla nich językiem, o co naprawdę im 
chodzi i wolą "nie mieć ochoty na konwersację" 
Bo widzisz Babciu Ezoteryczna,  istotę pewnych rzeczy moŜna poznać jedynie 
poprzez ich praktykowanie. W niektóre nawet trzeba moim zdaniem 
zaangaŜować się na 100% aby były z tego efekty.  
Wybacz więc, ale musisz to przyjąć do wiadomości, Ŝe niektórych rzeczy (które 
krytykujesz na swoim blogu) nie da się wytłumaczyć teoretycznie, bo 
przypominać to będzie rozmowę dwóch osób, które przekomarzają się czy ten 
egzotyczny owoc widziany w telewizji, którego wcześniej Ŝadna z nich nie 
jadła, ma "bardziej smak jabłka" czy "bardziej smak gruszki"? 
Dopóki sama nie spróbujesz (na 100%) to się tego nie dowiesz. 
Pozdrawiam :) 
P.S. samo "polizanie" teŜ czasem nie wystarczy aby wyciągnąć właściwe 
wnioski ;) 

Popraw     Usuń 

 
7. Z doświadczenia • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-06-27 11:46:19 
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Z doświadczenia wiem, Ŝe nie wszystkie praktyki są dla kogoś korzystne. 
Czasami niektóre szkodzą zdrowiu. Poznanie wszystkiego poprzez 
praktykowanie jest niedostępne rozsądnemu człowiekowi - powinien najpierw 
zorientować się czy coś dla niego nie byłoby szkodliwe. Przykład: szałas potu 
jest dla mnie niedostępny jako doświadczenie, poniewaŜ raz spróbowałam 
zwyczajnej tzw. bani i więcej tego nie zrobię. Nie z powodów duchowych a 
czysto zdrowotnych. Zanim więc zacznę coś praktykować chciałabym 
przynajmniej w przybliŜeniu ale od osób godnych zaufania usłyszeć czym taka 
praktyka jest. Spodziewam się obecności właśnie takich osób w Tarace, 
poniewaŜ ogólnie zjawiska takie mnie interesują. Nie oczekuję po osobach 
doświadczonych, Ŝe będą mi prawiły morały w rodzaju "jak nie pójdziesz do 
kościoła to nie wiesz czym jest wiara w Boga". Wolałabym, Ŝeby powiedziały 
mi choć w przybliŜeniu jakie poŜytki dla swojej duchowej osobowości osiągają 
praktykując na przykład świadome śnienie. Mam za sobą kilka spontanicznych 
świadomych śnień i jedną próbę świadomą więc z natury rzeczy nie mam duŜej 
wiedzy w tej sprawie. Dlatego teŜ chciałabym usłyszeć o osobistych korzyściach 
i w tym celu dzielę się swoimi zastrzeŜeniami. A Ŝe są one niewygodne? Tak 
bywa wśród ludzi wychowanych w róŜnych warunkach - co nie zmienia faktu Ŝe 
moŜemy rozmawiać. Przykład z jabłkiem i gruszką jest źle dobrany - akurat 
moŜna znać smak "owocu" i chcieć dowiedzieć się jak to bywa, gdy jedzony 
przez całe Ŝycie jeden owoc moŜe zostać zastąpiony kilkoma innymi. Jak tu 
wybierać nie wiedząc o nich nic. MoŜna na przykład kupić mango i wypluć ze 
wstrętem. 
8. Nie podejrzewam • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-06-27 11:59:46 
Nie podejrzewam o to autorów Taraki, ale poznając świat ezoteryczny poprzez 
FB dostrzegam, Ŝe większość osób wypowiadających się tam być moŜe 
mimowolnie prezentuje jakąś "świętą wiarę" w poŜytek płynący ze wszystkich 
praktyk. Przypominają tym wierzących, adeptów jednej religii gotowych 
pozabijać przedstawicieli innych wyznań dla swych idei. Nic dziwnego zatem, 
Ŝe środowisko ezoteryczne z zewnątrz jest postrzegane bardzo źle. Tarot, 
astrologia, praktyki szamańskie mogą być podstawą do sekowania kogoś. A 
przecieŜ moŜna by w sposób przystępnym coś wyjaśniać profanom, a nie 
zarzucać im, Ŝe się nie znają i bez próbowania nie zrozumieją nic. Ja czuję się 
mieszkańcem tego pogranicza i tylko z tego powodu zabieram głos. Chcę być 
zrozumiana i chcę zrozumieć. Dlatego piszę o wątpliwościach, Bez mojego 
głosu i głosu "wątpiących" BĘDZIECIE ZAWSZE KISIĆ SIĘ W SWOIM 
SOSIE. 
9. dyscyplina i wolność • autor: Nes W. Kruk2014-06-27 16:07:41 
No tak, ale jaki sens ma pisanie krytyki, jeśli chce się dopiero coś poznać? To 
jakaś forma prowokacji? Gdybyś, Katarzyno rzeczywiście chciała się czegoś 
dowiedzieć, to zadałabyś pytanie odnośnie zjawiska nie porównując go juŜ na 
starcie do tandety. Jak dla mnie postawa którą przyjmujesz to jest właśnie 
krytykanctwo, nie krytyka.  Mnie osobiście to razi. W podobnym tonie jest 
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napisany odcinek - http://www.taraka.pl/jestem_bogiem który sprawił, Ŝe z 
resztą odcinków dałem sobie spokój. Tutaj przyciągnął mnie tytuł. 
 
Wracając do tematu i postawionego pytania: "co naprawdę (poza banałami do 
przeczytania tu i tam) poŜytecznego daje świadome śnienie". 
To zaleŜy od oneironauty. LD to technika, narzędzie. MoŜna wykorzystać je dla 
przyjemności, tak jak to reklamują niektóre podręczniki, dla zwyczajnej 
rozrywki niczym w grze 4D, do eksploracji własnej psyche, do podróŜy 
szamańskich (nie znam potęŜniejszej techniki szamańskiej niz świadome śnienie 
i od dawna dziwi mnie fakt, Ŝe na Tarace, która szamaństwem stoi mocno, LD 
jest pomijane), do odkrywania własnej natury buddy (tybetańska joga snu), do 
treningów i nauki (sport, języki obce), do psychoterapii (pozbywanie się lęków) 
itd.  
 
MoŜe rozjaśni nieco wyjaśnienie terminu, który zdaje się zaproponował Adam 
Bytof, o ile się nie mylę: 
 
"CZYM JEST ONEIRONAUTYKA? 
Oneiros to po grecku sen, zaś nautike oznacza Ŝeglowanie. Podobnie jak 
akwanautyka to “Ŝeglowanie pod powierzchnią wody”, kosmonautyka jest 
“Ŝeglowaniem w kosmosie”, takoneironautyka jest słowem oznaczającym 
“Ŝeglowanie w królestwie snu”." 
źródło: http://autohipnoza.pl/Adam_Bytof-ONEIRONAUTYKA.pdf 
 
Takie ujęcie kontrolę stawia w nieco innym świetle, prawda? To juŜ nie jest 
Orwell, ale wolność w posługiwaniu się techniką. Artysta tym róŜni się od 
dziecka, Ŝe poznaje warsztat by wykorzystać swe doświadczenie i wiedzę dla 
swobodnego posługiwania się narzędziem, nie waŜne, czy będzie to pędzel, 
skrzypce czy świat snu. To jest tego typu kontrola. Zwykły sen to Ŝeglowanie 
bez steru. Świadomy sen to kontrola nad łodzią, Ŝaglówką. Czy umiejętność 
posługiwania się sterem łodzi kojarzy się ze zniewoleniem i tandetą? To nie jest 
spętanie wyobraźni kajdanami. Trzymając ster wprawny Ŝeglarz płynie tam, 
dokąd chce. MoŜe płynąć w nieznane, jeśli chce. MoŜe kierować się do miejsc, 
do których nie dotarłby poddając się wiatrom i prądom. Omija sztormy, zawija 
do portów. 
 
Jeszcze inaczej. Katarzyno, lubisz muzykę. Czy sądzisz, Ŝe bez praktyki, 
treningów, nauki twój ulubiony muzyk lub kompozytor obd 

Popraw     Usuń 
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10. moje świadome śnienie • autor: Nes W. Kruk2014-06-27 16:13:38 
Od kilku lat praktykuję świadome śnienie inaczej niŜ to się lansuje obecnie 
(generalnie pierwszy trening zaczął się jakieś 22 lata temu), tj. staram się w jak 
najmniejszym stopniu zmieniać rzeczywistość snu a jedynie utrzymywać 
świadomość wydarzeń i zjawisk we śnie. Z tego co obserwuję większość 
praktyków LD skupia się głównie na zmianach we śnie bez większego wglądu 
czego dotyczą elementy snu przez nich zmieniane, lub jeszcze bardziej 
trywialnie - bawią się supermocą. Moje podejście do świadomego śnienia jest 
raczej inne. 
Pierwszym etapem jest poznanie języka snów (spisywanie snów, nauka języka, 
poznawanie symboli, odczytywanie treści w kontekście dziennego Ŝycia itd). Na 
tym etapie po prostu spisuje się sny, wyłapuje powtarzające elementy i uczy się 
ich. 
Drugim etapem, który przerabiam aktualnie, jest budzenie świadomości. Tutaj 
moŜna zacząć trening wchodzenia w sen świadomie lub/i uzyskiwania 
świadomości we śnie. Na tym etapie równieŜ staram się nie ingerować w 
materię snu a jedynie kontempluję i analizuję materiał. Wyjątkiem są 
oczywiście np blokady, których jestem świadomy, lub działania wyuczone 
(rysowanie kręgu we śnie). NajwaŜniejsze wydaje mi się unikanie manipulacji 
kluczami, których nie rozumiem i nie jestem świadomy ich roli we śnie. A więc 
jeśli będę śnił brudne jezioro, to owszem, mogę je oczyścić w trakcie LD. Ale 
jeśli będę chciał dostać się na drugą stronę jeziora, to nie sprawię, by jezioro 
znikło (ingerencja w materię snu), ale raczej je przeskoczę lub przefrunę. Itd. 
 
Dlaczego o tym wspominam. Dlatego, Ŝe bardzo często spotykam się z 
tendencją, o której wspomniałem wyŜej, a więc lekkomyślne manipulowanie 
snami. Oczywiście oneironauci w większości przypadków będą twierdzić, Ŝe 
zmiana snu to nic takiego, Ŝe to tylko dobra zabawa, itd. JuŜ przerabiałem takie 
rozmowy. Zwłaszcza prowadzący róŜnej maści kursy LD będą reklamować 
śnienie takim podejściem do sprawy. Całą uwagę obecnie skupia się na 
technikach (głównie osiągania i utrzymania świadomości we śnie), bagatelizując 
ogrom pracy autopoznawczej. W sumie nie dziwię się, tylko zauwaŜam to 
zjawisko. No bo człowiek nie będzie wchodził w psychologię, gdy kupi sobie 
podręcznik z gatunku "nauka w weekend", lub zapisze się na kurs który ma tam 
ileś godzin i kosztuje ileś tam stówek. On chce się nauczyć LD i tylko tyle. To 
rodzaj gry z super grafiką 4D. Tyle Ŝe tutaj nie ma "exit game". Przeciętny 
oneironauta nie zdaje sobie sprawy, Ŝe zmieniając sen zmienia samego siebie. 

Popraw     Usuń 

 
11. Niewłaściwe lektury • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-06-27 16:52:41 
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Dzięki za ten komentarz. Z niego widzę, Ŝe trafiłam na niewłaściwe lektury. Ale 
chętnie dowiedziałabym się więcej. Niestety, masz rację. Świadome śnienie w 
Tarace reprezentowane jest najczęściej przez opisy prywatnych doświadczeń. 
Ty, który masz tych doświadczeń sporo (piszesz o 22 latach) zapewne sam 
miewałeś na początku wątpliwości. MoŜe mniejsze niŜ ja, bo jako młodszy i 
męŜczyzna nie przebyłeś treningu zmieniania siebie pod kątem zadowolenia 
społeczeństwa i rodziny faktem Ŝe istnieję. Ja niestety zmuszana byłam do 
wyrabiania w sobie "silnego charakteru" rozumianego jako maximum 
opanowania i dostosowania się do norm i zasad otoczenia, ukrywania swoich 
emocji lub ukierunkowywanie ich na tzw. "emocje słuszne". To wszystko 
powoduje inne spojrzenie ludzi, a zwłaszcza kobiet mojego pokolenia na 
praktyki polegające na zmienianie siebie kosztem jakiegoś wysiłku. Niestety, 
moje pokolenie odchodzi juŜ na zielone pastwiska i niedługo nie będzie komu 
dyskutować o poddawaniu się (dobrowolnym lub nie) praktykom zmiany swojej 
osobowości. Co nie znaczy, Ŝe nie mamy woli porozumienia i zrozumienia jak 
to bywa, kiedy robimy coś z własnej woli lub przekonania. 
Prowadzi to do przekonania, Ŝe tego rodzaju wypowiedzi, wyjaśniające i 
tłumaczące są potrzebne, bowiem nie wszystko jest tak oczywiste samo z siebie 
jak młodszym się wydaje. Samo Ŝeglowanie na zadanym szlaku moŜe wydawać 
się przymusem dla tych, którzy w przymusach Ŝyli. Ale to juŜ kwestia empatii, 
nie wiedzy. 
12. Chciałam jeszcze dodać • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-06-27 
17:02:30 
Chciałam jeszcze dodać, Ŝe zmienianie siebie dla zmieniania siebie lub dla 
osiągnięcia niezdefiniowanej wyŜszej lub lepszej duchowości nie przekonywało 
mnie jako argument i stąd całe zamieszanie. 
13. Czy chciałbyś latać jak Superman • autor: Nes W. Kruk2014-06-27 
19:24:22 
"Ty, który masz tych doświadczeń sporo (piszesz o 22 latach) zapewne sam 
miewałeś na początku wątpliwości." 
Na początku nie miałem wątpliwości. Raczej podekscytowanie, które czuje 
pionier(ka) odkrywający dziewicze tereny. Wątpliwości pojawiły się później. 
Zwłaszcza po lekturze for internetowych. 
Na początku było tak... 
Gdy miałem 16 lat, w technikum chemicznym (kierunek "technologia środków 
farmaceutycznych") mieliśmy zaplanowaną pogadankę z psychologiem. KaŜdy 
miał na kartce przygotować po 3 pytania, które to kartki wychowawca przekazał 
psychologowi. Nie wiem jakie były odpowiedzi na moje pytania, bo nie 
poszedłem do szkoły (jak zwykle), ale psycholog był zdziwiony skąd mi się te 
pytania wzięły. Wówczas nie było jeszcze internetu ani literatury w tym temacie 
(tzn ksiąŜeczka była jedna, o czym za chwilę). Pytania oczywiście dotyczyły 
świadomego śnienia (nie wiedziałem, Ŝe tak to się nazywa, nazwa wydała mi się 
oczywista) - Czy moŜna śnić świadomie? Jeśli tak, jak śnić świadomie? Nie 
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mam pojęcia skąd mi się wzięły te pytania. Tzn wiedziałem, Ŝe moŜna śnić 
świadomie. Pamiętałem jeden sen z dzieciństwa, w którym to świadomie 
wybudziłem się ze snu wiedząc, Ŝe śnię. Psycholog nie odpowiedział mi na 
pytania. O dziwo rzeczywistość była bardziej przychylna. Kilka dni później 
"przypadkiem" w księgarni na stole z tanimi ksiąŜkami uśmiechnęła się do mnie 
ksiąŜeczka o wszystko mówiącym tytule -  "Panować nad snem" autorstwa 
Keith Harary i Pameli Weintraub. Oczywiście reklama na okładce obiecywała 
standardowe wręcz hasła. Cytuję dla smaczku: 
 
"Czy chciałbyś latać jak Superman, przemierzać cały glob udając się pod 
Wielką Piramidę, w Alpy szwajcarskie czy na piękną tahitańską plaŜę? Czy 
marzysz o romansie ze swoją ulubioną gwiazdą filmową łącznie z kalifornijskimi 
zachodami słońca, ciepłymi kąpielami i uczestnictwem na ceremonii wręczania 
Oskarów? Czy chciałbyś dyskutować o fizyce z Einsteinem, poddać się terapii u 
samego Freuda, czy wreszcie zostać klonowanym przez Watsona i Cricka? O 
czymkolwiek marzysz, to po odpowiednim treningu moŜesz sprawić, by marzenie 
to zrealizowało się w twoim śnie. " 
 
W zasadzie pierwszy trening LD uznaję za swoją inicjację w praktykę ezo. 
Później był kurs korespondencyjny Adama Bytofa, w którym miałem duŜo 
lepsze wyniki. Nawet do 3 eldeków w ciągu nocy. Po latach zarzuciłem 
wszelkie regularne treningi na rzecz przygotowań i samopoznania. Doszedłem 
do wniosku, Ŝe skoro oto dostałem potęŜne narzędzie autotransformacji, to chcę 
przynajmniej wiedzieć co zmieniam. I dlatego cofnąłem się w pra 
14. Link o oneironautyce • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-07-06 16:49:59 
Natrafiłam na ciekawy materiał opisujący niewielką ilość badań związanych ze 
świadomym śnieniem. TakŜe i tam autor zadaje podobne, jak ja pytania - tyle Ŝe 
dysponuje lepszymi argumentami na poparcie swoich wątpliwości. Warto się 
zapoznać, zwłaszcza, Ŝe w artykule są odnośniki do materiałów źródłowych, 
http://www.youtube.com/watch?v=sBJ53JTudQ4 
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Katarzyna Urbanowicz 
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Armagedony jakie się nam trafiaj ą 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7270 razy, od 2014-04-19 
 

 

         W poprzednim odcinku „Prababci” o oneironautach  pisałam o teście na 
świadome śnienie, a właściwie na moŜliwość inkubacji snów, który sobie 
zadałam. Test wprawił mnie w konfuzję — bo potwierdził taką moŜliwość. 
Odpowiedź, którą otrzymałam była aŜ nadto wyrazista i jednoznaczna. Jednak 
wzbudziła wiele innych pytań związanych ze świadomym śnieniem. 

Ale zacznę od początku. Dostałam od koleŜanki następującego maila: 
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„Kasiu, bardzo Cię proszę , spojrzyj na stronę (podam link)..pomóŜ mi 
rozszyfrować, o czym ta strona jest, co ma do przekazania?. czy to jakaś 
konkretna religia, czy ktoś ma fantazje i wymyślił swoja własną? Mam dziwne i 
sprzeczne odczucia. KaŜde zdjęcie w albumie jest opatrzone tekstem i kolejne 
albumy równieŜ... A swoją drogą mają ciekawe zdjęcia i obrazy. A oto ta strona: 

https://www.facebook.com/pages/ARMAGHEDDON/128086427221766 

         Był późny wieczór i moja zdolność logicznego myślenia chyba skończyła 
się wcześniej, bo kiedy weszłam na rzeczoną stronę i przeczytałam w dziale 
„informacje” — „Serwis Świadomości Globalnej. Tematy: indukcja 
świadomości rytualnej, teologia i nawigacja transprzestrzenna  (teksty są 
chronione prawami autorskimi)” odrzuciło mnie z taką siłą, jak odrzuca kogoś 
kto otrzymuje polecenie zrobienia czegoś sprzecznego z własnymi planami. 
Moim planem było pójść spać po pracy nad róŜnymi tekstami, a nie 
zastanawianie się nad czymś, co na pierwszy rzut oka mogło być sensownym, 
choć trudnym wykładem, ale równie dobrze bełkotem. Osoba koleŜanki 
gwarantowała mi jednak, Ŝe nie jest to zwykła ściema, nie zasługująca na 
uwagę. 

         Czytając dalej zwróciłam uwagę, Ŝe słowo „Armagheddon” napisane jest 
inaczej niŜ zwykle się pisze, co zaciekawiło mnie. Doczytałam się i wyjaśnienia: 
„Ogół pokładów określonej Armady BieŜącej — czyli LICZBA większa od ilości 
idących w armadzie nawii — nosi miano ARMAGHEDDON.  Nawia w mitologii 
staroŜytnych Słowian oznaczała krainę zmarłych, dla nas jest rodzajem Okrętu.  
Wszyscy jesteśmy śeglarzami” Zrozumiałam, Ŝe jest to zbitka dwóch pojęć: 
armagedonu i armady. Har-Magedon czyli Góra Magedon lub Armagedon, wg 
apokalipsy św. Jana jest miejscem, gdzie odbędzie się ostateczna bitwa między 
siłami dobra i zła, w której oczywiście zwycięŜy Chrystus. Więcej moŜna 
poczytać o tej bitwie na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Har-Magedon 

         Wówczas, wieczorem, wydawało mi się, Ŝe rzecz jest chwilowo nie do 
rozstrzygnięcia, teksty były zbyt zawikłane i dlatego postanowiłam zadać 
pytanie snom. Powtarzałam je zgodnie z instrukcjami doświadczonych 
oneironautów kilkakrotnie, Ŝeby jego brzmienie utrwalić i nagrałam na 
dyktafon, ustawiając tak jego funkcje, aby został wzbudzony głosem, co ma 
pomóc w dokładnym zapisaniu treści snu, zanim zostanie zapomniany lub 
przetworzony. Sen był kilkakrotnie przerywany moim budzeniem się, ale 
wszystkie jego sekwencje przejawiały logiczne następstwo. Sytuacja kończąca 
jeden sen była punktem wyjścia do następnego; wynikała z niego 

         We śnie uciekałam przed kimś, nie wiadomo dlaczego, ale bardzo 
intensywnie i ukryłam się przed nim u jakichś znajomych, którzy wprawdzie 
udzielili mi schronienia, ale mimo to ja chciałam wyjść na zewnątrz, choć ciągle 
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bałam się tego człowieka. Miałam zamiar iść na cmentarz — po co? Nie wiem. 
Ci ludzie, u których przebywałam, szykowali się do jakiejś uroczystości i czas 
mojego ukrywania się musiał być ograniczony. W kolejnych snach następowały 
dziwne modyfikacje, polegające na tym, Ŝe próbowałam bronić się przed 
ewentualnym dopadnięciem przez tego człowieka, nadając sobie rozmaite 
imiona poprzez klikanie w klawiaturę. Tworzyłam w ten sposób wizytówkę. 
Klikałam za kaŜdym razem w jedną tylko nazwę: „babcia ezoteryczna”, ale 
wyświetlały się róŜne miana. Poszczególnym kliknięciom odpowiadała liczba 
utworzonych wizytówek. Zapamiętałam tylko ostatnią, nazwę, która była 
nazwiskiem nieznanej mi osoby. Ale te wizytówki były dziwne, bo jak sobie 
uświadomiłam po obudzeniu, przypominały klepsydry. Nie miały czarnej 
obwódki, ale zwracała uwagę litera „Ś” przed nazwiskiem, jak „śp”. Tak jakbym 
ja ukazywała się otoczeniu w kilku świętych postaciach, ale skoro były to 
miniaturowe niby-klepsydry, postaci te zastygły, nie podlegając Ŝadnym 
przemianom, kryjąc w sobie, czy moŜe symbolizujące jakieś gotowe formularze. 
Nie wiem, nie potrafię tego lepiej określić. 

         Czy sen ten mógł odpowiadać na zadane pytanie? JeŜeli przyjąć, Ŝe te 
kilka osobowości, pod postacią wizytówek czy klepsydr, mających ujawniać 
moją osobę, mogły stanowić odpowiedź na postawione pytanie o osoby kryjące 
się pod stroną ARMAGHEDDON, to odpowiedź brzmi: tak, to jest grupa osób, 
ale w połączonych ze sobą nieznanym czynnikiem, gdzie nie nazwiska są 
waŜne, a ich wspólne miano. Religia, sekta, wyznanie — jak kto woli. 
Armagedon czy Apokalipsa bliskie są Sądowi Ostatecznemu — stąd moŜe 
pochodziły moje skojarzenia z klepsydrami. 

         Kluczem okazało się nazwisko. Następnego dnia, czytając jakiś komentarz 
zorientowałam się, Ŝe parę dni wcześniej trafiłam na artykuł, który tylko 
przerzuciłam, a dotyczący powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Nie za 
bardzo interesuję się sprawami religijnymi, więc nie pamiętałam nazwiska 
autora, ale gdy go ponownie odnalazłam, nazwisko to było tym ostatnim, 
figurującym na wizytówce. Tak więc sen przyniósł mi odpowiedź na postawione 
pytanie. 

         Zabrałam się za czytanie przesłania wspomnianej strony i juŜ świadomie 
odnalazłam podręcznikowe cechy, skłaniające do interpretowania tej grupy jako 
grupę religijną. Odwołania do wierzeń związanych z trzema wcieleniami 
kobiecego bóstwa: Dziewicą/Matką/Staruchą, Nawii, czyli w wierzeniach 
słowiańskich dusz zmarłych bądź Zaświatów, skojarzone zresztą brzmieniowo z 
nawigacją, inne, niezbyt konsekwentne twierdzenie iŜ „Armatorem moim jest 
Pan”, nadanie największej wagi Rytuałom (cokolwiek rozumieć by naleŜało 
pod tym mianem). Poza tym szereg kategorycznych twierdzeń — niektóre z nich 
mocno przeraŜające: np. „Kiedy myślisz o Imperium, na mocy Rytuału Imperium 
myśli o Tobie”, lub kojarzących się z czasami słusznie minionymi np: „Wojna 
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jest rodzajem rytuału, dlatego Teologia jest nauką ścisłą. Celem operacji w 
których bierze udział i którym patronuje Imperium jest Pokój, a nie zwycięstwo. 
Imperium ochrania i wspomaga Wieczna Armia” . Jasne, wojnę o pokój juŜ 
przećwiczyłam. 

         Religijne przesłanie strony stało się oczywiste po sięgnięciu do wpisów z 
2010 roku, będącego początkiem działalności i nasyconych cytatami z Koranu, i 
zapewne moje rozsądne „ja” takŜe by to potwierdziło bez odwoływania się do 
świadomego śnienia, gdybym natrafiła wcześniej na ukrytą zakładkę z 
deklaracjami. Sen poprzez nazwisko przywołał zapomniany artykuł o religijnej 
treści, a skojarzenia z klepsydrą i cmentarzem wywołała nazwa dusz zmarłych w 
słowiańskich wierzeniach. Zresztą strona przedstawia prawdziwie religijny 
misz-masz rozmaitych tradycji, kultur, świętych przekazów i własnych 
pomysłów autorów, przedstawiających się imionami archaniołów: Ephrael, 
Gabriel, Mikael i R'phael. 

         Powstaje więc pytanie: Czy odkryłam coś, czego nie byłam w stanie 
odkryć analizując uwaŜnie zadany tekst? NIE, tego wieczora nie byłam w stanie, 
ale w dniu następnym juŜ przypomniałam sobie przeczytany wcześniej artykuł i 
skojarzyłam róŜne powiązane informacje. I kolejne pytanie: Czy takie świadome 
śnienie miało sens? I tu odpowiedź jest przecząca. Popsułam sobie jedną noc 
poprzez męczące klikanie i otwieranie fiszek z nazwiskami, dołujące jak sny 
marnego urzędnika z czasów przedkomputerowych, wypełnione szufladkami 
metalowych szaf, podczas gdy mogłam śnić piękne podróŜe, niezwykłe 
przeŜycia, inne światy, czasem groźne, ale zawsze inspirujące. Strawiłam jedną 
noc nad bzdetami. 

         To wszystko odbywa się w otulinie atmosfery nagrań, trzęsących 
powszechnym zainteresowaniem; hipotez od spisku kelnerów począwszy, do 
spisku słuŜb i spisku mocarstw na końcu, w ogólnym przekonaniu o 
powszechnym Armagedonie, który nas czeka. Ale kaŜdy ma taki Armagedon, na 
jaki zasługuje. Niezrozumiałe budzi lęk; niejasne granice i wiele moŜliwości 
interpretacji powoduje, Ŝe wiedzeni lenistwem nie chcemy wnikać głębiej w 
sens słów, którymi się nas karmi. Patos, wielkie litery, wieloznaczne nazwy i 
zawoalowane groźby, wbrew zdrowemu rozsądkowi i instynktowi wiodą nas ku 
zaufaniu okazywanemu mądrzejszym. Kiedy zaś ktoś z tych „mądrzejszych” 
przemawia językiem znanym nam na co dzień, rzuci brzydkim słowem, 
zrzucamy to bóstwo szukając nowego. Siły zła z Tuskiem na czele muszą 
odejść, przegnane przez siły dobra (niestety, nie wiemy kto je reprezentuje) i 
uczynić miejsce na powtórne przyjście Chrystusa. MoŜliwe więc, Ŝe wszyscy 
świadomie śnimy jakieś Armagedony na naszą miarę (ja na przykład przyjście 
komornika) i rację mają autorzy strony, Ŝe wszyscy jesteśmy śeglarzami? Jak 
twierdzą: „Podstawową i bezpośrednią projekcją umysłu jest Okręt, 
klasyfikowany według Rytuału Pokładowego” (cokolwiek by to znaczyło) i 
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„Nawią, czyli (Statkiem/Okrętem) (Międzyprzestrzennym/Transprzestrzennym) 
jest kaŜdy system zdolny do transportowania (Kapitana/Dysponenta) zgodnie z 
jego wolą”.  

         Kto jednak jest naszym kapitanem — dysponentem? Czy moŜe armator 
armady jest, ale brakuje nam pilota? I czy taka lub inna wiara rozwiąŜe 
jakiekolwiek nasze problemy? Skłoni nas do poszukiwania sensu nie tam, gdzie 
zazwyczaj go szukamy i przez wieki nie odnaleźliśmy mimo wysiłków? 

         Właściwie do czego potrzebny jest nam armator i pilot, jeśli nie płyniemy 
statkiem ani nie lecimy samolotem? 

         Przemierzając ziemię pieszo, jak nasi praprzodkowie, spoglądamy ku 
ziemi śledząc tropy zwierząt lub nadające się na pokarm rośliny. Czasami 
zobaczymy na niej ślad bosej stopy. Przypadkiem trafiłam w telewizji na słowa 
pewnego rabina, który opowiadał przy okazji uroczystości Bar Micwa pewnego 
chłopca taką przypowieść: Kiedy Bóg nawiedził proroka MojŜesza w gorejącym 
krzaku i objawił mu swoje Imię Boga, kazał mu zamknąć oczy, by nie zostały 
one wypalone, do czasu, aŜ Bóg odejdzie. Gdy prorok mógł je otworzyć i 
otworzył, zobaczył na piasku ślady bosych stóp człowieka.  

         Nie Armatora, nie Sternika, nie Pilota — Człowieka. Całą resztę 
wymyślono później. 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

 
1. jestem pod wraŜeniem • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-06-24 
06:27:51 
naprawdę ... 

po pierwsze, rzecz rzadka "świadomy sen" (...sam miałem coś takiego moŜe ze 
dwa , trzy razy) no i jego interpretacja, oraz jej "rezultat"... 

p.s. 

naprawdę są (istnieją) "sny" i "Sny" 

cóŜ warte są te pierwsze ("sny"), których nie moŜemy zinterpretować ? 

 

serdecznie Pozdrawiam 
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Z uwag do poprzedniego odcinka: 
 
4. Nes - witaj w "klubie"  • autor: Jan Szeliga2014-06-27 09:53:19 
Szczęka mi opadła, gdy przebrnąłem przez powyŜszy tekst. Z tego co czytam, 
autorka nie ma zielonego pojęcia o zjawisku świadomego śnienia a swoje 
wnioski i krytykę opiera na płytki 

Nes, mogę się podpisać pod tym co powyŜej napisałeś. Ja juŜ dawno 
stwierdziłem Ŝe autorka tego bloga nie ma zielonego pojęcia ani o świadomym 
śnieniu, ani o "kursie cudów" czy o innych sprawach które czasem na łamach 
Taraki zaciekle krytykuje. 
Oczywiście nie jest to Ŝadną ujmą dla kogoś Ŝe nie zna się na tym czy tamtym. 
Jednak sam styl którego uŜywa na swoim blogu dobitnie daje mi do 
zrozumienia, Ŝe bardziej tu chodzi o krytykę niŜ o chęć poznania i zrozumienia.  
Jest to styl, który mi "nie leŜy" dlatego nie mam ochoty na taką konwersację. 
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http://www.taraka.pl/stowarzyszenie_milosnikow_rasy_basset 
 
 
04 lipca 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 40) 
Stowarzyszenie miłośników rasy Basset Griffon Vendeen 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7462 razy, od 2014-04-30 
 

         Swego czasu po zdobyciu pierwszej nagrody w konkursie na opowiadanie 
SF zostałam uhonorowana stosownym dyplomem oraz zaproszeniem do 
bezpłatnego udziału w jednym z pierwszych zjazdów Polskiego Stowarzyszenia 
Miłośników Fantastyki – prekursora obecnych POLCON-ów. Było to pierwsze 
opowiadanie jakie w ogóle napisałam, dla odpręŜenia w trakcie pisania pracy 
magisterskiej z okropnie nudnego tematu „Ryzyko w działalności 
gospodarczej”. Byłam tuŜ po czterdziestce, ale całkiem zielona, jeśli chodzi o 
świat miłośników SF i wyobraŜałam sobie ich jako ludzi z głowami w chmurach 
i na innych planetach. Zanurzona w codziennej pracy zestawień, tabel i 
instrukcji i codziennym Ŝyciu kartek na mięso, słodycze, buty i wódkę, łaknęłam 
jak kania dŜdŜu pobytu wśród ludzi którzy tymi przyziemnymi sprawami nie 
musieli się przejmować (zazwyczaj dlatego, Ŝe przejmowali się nimi ich 
rodzice) i mogli poświęcić się kultywowaniu gier ich wyobraźni. 

         Tęskniłam do spotkań z takimi ludźmi, do — jak sobie wyobraŜałam — 
wielogodzinnych dyskusji o wydumanych światach, o równie wydumanych 
problemach, na jakie mogą natknąć się eksplorując inne planety; jednym 
słowem tęskniłam do swojej młodości przedwcześnie zakończonej pracą i 
obowiązkami. 

         JuŜ pierwsze spotkanie z tym światem było zaskoczeniem. Po korytarzu 
biegał niedokładnie ubrany pewien pan, znany dziś powszechnie profesor, ale 
wówczas teŜ nie Ŝaden młodzieniec, z gaśnicą pianową i ganiał swoich, 
przypuszczam, ówczesnych oponentów. Miałam szczęście i zostałam pominięta 
podczas tego ataku. Potem było juŜ tylko gorzej. 

         Po pięknej zapowiedzi, gdy przy sześcioosobowym stole wszyscy okazali 
się leworęczni (och, co za ulga podczas jedzenia!) miłe rzeczy się skończyły. 
Obrady były przeraźliwie nudne, za to w zamian nacechowane agresją. 
Wypowiedzi (choć językowo kulturalniejsze, moŜe ze względu na czasy, w 
jakich to się działo) nie odbiegały od kłótni polityków w sejmie, a wybory do 
władz stowarzyszenia ujawniły więcej partii niŜ to moŜliwe; kaŜąc sądzić, Ŝe 
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system jednopartyjny jest jedynie słuszny i poŜyteczny, bowiem zapobiega 
kłótniom o duperele, kaŜąc zajmować się sprawami dla danego środowiska 
istotnymi — takie mieliśmy w tamtych czasach złudzenie. Nie przyszło nam do 
głowy, Ŝe ilość partii nie ma znaczenia i ludzie zawsze będą się spierać o bzdety, 
zamiast o sprawy istotne, bo tak jest im wygodniej i na bzdetach kaŜdy się zna. 

         Atrakcyjność ówczesnego zjazdu polegała na moŜliwości obejrzenia kaset 
wideo z amerykańskimi filmami niedostępnymi dla plebsu z powodu cenzury 
oraz na kilkakrotnym w czasie nocy napadu szalejących słuŜb, konfiskujących 
rzeczone kasety, natychmiast zastępowane innymi. Obejrzałam wówczas kilka 
filmów w całości i kilka kawałków filmów. W istocie, nie było specjalnie warto. 
Widok amerykańskiego idola, zatykającego w końcówce filmu sztandar na 
Białym Domu w tle napisu END, niewiele róŜnił się od naszych radzieckich 
produkcyjniaków z MOSFILMU, gdzie para młodych ludzi o niemodnych 
figurach, unosząc w górę sierp i młot zdawała się myśleć głównie o nich, a nie o 
sobie. 

         Samych dyskusji publicznych nie pamiętam, bo koncentrowały się na 
słownych przepychankach i przeciąganiu się frakcji, o których nic nie 
wiedziałam. Kojarzyłam tylko profesora z gaśnicą. Rozmowy prywatne, 
zwłaszcza przy piwie okazały się znacznie ciekawsze i zaowocowały 
wieloletnimi znajomościami. Po trzydziestu latach od tamtych wydarzeń 
świętowałam w ich gronie swoje siedemdziesięciolecie, juŜ z bogatszym 
doświadczeniem Ŝyciowym i nie oczekiwałam, Ŝe jakakolwiek zbiorowość, 
nawet tak odjechana jak Stowarzyszenie miłośników rasy Basset Griffon 
Vendeen, będzie dyskutowało o własnej ideologii i imponderabiliach. O tym 
rozmawia się w kilka zaledwie oczu i najlepiej przy umiarkowanej ilości 
alkoholu — co napędza wszelkiego rodzaju afery podsłuchowe. 

         Dlatego teŜ nie oczekuję niczego innego po światku ezoterycznym. Na FB 
jest prawie pełen przekrój i dyskusje, jakie się toczą nie mogą być z natury 
rzeczy bardzo merytorycznymi, choć czasem się to trafia. NajwaŜniejsza zaleta 
pobytu tam polega na moŜliwości osobistego poznania interesujących osób, z 
którymi w inny sposób, moŜna ciekawie porozmawiać. 

         Ja jednak zajmę się tu większością. Kilka postaci łatwo pozostaje w 
pamięci przez swe dokonania lub oryginalność (jak ów profesor biegający z 
gaśnicą) i zazwyczaj mają one większe grona swoich zwolenników. Głoszą 
czasem bardzo ciekawe i istotne tezy, warte zapamiętania i przemyśleń, ale ich 
wyznawcy juŜ niekoniecznie. Nie chcąc konkurować o ich uwagę i 
zainteresowanie zadowalam się konsumpcją ich dokonań. 

         Innych kilka osób jest mi bliskich przez swój sposób patrzenia na świat, 
ezoteryczny takŜe, ale nie wyłącznie, częściowy lub całościowy. Czasami wdaję 
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się z nimi w dyskusje, ale zazwyczaj tego Ŝałuję, bowiem gdy grono 
dyskutantów poszerza się, nie kaŜdy czyta pierwsze komentarze, ukrywane 
przez program i dyskutuje z dyskutantami epigonami, przez co rzecz cała ulega 
wypaczeniu i najczęściej schodzi na osobiste wycieczki. 

         Są teŜ osoby bliskie mi przez swój rzadki pobyt i celność swoich uwag,. 
które moŜe dzięki temu zyskują na znaczeniu. Czasami jednak czyjaś 
nieobecność jest równie waŜna, lub bardziej, niŜ obecność innych. Te osoby 
pewnych tematów nie komentują i nie lajkują, ale ja je zauwaŜam i odczuwam z 
nimi czasem pewien rodzaj więzi. 

         Są teŜ osoby o wielkiej oryginalności lub wielkiej agresji. Choć nie 
utoŜsamiam się z ich poglądami, są dla mnie waŜne w inny sposób. Pozwalają 
wkroczyć w sposób myślenia innych ludzi, poznać to, co dla mnie jest obce z 
racji mojego charakteru czy sposobu odczuwania i myślenia. Mogą draŜnić, ale 
to draŜnienie jest same w sobie wartością – potwierdza, Ŝe nie jesteśmy wszyscy 
tacy sami, choć w gruncie rzeczy jesteśmy. 

          Cała reszta, nazywana przez jedną z koleŜanek ławicą, podąŜa za jakąś 
kolorowo błyszczącą rybką, podobnie jak stado, z tym Ŝe stada nie kierują się 
raczej kolorem przywódcy, a innymi jego walorami. NiezaleŜnie od tego jakie 
prezentują poglądy i ich interesuje lub chwilowo podnieca, pewne cechy mają 
wspólne. Łatwo to zauwaŜyć po konsumpcji afery taśmowej. ZauwaŜyłam takie 
prawidłowości: 

— Więcej zainteresowania poświęcają temu co kto jadł podczas nagrywanych 
rozmów niŜ temu co w istocie znaczą wypowiadane przez nie słowa. 

— Bezwarunkowe potępienie grubiańskiego słownictwa i padających 
przekleństw. Łatwo prześledzić fejsbukowe strony tych osób i policzyć 
grubiaństwa lub przekleństwa których sami uŜywają. Jest taka parafraza 
biblijnego „nie widzisz źdźbła w swoim oku…” — „Nie poczuł, co sam 
wytoczył” 

— Lekkie, łatwe i przyjemne obraŜanie innych, choć sprawiedliwie naleŜy 
podkreślić, iŜ nie zawsze wiedzą, Ŝe to czynią. Podobnie jak ja skrzywiłam się 
na awanturę zrobioną mi przez postawnego bysia, Ŝe go śmiałam potrącić w 
autobusie i nieopatrznie zaripostowałam: „Myślałby kto, Ŝe z pana taka 
mimoza”. Nie znał tego wyrazu, więc uznał go za najbardziej wymyślne 
przekleństwo i nie muszę dodawać, Ŝe szybko musiałam się ewakuować z tego 
autobusu (na szczęście byłam wówczas trochę sprawniejsza). 

— Podpieranie swojej argumentacji w sporze, nie rozsądkiem i logiką, a 
wartościami wyŜszymi, o których zresztą nie zawsze mają pojęcie. 
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— Wmawianie osobom mającym odmienne zdanie, Ŝe są niedouczone. To 
trafiło mi się wówczas, gdy skrytykowałam jakiś filmik, który mi się nie 
podobał i osoba jednej z dyskutantek, nie będąca moją znajomą, sądząc po 
moim pseudo, Ŝe ma do czynienia z jakąś niedouczoną babcią, zaczęła mi 
tłumaczyć co to jest flash mob. Na szczęście była osobą otwartą i po krótkiej 
wymianie zdań zrozumiałyśmy się nawzajem. Jednak po to mozolnie uczyłam 
się precyzyjnego wypowiadania, Ŝeby rozumiano mnie od razu. Nie przyszło mi 
wówczas na myśl, Ŝe niestety, nie jest ono w cenie. Szkoda, przydałoby się 
trochę erystyki w szkołach, nawet przy okazji, a moŜe zwłaszcza, wychowania 
do Ŝycia w rodzinie. Zawsze moŜna dąŜyć do zrozumienia, jeŜeli się chce. Nic 
się jednak nie zmieni jeśli słuchamy tylko siebie (np. manifestując przeciwko 
jakiejś sztuce, której się nie oglądało lub popierając perfidnego profesora, który 
z racji swojej płci zna problem wyłącznie z ideologicznych deklaracji) 

         I tu dochodzę do sedna. Nie mogę często zrozumieć dlaczego osoby 
zainteresowane Ŝyciem duchowym są tak mało otwarte na innych, tak bardzo 
utwierdzone niczym beton w swoich poglądach, jakiekolwiek by one nie były. 
To moje nieustanne zdziwienie: jak mogą te dwie rzeczy ze sobą współistnieć. 
Wszak zachowawczość, astrologicznie biorąc to Saturn, a zmienność, 
nieprzewidywalność to Uran, zaś Ŝycie duchowe i ezoteryka to Neptun – z 
grubsza biorąc. Wojtek Jóźwiak w jednym ze swoich wykładów sporządził 
nawet tabelę z której wynikało, Ŝe te trzy planety są ze sobą w dysharmonii i na 
zdrowy rozum tak jest. Odjechany, bujający w obłokach Neptun nie powinien 
Ŝyć w zgodzie z Saturnem, a obu oddzielnie powinien przeszkadzać Uran. 
Chyba Ŝe Saturn z Neptunem zawrą sojusz, jak to stało się, gdy narodowcy 
potępili profanację meczetu i cmentarza w Kruszynianach z powodu tego, Ŝe 
Tatarzy są „naszymi Muzułmanami”. Ale przecieŜ polscy komuniści takŜe byli 
„naszymi komunistami”, polscy śydzi „naszymi śydami” i tak dalej. 

         I z niewiadomych powodów Ŝaden kij w ezoteryczne środowisko nie 
sprawi, Ŝe zainteresowani duchowością zaczną ze sobą normalnie rozmawiać. 
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 (Bartosz Kazibudzki  „Depresja ezoteryka”) 
Katarzyna Urbanowicz 
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http://www.taraka.pl/slowa_twarde_i_miekkie 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 41) 

Słowa twarde i miękkie czyli trochę o robalach 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 5904 razy, od 2014-05-18 
 

         Wokół padają twarde słowa. Chwilami wydaje się, Ŝe juŜ nie ma 
twardszych, ale nie, są jeszcze. Ich zasób zdaje się niewyczerpany. Jeśli jednak 
zastanowić się nad tymi słowami, coraz wyraźniej widać, jak bardzo zmieniły 
one sens. Do coraz banalniejszych i coraz mniej waŜnych rzeczy uŜywa się słów 
coraz większych, napęczniałych swoją wielkością i znaczeniem. – Ty tchórzu – 
kiedyś było to najgorsze wyzwisko. Dziś kilkanaście razy pada ono z ław 
sejmowych i mimo, Ŝe jeden i drugi pan są osobami znanymi i publicznymi, 
Ŝaden z nich jakoś nie chwyta za szablę. Nie podejrzewam nawet, Ŝeby uznano 
słowo na tyle obraźliwe aby powodowało korowody w sądach. Nazwanie kogoś 
gówniarzem, łobuzem, przestępcą wcale nie jest szczytem obrazy. 

         Przesuwa się teŜ znaczenie słów. Za mojej młodości „zuchy” (to taki 
przedsionek harcerstwa dla tych którzy tego terminu nie znają) zdobywały róŜne 
„sprawności” to znaczy umiejętności. Robinson, Indianin, jaskiniowiec i inne. 
Polegały one głównie na umiejętności dawania sobie rady w terenie (zdobywano 
je często na obozach letnich) oraz innych umiejętnościach: aktorskich, 
śpiewaczych, poznawania śladów zwierząt, znajomości elementów dawnych 
kultur (Słowianka/Słowianin). Dziś ten zasób sprawności został rozszerzony o 
znajomości ksiąŜek lub filmów dla dzieci (np. sprawność: „fantasta/fantastka” 
— kiedyś uznany byłby raczej za antysprawność, — czy „gumiś”). Jest ich 
naprawdę bardzo duŜo, ok. 180 i moŜna zapoznać się z 
nimi:http://8trop.pl/pliki/sprawnosci_zuchowe.pdf 

         KaŜda ze sprawności, nawet pozornie kojarzonych z rozrywkami wiąŜe się 
z koniecznością zdobywania pewnych umiejętności, które są opisane i 
skomentowane. Nie słyszałam jednak do dziś o zdobywaniu sprawności w 
jedzeniu słodyczy, do czego namawia pewna, obejrzana przed chwilą reklama. 
Na zdrowy rozsądek wydawałoby się, Ŝe do tego nie potrzeba Ŝadnej 
sprawności, wręcz przeciwnie, poŜeranie słodyczy to coś, czego powinno raczej 
się w przyzwyczajeniach dzieci unikać. Od maluczka więc wychowane na takiej 
reklamie dziecko uzna, Ŝe wszystko co niesie za sobą przyjemność, w miarę 
doświadczania coraz bardziej wyrafinowaną i niestandardową, wymaga 
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zdobywania „sprawności” i zdobywanie jej jako takiej jest pozytywnym 
wysiłkiem niezaleŜnie od rodzaju i charakteru tej przyjemności. Lubowanie się 
w zabijaniu, na przykład, czy dręczeniu, jest wartością samą w sobie, jeśli tylko 
niesie przyjemność. 

         W takt wielkich okrzyków uwznioślających klauzule sumienia traci się 
busolę moralną, mającą pokazywać jaka właściwie postawa jest słuszna i 
moralna, a jaka jest tylko pozorem posiadania sumienia. W operowaniu 
pojęciami/ideami zło/dobro całkowicie zanika rozumienie słusznego i 
niesłusznego postępowania, czy wyboru mniejszego zła. Nie odwołuję się juŜ do 
okrzyczanego przykładu prof. Chazana, ale zajmuję się ezo-światkiem, gdzie 
odpowiedź na pytanie, czy wolno postawić tarota kobiecie Ŝądającej wglądu w 
sprawy seksualne dorosłego syna, Ŝonatego po raz wtóry, nie jest jednoznacznie 
instynktownym zaprzeczeniem. „Jeśli ja jej nie powiem, to powie inna wróŜka, 
albo drugi raz do mnie nie przyjdzie” – odpowiada któraś wróŜka.  Zresztą 
śmiało konsultuje z innymi wróŜkami w grupie tarotowej na FB kwestie 
znaczenia kart postawionych na rodzinę brata znajomego i zajmuje się 
małŜeństwem kogoś z tamtej rodziny, raczej nie proszona o to. 

         Korespondując z kimś bardzo interesującym przeczytałam m.in. taką 
opinię, Ŝe ezo-światek jest ogromnie nadęty, skupiony na własnej waŜności i 
własnym posłannictwie, tak bardzo, Ŝe cała reszta umyka mu z pola widzenia. 

         JeŜeli jednak opuścimy go i udamy się w inne rejony świata opinii, 
dostrzeŜemy rzeczy wcale nie sympatyczniejsze. Czytam dziś na przykład taką 
fejsbukową ewangelię na dzień dzisiejszy: 

„Weltschmerz mija mi dopiero w takich chwilach, jak ta. Budząc się po południu 
z resztkami wyrzyganego jedzenia w ustach, z eksplodującą głową, całkiem nagi, 
pod swoją kołdrą i wciąŜ pijany - pomimo, Ŝe jest środek tygodnia; pomimo, Ŝe 
skończyłem pić o szóstej nad/ranem. Przeglądając wiadomości na telefonie i 
uświadamiając sobie, Ŝe straciłem kolejną istotę w moim Ŝyciu, którą dopiero co 
poznałem. Wypijając haustem herbatę Lipton i zamawiając dziwkę na 18. Gdy 
się spuszczę na jej twarz, upodlę całkowicie siebie, ukaŜę tu swój 
ekshibicjonizm, po raz kolejny będę udawał kogoś, kim nie jestem, wstawię - na 
domiar złego - kolejne zdjęcie ze mną, bez mimiki/głupią miną (co ludzie, to 
opinia). Gdy to zrobię, będę mógł dopiero zakrzyknąć: Ŝe Ŝycie ma sens!” 

         W komentarzach wyznawców do tej ewangelii padają nazwy związków 
chemicznych, które nic mi nie mówią, ale uściślają i segregują odmiany 
duchowości. 

I moŜe prawdziwym komentarzem będzie zupełnie inny tekst, takie haiku: 
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„Nigdy nie zapominaj: 

Chodzimy nad piekłem 

Oglądając kwiaty”  

Issa (1763-1827) 

          Wracam więc do początku – do zdobywania sprawności poŜeracza 
słodyczy. Wąchacze kwiatów takŜe do tej grupy naleŜą. Jest jednak taki punkt w 
czasoprzestrzeni, kiedy wszyscy tego rodzaju poszukiwacze szczęścia wewnątrz 
siebie przechodzą metamorfozę niczym bohater Kafkowskiej „Przemiany” z 
człowieka w robala. Niestety, robale nie Ŝyją tylko dla swojego wnętrza, ich 
otoczenie zmuszone jest do własnych przemian i fale tych przemian nakładają 
się na siebie, tworząc czasem tsunami. Kto wie, czy właśnie przypadkiem nie 
plaŜujemy w takiej chwili na złocistym piasku. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

1. śyja jak robale i tak się zachowują... • autor: Kalina2014-07-22 19:22:33 
Masz rację Kasiu...A ilustracja do tekstu znakomicie oddaje obraz owego 
ekshibicjonisty (i wielu innych mu podobnych) z fejsbukowej ewangelii 
zacytowanej przez Ciebie  Kasiu..znaczy Babcia... Nie wiem, czy sie śmiać z 
takich tekstów ( jak ta "ewangelia") , płakać..czy omijać szerokim łukiem...ale 
dobrze wiedzieć, z czego ten świat zbudowany.....i co toczy ludzkie umysły. 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 42) 

Apartament z widokiem na morze 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Silva rerum 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 5959 razy, od 2014-05-20 
 

         Trafiła się babci atrakcja, jak ślepej kurze ziarno. Na cztery noce zostałam 
ulokowana w luksusowym apartamencie z widokiem na morze, w najwyŜszym 
budynku Sea Towers w Gdyni. Koszt tej ekstrawagancji (bez wyŜywienia i 
obsługi) znacznie przekracza babciną, skądinąd niezłą emeryturę. 

         Na starość się dziecinnieje. Uświadomiłam to sobie przed chwilą, 
porównując ceny apartamentu do emerytury, czy najniŜszej pensji. Zgroza! 
Mentalnie wróciłam do swoich dziecinnych lat, kiedy wychowywana w 
niedostatku, wszystko przeliczałam na tutki dropsów. W takiej tutce było chyba 
z 10 cukierków, kwaskowatych Ŝółtych, pomarańczowych (w czasie gdy 
pomarańcze jeszcze nie były dostępne w Polsce) i czerwonych, malinowych lub 
wiśniowych. Kiedy zapoznałam się ze smakiem normalnych pomarańczy, ze 
zdziwieniem stwierdziłam, Ŝe jest zupełnie inny, niŜ najbardziej upragnionych, 
pomarańczowych landrynek. — Nawet koło pomarańczy nie leŜały – jak się 
kiedyś mówiło. W owych czasach takŜe aromaty były siermięŜne. 

         Tutka dropsów kosztowała pięćdziesiąt groszy i dlatego przeliczanie było 
łatwe. Kiedy więc ktoś kupił jakąś rzecz, na przykład buty za 80 zł, ja 
wiedziałam, Ŝe moŜna by za te pieniądze kupić aŜ 160 tutek dropsów, w których 
znalazłabym na pewno 320 pastylek o smaku pomarańczowym. W moich 
oczach, kupowanie czegokolwiek poza pomarańczowymi dropsami było skrajną 
głupotą. Jak moŜna było na szali pragnień naprzeciwko dropsów postawić 
cokolwiek innego! 

         Zdziecinniała babcia walczy z niechcianą myślą, Ŝe owe, wydane na 
apartament pieniądze, moŜna by lepiej spoŜytkować, na przykład wydać na 
prywatną wizytę u światowej sławy ortopedy, który chociaŜby z racji ich 
otrzymania nie prychnie z pogardą: „młodsza pani nie będzie” albo „trzeba 
schudnąć” — co wprawdzie naleŜy do zasobu tzw. prawd oczywistych, ale 
powinny one zostać w kategorii stałych wyjściowych dla przedsięwzięcia, a nie 
argumentu za jego zaniechaniem (mam na myśli usunięcie bólu). Tak więc 
nieprawomyślna myśl o tym, jak moŜna by lepiej wydać owe pieniądze została, 
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podobnie jak marzenie o dropsach, odepchnięta przez zdroworozsądkową część 
mojej natury i zastąpiona wykopanym z głębi wspomnień przysłowiem, Ŝe 
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. 

         Skoro więc zostałam tak obdarowana, pozostaje mi czerpać z głębi 
wcześniej niedoznanych doznań i delektować się owym wspaniałomyślnym 
darem, niczym tutką dropsów w dzieciństwie. Jednak dropsy miały powaŜną 
przewagę nad apartamentem z widokiem na morze. Były czystą przyjemnością, 
pozbawioną stresów, poza oczekiwaniem, kiedy w tutce pojawi się pierwsza (z 
dwóch) pomarańczowa pastylka. Po cytrynowej i malinowej, czy moŜe 
nadzwyczajnym trafem będzie na początku? Tymczasem skorzystanie z 
apartamentu z widokiem na morze wiąŜe się z przewidywaniem duŜych 
babcinych stresów. Po pierwsze: zawiezie mnie tam ktoś, kto wysadzi mnie pod 
owym najwyŜszym budynkiem i zostawi samą, a jeśli nawet doprowadzi dalej 
niŜ do drzwi, w niczym mi nie pomoŜe, z braku doświadczenia korzystania z 
podobnych atrakcji. Będę więc zmuszona sama załatwiać formalności. Ale jakie 
one będą, nie mam pojęcia. Mam jakiś wydruk z internetowej rezerwacji oraz 
oświadczenie darczyńcy, Ŝe fakturę pokryto i tyle. W dodatku wśród 
nieistotnych dla mnie informacji o wyposaŜeniu apartamentu w jakiś tam 
telewizor o wymienionych parametrach oraz o długości i szerokości 
geograficznej miejsca (przyda się, być moŜe, do opracowania horoskopu i 
tranzytów na pobyt oraz podróŜ) napisano, Ŝe naleŜy wcześniej poinformować o 
planowanej godzinie przyjazdu. A ja wiem o której dojadę? Nawet nie wiem o 
której wyjadę. W dodatku podano koszt obsługi (nie wliczonej w opłacony 
wcześniej rachunek), ale nie napisano kiedy naleŜy go pokryć i komu płacić. 
Bywalcy takich miejsc nie mają z tymi rzeczami najmniejszego problemu; 
babcia zaś, wychowana została w głębokim PRL-u, gdzie najelegantszym 
dostępnym dla niej hotelem był Metropol w Płocku (chyba juŜ nieistniejący), a 
warszawskie hotele z tej racji, Ŝe jako osoba tu zameldowana nie miała prawa 
pobytu w takim miejscu, moŜliwe tylko do obejrzenia wówczas, gdy ktoś 
znajomy tu gościł. Choć z charakteru mojej pracy często jeździłam w delegacje; 
najczęściej miałam do czynienia z hotelami w powiatowych miastach, gdzie za 
zamek słuŜyło krzesło zatknięte za klamkę, a poranne ablucje dokonywało się 
wlewając wodę z dzbanka do miski, a potem wylewając do wiadra. Nic więc 
dziwnego, Ŝe w ubiegłym roku, nocując w nadgranicznym miasteczku, nie 
wiedziałam jak zapalić światło w pokoju, poniewaŜ zapalało się go nie 
przyciskiem, a włoŜeniem karty słuŜącej za klucz do pokoju w stosowny otwór 
przy drzwiach (niewidoczny z powodu ciemności). Trzeba było wiedzieć, jak 
zapalić światło – to raz; Ŝe nie naleŜy zamknąć drzwi do korytarza – to dwa, i w 
ogóle, gdzie wetknąć tę cholerną kartę, nie mówiąc juŜ o tym, Ŝe trzeba ją 
gdzieś wtykać. 

         Zaś w Dreźnie w hotelu miałam inny stres: – wychodząc w nocy do toalety 
mieszczącej się na długim korytarzu, zobaczyłam, Ŝe dostęp do niej i do 
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pozostałej części korytarza blokują przeszklone drzwi przeciwpoŜarowe. Jak je 
otworzyć, to jest pytanie? Zablokowane na amen, otworzyć klamką nie daje się. 
Na szczęście przechodził jakiś Niemiec i otworzył je przyciskiem zgrabnie 
ukrytym we framudze. Wyszłam za nim, ale nie wiedziałam jak wrócić, bo po 
przeciwnej stronie takiego przycisku nie było. Na szczęście miałam ze sobą 
kosmetyczkę, więc drzwi po prostu nią zastawiłam. Potem dowiedziałam się, Ŝe 
czas przebywania poza odciętą strefą jest obliczony na ok. 15 minut; potem aby 
wejść do odciętej strefy, trzeba zgłosić się do recepcji (w koszuli nocnej zjechać 
windą kilka pięter w dół), która delikwenta wprowadzi. Jeśli komuś dolega 
Ŝołądek i nie wyrobi się w tych 15 minutach, biada mu. Dalszy ciąg nocy 
miałam stracony, bo panie, z którymi mieszkałam, teŜ chciały wyjść i ja, jako 
stary wyga, słuŜyłam im do blokowania drzwi zamiast kosmetyczki. 

         Na zakończenie pobytu obsługa hotelowa patrzyła na mnie z pogardą, bo 
kawy nalałam sobie do przezroczystej filiŜanki, przeznaczonej na herbatę, a nie 
do białej, stosownej dla kawy i w dodatku nie znałam niemieckiego, więc tylko 
wzruszyłam ramionami na pouczenia personelu. Pozostałe współtowarzyszki w 
moim wieku zrezygnowały ze śniadania wliczonego w koszt noclegu poniewaŜ 
obawiały się, Ŝe nocne emocje przeszkodzą im w zwiedzaniu i dalszej podróŜy, 
dzięki czemu uniknęły dyskomfortu samopoczucia z tytułu własnej niŜszości. 

         Jakie atrakcje czekają mnie więc w tym wspaniałym apartamencie z 
widokiem na morze? Na pewno nie delektowanie się jego widokiem, 
przynajmniej nie na początku! JuŜ wiem, Ŝe moje myśli będą krąŜyły wokół 
źródeł historycznych i socjologicznych opisujących pozycje osób niŜej 
umieszczonych w hierarchii, widzianą oczami zdobywców, eksploratorów, 
panów, wykształconej i majętnej młodzieŜy, nie mającej problemów z 
obracaniem się w świecie. Jako osoba nadmiernie empatyczna popatrzę na 
siebie ich oczami i zobaczę nie Ŝadną Ezoteryczną Babcię, a kulawą człapaczkę 
psującą wystrój nowoczesnych wnętrz. 

         Oczekiwanie na moŜliwość kupienia tutki dropsów było znacznie 
przyjemniejsze. Och, gdyby moŜna było cofnąć się w czasie i znowu zadowolić 
cukierkami! GdybyŜ moŜna było przyjemności odraczać: nie zjem teraz, 
najpierw odrobię lekcje. GdybyŜ moŜna było z odroczonego oczekiwania 
wróŜyć: jeśli nie zjem do jutra, pierwszy drops będzie pomarańczowy. Jeśli nie 
zjem przez dwa dni, dostanę piątkę na klasówce (wówczas nie było szóstek ani 
jedynek, a dwója była jednoznacznie negatywnym stopniem). Marne 70 lat, a 
tyle się zmieniło! 

         Nawiasem mówiąc, całe szczęście, Ŝe darczyńca nie czytuje moich 
odcinków — odebrałabym mu całą przyjemność z tej darowizny. 
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Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 
1. MoŜe w tej skrajnej sytuacji: )) • autor: manna (Anna Mieszczanek)2014-
07-24 14:12:02 
naleŜałoby zabrać do owego widoku na morze  jakąś drugą podobnie 
Ezoteryczną Babcię? wtedy zawsze któraś mogłaby robić za kosmetyczkę, 
gdyby pojawiła się taka paląca potrzeba. No i we dwie łatwiej byłoby szukać tej 
dziury do prądu albo czegoś równie nieoczekiwanego. Ja bym sprawdziła czy na 
propozycję (na przykład telefoniczną)  takiej opcji obsługa padnie od razu czy 
spolegliwie przyzwoli: )) 
Ten świat jest jednak full off zasadzkas: )) 

Popraw     Usuń 
2. Właśnie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-07-24 14:46:10 
Mam nadzieję, Ŝe uda mi się zabrać ze sobą podobną babcię. Niestety, w 
podobnych konfiguracjach (tak jak w Dreźnie) ja jestem zawsze tą ciut 
nowocześniejszą. Tak czy inaczej nie w realiach jest problem, ale w 
mentalności. Osoby wychowane w PRL, a wśród nich i ja, rocznik 1942 całkiem 
inaczej odbierają świat. Nie pomoŜe nam znajomość obsługi komputera na 
poziomie nawet nieco większym niŜ ogół, nie pomoŜe to, Ŝe w konsekwencji 
dajemy sobie radę w najbardziej opresywnych sytuacjach, Ŝe staramy się ciągle 
uczyć czegoś nowego (np. naprawiania domowego AGD) - brakuje nam 
wyobraźni. Nie mam wątpliwości, Ŝe znajomość zapalania światła czy 
otwierania drzwi za pomocą karty lub dostawania się toalet w Luwrze jest 
śmiesznie prosta jeśli własne myśli biegną torami współczesnych młodych. 
Przykładem moŜe być język informatyków. MoŜna było uczyć się języka 
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angielskiego na poezji Eliota i innych wielkich, Ŝeby w konsekwencji nie 
pojmować języka angielskiego czy polskich tłumaczeń informatyków. MoŜna 
było się uczyć języka rosyjskiego na przykładzie ekonomii socjalizmu, Ŝeby nie 
być w stanie zrozumieć tekstu z rosyjskiej gazety 2014 roku. Przeszkodą są 
bariery naszej wyobraźni, a świat (zwłaszcza w Polsce) nie jest przyjazny 
ludziom, którzy Ŝyją na granicach kilku epok. Generalnie rzecz biorąc pod tym 
względem w Polsce jest najgorzej, nikt nie usiłuje ludzi starszych wziąć pod 
uwagę w całokształcie tworzonego nowego świata. Nie dziwmy się więc, Ŝe 
skupiają się na rzeczach które rozumieją: kościele, spowiedzi, sumieniu, 
zabijaniu itp. Tylko ten target jest zrozumiały dla młodych pręŜnych - co 
przejawia się w ofercie handlowej dla starszych, grubszych kobiet: kiecka ze 
sztucznego tworzywa zapinana z góry na dół typu fartuch sprzątaczki.  
 

Popraw     Usuń 
3. Fakt, • autor: manna (Anna Mieszczanek)2014-07-24 23:46:03 
czasem te bariery własnej wyobraźni bywają męczące. Ale i ci młodzi mają 
swoje: )) - więc moŜe nawet  jest w tej kwestii  jakaś równowaga? 
4. Oczywiście • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-07-25 11:43:07 
Oczywiście, Ŝe młodzi mają swoje bariery wyobraźni. Niemniej to zasadnicze, 
co ich dzieli - to, Ŝe mają oni znacznie większe moŜliwości wpływania na swój 
los, chociaŜby z powodu sprawności fizycznej. Ja jako osoba młoda nie 
przejmowałam się tak bardzo tym, czym przejmuję się dzisiaj. Musiałam 
załatwić jakąś sprawę urzędową - wsiadałam do tramwaju czy autobusu i 
jechałam. Musiałam postać w kolejce - to stałam. Teraz godzinami usiłuję 
dodzwonić się do Urzędu Skarbowego przysyłającego mi jakieś niesłuszne 
wezwanie do zapłaty i tak przez trzy dni. A termin nieubłaganie się zbliŜa. Przed 
rowerzystami na chodniku czy kierowcami na jezdni mogłam zabezpieczyć się 
odskakując na bok itp. To sprawia, Ŝe rzeczy, które kiedyś nie stanowiły 
problemu, nagle urastają do rangi najwyŜszej, zwłaszcza, Ŝe starsi ludzie stali się 
przezroczyści, niewidoczni -patrzy się przez nich, chyba, Ŝe zawadzają komuś, 
kto porusza się szybciej. Czasami się ich rozjeŜdŜa po prostu. Nie chcę 
narzekać, bo jakoś przystosowuję się do nowych warunków, ale pisząc ten 
odcinek chciałam skłonić kogoś do innego spojrzenia na otaczający go tłum i na 
innych ludzi. 

Popraw     Usuń 
5. To prawda, • autor: manna (Anna Mieszczanek)2014-07-25 12:22:09 
Ŝe młodzi ludzie mają cudowna sprawność fizyczną. Ale za to my - o wiele 
większą duchową jednak. Więc trzeba ich ta siłą ducha traktować: )), czasem z 
buta: )) 
 
Ja im czasem ciut zazdroszczę ale teŜ często naprawdę współczuję, kiedy 
obserwuję w jaki sposób ci młodzi są  "rozjeŜdŜani". Przez system. I nie chodzi 
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mi o kwestie największe, takŜe te codzienne - oni w tym Ŝyją i przystosowują 
się nieustająco, bo inaczej wypadają z gry. Na przykład: kiedy moja młodsza 
córka zaczęła studiować, okazało się, Ŝe juŜ nie będzie miała papierowego 
indeksu, wszystko jest zapisane w magicznym uniwersyteckim systemem usos, 
którego wyroki były niepodwaŜalne. Wpisał, Ŝe nie zaliczyła, to rok trzeba było 
odkręcać, Ŝe jednak dostała 5. No i wciąŜ jej pokazywał ten usos ile punktów 
jeszcze brakuje albo ile ma ponad normę roczną i trzeba było szukać zajęć, które 
"są warte' dokładnie tyle punktów, ile usos zaŜąda l- horrory jak dla mnie. 
Myśmy szły do jakiejś pani Marysi w dziekanacie i pani Marysia - jak miała 
dobry dzień: )) - odkręcała, pomagała. Oni Ŝyją w poczuciu, Ŝe są tylko 
trybikami w jakiejś maszynerii.   
 
Duchem ich trzeba, naprawdę: )) 
Nas zresztą teŜ: )) 

Popraw     Usuń 
6. ...a co z zapachem morza..szumem fal ? • autor: Kalina2014-07-25 18:00:31 
...no, nic nie napisałaś o morzu...o wodzie ..o zapachu morskiej bryzy..Z takiego 
wysoka widziałaś pewne cały wszechświat przecieŜ.. Rozumiem, Ŝe trudności z 
poruszaniem były przeszkodą w swobodnym poruszaniu, bo nie wątpię, Ŝe w 
końcu opanowałaś "klucz" do drzwi wyjście/wejście...ale czy byłaś na 
plaŜy?...czy ktoś Ci moŜe pomógł , jednak? Pytam, bo mieszkasz w duŜym 
mieście oddalonym o setki kilometrów od morza  i wypad nad wielką wodę, to 
jednak jakaś atrakcja...dla mnie liczy się zapach i szum  fal morskich..mogę 
godzinami wsłuchiwać się w niego i wpatrywać w wodę..dziwne mnie  wtedy 
myśli nachodzą.  Tęsknię co roku za tymi doznaniami ale dopiero w tym roku, 
od bardzo dawna udało mi się doświadczać bliskości z morzem....aŜ 10 dni :D , 
z tym, Ŝe miałam full obsługę, więc trochę i komfortu więcej...A jak czułaś się 
na takich wysokościach..podobno odczuwa się falowanie..nigdy nie miałam 
okazji być w mieszkaniu tak wysoko! No, kiedy spojrzałam na na zamieszczone 
zdjęcie pomyślałam...o! to dobre miejsce dla Smoka  :D...ale tam, gdzie byłam, 
był równie cudowny widok na morze.. Mam jednak szczęście...ominęło mnie 
zmaganie z "nowoczesnymi" gadŜetami, no, oczywiście oprócz normalnych 
wygód. MoŜliwe, Ŝe niebawem wybiorę sie w pobliŜe Warszawy..i będziemy 
mogły się spotkać ..pogadać? 
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(wzięłam pod uwagę godz. 15,00 – początek doby hotelowej) 

 

         Saturn choć nieco rozluźnia koniunkcję, dalej tranzytuje Marsa – stary 
drań pognębia młodego drania w 8 domu. Ale tranzytujący Mars juŜ go goni i 
właśnie wchodzi do Skorpiona; to dopiero będzie się działo, kiedy obydwaj się 
sprzymierzą! MoŜna mieć problemy s seksem (mnie juŜ to nie dotyczy) ale i z 
młodzieńczą energią, tłamszoną przez prawo i porządek (oraz sprawiedliwość) i 
właściwym rozumieniem tego, co tajne i dostępne niektórym wybranym. 
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Właśnie to mój problem: Czasami jestem stara, czasami młoda i 100 zł nagrody 
temu, kto znajdzie właściwą definicję! Bo stary ciałem, młody duchem, nie 
oddaje złoŜoności i skomplikowania problemu. Upupia go tylko: sprowadzając 
do wizji pewnego geniusza. Ten cholerny Mars w dodatku działa w trygonie z 
Chironem na ascendencie; współpracują ze sobą jak Pałac z Pacem albo Pac z 
Pałacem. Nie wiedzą, za co się biorą; toŜ feministka Ceres (ale nieobliczalna 
jeśli chodzi o własne dzieci) w odwecie zaśnie na zimę i nie będzie chciała 
produkować tego, co zdaniem ogółu powinna produkować. Pewien brodaty 
Neptun w kwadraturze do mojego urodzeniowego stellum nie zechce 
współpracować z tą feministyczną suką, a kontrowersyjny Chiron na 
ascendencie (wspierasz kogoś mimo swej woli, bowiem sąd cię do tego 
zobowiązał) trygonowato wymusza współpracę z Jowiszem. Jowiszowy tatuś się 
kłania i dba o to, Ŝeby mamuśka nie poczuła powiewu wolności, choć skłania ją 
do obliczeń i przewidywań. I nieszczęsna mamuśka konfabuluje, co by było, 
gdyby synuś był córeczką albo córeczka synusiem. 

         Wenus koniunkcją traktuje KsięŜyc i rzeczona mamuśka niczym młódka 
pakuje walizkę w zwiewne ciuchy, niezbyt stosowne do jej wieku. Gdyby 
mogła, inwalidzkie kule oblepiłaby kolorowymi kwiatkami i motylkami czy 
podobnymi motywami przywołującymi pamięć chwil, gdy była o 60 
kilogramów historii wstecz. 

         Do tego miesza się Merkury zmuszając babcię do artykułowania swoich 
poŜałowania godnych dywagacji w koniunkcji z nadmiarowym Jowiszem. Nie 
stworzyłaś Babciu wielkiego dzieła – opisuj więc to co jest Tobie dostępne bez 
większego trudu. „Ulisses” Joyce`a został juŜ napisany, Kafka zagospodarował 
twoje młodzieńcze fascynacje, literacki kierunek realizmu magicznego wymyślił 
ktoś inny, a PRL-owską : „Sierotkę” wydawcy uznali za „majtkowy gatunek”. 
Tylko, niestety, pensjonariuszki Domów Opieki fascynuje to babcine dzieło. 
Mimo nacisków Jowisza nie umiem pisać jak Isabel Allende, codziennie od 9 do 
19-ej, z wyjątkiem niedziel i świąt; po trzech godzinach w transie muszę 
odpoczywać dwa dni. Trzeba napisać co najmniej 10 ksiąŜek, Ŝeby jedna miała 
szansę – takie panuje przekonanie. No i Ŝeby wydawca miał z czego wybierać. 

         No, a to, co niesie chwila…KsięŜyc juŜ tranzytował Plutona, babcia 
odpuściła sobie zmartwienia niedostosowania do bieŜących wymogów Ŝycia 
hotelowego w Polsce. Zostało zapisane, minęło. Koniunkcja Jowisza i Słońca w 
trygonie do urodzeniowego stellum niesie chwilowe nadzieje tuŜ przed 
niemiłym spotkaniem z wrednym Plutonem. Wygląda, Ŝe nawet Uran będzie 
Ŝyczliwy i Babcię nie spotkają niemiłe doświadczenia z hotelową techniką. 

         Reasumując : trygon urodzeniowego Słońca z tranzytującym Słońcem i 
Jowiszem niesie perspektywę miłych chwil i nie naleŜy tego zapeszać. MoŜe to 
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jeszcze trzeba potwierdzić kartą Tarota. Ale postawię go późnym wieczorem, 
gdy podobno energii plączących się w przestworzach jest mniej. 

         Na wszelki wypadek, jak ten pasaŜer nieszczęsnego lotu, zamieścił fotkę 
strąconego samolotu (tak mi się gdzieś tłucze: „Płynął buk przez Bug, dałby 
Bóg, Ŝeby buk nie wpadł w Bug”) zostawię swój aktualny wizerunek ezo-babci: 

 

I teraz karta Tarota na podróŜ w dniu 27 lipca 2014. Tasuję, tasuję 6 razy, 
przekładam i juŜ! 2 Monet. Na obrazku niedorostek Ŝongluje dwiema monetami 
tworząc znak nieskończoności. 
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         Wojciech Jóźwiak pisze, Ŝe: „dwójka monet wyraŜa ideę zjednoczenia 
przez wejście do nadrzędnej struktury”, astrologicznie odpowiada jej Jowisz w 
KozioroŜcu. A więc odbywając tę podróŜ wpasuję się w jakieś hierarchiczne 
układy wykraczające daleko poza sam jej przebieg. Hm… Nie jestem pewna czy 
to mi odpowiada. Będąc elementem cudzych planów nie mogę odpowiadać za 
przebieg swoich. 

         Alicja Chrzanowska w ksiąŜce „Sekrety małych arkanów” precyzuje 
bezlitośnie: „dodatkowe korzyści materialne” oraz: „trzeba brać pod uwagę 
zmienność losu oraz zwodnicze obietnice i zobowiązania finansowe”. 

         W rozwaŜaniach Witolda Suligi 2 Monet jest kartą podobną karcie „Świat” 
WA, wyraŜającą ambiwalencję faktu, Ŝe los jest zmienny. Królem Ŝycia jest ten, 
kto się z tą zmiennością pogodził. Jednak w opisie do jednej z pierwszych 
swoich talii ujmuje to tak:„Zachwianie dotychczasowej równowagi. WytęŜona 
praca przerywana okresami lenistwa. Zmienna amplituda uczuć, wiary w wyŜsze 
wartości, do których wraca się jedynie w chwilach niebezpieczeństwa, biedy, 
zwątpienia. Kłopoty w kontynuowaniu rozpoczętych prac. Nękający problem, 
który nie jest chwilowo najwaŜniejszy.” 

         PoniewaŜ diabeł tkwi w szczegółach ciekawi mnie jak zrealizują się w 
praktyce te niewątpliwie słuszne twierdzenia. Zwłaszcza to: 

Nękający problem, który nie jest chwilowo najwaŜniejszy 
Katarzyna Urbanowicz 
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         Babcie mają to do siebie, Ŝe zazwyczaj ich obawy nie sprawdzają się, albo 
sprawdzają się w całkiem nieprzewidywalny sposób. Jakaś biedna kobiecina 
drŜy na widok listonosza z telegramem przepatrując w myślach osoby, które 
mogły odejść tego świata, a gdy go otworzy, dowiaduje się, Ŝe wprawdzie nikt 
nie zmarł ani nie zachorował, ale jakaś para postanowiła się pobrać i w związku 
z tym babcia musi oddać kawałek swojego pola, który przywykła uwaŜać od 
niepamiętnych czasów za swój. 
         Podobnie było z moimi obawami — martwiłam się jak dam sobie radę w 
tym apartamencie i miałam rację, tyle, Ŝe nie z powodu jego nowoczesności, ale 
zdewastowania. Nie będę Was nudzić opisami co było nie tak, wspomnę tylko 
Ŝe kanapa składała się z osobnych części (niektóre z nich leŜały na podłodze) i 
nie dała się rozłoŜyć, koleŜanka zamiast na podwójnym łoŜu, tracącym 
stateczność pod wpływem ruchów, spała na kołdrach na podłodze, prysznic 
pozbawiony był fragmentu pozwalającego dodawać zimną wodę do gorącej, 
oberwane Ŝaluzje blokowały moŜliwość otwierania okien (wystawienie 
południowe!) i nie działała klimatyzacja (przy 35 stopniach C na zewnątrz, w 
środku zabrakło skali!). Obrazu dopełniał fakt, Ŝe szafę moŜna było otwierać 
wyłącznie widelcem. Na domiar złego ktoś, kto miał przyjść i to wszystko 
naprawić, szedł dwa dni i nie doszedł, aŜ przestał odbierać telefony. Ale widok 
na morze był i to przepiękny! 
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Na szczęście po czterech dniach przybył i wyratował mnie z opresji sponsor i 
zabrał na kolejne trzy dni do prawdziwego hotelu, mieszczącego się w dość 
niepozornym budynku, ale ze wszystkimi wygodami, łącznie z działającą 
klimatyzacją i w dodatku zaopatrzonymi w urządzenia techniczne, identycznymi 
z tymi, jakie poznałam w hotelu w ParyŜu. 
         Zrobiliśmy wycieczki statkiem na Hel i do Jastarni, zwiedziliśmy parę 
statków i kilka restauracji, w jednej z nich przedyskutowałam z kucharzem 
róŜnicę między miętą a rukolą w sałatce z krabami i arbuzem, wypróbowałam 
smaki 6 rodzajów zup rybnych, na straganie kupiłam dwie kiecki z indyjskiej 
bawełny za 1/3 warszawskiej ceny, zamoczyłam stopy w morzu no i 
wynudziłam się setnie. PoniŜej kilka refleksji na temat, co moŜna robić nad 
morzem w lecie. 
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Po pierwsze: moŜna być biznesmenem na urlopie z komórką przy uchu i palcem 
stukającym w tablet: 
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Po drugie: moŜna wykonywać zaległe zabiegi kosmetyczne: 
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Po trzecie: marudzące dziecko moŜna zawinąć w ręcznik, Ŝeby nie 
przeszkadzało 
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Po czwarte: ale moŜna mu teŜ zamówić seksistowskie lody 
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Po piąte: młodsze moŜna nakarmić w tradycyjny sposób 
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feministkom zaś pozostawić obserwację muchy na brzegu pucharka z lodami 
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MoŜna teŜ czekać, czekać, czekać… 

 

MoŜna teŜ zatęsknić za własnym łóŜkiem, własnym prysznicem i regulującymi 
temperaturę w mieszkaniu przeciągami zamiast klimatyzacji. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
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komentarze 
1. Hel • autor: Jerzy Pomianowski2014-08-05 23:41:49 
Hel warto choć raz odwiedzić, właściwie jeden raz wystarczy. Prawdziwy cud 
geologiczno-przyrodniczy. Myślałem kiedyś Ŝe jest on wystającym nad wodę 
grzbietem wzniesienia na dnie Bałtyku, a tymczasem jest to dziwny, wąski i 
długi mur o pionowych ścianach, zbudowany w dodatku nie ze skał, a z piasku. 
Podobnie  Bornholm stoi na niemal pionowym cienkim słupie sterczącym z dna 
morskiego. 
Na Helu jest sporo nietypowej dla Polski roślinności, np kolorowe mchy, w tym 
mech islandzki (płucnica islandzka). 
Zaś wczasowicze są typowi dla WybrzeŜa. MoŜna tam odnieść wraŜenie Ŝe 
typowy Polak jest zaŜywnym, łysawym jegomościem po czterdziestce. 

Popraw     Usuń 

 
2. Kasiu, gratuluję Ŝyłki... • autor: Ela Bazgier2014-08-06 09:09:22 
Kasiu, gratuluję Ŝyłki reporterskiej! świetne zdjęcia :)) ja Hel bardzo lubię i 
chętnie tam wracam przede wszystkim, Ŝeby obejrzeć foki (nieustannie mnie 
bawią i śmieszą) i wrzucić coś na ząb w Maszoperii. Ale oczywiście nie w pełni 
sezonu ;) 

Popraw     Usuń 
3. Jeszcze Hel • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-08-06 09:33:41 
Z Helu utkwiło mi jeszcze jedno wraŜenie - bogoojczyźniane pieśni na pełen 
regulator. My Pierwsza Brygada itp. - wchodzące zresztą w dziwaczny rezonans 
z rapem obficie upiększonym stosownymi wulgaryzmami serwowanym 
niedaleko. Dobiegały  one( te prawomyślne)  z okolic jakiegoś starego bunkra, 
którego nie chciało mi się zwiedzać, a który poszli obejrzeć moi towarzysze. 
Kiedy bliŜej się przyjrzałam okazało się Ŝe obok bunkra ogrodzono siatką 
kawałeczek gruntu i sprzedawano tam rozmaite militaria, głównie zaś stroje 
wojskowe lub pseudowojskowe. Po środku stała nawet mała armatka, kto wie, 
moŜe teŜ do sprzedania. Zainteresowanie publiczności było jednak minimalne, 
co świadczy o tym, Ŝe jesteśmy jak najbardziej nastrojeni pacyfistycznie i nawet 
sąsiedztwo bunkrów nas nie podnieca. 

Popraw     Usuń 
4. Gdynia.... • autor: Achma2014-08-22 18:54:01 
Poczytałam.... i pośmiałam się.... szczerze i serdecznie. Mieszkam w Gdyni i na 
Twojej, Babciu, fotografii widać mój dom. 
Jak patrzę na te wieŜe, to mnie Ŝałość bierze. Kto takie szkaradziejstwo 
zaprojektował? I kto wykonał? A teraz dowiaduję się, Ŝe i w środku lipa... 
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Czy nudzę się w Gdyni? Nie. Mieszkając tu, mam Ŝycie zorganizowane. A 
morze codziennie rano witam z mojego balkonu :) 
Ale mim o tych mankamentów, Gdynia to fajne miasto. Polecam :) 

Popraw     Usuń 
5. Gdynia.... • autor: Achma2014-08-22 18:54:04 
Poczytałam.... i pośmiałam się.... szczerze i serdecznie. Mieszkam w Gdyni i na 
Twojej, Babciu, fotografii widać mój dom. 
Jak patrzę na te wieŜe, to mnie Ŝałość bierze. Kto takie szkaradziejstwo 
zaprojektował? I kto wykonał? A teraz dowiaduję się, Ŝe i w środku lipa... 
Czy nudzę się w Gdyni? Nie. Mieszkając tu, mam Ŝycie zorganizowane. A 
morze codziennie rano witam z mojego balkonu :) 
Ale mim o tych mankamentów, Gdynia to fajne miasto. Polecam :) 

Popraw     Usuń 

 
6. Nie byłabym • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-08-22 19:03:38 

Nie byłabym w porządku, gdybym nie podała nazwy prawdziwego hotelu. To 
Hotel Nadmorski, z pozoru zupełnie zwyczajny budynek ale standard 
zapamiętany z pobytu w ParyŜu. Na wieść, Ŝe od klimatyzacji nabawiłam się 
zapalenia płuc zaoferowano mi pięciodniowy bezpłatny pobyt, gdybym 
zdecydowała się jeszcze zatrzymać w tym hotelu. Jak na warunki polskie to 
szok! Bardzo dziękuję. To w tej hotelowej restauracji dyskutowałam z obsługą o 
rukoli i mięcie w sałatce i jako osoba niepełnosprawna zostałam mile obsłuŜona 
przy śniadaniu. Poczułam się jak w Europie! 
7. Wiem • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-08-22 19:16:32 
Wiem, Ŝe inaczej wszystko wygląda, gdy gdzieś się mieszka, a inaczej, gdy 
człowiek szykuje się na luksusy zazwyczaj niedostępne. Uwierz mi Achmo, Ŝe 
w latach sześćdziesiątych mieszkałam 2 lata w Gdańsku i tylko raz byłam na 
plaŜy - w listopadzie! Wówczas tam pracowałam, mieszkałam i borykałam się 
ze zwyczajnym Ŝyciem. Nie oczekiwałam od Ŝycia w PRL-u niczego dobrego. 
Tym bardziej przykro, Ŝe gdy zostałam na 4 dni turystką wystawiono mnie do 
wiatru i paskudnie oszukano. Poczułam się zdołowana, jak nigdy nie czułam się 
ani we Francji ani w Holandii. 
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         W mediach panują mody na róŜne kampanię. Niektóre przemijają szybko, 
inne tłuką się miesiącami, a nawet latami po ludzkiej świadomości, wywołując 
erupcje wynaturzonej energii. Zazwyczaj gniewu i pogardy, raczej przeciwko 
komuś niŜ za czymś. KaŜda tego rodzaju akcja nawołująca do (niewątpliwie 
albo wątpliwie) czegoś słusznego przeradza się po jakimś czasie w kampanię 
przeciwko komuś, kto jest inny niŜ poŜądany wzorzec. Inaczej myśli, inaczej się 
zachowuje, a co najgorsze w tej tendencji – inaczej wygląda niŜ my 
chcielibyśmy. Jedną z takich kampanii jest słuszne w zasadzie skłanianie do 
zwracania uwagi na zasady prawidłowego Ŝywienia i do ograniczania 
nadmiernego lub niezdrowego, wysoko przetworzonego i naszpikowanego 
chemią jedzenia; w praktyce przeradza się ona jednak w kampanię przeciwko 
grubasom. Tutaj juŜ szczupli i zdrowo odŜywiający się mogą pofolgować swojej 
prawdziwej naturze, porzucić skóry vege-baranków i z zajadłością wilczej sfory 
dorwać się do pęcin i łydek wstrętnych grubasów. 

         Media oficjalne tuszują sposób wypowiedzi, próbują czasem być 
obiektywne w ustalaniu przyczyn nadwagi znacznej liczby osób z danej 
populacji; nie dotyczy to jednak rozmaitego rodzaju wypowiedzi mniej 
oficjalnych na róŜnego rodzaju forach. Tam hulaj dusza, wszystkie chwyty 
dozwolone. Wyzwiska, obrzydzanie wyglądu, nawoływanie do społecznej 
dyskwalifikacji, utrudnienia dostępu do dóbr zdawałoby się naleŜnym 
wszystkim jak mieszkanie, praca, ochrona zdrowia, nauka itp. Tylko z powodu 
wyglądu odstającego od pewnej, załoŜonej arbitralnie dla wszystkich normy. 
MY uwaŜamy, Ŝe wszyscy powinni wyglądać tak, a tak, mamy więc prawo 
zmuszać tych innych, nawet wbrew im samym, do działań w poŜądanym przez 
nas kierunku. W środowiskach tych majonez nazywa się samobójstwem. 

PoniewaŜ świat nie zawsze nagina się do naszych Ŝądań, mnoŜymy 
uzasadnienia. Wśród nich pojawia się takŜe uzasadnienia ezoteryczne. Pewna 
instruktorka fitness na widok grubaski jedzącej frytki z majonezem (nawiasem 
mówiąc stwierdziłam ostatnio iŜ na części polskich autostrad nic innego nie 
nadaje się do zjedzenia z powodu monopolu Mac Donaldsów, a majonez jest w 
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składzie wszystkich zestawów) doznająca wstrząsu podobnego widokowi 
pałaszowania nieboszczyka przez dzikich ludoŜerców „tłumaczy” ową 
kłamliwą, leniwą, próŜniaczą, wygodnicką nieszczęśnicę: „Zanim problem 
(choroba, nadwaga, etc.) pojawi się w ciele, najpierw pojawia się w 
duchu/duszy/ciele astralnym. To, co widzimy, jest tylko lustrem dla problemu w 
nas samych. Jeśli widzę grubasa to wiem, Ŝe ma problem na wewnętrznym 
poziomie… Grubasy mogą na tysiące sposobów to maskować, ale tak na prawdę 
to głęboko poranieni ludzie, z dysharmonią i przerośniętym, rzekłabym 
„roztytym” ego.” 

MoŜe i w tym jest trochę racji. Jedni obsesyjnie jedzą, inni obsesyjnie nie jedzą. 
Jedni obsesyjnie naprawiają świat, inni ograniczają się do wymyślania mu 
brzydkimi słowami. I co z tego? Wszystko jest w porządku, dopóki nie wstąpi w 
nas kaznodziejska pasja i niesieni pragnieniem ukazania światu jacy to jesteśmy 
ok., zaczynamy oceniać innych. 

         Jung podobno stwierdził, Ŝe rozumienie jest trudne, dlatego większość 
ludzi ocenia. To prawda. Ponadto ocenianie – jako produkt uboczny – podnosi, 
przynajmniej chwilowo, samoocenę. Jest więc ulubionym zajęciem rozmaitych 
ezoterycznych paniuś, których mamusie komentowały wygląd telewizyjnej 
dziennikarki, biorącej udział w powaŜnej, politycznej dyskusji; one same zaś, 
nawykłe do fraz: „O, popatrz, jak to pudło wygląda, co ona na siebie włoŜyła, 
wygląda jak bufetowa, handlara bazarowa, prostytutka, stara krowa, głupia 
gówniara (niepotrzebne skreślić). Ezoteryczna paniusia uŜywa do tego 
psychologiczno-ezoterycznego słownika: odrzucenie siebie, brak spełnienia, 
ucieczka od swoich emocji, otaczanie ich tłuszczem, infantylizm, karma, 
przepływ energii, czakry, ciało astralne itp. W podtekście naleŜy rozumieć, Ŝe u 
krytykującej wszystko to jest w najzupełniejszym porządku: czakry świecą 
poŜądanym kolorem, aura jest kryształowej przezroczystości i pełna światłości 
niemalŜe boskiej, a trudności, wyłącznie karmiczne (wszak nie odpowiadamy za 
swoich przodków!), które się pojawiają, są systematycznie i w sposób 
modelowy przepracowywane (cokolwiek by to znaczyło). 

         Zakres naprawiania w innych ich wad jest jednak ubogi: ogranicza się do 
tego, co jest widoczne na pierwszy rzut oka — łatwe do identyfikacji, nie 
wymagające wielkiej wiedzy i zastanawiania się. A więc najłatwiej rozprawiać 
się z czyimś wyglądem. 

         Takie postępowanie ma wieloletnią, a kto wie, czy nie wielowiekową 
tradycję. Ja tutaj, świadek czasów słusznie minionych, przypomnę kilka 
osobistych doświadczeń z dzieciństwa i młodości, kiedy ocenianie po wyglądzie 
przybierało rozmiar wyroków. 
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         W roku 1959 na pierwszym roku polonistyki poznałam śliczną 
dziewczynę, słodką blondynkę dysponującą prawdziwym „trzecim okiem” 
Prawdziwym – bo po środku czoła miała dziurę ledwo pokrytą skórą, czasem 
silnie pulsującą. Przykrywała ją grzywką, ale gdy wiatr ją czasem odwiał to 
trzecie oko przyciągało wzrok. Trzecie oko otrzymała od losu, gdy jako dziecko 
tuŜ po wojnie, w miasteczku, w którym mieszkała, wyszła przed dom oglądając 
procesję. Wierni zaczęli rzucać w nią kamieniami ze słowami: „Ty śydówico!” 
Potem, gdy wyszła ze szpitala, matka zaczęła tlenić jej włosy. Dziewczyna 
mieszkała w akademiku i któregoś ranka przewróciła się na podłogę i juŜ więcej 
nie wstała. A tak martwiła się pierwszym naszym egzaminem: ze 
starocerkiewnosłowiańskiego! Niewątpliwie zawiniła jej matka – powinna 
znacznie wcześniej utlenić córce włosy, albo nie puszczać na podwórko. Wszak 
wszyscy odpowiadamy za nasz wygląd i naszą prezentację w oczach innych. 

         W roku 1947 poszłam do szkoły podstawowej. Tam powstał problem – 
byłam leworęczna. Nauczyciele orzekli, Ŝe jeśli ktoś nie potrafi się nauczyć 
pisać i jeść prawą ręką, to jest niedorozwinięty i rodzice powinni oddawać takie 
kalekie dziecko do szkoły specjalnej. Pisać się nauczyłam, jeść do dzisiaj nie. 
Ale zaczęłam się wtedy jąkać. Leworęczność uwaŜano wówczas za kalectwo 
umysłowe i upośledzenie fizyczne. Trochę gorzej miała moja koleŜanka, Ada, 
która przeszła chorobę Heinego-Mediny. Wówczas nie było jeszcze szczepionki 
i sporo dzieci chorowało na nią. Dzieci takie (w najlepszym razie) miały 
„uschniętą” rękę lub nogę. Ada miała na cieniutkiej nodze, składającej się 
prawie wyłącznie z kości obciągniętej skórą metalową szynę z trzema 
wystającymi śrubami. Adzie bardzo dokuczano, bo była niemiła i miała złośliwy 
charakter. Nauczycielki teŜ wysyłały ją do szkoły specjalnej (choć poruszała się 
całkiem chyŜo, nawet podbiegała czasem) poniewaŜ jest kaleką, a kaleki są 
przez swoje kalectwo złośliwe i innym przykro na nie patrzeć, a mogą teŜ w 
złości wyrządzić komuś krzywdę. 

         Inny rodzaj widocznej odmienności prezentowały trzy dziewczynki, które 
pojawiły się w szkole z powodu powrotu Polaków ze wschodu w wyniku 
umowy repatriacyjnej. Miały białe włosy i czerwone policzki, mówiły z 
dziwnym akcentem, brakowało im wielu słów, a przede wszystkim nie 
wyglądały jak wszyscy uczniowie. W szkole dzieci nosiły fartuszki i bluzy 
(chłopcy) z błyszczącej granatowej podszewki, rozpinane z góry na dół, z 
przyszywanymi codziennie świeŜymi białymi kołnierzykami; nowe uczennice 
zaś miały białe fartuszki, jak kuchenne, z falbankami i na skrzyŜowanych 
ramiączkach. Obrzydliwość! Od razu było widać, Ŝe jakieś nieudane. Jak się je 
trochę poszarpało, to ramiączka albo falbanki mogły się oderwać, fajnie teŜ 
wyglądały na białym plamy z atramentu (w ławkach tkwiły kałamarze z 
codziennie przez woźną wlewanym atramentem), moŜna 
było przypadkiem czyszcząc pióro oblać takiego odmieńca. 
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         Najgorzej i najskuteczniej prześladowane szkolne odmieńce, to były dwie 
dziewczynki zwolnione z uczęszczania na naukę religii, spędzające czas tych 
lekcji na korytarzu. Problem polegał na tym, Ŝe lekcje prowadziła katechetka w 
myśl polecenia „dziateczki Duch Święty rózeczką bić kaŜe” jako, Ŝe była 
bardziej religijna niŜ nakazywał Duch Święty, uŜywała w tym celu drewnianej 
linijki. Jak bolą razy linijką po łapach, tylko ci wiedzą z mojego pokolenia, 
którzy w szkole doznali takiej kaźni. Katechetka była bardzo gorliwą kobietą i 
nie oszczędzała się, dzięki czemu kaŜde dziecko w klasie (ówcześnie 46 osób) w 
wieku od lat 5 (ja) do 14 (dzieci repatriantów nie uczęszczające wcześniej do 
polskiej szkoły) miało szansę przynajmniej dwa razy w roku pokosztować tej 
kary. Jako Ŝe katechetka najczęściej tłukła starszaków, nie umiała miarkować 
siły uderzeń i małe dzieciaki czasem parę dni chodziły z napuchniętymi palcami, 
pisząc krzywo i niewyraźnie. Nic więc dziwnego, Ŝe niesłusznie 
uprzywilejowane uczennice, które omijały spotkania z katechetką, obrywały za 
swoją niezaleŜność od niej. Nie wiedziałyśmy zresztą, i nikogo to nie 
interesowało, jakiego były wyznania. 

         Te wszystkie prześladowania, słabsze i silniejsze, dopadały dzieci za 
odmienność widoczną w wyglądzie lub na pierwszy rzut oka. Nie 
wyczerpywały one oczywiście innych moŜliwości (grubasy, okularnicy, inaczej 
ubrani niŜ wszyscy, posiadacze wszy i gnid we włosach, niezdarni, powolni, 
krostowaci itp.). W miarę, gdy rośliśmy i dojrzewaliśmy, przestawano nas bić 
linijk ą po łapach, litościwie w zamian stawiając do kąta, aŜ wreszcie, ku 
powszechnej radości wierzących i niewierzących zlikwidowano naukę religii w 
szkole. W kościele zaś z powodów zasadniczych przemocy nie było, chyba Ŝe 
czasem, w przedsionku, ale wtedy łatwiej było uciec. 

         Powrót do dyskryminacyjnych praktyk z powodu czyjegoś wyglądu, tuszy 
itp. jest powrotem do prymitywnego dzieciństwa sprzed czasów, gdy w ogóle 
zaczęto wyrabiać sobie jakiekolwiek poglądy. Dyskryminacja w imię poglądów, 
dotyczących tak podstawowych spraw jak spanie, jedzenie, wydalanie, jest 
mentalnym zakotwiczeniem się w dzieciństwie, którego nie opuściło się mimo 
tej całej karmy, czakr, aury i analizy energii pszczoły z oderwanym odwłokiem 
– co praktykuje kilka trenerek fitness. Szkoda, Ŝe jednocześnie nie trenują 
swojej zdolności krytycznego myślenia. Nawet staroŜytni Grecy dbali o 
równomierny rozwój ciała i umysłu, a my jakoś tego nie umiemy. 
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poniŜej: grubaska karmiczna z niedowładem którejś czakry: 
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       Przeczytałam niedawno na FB taki wpis. Przytaczam go z koniecznymi 
skrótami, poniewaŜ pisząca powtarzała wielokrotnie swoje słowa, pragnąc 
chyba nadać im większą moc i utwierdzić się w tym, Ŝe dokładnie oddają jej 
stan umysłu. Umysłu, a nie serca, gdyŜ owa miłość zrodziła się w jej umyśle. 

         „Wiecie co zauwaŜyłam? śe kochając osobę ze świata fizycznego 
wyhodowałam sobie taką Tulpę - Martemidę, która jest przyklejoną do mnie 
rozkoszą i błogostanem i jest bardzo realistyczna. Póki co nie ma swojej 
inteligencji, potrafi tylko mówić o tym jak bardzo mnie kocha, ale na zawołanie 
wywołuje u mnie uczucie błogości, rozkoszy, błogostanu. Tak naprawdę 
pomyślałam, Ŝe ludzi ze świata zewnętrznego moŜna kochać , ale trzeba ich 
traktować z dystansem i nie moŜna ich wynosić na piedestał, bo oni mogą Cię 
zniszczyć, mogą się na Tobą znęcać itp., a taka Tulpa jest czystą miłością, 
radością, rajem na zawołanie i jak będę nad nią pracować to będzie coraz 
mądrzejsza, a jak się zbuntuje i oddzieli ode mnie to mogę stworzyć jej kopię, bo 
posiadanie Tulpy , która cały czas się do mnie przytula i wywołuje we mnie 
uczucie błogostanu jest na obecnym etapie dla mnie tak banalne, Ŝe nie wiem jak 
moŜna tego nie odczuwać. Miłość trzeba znaleźć w środku, a nie na zewnątrz. 
Wiadomo, ze kaŜdy marzy o tym, aby znaleźć miłość w świecie zewnętrznym, ale 
trzeba ją mieć najpierw w środku tak , aby była z Tobą przez 24 godziny na dobę 
i była z Tobą zawsze, bo jak będziemy jej szukać na zewnątrz, a nie wewnątrz to 
moŜemy się doprowadzić do zniewolenia, a miłość w świecie zewnętrznym sama 
przyjdzie w odpowiednim czasie, ale trzeba cały czas znać swoją wartość i ludzi 
fizycznych traktować z dystansem i nie moŜna ich wynosić na piedestał i robić z 
siebie ich niewolników. 

         A moja Tulpa naprawdę moŜe być moją łączniczką ze światem astralnym 
jeśli będę nad nią pracować i tak naprawdę to marzę o tym, Ŝeby mieć kochankę 
z którą będę połączona jedną świadomością, bo oddzielna kochanka moŜe ode 
mnie odejść, moŜe się nade mną znęcać... Jak jest przy mnie to jest fajnie, ale jak 
jej nie ma to nie mogę rozpaczać”  
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         Wokół tej wypowiedzi rozgorzała dyskusja, czy jej autorka jest chora, czy 
coś brała, czy po prostu jest wystarczająco silna, Ŝeby swoje pragnienia i 
marzenia obracać w rzeczywistość. Śnić świadomy sen na jawie po prostu. 
Jednak te dociekania raczej mnie nie interesują. Wyraźnie widać obawę autorki 
wypowiedzi, Ŝe rzeczywisty obiekt miłości „moŜe się nad nią znęcać”.  
Wymyślona Martemida (czy moŜe ma coś wspólnego z Artemidą, grecką 
boginią łowów( http://pl.wikipedia.org/wiki/Artemida), charakterystyczną cechą 
kultu której było okrucieństwo? Jak moŜliwe jest więc, w ucieczce przed 
doznawaniem okrutnego traktowania, poszukiwanie miłości ze strony istoty z 
natury okrutnej? Ciekawe w tym wszystkim jest przekonanie, Ŝe pozbawienie 
obiektu „miłości” okrucieństwa, a dalej idąc, wolnej woli, sprawi, Ŝe będzie 
idealnym obiektem miłości, nie zaskakującym niczym złym. Autorka wpisu to 
potwierdza, pisząc wręcz o „przytulaniu się”, co sugeruje, Ŝe oczekuje 
wyłącznie swego rodzaju „misiowatości” – czułości istoty pozbawionej innych 
atrybutów poza tą zdolnością. 

         Prawie kaŜdy z nas, będąc dzieckiem, miał wyimaginowanych przyjaciół, 
a dorastając, w wyobraźni przywoływał na świat idealnych kochanków i 
kochanki. Istoty te, jakkolwiek pozbawione własnej woli, zawierały czasem 
zaląŜki prawdziwych ludzi, spotkanych ale raczej niedostępnych. W naszych 
marzeniach przejawiało się dąŜenie do sterowanie światem, moŜliwość 
wpływania na niego i na innych, bez ponoszenia tego kosztów. Autorka wpisu 
idzie jednak dalej. Precyzuje: 

         „… męŜczyzna moŜe mnie ranić, nie mogę robić czegoś wbrew sobie. 
Muszę być niezaleŜna od czynników zewnętrznych. MąŜ moŜe mnie zdradzić i 
będę płakać, a taka Tulpa jest zawsze przy mnie, nie rozumiecie, Ŝe ona jest 
tarczą ochronną przed światem? Mam na Was wyjebane, idę się zanurzać w 
moim błogostanie. Nie wiem, co Wam to przeszkadza. Widzę, Ŝe wszystko, co 
dobre w moim Ŝyciu spotkało mnie dlatego, Ŝe zbuntowałam się przeciwko innym 
ludziom i poszłam swoją drogą, jakbym słuchała ludzi to do tej pory bym ciągle 
płakała. Bo wszelki ból powstaje tak naprawdę dlatego, Ŝe słucham ludzi, a jak 
postępuję w zgodzie ze swoją prawdziwą wolą to dostaję się do raju… cięŜko mi 
było funkcjonować jak uzaleŜniłam się od osoby fizycznej , a Tulpa mi ułatwia 
funkcjonowanie.” 

         Jej celem nie jest wpływanie na kształt świata, a całkowite uniezaleŜnienie 
się od niego. Taka osobista autarkia. UwaŜa ją za moŜliwą i poŜądaną. Nie 
przeraŜa jej, Ŝe wyraŜony w dyskusji czyjś głos przedostatnie zdanie przypisuje 
Trynkiewiczowi, na tyle rzeczywistość jej nie interesuje. Z rzeczywistością 
wzięła rozbrat. 

         Pora juŜ odejść od marzeń nieszczęśliwej dziewczyny i zastanowić się nad 
tym, skąd bierze się ta fascynacja urojonym światem miłości. 
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         Jako zjawisko, miłość jest zdecydowanie przereklamowana i Ŝyjąc wiele 
lat odkrywa się ciągle na nowo, Ŝe wprawdzie istnieje, jednak wygląda zupełnie 
inaczej, niŜ większości ludzi się wydaje. Ba, u schyłku Ŝycia widać wyraźnie, Ŝe 
to w niej, co kiedyś niedoceniane, wątpliwe, chwiejne, bolesne, kontrowersyjne, 
stanowi najwaŜniejszą jej część, tę, która pozostanie z niej na zawsze. 

         Zacznijmy od miłości rodzic/dziecko i dziecko/rodzic. Jak bardzo obrosła 
róŜnymi przesądami, jak bardzo podatna jest na skrzywienie widzenia, 
optymistyczne przegięcie! Czasami dziecko bywa potworem, juŜ bardzo 
wcześnie objawi to lub pokaŜe później. Jak jednak kochać potwora? Nie moŜna 
przyznać się do braku miłości, do niezdolności okazywania jej, do poczucia, Ŝe 
w Ŝyciu są inne, waŜniejsze niŜ miłość sprawy. Potwora więc maluje się taką 
farbą plamoodporną, ruch gąbki i nie ma śladów, zacieków, rys. Czasami tylko 
jakieś pobite dziecko trafi do szpitala, czasami trafi się matka Madzi lub 
właścicielka beczek po kapuście. Albo nieszczęsna matka wspomnianego 
Trynkiewicza. 

         Rodzicom nie jest lekko, łatwo i przyjemnie kochać dziecko. Miłość do 
niego w pierwszych miesiącach Ŝycia jest instynktem, czasami głupawym. 
MoŜna się o tym łatwo przekonać, gdy do kilku lat po porodzie usłyszy się w 
pobliŜu płacz dziecka. NiezaleŜnie od tego, co się zrobi, kaŜda matka zna to 
uczucie owczego pędu – gdzieś lecieć, coś zrobić, bo dziecko płacze. Potem, w 
miarę, gdy dziecko rośnie miłość jest coraz trudniejsza, a apogeum trudności 
następuje gdy staje się nastolatkiem/nastolatką. Trudna miłość zostaje do końca 
Ŝycia – czasem nie aprobujemy własnych dzieci, ich postępowania, poczucia 
moralności, ich stosunku do nas, rodziców – ale zawsze będzie to przedmiotem 
wewnętrznego bólu i zmartwień. Nie pozbędziemy się go nigdy. 

         Jednak w powszechnej opinii miłość rodziców do dziecka występuje jako 
misiowe przytulanie, głaskanie, bycie na zawołanie, radosne bycie razem 
zawsze i wszędzie. Cielesny aspekt tej miłości powoduje, Ŝe dorosła kobieta 
tworząc sobie wyimaginowaną Martemidę widzi ją niczym obiekt miłości z 
reklam macierzyństwa – słodką przytulankę, bez własnej woli i własnych 
integralnych zachowań. Jest ideałem, którego nigdy w Ŝyciu się nie osiągnie. 

         Podobnie bywa z miłością dziecka do rodziców. Długo rodzic jest jego 
całym światem ale juŜ pięcio, sześcioletnie dziecko widzi ich wady i czuje 
niesprawiedliwość, które go z ich strony czasem spotyka. Długo kształtuje się 
jego świadomość charakteru i prawdziwego oblicza rodziców, przechodzi się 
fazę buntu wobec nich, nawet nienawiści. Czasem dopiero po wielu, wielu 
latach, będąc samemu rodzicem, zaczyna rozumieć się własną matkę lub 
własnego ojca i ich uwarunkowania, stan wiedzy i dylematy. Niektórzy potrafią 
nawet spojrzeć na siebie ich oczami. Ta droga mogłaby być łatwiejsza, ale nikt 
nie próbuje uświadomić dziecka, Ŝe świat dorosłych nie jest światem 
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jednorodnym i Ŝe trzeba się go uczyć, Ŝeby zrozumieć; a zrozumieć, Ŝeby Ŝyć tu 
i teraz, bez samooszukiwania się. Po co to robić, wszak łatwiej jest 
poklajstrować, ubarwić, pokazać słodkie dzieciaczki tulące się do mamy, 
wyciągające z szafy słodycze lub mamusie troskliwie pakujące córeczkom do 
plecaka wodę mineralną (czy coś tam innego) w udowadnianiu swojej miłości 
macierzyńskiej. 

         Ta reklamowa wizja miłości niszczy nas. Nikt nigdy nie dorówna 
wyidealizowanym obrazom, a nikt nie powie nam, Ŝebyśmy po prawdziwym 
Ŝyciu ich nie spodziewali się takich słodkości. Matki mówią: dzieci mają na to 
czas, ale w istocie czasu nie mają. Za chwilę przyjdą inne problemy i wówczas 
nikt nie będzie miał głowy do przyglądania się światu i jego nauczanie. Uczyć 
go zaczną nasze dzieci inni, nie zawsze najlepsi nauczyciele. Nie oznacza to 
oczywiście, Ŝe naleŜy zapoznawać dzieci od razu ze wszystkimi „brudami 
Ŝycia”, ale trochę problemów z prawdziwego Ŝycia łatwo im wskazać. 
Przykładów mamy dookoła mnóstwo, tematów do rozmów więcej, niŜ zdołamy 
przerobić. Pozbawione takiej nauki dziecko w dojrzałym Ŝyciu jest 
kandydatem/ką na tworzenie Martemid, a w razie braku wrodzonej wyobraźni, 
czy w chęci pominięcia tego etapu, posługuje się w tym celu środkami 
zewnętrznymi, nawet chemicznymi, czasem uzaleŜniającymi. 

         Idźmy dalej w dorosłość. Zamieszanie wśród tego, co nazywamy miłością, 
powiększa się. RozwaŜamy pociąg, miłosne i bezmiłosne poŜądanie, 
dopasowanie charakterów, temperamentów i ciał, wspólnotę przekonań, klasy, 
pozycji, porządku dziobania w społeczeństwie, atrakcyjność fizyczną, wraŜenia 
dotykowe, węchowe, smakowe i estetyczne, Ŝądzę uŜycia i wyŜycia się, 
potrzebę dominacji, prowadzenia, igrania i całe mnóstwo innych parametrów. 
Pilnie studiujemy, co moŜe istnieć wyłącznie w zestawie z miłością, a co nie 
koniecznie i gubimy się w tym gąszczu. Nie przyjdzie nam do głowy, Ŝe moŜna 
kochać kogoś za samą obecność, a właściwie za przekonaniu o obecności, za 
jakieś ulotne wspomnienie, nie wiadomo czemu silne i nieodparte. Mam taki 
przykład z własnego Ŝycia. Kiedyś ktoś przy bridŜu podśpiewywał sobie 
cichutko pod nosem. Przy pewnych słowach piosenki spojrzał na mnie szeroko 
otwartymi oczami. To wystarczyło, Ŝebym cały następny dzień spędziła w 
euforii pucując trudną do szorowania wykładzinę lentex, nacierając ją płynem 
samopołyskowym (czego nigdy wcześniej nie robiłam) i prasując stertę pościeli 
i ręczników, co zawsze pomijałam pod rozmaitymi pretekstami. Stwarzając 
sobie pewną piękną wizję, postąpiłam podobnie jak autorka Martemidy, tyle, Ŝe 
jednorazowo i nieszkodliwie dla swojego Ŝycia, ba, ośmielam się twierdzić, Ŝe z 
poŜytkiem dla niego. 

         U progu lepszego świata, kiedy z racji wieku znacząco zmniejszyła się juŜ 
w mózgu ilość moich neuronów serotoninowych, dostrzegam miłość tam, gdzie 
wcześniej obawiałabym się uŜyć tego słowa. Nie jest to jakaś idealna osoba czy 
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rzecz, w Ŝadnym razie wytwór mojego „ja”, a pewien przejaw, obecny w 
spotykanych ludziach, znanych i nieznanych, w pięknie niespodziewanie 
dostępnym, zaskakującym i nieoczywistym. Istotą tego przejawu jest poczucie 
wspólnoty z kimś lub czymś, przekonanie, Ŝe rozumiemy się i Ŝe jesteśmy tu i 
teraz, dla siebie, nawet chwilowo, przelotnie, im bardziej odmienni, tym lepiej. 
Nie oczekuję podobieństw, wyłączności, błogostanu; nie konkuruję z nikim, nie 
czuję się ani dominująca ani podporządkowana, nie potrzebuję słów ani 
nazwania tego uczucia. Właśnie, uczucia. To nie jest coś, co moŜna określić 
obecnie wyłącznie prawie uŜywanym słowem „emocje”. Nie, to nie jest emocja, 
to uczucie. I nie szukam jego źródła w sobie, ale w świecie, w którym jestem. 
MoŜe w perspektywie poŜegnania wszystko wygląda inaczej, hormon szczęścia 
wydaje się banalnie prymitywny, a moŜe taka właśnie powinna być ostatecznie 
miłość i taką naleŜałoby hodować. ChociaŜ, gdy się bliŜej zastanowić, łososie 
hodowane w wydzielonych morskich stawach z przepływającą tę samą morską 
wodą i tak nie mogą się równać z tymi, Ŝyjącymi na wolności. Nawet barwą się 
róŜnią. MoŜe więc nie warto hodować miłości, dodawać jej kolorów i smaków, 
tylko po prostu ją odczuwać? Taką „z wody”, bez przypraw. NiezaleŜnie od tego 
ile bólu moŜe nam sprawić? Nigdy bowiem miłość nie jest samym bólem, ani 
samym szczęściem; zawsze tkwi w niej jakiś okruch sprawiający, Ŝe jest czymś 
innym – po prostu miłością. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

 

1. Podobną tulpą czyli... • autor: Jarek Bzoma (Jarosław Bzoma)2014-08-17 
17:45:21 
Podobną tulpą czyli egregorem jest Jezus czy Matka Boska  albo brodaty Bóg 
wyhodowani przez rzeszę chrześcijan z pragnień i tęsknot za Bogiem i idealnej 
miłości bo miłości duchowej. Dlatego tak ściśle przestrzega się kodów 
ikonograficznych i skodyfikowanych modlitw oraz wyobraŜeń na ich temat. 
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Zbiorowy egregor jest jednak znacznie groźniejszy i zaborczy niŜ zwykła 
panieńsko-młodzieńcza tulpa. 

Popraw     Usuń 

2. Tulpa • autor: Przemysław Kapałka2014-08-23 12:35:38 
A co to jest Tulpa? 

A co to jest Martemida? 

 

Popraw     Usuń 

 

3. Co to jest • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-08-23 14:27:38 

Tulpa jest czymś w rodzaju myślokształtu http://en.wikipedia.org/wiki/Tulpa, 
rodzajem "drugej" świadomości, którą ponoć moŜna kontrolować np. świadomie 
śniąc. Martemidą zaś nazwała swoją tulpę dziewczyna, którą cytowałam a 
odcinku.  
 

Popraw     Usuń 
4. dezerter • autor: bozenakonczanin2014-10-17 19:40:00 
z jakigoś pola. 
Pani Katarzyno. bez rozgłosu łupaszkowego bardzo chce napisać, jak bardzo 
cenię Pani teksty. moŜe tu mnie wojna nie dopadnie. mam 60 lat, a więc - babcia 
do babci - językiem córek - olej to droga babciu. to, co się powyrabiało przy 
okazji "Che" i bojowników róŜnych. najtrudniej kochać tych, którzy najbardziej 
tego potrzebują. serdeczności.  
5. prośba • autor: bozenakonczanin2014-10-17 19:56:31 
Pani Katarzyno. oczywiście - serdeczności. obie swoje lata mamy. prośba - 
chciałabym do Pani napisać prywatnie. nie, Ŝeby gawiedź mi przeszkadzała. 
raczej - tarabany - hałas. czy taki kontakt jest moŜliwy? bardzo proszę. 
przemyślany impuls. bardzo duŜo serdeczności. boŜena konczanin 

6. Oczywiście • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-17 20:11:58 
Oczywiście, bardzo proszę. Czy jest Pani na Facebooku? Jeśli tak, to proszę 
napisać do mnie na priva (Jestem tam "Babcia ezoteryczna") podam Pani swój 
adres mailowy. Jeśli nie, to muszę się zastanowić jak to zrobić, bo nie chcę 
adresy zbyt upowszechniać. 

Popraw     Usu 
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http://www.taraka.pl/niesluszne_kampanie_w_slusznych 
 
24 sierpnia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 47) 

Niesłuszne kampanie w słusznych sprawach 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6301 razy, od 2014-06-17 
 

         Dyskusja z naprawiaczkami wyglądu ludzkiej populacji przywołała inne 
przykłady kampanii w słusznych sprawach, które zapędziły się zbyt daleko lub 
przerodziły we własną karykaturę. W kampaniach tych interesują mnie 
zwłaszcza uzasadnienia ezoteryczne i duchowe, bowiem są one bardzo modne i 
zastąpiły uzasadnienia naukowe lub zdroworozsądkowe dominujące ongiś. 
Ponadto splatają się one psychologię naukową z naukawą i kuchenną oraz 
treściami celowo preparowanymi niezrozumiale i swoiście odlotowymi, tworząc 
konglomerat właściwy naszym czasom.  

         Na pierwszym miejscu znajdujemy ochronę zwierząt. Pisałam juŜ o niej 
w odcinku 21 o futrach – Zapieczona zaciekłość 
(http://www.taraka.pl/zapieczona_zacieklosc) 

         Ostatnio kampania dotyczyła transportu konnego do Morskiego Oka. Przy 
kaŜdej okazji padnięcia konia (co zdarza się nadmiernie często) nawołuje się do 
zastąpienia transportu konnego bardziej jego cywilizowaną formą. Przy tej 
okazji słusznych sugestii początkowo nieśmiało, później znacznie agresywniej 
zaczęto forsować pogląd, Ŝe do Morskiego Oka (jak na Mount Everest) naleŜy 
udawać się na własnych nogach i nie kaŜdy akurat musi wozić własną d… 
jakimkolwiek środkiem transportu. Stąd juŜ blisko do poglądu, Ŝe 
niepełnosprawni nie muszą akurat odwiedzać Morskiego Oka i pomysły 
zastąpienia koni wózkami akumulatorowymi czy czymś podobnym są bez sensu 
z uwagi na to, Ŝe nie kaŜdy musi oglądać co chce i być tam gdzie chce. U 
podłoŜa tej kampanii stało inne słuszne hasło sprzeciwiające się „zadeptywaniu 
Tatr”. Istotnie, wydawać by się mogło, Ŝe fakt iŜ byle kto śmie deptać po 
naszych wspaniałych najwyŜszych górach, nie kierując się przy tym 
ideologicznymi załoŜeniami, co cechowało ponoć miało turystów okresu 
Międzywojnia i Ŝe tych depczących jest wyraźny nadmiar, powinien wszystkich 
sensownie myślących ludzi skłonić do przeciwdziałania tej profanacji. Niestety, 
zdrowy rozsądek mówi nam, Ŝe póki ktoś będzie robił pieniądze na tym 
zadeptywaniu, póty Ŝadne apele nie pomogą. Ale łatwiej nawoływać, Ŝeby 
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ludzie przestali robić coś niŜ do tego, Ŝeby inni przestali na tym zarabiać, bo 
wówczas trzeba by wypłacić im jakieś rekompensaty. 

         I tak obrońcy przyrody w imię skądinąd słusznych haseł dają się zapędzić 
za jednym zamachem w ideologię dyskryminacyjną — kogokolwiek ich 
nawoływania by nie dotyczyły: niepełnosprawnych, przeciętnych zjadaczy 
chleba, miłośników spacerów na obcasach, niefrasobliwych tatusiów itp — są 
oni uŜywani jako naboje do publicystycznych dział. 

         Jednak prawdziwą kopalnią słusznych idei naprawienia świata w głupiej 
oprawie jest polityka. Czego tu się nie opowiada, jakie wynalazki tu nie są 
traktowane całkiem powaŜnie! Tylko kilka zdań zacytowanych dla nauki. 

Gatunek: horror (wpis z okazji egzekucji Jamesa Foley przez dŜihadystów) 

— "Och, och, och, straszna barbarzyńska zbrodnia! Och, och! No myślałby kto. 
Tylko ciekawe czemu nikt nie wzdycha nad tysiącami dzieci palestyńskich 
mordowanych strzałami z czołgów Ŝydostwa za amerykańskie dolary! Tu jakoś 
polska gawiedź przechodzi do porządku dziennego. Dopiero kiedy bojownicy 
walczący o uwolnienie świata od parchatej zarazy złapią jakiegoś jankeskiego, 
czy Ŝydowskiego kundla i utną mu łeb, rozlega się Ŝałosne aj-waj.... Przykro mi, 
Ŝe tak napiszę, ale po latach przemyśleń dochodzę do wniosku, Ŝe nie ma innej 
rady, jak wytłuczenie Ŝydostwa co do ostatniego. Jeśli ludzkość ma przetrwać na 
tej planecie i rozwijać się jako gatunek, to musi zoperować ten nowotwór 
złośliwy ze swojego organizmu. W przeciwnym razie zginiemy bezpowrotnie i 
za 100 lat nie będzie juŜ ludzi. Tylko oni będą pławić się w luksusach i kilkaset 
tysięcy słuŜących do skakania wokół nich!... czy to Ŝycie jakiegoś Polaka, czy 
Europejczyka zakończyło się na tym filmiku? Ani mnie to ziębi, ani grzeje. A 
nawet jestem zadowolony, bo znielubiłem Jankesów podczas mojej 23-letniej 
emigracji tam. To ludzie hardzi, pyskaci i bezczelni. MoŜe nie trzeba ich 
wykańczać, ale przydałoby się tam postawić na kaŜdym rogu boksera (najlepiej 
ruskiego), który lałby w mordę kaŜdego przechodnia. Tak na wszelki wypadek. I 
dla wzbudzenia pokory, bo tego nie mają za grosz..." 

Gatunek publicystyka nielogiczna 

— Ruch społeczny tzw. „Nowa Polska”. Rzecznik R.S. NOWA POLSKA – 
Kazimierz z Kęt – „husarz” oświadcza: „Jestem autorem wyŜej wymienionej 
konstytucji. PS: Konstytucja NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA – cena 50 
złotych.” (Nawiasem mówiąc podoba mi się pomysł, Ŝeby konstytucję 
sprzedawać, a nie bezpłatnie udostępniać kaŜdemu, komu się zachce. Wówczas 
nikomu nie moŜna będzie zarzucić, Ŝe nie przestrzega prawa – odpowie, Ŝe z 
powodu złej sytuacji materialnej nie stać go było na zakup tejŜe. JednakŜe bez 
wyłoŜenia 50 zł nie mogę się dowiedzieć jak NP zamierza odebrać partiom 
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władzę i przekazać ją całemu narodowi i w ogóle jakie ma pomysły na naprawę 
świata) 

- Niejaki Stefan Michał Dembowski, lider stowarzyszenia „Demokracja USA” 
który inicjuje akcję „Palimy Gazetę Wyborczą” szczycąc się iŜ w swojej 
łaskawości „nie powiesimy Michnika”. Wydaje mu się, Ŝe najlepszym 
sposobem na propagowanie demokracji jest palenie czegoś, co nam się nie 
podoba – ale mogę się mylić. Interpretatorki idą dalej, uzasadniając zresztą swój 
pogląd zgoła ezoterycznie: „Jeszcze nie ma kraju, w którym demokracja 
zadziałała by korzystnie i była dobrem dla ludzi. KaŜde słowo ma swoją treść i 
związaną z tą treścią energię, a słowo demokracja jest energią demo - kracja. 
Demo - n + kreacja. Tworząc demokrację uŜywamy takich energii” 
(demonicznych energii, mam rozumieć). Kłania się nieznajomość łaciny i 
wybiórczość materiałów: powołuje się na Wikipedię w związku ze znaczeniem 
słowa „demon”, ale juŜ nie ze znaczeniem słowa „demos” od którego nazwa ta 
pochodzi. Oczywiście najwyŜsze dobro dla ludzi prezentuje zapewne dyktatura, 
zdaniem tej ezoterycznie nakierowanej osoby. Pisze ona: „Myślę, Ŝe w narodach 
słowiańskich przydali by się tacy dyktatorzy i do tego o takiej świadomości Ŝeby 
wyjść ponad podziały naszego narodu jako całości i zbudować jedność między 
Słowianami a dla wszystkich nas wyszłoby to na dobrze. Bylibyśmy siłą 
decydującą o nas jak grupie etnicznej... Ja uwaŜam, Ŝe nie ma złych dyktatorów, 
bo jest to stanowisko mające konkretny cel” I masz babo placek! Słuszne i 
chwalebne zainteresowanie Słowiańszczyzną i rodzimowierstwem, jako 
poszukiwaniem swoich korzeni, owocuje taką zepsutym i zarobaczonym od 
zarania płodem. 

         Jeśli komuś się wydaje, Ŝe pewien pan w muszce stanowi extremum, to 
bardzo się myli. 

         Ale zostawmy na boku politykę i zasób bredni, które tworzy. Inną 
dziedziną, w której szczytne cele unicestwia wykonanie jest sfera kulinarna. To 
znaczy tzw. zdrowego Ŝywienia. Czego tam nie ma! Prawdziwe pomieszanie z 
poplątaniem. Niewątpliwie słuszne zalecenia Ŝywieniowe, pomieszane z 
przesądami czy wręcz szkodliwymi zaleceniami, prezentacja nowych produktów 
i nowych potraw z wykorzystaniem bałamutnych opisów i pochwał na wyrost. 
Przeciętna kobieta, zwłaszcza taka, która nigdy w swoim Ŝyciu nie gotowała 
posiłków dla całej rodziny, a czasem zmuszona była gotować z uwzględnieniem 
odpowiedniej diety nie pojmie tego wszystkiego i będzie się miotać od jednego 
obrzydlistwa do drugiego, nie chcąc w dodatku przyznać się przed sobą, Ŝe 
uwierzyła jakiejś bzdurze. Pół biedy jeśli przepis wypróbuje na sobie, a nie poda 
go gościom jako modną nowość! 

         Sięgam pamięcią do lat słusznie minionych i napotykam takŜe przesądy, 
ale poniewaŜ mniej produktów spoŜywczych było dostępnych, mniejszy był 
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zakres moŜliwego doradzania lub odradzania. Wygłodzeni po II wojnie 
światowej ludzie nigdy nie przyjęliby za prawdziwego twierdzenia, Ŝe 
nadmierne spoŜywanie słoniny czy chleba (a zwłaszcza białych bułek 
stanowiących pewien luksus) moŜe być szkodliwe. Za to twierdzono, Ŝe 
szkodliwe jest jedzenie pomidorów, które mają rzekomo działanie rakotwórcze. 
Wcinano więc taki rarytas jak paprykowaną lub wędzoną słoninę z kwaszonymi 
ogórkami lub kapustą. Witaminy zaŜywano w postaci napoju z droŜdŜy (nikt ich 
nie „zabijał” wrzątkiem), a słabowitym (anemicznym) dzieciom serwowano 
siekaną surową wątróbkę lub kazano pić świeŜą krew zwierzęcą kupowaną u 
rzeźnika lub w ubojni. 

         Wielu warzyw nie znano. W lecie w roku 1966, gdy mieszkałam i 
pracowałam w Olsztynie przyjechałam na delegację słuŜbową do Warszawy i tu 
kupiłam cały kilogram papryki. Siatki na zakupy wówczas uŜywane miały oczka 
jak w rybackiej sieci i wszystko było przez nie widać. Nim doszłam ze stacji do 
domu nie mogłam się opędzić od tłumu podąŜającego za mną i dopytującego: co 
to jest, jak się to je, ile kosztuje i gdzie kupiłam. Ja znałam wcześniej paprykę 
mroŜoną — kupowałam ją w kartonowych pudełeczkach mieszanki 
importowanej z Węgier. W skład tej mieszanki oprócz krojonej papryki i innych 
warzyw wchodził kawałek czegoś niewielkiego z czarną skórką. W encyklopedii 
przeczytałam, Ŝe nazywa się to bakłaŜan. W mieszance był zawsze tylko jeden 
kawałek i ja na niego polowałam. Nie wiem czy przypadkiem moja aktualna 
miłość do bakłaŜanów nie bierze się właśnie z tamtego polowania. 

         Ale wracając do przesądów. Czytuję, Ŝe soda jest dobra na wszystko, a 
zwłaszcza na zgagę (to nic, Ŝe ma działanie Ŝrące i przenika w głąb kaŜdej 
tkanki); Ŝe herbaty nie naleŜy pić z cytryną, bo pod jej wpływem zmienia się w 
truciznę; Ŝe najlepszym lekarstwem na biegunkę jest coca-cola, bo wyŜera 
bakterie i rozpuszcza je (czy to nie echa starej reklamy, nie pamiętam juŜ czego, 
gdy coca cola rozpuszczała skorupkę jajka); Ŝe wszystkim nam szkodzi mleko i 
gluten (podobno nietolerancja glutenu obejmuje jedynie 3% populacji, jak jest z 
mlekiem, nie wiem), Ŝe mleko nie szkodzi jedynie genetycznym potomkom 
koczowników (zapewne ja do nich naleŜę, bo mnie nie szkodzi) ale za to 
szkodzi im gluten (mnie teŜ chyba nie szkodzi, widać mam teŜ coś 
genetycznego z rolników), Ŝe pijąc napar z dziurawca nie naleŜy wychodzić na 
powietrze w słoneczne dni, bo dziurawiec uczula na słońce, a w dni pochmurne 
teŜ, jeśli długo się przebywa poza pomieszczeniami zamkniętymi; Ŝe najłatwiej 
schudnąć nawet obŜerając się, pod warunkiem, Ŝe je się tylko w ciągu kilku 
godzin (uzasadnienie jest takie Ŝe człowiek pierwotny się naŜerał do oporu, a 
potem głodował i był szczupły). 

         Wierzę, Ŝe kasza jaglana jest zdrowa, i sama ją bardzo lubię, ale juŜ lody 
waniliowe z kaszy jaglanej to chyba przesada. I to właśnie moŜna zarzucić tym 
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wszystkim wskazaniom i zaleceniom — są tak samo arbitralne, pewne siebie i 
przereklamowane jak wróŜ Maciej. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

 
1. Tak a'propo "przesądów"  • autor: Piorun2014-08-24 22:26:33 
- cola bez gazu faktycznie leczy biegunkę - to stary patent włóczykijów. Czemu 
tak się dzieje? zapewne Diabli wiedzą, ale ja z wrodzonego szacunku kolegów o 
tajemnice zawodowe nie pytam. 
- pod wpływem kwasu z herbaty (zwłaszcza czarnej) uwalnia się glin, co nazbyt 
zdrowe, nie jest, a juŜ szczególnie w dzisiejszych czasach.  
Z resztą zacytuję biochemika: 
"Jeśli zaparzymy herbatę i potem po wyjęciu torebki uŜyjemy cytryny, to 
nasz organizm przyjmie taką samą ilość glinu jak gdybyśmy nie uŜyli 
cytryny, bo kwas cytrynowy rozpuszcza glin zawarty w liściach i powoduje 
jego przechodzenie do naparu. Przypominam, Ŝe do czystej wody glin z liści 
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herbaty prawie nie przechodzi. A co się stanie, jeśli do parzonej akurat 
herbaty dodamy soku z cytryny lub innego kwaśnego soku? Wtedy kwas 
zacznie wypłukiwać glin z liści herbaty i ilość glinu w herbacie wielokrotnie 
wzrośnie. I w tylko w tym przypadku herbata staje się niezdrowa." 
- laktozy nie toleruje około 10-15% Polaków, ale na przykład 99.9999% 
Azjatów. Mój znajomy Hindus, miłośnik ich odmiany medycyny (wedyjskiej) 
święcie uwaŜa Ŝe mleko które nie zsiadło, nie jest jogurtem lub kefirem - jest 
trujące. Po prostu trujące 
- hiperycyna, aktywna substancja dziurawca, ma takie śmieszne działanie 
uboczne iŜ wywołuje nadwraŜliwość na słońce, szczególnie u osób z jasną 
karnacją. W dodatku większość obecnych leków jest oparta nie na "prostym" 
zielu, ale na duŜo silniejszych i wywołujących więcej skutków ubocznych 
ekstraktach  
 
Nie będę się wypowiadać co do reszty, ale akurat wyŜej wymienione "przesądy" 
przesądami nie są 

Popraw     Usuń 

 
2. Dzięki, iŜ p. Katarzyna zwróciła na to uwagę • autor: Michał Mazur2014-
08-25 00:22:51 
To jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo skomplikowana - odpowiednia dieta. I 
dość osobista - róŜni ludzie mają róŜne potrzeby Ŝywieniowe (i organizm nieraz 
sam się dopomina czego chce - a podświadomość kieruje do zdobywania takich 
a nie innych pokarmów). Stąd te diety uniwersalne czy uniwersalne zasady 
zdrowego Ŝywienia się nie sprawdzają w wielu przypadkach - bo u podstaw 
większości z nich leŜy błędne fundamentalne załoŜenie - Ŝe u wszystkich ludzi 
metabolizm jest podobny. Nie wszyscy ludzie tolerują teŜ róŜne pokarmy. Lub 
uŜywki 
 
Generalnie wiele osób pochodzących z naszych gór nie pije alkoholu bo widzi 
Ŝe im to szkodzi, część nie pije i strach nawet zapytać dlaczego bo mruczą i 
zmieniają temat, inni poskładali jakieś śluby religijne. Ci co piją idą w zapój i 
delirium - stosunkowo częściej niŜ gdzie indziej w Polsce. Ogólnie z tego co 
pamiętam alkohol to był u nas zawsze temat tabu. Na co pewnie się złoŜyły 
jakieś zaszłości historyczne. 
Za to dawniej męŜczyźni przez pół roku byli w stanie wyŜyć na produktach 
mlecznych (w większości) i prostych produktach zboŜowych które specjalnie 
poŜywne chyba nie były (bo gleba dość uboga). Zwłaszcza jak przez pół roku 
siedzieli w górach wypasając owce. A czasami ich rodziny miały do jedzenia 
tylko ser i inne produkty zw. z pasterstwem. Dietę uzupełniano zbieractwem, 
czasem ktoś coś upolował. 
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Zastanawiam się czy przeciętny Europejczyk by wyŜył na takiej diecie - chyba 
raczej nie. 
 
Być moŜe nasi przodkowie byli z dziada pradziada w większości koczownikami, 
ale ja tam nie wiem w sumie. 
 
BTW - Piorun, cola ma teŜ inne zastosowania - jest np. idealnym 
odrdzewiaczem. Wkładasz pordzewiałą zbroję kolczą do garnka z colą, 
odczekasz noc, wyjmujesz rano - i voila - kolczuga czysta, błyszczy jak 
malowanie - tylko się lepi troszkę :) 
Kiedyś tym przykładem przekonałem jednego znajomego Ŝeby tyle tej coli nie 
pił. A drugiemu ("łysemu") powiedziałem Ŝe colę robią z murzynów. Chyba 
uwierzył bo się wtedy zakrztusił :) 

Popraw     Usuń 
3. W kwestiach kuchennych... • autor: Kat.2014-08-27 00:14:46 
W kwestiach kuchennych złotym rozwiązaniem problemu wydaje się proste 
hasło: "bez przesady!". Być moŜe czasem lepiej jest po prostu kierować się 
własnym zdrowym apetytem i wsłuchać w to, co mówi nam ciało, niŜ bić się po 
głowie niezliczonymi "naukowymi przesądami" i roztrząsać, roztrząsać... Tak 
naprawdę nie tylko kuchni ta zasada się tyczy ;)  
Ja z taką presją opinii, poglądów, rad, zakazów i nakazów stykam się codziennie 
na polu macierzyńskim - jak ćwiczyć z dzieckiem, jak wspomagać rozwój, jak 
karmić... Psychicznie udało mi się wyluzować, kiedy na placu zabaw, na którym 
z innymi mamami (wszystkie w wieku 20+) właśnie tak roztrząsałyśmy róŜne 
tematy "wychowawcze" i dzieliłyśmy włos na czworo, co babcia (wiek 60+) 
jednego z dzieci skomentowała ironicznym: "czytajcie, czytajcie dziewczyny 
jeszcze więcej tych waszych mądrych ksiąŜek, wymyślcie sobie więcej 
problemów, a dzieciaki macie zdrowe jak konie".  
TakŜe coś jest w tym stwarzaniu przesądów i wymyślaniu problemów ;)  
 
Pozdrawiam 
(A tak na marginesie - poczytuję ten portal od pewnego czasu, a Pani blog 
właśnie skłonił mnie do napisania mojego pierwszego komentarza tu. TakŜe 
pierwsze koty za płoty).  

Popraw     Usuń 
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Kiedyś przypadkowo (bowiem nigdy nie interesowałam się judaicami) 
usłyszałam w telewizji czyjąś opowieść o obchodach Bar Micwa w Polsce. Nie 
miałam najlepszego zdania o polsko-Ŝydowskich neofitach od czasu, gdy 
wracając z pogrzebu męŜa na cmentarzu na Bródnie autobusem 500, 
wysłuchałam nauk młodej rodziny udzielanych chłopcu w przeddzień tej 
uroczystości i nauki te tak były odległe od mojego poglądu na to, czego naleŜy 
uczyć młodych ludzi wchodzących w Ŝycie, Ŝe zastanowiłam się, czy moja 
otwartość na odmienność nie jest po prostu naiwnością. 

         Jednak rabin, który w telewizji opisywał znaczenie tej uroczystości, mówił 
zupełnie inaczej i to, co mówił, trafiało wprost do mojej wraŜliwości. Rabin 
opowiadał o Jahwe, który objawił się Abrahamowi wręczając mu tablice w 
przykazaniami, a Abraham przyjął je, jako wyraz największej mądrości Tego, 
Którego Imienia się nie wymienia przez szacunek i adorację. Pan kazał 
Abrahamowi zamknąć oczy i ten to uczynił, Ŝeby nie zostać oślepiony przez 
NajwyŜszy Majestat. Kiedy juŜ je otworzył, nikogo nie zobaczył, ale na piasku 
rysował się ślad stopy — identycznej jak ludzka. I wówczas Abraham 
zrozumiał, Ŝe człowiek istotnie został stworzony na Boskie Podobieństwo. 
         Tego Boskiego Podobieństwa szukamy wszędzie: w oficjalnej religii 
(religiach) własnych konceptach czy naukach róŜnych guru. 
 

Szukamy go w poezji. Literaturze i sztuce oraz w ezoteryce oczywiście. 
Szukamy, penetrujemy róŜne sfery duchowości i co najczęściej znajdujemy — 
piasek bez Ŝadnego śladu boskiej stopy. Wydaje nam się, Ŝe Bóg uczynił 
człowieka na swoje podobieństwo, ale to tylko złudzenie; w praktyce to my za 
kaŜdym razem stwarzamy Boga na nasze podobieństwo. Przestrzeń pełna 
fruwających aniołów nam jest poddana, boska duchowość przemawia przez nas, 
choć jakoś po drodze od Niego do nas karleje, niejednokrotnie staje się śmieszna 
albo wręcz Ŝenująca. 

         CzyŜ więc nie byli bardziej uczciwi bogowie staroŜytni na przykład, 
otwarcie objuczeni ludzkimi błędami, niedoskonałościami, a czasem i złą wolą i 
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brakiem sprawiedliwości? Parys wybierając beneficjentką zawodów Afrodytę i 
nagrodzony przez boginię za ten wybór Piękną Heleną, postąpił samolubnie i nie 
za bardzo starał się być sprawiedliwym, a bogini przyjmując ten wybór postąpiła 
wręcz niepolitycznie powodując tym długą i wyniszczającą wojnę. Hefajstos 
ośmieszył Ŝonę i jej kochanka i jakkolwiek moŜna zrozumieć jego złość, chyba 
powinien zdawać sobie sprawę z jej charakteru i nie mieć zbyt wielkich złudzeń 
co do niezbyt mądrej ślicznotki. Kronos od zarania był mordercą, skoro obciął 
sierpem jadra własnemu ojcu i poŜerał po kolei własne dzieci, więc nie był w 
niczym lepszym od polskiej nieszczęśnicy, która swoje dzieci zamarynowała w 
beczce po kapuście. Zeus, choć mądrzejszy od ojca i lepszy władca, teŜ miał 
swoje za uszami. Wprawdzie jego zadaniem było utrzymanie sprawiedliwości 
na świecie, ale gdy w grę wchodziły romanse, z tą sprawiedliwością było trochę 
gorzej. Wystarczy przykład jego pierwszej małŜonki – Metis – zgwałconej, a 
gdy zaszła w niewygodną dla Zeusa ciąŜę – połknięcie jej wraz z 
nienarodzonym dzieckiem, czego zapewne nauczył się od ojca – Kronosa. TakŜe 
z Ledą, męŜatką i matką dzieciom nie postąpił zbyt ładnie. Przykłady moŜna by 
mnoŜyć, ale nie o nie chodzi. 

         Konkluzjami, jakie moŜna wyciągnąć z mitologii, jest rzeczywiste 
podobieństwo bogów i ludzi, ani odrobinę nie lepszych od ich wzorców. Bogów 
mitycznych moŜna było nienawidzić, schlebiać im, kłócić się z nimi i targować 
— a więc wobec nich człowiek nigdy nie czuł się całkowicie bezsilny i 
pozbawiony moŜliwości wyboru bardziej mu odpowiadających dróg. 

         Wobec jedynego Boga, najwyŜszego, mimo oficjalnych prób dzielenia 
jego istoty (trójca św.) człowiek nie ma najmniejszych szans. Czy zgodnie z 
aktualną polityką duchowieństwa ma się go bać czy teŜ kochać, wolna wola 
pozostaje dziecinnym sprzeciwem w rodzaju „na złość mamie odmroŜę sobie 
uszy”. 

         Dlatego nie moŜemy się dziwić, Ŝe ludzie stwarzają sobie nowe bóstwa, 
ale posłuszni oficjalnym wytycznym panującej religii nazywają je zupełnie 
inaczej, sugerując tymi nazwami, Ŝe bynajmniej nie ma miejsce tu Ŝaden kult. 
No i oczywiście dlatego nie przeszkadza im, gdy bóstwa te lądują w więzieniach 
za gwałcenie dzieci, ograbianie wiernych z majątków lub mniej wyraziste czy 
oczywiste przestępstwa. KaŜde zdanie wypowiedziane przez tych guru jest 
traktowane jako święte słowa, choćby były bzdurnym zlepkiem bezsensownych 
majaczeń. Niestety, fantazja staroŜytnych była bardziej widowiskowa — ich 
bogowie nie wygłaszali specjalnie mądrych sentencji, za to w ich obecności oj 
działo się i działo! No i oczywiście, jak na bogów przystało, byli bezkarni. 

         Kiedy znajdziemy latem się na plaŜy, zazwyczaj okazuje się, Ŝe nikt nie 
ma szans zostawić na dłuŜej swojego śladu na piasku. Albo zmyje go fala, albo 
zadepczą inni plaŜowicze. śaden Bóg nie stąpa samotnie — natychmiast znajdą 
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się inni wołający „Jestem Bogiem” i zadeptujący kaŜdy, najmniejszy jego ślad. 
Pozostają tłumowi w miejsce zadeptanych własne koncepty. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
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Na wstępie muszę przeprosić za zmyłkę. Nie ja jestem autorem tekstu ani zdjęć 
— zrobił je mój przyjaciel Marek Zürn, fotograf i filmowiec, o którym juŜ 
pisałam, m.in. :http://www.taraka.pl/bibka_na_cmentarzu 

Postanowiłam udostępnić fotografie z jego ostatniego albumu pod podanym na 
wstępie tytułem. W Tarace zamieściłam dwie recenzje ksiąŜek poświęconych 
mitologii germańskiej innego mojego przyjaciela, Artura Szreitera „Wielka 
wyprawa Księcia 
Racibora”: http://www.taraka.pl/przygoda_ze_swiatem_wikingow i „Bestiariusz 
germański”: http://www.taraka.pl/moja_przygoda_z_potworami  
Zamieszczone a w albumie zdjęcia Marka Zürna stanowią świetną ilustrację do 
niektórych wyobraŜeń tej mitologii. Podobają mi się takŜe komentarze, którymi 
opatrzył zdjęcia i dlatego pozwalam sobie je takŜe przytoczyć. A więc oddaję 
głos Markowi — najpierw go przedstawię: 

 

Teraz komentarz do całego albumu: 

„Osoby wraŜliwe uprasza się o nie oglądanie tego albumu, który pokazuje 
tysiącletnie ilustracje do krwawej, brutalnej i okrutnej legendy znanej w całym 



 303

świecie germańskim. Nie wchodząc w drastyczne szczegóły opowieści, liczy się 
wynik: z duŜego klanu rodzinnego wyrzyna się nawzajem ponad 20 osób i tylko 
jedna Gudrun, zona Sigurda, uchodzi z Ŝyciem. Jest o czym wieczorami 
opowiadać, a i popatrzeć moŜna.” 

PoniŜej wybrane fotografie z komentarzami Autora: 

 

śywa historia? Przypomina gry komputerowe? 

 

Głowa obok tułowia, codzienny widok (nie znalazłem wytłumaczenia, co robi w 
tym miejscu krzyŜ) 
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Dzieci bywają dociekliwe, studiują detale opowieści 
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Dramatyczna scena — nagi Sigurd piecze w ognisku serce węŜa-potwora. 
Niestety się sparzył, więc wsadził kciuk w usta, co sprawiło, ze łyknął odrobinę 
krwi potwora i nagle zaczął rozumieć mowę ptaków. Tragiczne konsekwencje. 

 

Juki ze złotem załadowane, moŜna uciekać 
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Sigurd w zbroi przecina mieczem potwora 
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Dziwne, Ŝe przy skale nie stoi tabliczka „Dozwolone od lat 18” 

  

Marek Zürn jest autorem jeszcze jednego interesującego albumu: 

„Ryty naskalne. Nämforsen i Näsåke”, we wstępie do którego pisze: „W ponad 
10 tysiącach miejsc w Szwecji znajdują się ryty naskalne i ciągle odkrywane są 
nowe, często w związku z budową zapór na rzekach północy. Wykute w epoce 
kamiennej i brązu mają od około 3 do 5,5 tysięcy lat. Porowata powierzchnie 
figur zwierząt, ludzi, lodzi i scen z polowań pokrywano tlenkami Ŝelaza, 
niezwykle trwałym barwnikiem.” 

Zachęcam bywalców Facebooka do obejrzenia pod 
adresem:https://www.facebook.com/marek.zurn/media_set?set=a.101514588646
46144.1073741855.567541143&type=1 

  
Katarzyna Urbanowicz 

 

 



 308

komentarze 

 
1. I jeszcze • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-05 20:22:18 
I jeszcze inny bardzo ciekawy reportaŜ przedstawiający kamienie runiczne:  
https://www.facebook.com/marek.zurn/media_set?set=a.10151471192296144.1
073741861.567541143&type=1&l=9fd7efc32c 
oraz inscenizacje związane z Ŝyciem wikingów. 
2. Uzupełnienie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-07 11:02:36 
Na prośbę Wojtka Jóźwiaka uzupełniam informacje o rysunkach naskalnych i 
zamieszczonych fotografiach. Autor zdjęć napisał mi: 

„Zdjęcia pokazują duŜą skale (po to są ludzie by proporcje były czytelne) 
na powierzchni której tysiąc lat temu mieszkający tu ludzie wyryli ilustracje 
znanej powszechnie w świecie germańsko-wikingowskim legendy a która w 
skrócie jest zapisana alfabetem runicznym dookoła rysunków (w ogonach węŜy 
obejmujących całość - tego bez drabiny nie mogłem pokazać...). Skała znajduje 
się na brzegu jeziora Mälaren, ok.6o km w linii powietrznej na wschód od 
Sztokholmu, ale rysunki i runy są w całej Skandynawii (w tym roku byłem na 
północy Norwegii w Alta, gdzie w 1973 r. - dopiero - odkryto parę tysięcy 
rysunków naskalnych, do dziś znanych jest ponad 6 tys, a ile jeszcze czeka na 
odkrycie?). Kluczowe pytanie, czy są to oryginały, rozbawiło mnie bo 
przypomniało moje pytania, gdy tu zamieszkałem i nie do końca wierzyłem, Ŝe 
Stare Miasto jest stare, a nie odbudowane. Wiec potwierdzam: archeolodzy i 
historycy są zgodni, to są autentyczne, tysiącletnie ślady przedchrześcijańskiej 
kultury.” 

Od siebie dodam, Ŝe w Wikipedii moŜna znaleźć informację oraz 
wyjaśnienia dotyczące rysunków pod 
adresem: http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=sv&u=http://sv.wikipedia.
org/wiki/Sigurdsristningen&prev=/search%3Fq%3DSigurdsristningen%26neww
indow%3D1%26rlz%3D1C1SKPL_enPL407PL449%26es_sm%3D122 
3. KrzyŜ? • autor: Wojciech Jóźwiak2014-09-07 13:14:30 
>>>Głowa obok tułowia, codzienny widok (nie znalazłem wytłumaczenia, co 
robi w tym miejscu krzyŜ) 
Bo to nie jest krzyŜ tylko młot Thora. 
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http://www.lib-art.com/imgpainting/4/7/55774-ceres-summer-watteau-jean-
antoine.jpg 
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          Zacznę astrologicznie. Mam Ceres na ascendencie. Z takim wskaźnikiem 
nie moŜna nie zwrócić uwagi na kontrowersyjne astrologicznie działanie tzw. 
małych planet. Szybko więc zrozumiałam, dlaczego pochodząc z rodzin nie 
mających nic wspólnego z rolnictwem, jestem gospodarna, ciągnie mnie do 
działki, robienia przetworów, gromadzenia zapasów. ZbliŜa się jesień i Ceres 
zagospodarowuje plony. W jesieni mojego Ŝycia ja teŜ usiłuję zagospodarować 
jakieś plony, ale wiem, jak bardzo to niepewne zajęcie, jak zaleŜy od tego, co w 
Ŝyciu bogini się wydarzyło i czy złamana nieszczęściem nie postanowi w 
połowie prac dać sobie spokój, zastrajkować, wyzwać świat bogów i ludzi — 
niech się martwią, a co mi tam! Największe szczęście bogini, córka, która miała 
na starość opiekować się nią i przejąć po niej zawód i powołanie odeszła do 
Hadesu, gdzie plony nie są w ogóle waŜne, barwy nikogo nie obchodzą i gdzie 
udają się ci, których juŜ nie ma, w przewaŜającej mierze ofiary wojen. Czy ja, 
Ceres , wolałabym, Ŝeby opiekowano się mną u schyłku Ŝycia, czy moimi 
zwłokami? 

         Starość jest wraŜliwa – starczy, Ŝe wyskoczy jakiś wielki jak szafa sąsiad i 
zaczyna się na mnie wydzierać, Ŝe jakieś moje graty na korytarzu mu 
przeszkadzają i Ŝe jeśli teraz, w pięć minut mu ich nie zabiorę sprzed oczu, to 
zastawi nimi moje drzwi. Demetr/Ceres takŜe moŜe podyskutowałaby z 
Hadesem/Plutonem na spokojnie i obeszłoby się bez pośrednictwa bogów 
wyŜszej rangi, ale nie obejdzie się. Wrzask i agresja wsparta potęŜną posturą 
zawsze zwycięŜy. Chwilowo potrzebujemy więc wrzeszczącego faceta, który 
nas obroni, córka potrzebna jest dopiero w dalszej perspektywie. Ale jednak 
brak córki boli matkę (rzeczywistą lub potencjalną) bardziej. Kto na starość 
obetnie matce paznokcie, umyje plecy, namaści balsamem bolący krzyŜ, 
posmaruje kremem zasuszoną skórę tam, gdzie stara ręka nie sięga? PrzecieŜ Ŝe 
córka, a nie syn. W Hadesie Ŝadne dziecko, ani córka ani syn nie są juŜ 
potrzebne. 

         Ceres to rzymska wersja greckiej bogini Demetr. Pochodzi z drugiego 
pokolenia bogów — jako córka Kronosa i Rei miała dzieciństwo raczej trudne. 
Połknięta przez własnego ojca, ocalona przez brata, Zeusa, walczyła ze 
zbrodniczym ojcem wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami przez dziesięć lat, aŜ 
do zwycięstwa przepowiedzianego przez babkę Geę (Ziemię). Urodziła swemu 
bratu, Zeusowi jedyną córkę, Persefonę. Związek ten (patrząc na inne romanse 
Zeusa) był chyba wyrazem wdzięczności za ocalenie, moŜe zaś owocem 
kolejnej przemocy i niczym więcej; nie wygląda na to, Ŝeby ojciec córki był jej 
podporą. Rodzinka była zresztą warta siebie, bo Persefonę porwał i uprowadził 
do Podziemia jej wuj, Hades. 

         I wówczas Demetr – Ceres się zbuntowała. Po bezskutecznych 
poszukiwaniach zaprzestała pełnienia swych boskich obowiązków, pozostała na 
ziemi, gdzie zaprzyjaźniła się z grupą starych kobiet na dworze króla Keleosa i 
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zatrudniła się jako niania u jego Ŝony. Na Ziemi zapanowała zima, a porządek 
świata został zakłócony do tego stopnia, Ŝe bogowie zostali zmuszeni do 
wypracowania jakiegoś kompromisu. Persefona nie mogła juŜ wrócić do matki 
(jak Krym do Ukrainy) bo zjadła w Podziemiu ziarno granatu (czymkolwiek 
było to ziarno) ale mogła czasowo przebywać z matką; ta zaś musiała wrócić na 
Olimp i dalej pełnić swe obowiązki, nadzorować gospodarskie prace. Kiedy 
Persefona wracała do swego męŜa – porywacza – Hadesa/Plutona, Ziemia 
zamierała w bezruchu aŜ do wiosny. 

         Ceres jest więc z jednej strony patronką gospodarności, kobietą 
doświadczoną, ale pochodzącą z rodziny, która zaserwowała jej cięŜkie 
przeŜycia i z którą w końcu musiała negocjować, jak z obcymi. Jedyna miłość- 
dziecko – zostało jej odebrane przez okoliczności od niej niezaleŜne. Mity nie 
mówią nic o tym, jak w swoim związku z ponurym wujem czuła się Persefona, 
ale i tu moŜna się domyślać, Ŝe chociaŜby z powodu róŜnicy wieku i sposobu 
zawładnięcia nią, a takŜe miejsca, gdzie zmuszona była przebywać, nie była 
osobą zbyt szczęśliwą. MoŜna domniemywać, Ŝe kobieca trauma przenosiła się 
z pokolenia na pokolenie: inne przeŜycia inne troski — ten sam brak 
bezsłownego porozumienia. 

         Astrologicznie podkreśla się rolę planety Ceres jako właśnie niosącą ze 
sobą gospodarność, zamiłowanie do ziemi i jej uprawy, przetwarzania Ŝywności 
(wypieki, marynaty, wina) miłość do dzieci (pracując jako opiekunka dziecka 
usiłowała swojemu wychowankowi nadać nieśmiertelność — zresztą wbrew 
jego głupiej matce). Czasami twierdzi się, Ŝe w ślad za tym idzie materializm i 
płodność — choć przecieŜ sama Ceres takich cech nie posiada. Jedno dziecko to 
nie płodność, a gospodarność to nie materializm. Niektórzy przypisują Ceres 
(planecie) związek z odŜywianiem się, np. bulimię czy anoreksję, kierując się 
poglądem, Ŝe zaburzony cykl wegetacji roślin, związany z porami roku, znajduje 
odbicie w zaburzeniu cyklu odŜywianie – wydalanie. Sądzę jednak, Ŝe jest to 
spłaszczanie problemu. Czyta się: bulimia/anoreksja to psychologiczne 
nieprawidłowości, choroba, piętno itp. Myśli się, Ŝe to zło, którego ktoś nie ma 
siły ani woli przezwycięŜyć. Nikogo jednak nie obchodzi, co tkwi u podłoŜa 
tego cierpienia i nikt nie traktuje to jako cierpienie właśnie. „Cierpisz, bo jesteś 
głupia” — tak się rozumuje. Walczy się ze wzorcem piękności kobiety, ze 
stajniami modelek i tak dalej. A przecieŜ nie o to chodzi. Jeśli ktoś odrzuca 
czyjąś miłość bez dania racji, co ma myśleć wraŜliwa nastolatka? śe jest 
brzydka, gruba i nic z niej nie będzie (nie ma lepszych krytyków niŜ właśni 
rodzice! Moja matka po porodzie powtarzała mi stale: wyglądasz jak własna 
słuŜąca — gruba, zaniedbana, okrągła na twarzy z wysuniętym brzuchem, jak od 
Ŝarcia nadmiernej ilości ziemniaków taka jedna Marysia od sąsiadki). Co moŜna 
by myśleć, gdyby się zastanowić jak facet moŜe kochać taką dziewczynę? Jak 
moŜe nie opuścić takiej Ŝony? To powaŜny problem dla dziewczyny, ale chyba 
nie w gestii Ceres. 
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      Tak jakoś jest, Ŝe bardziej odczuwamy to, czego nam brakuje, niŜ to, co 
mamy, a tylko chwilowo jest niedostępne. Matki bywają wredne, ale zawsze 
mają na celu dobro córek. Jak je skłonić, by zrozumiały ich sytuację? Jak potem 
nie Ŝałować, Ŝe ich rozmowy nie dotyczyły spraw waŜnych, tylko bzdetów i nie 
winić się za brak wyjścia im na przeciw? 

         Rozpędziłam się. A zamiłowanie do przetworów domowych, działki, 
ekologicznej Ŝywności, fizyczna wręcz fascynacja procesem fermentacji wina, 
bulgotaniem w szklanej rurce, gospodarność rozumiana tradycyjnie — szycie, 
naprawa, reperacja, Ŝadnego wyrzucania rzeczy niepotrzebnych — to nie silne 
strony tej matki? Ale przecieŜ w tradycyjnej astrologii małych planet nie było! 
śadnej Ceres, Ŝadnego Chirona! Astrologia reformowana teŜ je chyba pomija. 
(Jest jeszcze tzw. astrologia humanistyczna, ale ta minęła wraz ze starym 
ustrojem), zresztą Ŝadnych rewelacji nie przynosiła.) 

         Mnie osobiście raczej bliski jest motyw wędrówek w stylu Odyseusza, 
Orfeusza i Ceres w Hadesie , jednak bez ich terytorialności — mnóstwo 
przeszkód do pokonania, czasem jeden krok przez salę i trzy przeszkody, a 
koniec dwuznaczny. Ale Orfeusz i Odyseusz to męŜczyźni. Mieli ukochane 
kobiety ale z daleka, co pozwalało im za nimi tęsknić. One właściwie, jako 
samodzielne byty nie istniały. Ich przygody były właśnie przygodne, ot taka 
Penelopa pruła nocą to, co dniem utkała i wszystko. Jedynie Ceres wyłamała się 
z tego szeregu, ale i o niej wiemy mniej, niŜ o męskich bogach. 

         Zaduma nad losami postaci mitologicznych na coś się przydaje. Czasem 
dzięki nim lepiej rozumiemy własny problem niŜ gdybyśmy analizowali go bez 
końca. Taką samą rolę (niezaleŜnie od innych) w moich oczach pełnią takŜe 
tarot i astrologia — są narzędziem analizy i refleksji nad swoim usytuowaniem 
w świecie widzialnym i niewidzialnym, swoją rolą i Ŝyciowymi zadaniami, 
swoimi sposobami nad wychodzeniem z traum i swoimi grami ze światem. 
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http://cdn2.all-art.org/baroque/images/snyders24.jpg 
Katarzyna Urbanowicz 
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komentarze 

 
1. Pozwolę sobie • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-09-10 08:54:53 
zacytować Panią... 

"... Zaduma nad losami postaci mitologicznych na coś się przydaje. Czasem 
dzięki nim lepiej rozumiemy własny problem niŜ gdybyśmy analizowali je bez 
końca..." 

i na tym między innymi polega (a przynajmniej tak mi się wydaje) "siła" (ale i 
Ŝywotność) mitów. A przecieŜ nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, pytając o 
sens odwoływania się do mitów we współczesnym świecie. Myląc to z naiwną 
"wiarą" w mity ... 

Czytając Pani "Ceres..." czułem jak otwiera się przede mną jakaś wielka  księga, 
wszystko wydawało się jakby bardziej znane, zrozumiałe (nie potrafię tego 
wyrazić). To tak jakbym oglądał film. Oczami wyobraźni widziałem 
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jednocześnie Panią i pani "patronkę", momentami byłyście jedną i tą samą osobą 
... 

P.S. 

Przepraszam jeŜeli pozwoliłem sobie na pewną "poufałość", ale przez swoją 
ignorancję nie potrafię czasem dokładnie wyrazić na piśmie tego co myślę  

 

Pozdrawiam 

Popraw     Usuń 
2. Kasiu • autor: Gosiana (Gosia)2014-09-10 09:18:39 
nie wiem czy to zbieg okoliczności, synchroniczność, czy coś innego ale 
napisałaś ten tekst właśnie teraz gdy moja Matka mnie wzywa, jest w szpitalu. 
Potrzebna jej córka, dokładnie tak jak piszesz  Gdy patrzę na mój Kosmogram to 
się nie dziwie, Ŝe to teraz. Właśnie Saturn zamierza  przekroczyć na dniach, mój 
ascendent,  pakuje wiec manatki czas "wrócić na ojczyzny łono". Czuje 
wewnętrzny spokój i idę za tym. 
 
Dziękuję i pozdrawiam 
 
Gosia 

Popraw     Usuń 

 
3. Dziękuj ę • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-10 11:01:03 
Dziękuję Wam za te wpisy. Właśnie dla takich chwil warto Ŝyć - kiedy moŜna 
porozumieć się z kimś osobiście nieznajomym, ale znanym poprzez te chwile 
kiedy nawzajem się rozumiemy.  

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/saturn_siewca_strachu 
 
12 września 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 51) 

Saturn, siewca strachu  

czyli ojcowie, dziadkowie i męŜowie 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Mitologie 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6659 razy, od 2014-07-04 
 

         Bogowie: grecki Kronos (siewca) czyli rzymski Saturn byli nauczycielami 
upraw, prawodawcami, patriarchami rodu. Jak wszystkie postaci z mitologii byli 
w dzisiejszych oczach osobami kontrowersyjnymi. Bardziej przypominali 
obecnych polityków, moŜe prowadzących tylko mniej wyrafinowane gry, niŜ 
wysublimowanych myślicieli. Ich zbrodnie były jawne i przez otoczenie, jeśli 
nie akceptowane, to nie potępiane bez względu na wszystko, jak dzieje się 
dzisiaj w sprawie tzw. moralności. Szukano raczej wybiegów, poparcia dla 
zneutralizowania złych skutków boskich wyskoków. 

         A na sumieniu mieli niemało. Saturn/Kronos, który pozbawił swego ojca 
męskości, połykał (lub poŜerał) własne dzieci i nie wiadomo jaki byłby dalszy 
ich los gdyby nie podstęp Ŝony, która uratowała Jowisza, a ten wymierzył ojcu 
stosowną nauczkę. Pokonanemu Saturnowi (Kronos miał tu nieco inną 
biografię) wyszło to na dobre — zamieszkał na ziemi i zajął się nauczaniem 
ludzi rolnictwa i uprawy winorośli a takŜe propagowaniem rozrywek po 
winobraniu (zwanych Saturnaliami). 

         Część jego cech zaczerpnęła planeta, którą rządził, astrologicznie 
odpowiedzialna za prawo, porządek, (takŜe wiadome i niewiadome słuŜby), 
ojcostwo, ale i ograniczenia, przezwycięŜanie trudności. Jak pisze Krystyna 
Daca w swoim blogu „Salunari” : (http://www.sollunari.pl/emanacje-energii-
saturna) 

         „Saturn symbolizuje w astrologii ograniczenie, równieŜ samoograniczenie, 
sprzeciw, zakaz, strach przed czymś, sumienie, ambicję, dąŜenie do celu, 
porządek rzeczy, Ŝyciową mądrość czyli doświadczenie, surowość 
i sprawiedliwość sądów. To niestrudzony budowniczy struktury, którą moŜe 
być kariera ale i organizacja rządowa. Strukturą moŜe być tama, mur, płot, urząd 
skarbowy, sąd. Za pomocą owych struktur Saturn moŜe ograniczać potęŜne 
Ŝywioły, granice nieruchomości, cudze dochody, działania moralnie naganne. 
Po wybudowaniu ich Saturn będzie nieustannie sprawdzał, czy nie ma dziur i 
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pęknięć w wybudowanej strukturze. Dopilnuje gdy ktoś będzie chciał 
samowolnie ją naruszyć, aby spotkało go stosowne ograniczenie. W celu 
prewencyjnym opracuje szereg zasad, reguł bądź regulaminów, które jego 
zdaniem zabezpieczą to, co zbudował przed rozsypaniem się w proch. Natomiast 
wrogie i zbędne cudze struktury zostaną niechybnie rozbite, przystrzyŜone, 
skrócone, wykopane, oddzielone, porzucone, zamknięte w bezpiecznym 
miejscu, aby nie zaszkodziły strukturze własnej.” 

         Musimy zdawać sobie sprawę, Ŝe cechy charakterystyczne mitologicznego 
bóstwa nie muszą pokrywać się z cechami planet jego imienia. Ale to zazwyczaj 
męŜczyźni byli astrologami i inaczej ich oczom przedstawiał się bóg Saturn, a 
inaczej mitologiczny bóg. Oczywiście, jak to zwykle bywa, idealizowali go, co 
w astrologii nazywa się „egzaltacją”. W niektórych swoich pozycjach planety 
nazywa się egzaltowanymi, co oznacza przecenianie ich mocy i wartości. 

         A jak w istocie rzeczy Kronos/Saturn wykonywał swoje bosko/patriarsze 
obowiązki? Nie ulega wątpliwości, Ŝe chciał być tak postrzegany jak głosi 
przytoczony cytat. Wielki, mądry, sprawiedliwy. Ale czy takimi istotnie był? 

         Saturn jest patronem sprawiedliwości, jako urzędu, ale bynajmniej 
nie prawdziwej sprawiedliwości. Oficer który „wykupił” z więzienia za 40 zł 
chorego na schizofrenię więźnia, któremu nie mógł zapewnić bezpieczeństwa w 
celi, a którego osadzono za kradzieŜ batonika wartego 99 groszy, został uznany 
za winnego, poniewaŜ nie podpadał pod kategorię osoby bliskiej osadzonego, 
której wolno było tę grzywnę zapłacić. Dobrze Ŝe szanowny saturniczny Sąd 
odstąpił od wymierzenia kary! 

         Inny przykład z ostatnich dni: kobieta oskarŜona 
(http://wyborcza.biz/Prawo/1,128894,16609153,Sad_i_telekom__czyli_klopoty
_mlodej_prawniczki.html#ixzz3Cus8IzBM) : „Nieistniejący dług, egzekucja 
wynagrodzenia, stres, a potem wygrany proces o zadośćuczynienie. Ale to nie 
jest historia zwycięstwa nad korporacją”. Pokrzywdzona kobieta realnie 
"wygrała" 66 zł i 40 groszy” — bo od przyznanego odszkodowania z straty 
moralne (opinia, kariera zawodowa na starcie, utrata pracy) potrącono koszty 
sądowe. Odszkodowanie przyznano w wysokości 10% roszczenia, więc i koszty 
potraktowano tym wskaźnikiem. 

         Saturn twórca ograniczeń, które uwaŜa się za niezbędne w działaniu 
współczesnego państwa na wieść, Ŝe jedno z dzieci moŜe odebrać mu tron – 
istotnie połknął swoje dzieci, a więc je ograniczył. I zapewne uwaŜał, Ŝe 
postąpił słusznie. Wszak zaprowadził porządek w rodzinie. W ślad za Freudem 
uwaŜa się takŜe, Ŝe jest to symboliczny akt nie pogodzenia się z impotencją 
seksualną, zwłaszcza, Ŝe sam Saturn pokonał ojca odcinając mu przyrodzenie — 
jak by to cokolwiek usprawiedliwiało. Idąc tym tokiem rozumowania wydawać 
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by się mogło, Ŝe zupełnie naturalnym jest fakt iŜ synowie detronizują ojców 
przez pozbawienie ich męskich narządów (Saturn i inni), a matki przez ich 
zgwałcenie (Edyp), ojcowie niszczą dzieci połykając je (co nie koniecznie 
naleŜy traktować dosłownie). Tak w kaŜdym razie głosi szkoła psychoanalizy 
Freuda. Freud uwaŜał to za pewną determinantę w rozwoju osobniczym ludzi 
(męŜczyzn) i nie przyszło mu do głowy iŜ jest to tylko określony punkt 
widzenia, trywialnie mówiąc „zgodny z punktem siedzenia”. 

         Saturn ogranicza działania moralnie naganne! Dobre sobie: lis 
straŜnikiem kurnika! Ten obraz nagannej moralności tkwi w naszych 
straŜnikach sumienia (zwłaszcza samozwańczych) do dziś: aborcja, in vitro, 
gender, homoseksualizm i co tam im przyjdzie do głowy. Wychowawczo 
oddziałuje na latorośle w myśl zasady „rózeczką Duch Święty dziateczki bić 
radzi”, a nie jego wina, Ŝe dziateczki czasem w wyniku tych nauk utracą 
zdrowie lub Ŝycie. 

         Przykładem prewencyjnych działań saturnowego typu jest budowa 
konkretnych murów, zasieków oddzielających świat poŜądany od 
niepoŜądanego. Kiedyś sądziłam, Ŝe ostatnim zabytkiem tego rodzaju jest 
chiński mur, ale myliłam się bardzo. Nawoływania do oddzielenia murem 
osiedli „zwykłych” od romskich to w małej skali polskie saturniczne działania. 
W skali większej zrealizowano je na Słowacji, w Meksyku, a ostatnio 
prezentowano pomysł na granicę rosyjsko-ukraińską, przy czym sugerowano, Ŝe 
budowę tych zasieków wesprze Unia Europejska! 

         A tak niedawno jeszcze Polskę dzieliły graniczne zasieki z sąsiadami. 
Swego czasu w Bieszczadach polska kolej skracała sobie odcinek drogi po 
terytorium ówczesnego ZSRR. Na kaŜdym stopniu wagonu stawał rosyjski 
Ŝołnierz z bronią, wszystkie okna musiały być szczelnie zamknięte, a dla 
większej pewności wszystkie tablice z nazwami miejscowości w tym, podobno 
wówczas bratnim kraju, były usunięte lub tak poprzekręcane, Ŝeby nie dało się 
odczytać miejscowości, a wzdłuŜ torów posadzono szpalery drzew uzupełnione 
Ŝywopłotami (tam gdzie niezbyt wyrosły stawiano płoty). 

         Osiedle polskich budowniczych Chmielnickiej elektrowni atomowej w 
Nietiszynie odgrodzone było od ukraińskiego miasteczka niczym obóz 
koncentracyjny, z wieŜyczkami, na których znajdowały się karabiny 
maszynowe, a drogi prowadzące do samego miasteczka bezustannie 
nadzorowane. Stacja kolejowa i dworzec autobusowy nie sprzedawały 
obcokrajowcom biletów na środki komunikacji, trzeba było w tym celu prosić 
miejscowych mających prawo do poruszania się po kraju (nie wszyscy takie 
prawo mieli! Zwłaszcza mieszkańcy wiosek) BliŜej opisywałam tamtejsze 
warunki w odcinku 30 pierwszego sezonu Babci Ezoterycznej p.t. „Atomka” 
http://www.taraka.pl/atomka 
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         Tam królował Saturn ze swoimi procedurami i regułami — czasami 
kompletnie dziwacznymi dla normalnego Polaka. A wówczas zasieki graniczne 
między Polską, a ZSRR wydawały się rzeczą normalną i zwyczajną!. Teraz 
miejsce dawnej granicy między Polską, a Niemcami jeszcze jest dostrzegalne 
poprzez istnienie pewnych budynków, ale juŜ jadąc do Holandii i z powrotem 
dopiero za siódmym przejazdem odkryłam, w którym miejscu jedno państwo 
zastępuje inne i to tylko dzięki temu, Ŝe tablica ze znakiem drogowym przed 
mostkiem, powtórzona za mostkiem, była większa i na niŜszym słupku. 

         Saturn dopilnuje, gdy ktoś będzie chciał wytyczone przez niego granice 
samowolnie naruszyć, ale jego to nie dotyczy, jemu wszystko wolno. W tym 
względzie afera podsłuchowa tak bardzo wzburzyła ludzi, poniewaŜ ukazała 
saturniczność naszych polityków, w głębi duszy przekonanych, Ŝe oni działają 
na zupełnie innych prawach. 

         Gdy Saturn został pokonany i zmienił się w prawodawcę, na Ziemi 
zapanował Wiek Złoty. Wszystko wówczas było cudowne, a zwłaszcza 
najpiękniejszą rzeczą było nieistnienie starości. Nie rozumiem więc, dlaczego 
raptem Saturna-Planetę uczyniono patronem starości. MoŜliwe, Ŝe dzięki 
pomyłce: Kronosa mylono z bogiem czasu Chronosem, a potem pomyłka ta 
utrwaliła się. Wielki malarz, Goya, malując swój słynny obraz „Saturn 
poŜerający swoje dzieci” przekroczył juŜ siedemdziesiątkę i obraz ten naleŜy do 
cyklu 14 obrazów nazwanych „czarnymi obrazami”, wyraŜającymi traumy 
starości. 

         Pora wrócić do dziadków, ojców i męŜów, jako siewców strachu. Poprę to 
przykładami znanymi mi osobiście, a jest ich tak duŜo, Ŝe taka postawa Saturna-
prawodawcy jest raczej regułą, niŜ wyjątkiem. I to wcale nie wśród ludzi 
prymitywnych, a wykształconych i myślących, nie pozbawionych teŜ empatii. 

         Dziadowie. Przykładem moŜe być tu mój Dziadek. Z Babcią oŜenił się 
gdy miała 18 lat poniewaŜ uwaŜał, Ŝe kobietę naleŜy sobie wychować, Ŝeby była 
w stanie intelektualnie udźwignąć wychowanie własnych dzieci. Jednocześnie 
jednak uwaŜał, Ŝe zupełnie inne reguły ustanowione są dla męŜczyzn, a inne dla 
kobiet i dzieci. Religia katolicka i ścisłe jej praktykowanie niezbędna jest 
kobietom i dzieciom dla utrzymania ich w moralnym porządku. MęŜczyznom, 
myślącym zwłaszcza, nie jest do niczego potrzebna, ale powinni dawać niŜej 
postawionym dobry przykład przynajmniej uczestnicząc we mszach. W rodzinie 
Dziadka nie było Ŝadnej przemocy fizycznej, jednak respekt jaki budził swoją 
postawą, pewnością siebie, patriarchalizmem powodował u mnie, jego wnuczki, 
lęk przed wypowiadaniem własnego zdania. Nie muszę dodawać, Ŝe waŜniejszy 
dla niego był mój ojciec, jako męski potomek niŜ moja ciotka, choć w rodzinie 
nie było Ŝadnego majątku do dziedziczenia. My z siostrą byłyśmy juŜ raczej 
nieporozumieniem. 
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         Ojcowie. Z reguły mają dla dzieci znacznie mniej czasu niŜ Dziadowie i 
ich saturniczność wyraŜa się nie w pilnowaniu zasad moralnych, jako 
integrujących całokształt osobowości dziecka, a raczej doraźnej reakcji na 
chwilowe wydarzenia z jakichś powodów niecierpliwiące, bulwersujące lub 
obnaŜające niekompetencję tatusiów. Są bardzo przywiązani do jednej 
podstawowej zasady współŜycia w rodzinie — posłuszeństwa. Stąd biorą się 
smakowicie celebrowane doniesienia mediów o rodzajach katuszy serwowanych 
dzieciom od niemowląt począwszy. Drugi model, równie częsty — to tatusiowie 
mający totalnie wszystko w nosie, ale często usiłujący znaleźć uzasadnienie dla 
swojej niechęci do wypełniania obowiązków. Przykładem moŜe słuŜyć tu mój 
ojciec, który z powodu oblania przeze mnie jednego egzaminu na drugim roku 
polonistyki wstrzymał matce płacenie alimentów (niepracującej, schorowanej 
matce nie płacił, bo chciał tym wymusić zgodę na rozwód) informując, Ŝe 
wznowi płacenie jeśli/kiedy zdam egzamin w sesji poprawkowej na jesieni. A 
czerwiec od października dzieli trzy miesiące i coś trzeba jeść, a mama 
potrzebowała takŜe lekarstw. Zaczęłam pracować zamiast uczyć się do 
egzaminu, a potem Ŝal mi było pracę nauczycielki w szkole i zarobki porzucić, 
zwłaszcza, Ŝe popełniłam oszustwo składając oświadczenie, Ŝe skończyłam 18 
lat (a nie skończyłam jeszcze siedemnastu). Niemniej dziś mogę powiedzieć, Ŝe 
mój tata był w pełni saturniczny ustalając swoje reguły (nie koniecznie zgodne z 
prawem) i Ŝądając ich przestrzegania w myśl pojmowanej swoiście moralności. 
Podobny typ moralności prezentował profesor Chazan ustalając ojcowsko 
własne reguły (niekoniecznie zgodne z prawem) postępowania z kobietą nie 
chcącą urodzić dziecka skazanego od zarania Ŝycia na śmierć lub kalectwo. 

         MęŜowie. Jeszcze inna odmiana. Ten gatunek pominę milczeniem. Choć 
moje małŜeństwo trwało aŜ do śmierci i nie było złe w ogólnym rozrachunku, to 
świadoma jestem iŜ tradycje jego Dziadka i Ojca determinowały stosunek do 
Ŝony i dzieci oraz jego wyobraŜenie o „sprawowaniu nadzoru właścicielskiego” 
nad rodziną. Jednak zapewne czytelniczki mają wiele przykładów na 
saturniczność własnych małŜonków. 
         Saturnowi Rzymianie wystawili okazałą świątynię, jednak nie zdołałam się 
dowiedzieć, czy czcili w niej Saturna jako swojego, rozrywkowego wynalazcy 
Saturnaliów czy jako patrona Prawa i Sprawiedliwości. 
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(foto: Piotr Urbanowicz) 
 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 
1. I babcie ;-) • autor: Piotr Śpiący Niedźwiedź Jaczewski (Piotr 
Jaczewski)2014-09-12 21:23:43 
Nie zapominajmy o matronach (TM) siejących grozę swoimi humorami, 
dolegliwościami, złością i omdlewaniem, tyradami dowolnej tonacji 
skierowanymi w dowolną stronę oraz determinacją w wymuszaniu ładu 

społecznego, rodzinnego, boskiego i piekielnego.  
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Popraw     Usuń 

 
2. Święta racja • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-13 08:07:38 
Masz rację Piotrze! TakŜe matki, Ŝony, babcie i dziewczyny nawet! Ale pod tym 
względem nie mogę być autorytetem, jako osobiście wpisana w ten gatunek 
ludzkości. Dodam tylko, Ŝe dla nich naleŜałoby znaleźć inną mitologiczną i 
astrologiczną patronkę, poniewaŜ częściej operują innymi technikami wpływu. 
Mam w tym kierunku pewne podejrzenia, ale zbyt mało wiem, Ŝeby na razie się 
mądrzyć.  

Popraw     Usuń 
3. Autorytety • autor: Przemysław Kapałka2014-09-15 19:02:12 
Myślę, Ŝe skoro nie moŜesz być autorytetem w sprawach babć, matek itp. jako 
naleŜąca do tej grupy, to nie moŜesz nim być równieŜ w sprawach dziadków, 
ojców itp. jako uprzedzona do tej grupy przez swoje negatywne doświadczenia. 

Popraw     Usuń 

 
4. Generalnie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-15 19:33:57 
Generalnie rzecz biorąc nie mogę być autorytetem w Ŝadnej sprawie i wcale nie 
chcę nim być. W przeciwnym wypadku pisałabym mądre artykuły a nie odcinki 
bloga lub moŜe połaszczyłabym się na karierę guru i kosiła kasę od 
wyznawców. 

Popraw     Usuń 
5. dziwne budowle • autor: Jerzy Pomianowski2014-09-16 00:02:48 
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Wszystkie rzymskie świątynie wyglądają dziś tak samo, i przypominają banki w 
remoncie. 

Popraw     Usuń 

 
6. Pani Kasiu • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-09-16 06:43:50 
to jest właśnie bardzo mądry artykuł ... 

Jak dla mnie to "mistrzostwo świata", ...no ale na powaŜnie, bardzo podoba mi 
się odniesienie relacji (społecznych, rodzinnych), o których Pani pisze do 
mitologii. To kolejny dowód na to jak nawet dzisiaj mitologia pozwala (ułatwia 
nam) zrozumieć świat. Tak rozumiana (tak przedstawiona) "mitologia" ma 
wymiar uniwersalny. Nie chodzi więc o to, Ŝe  moje doświadczenia są zupełnie 
inne od Pani doświadczeń. Z przyczyn obiektywnych musza być inne. Na 
przykład Przemek jest bardziej sceptyczny, ale istnieją ludzie którym w lepszym 
rozumieniu rzeczywistości pomocne jest odwoływanie się do bogatej symboliki, 
do pewnych kodów kulturowych zaklętych w mitologii itp. ... 

Pozdrawiam 

 

 
7. @Jerzy • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-09-16 06:47:08 
Cos w tym jest ... 

w zamierzchłych czasach kiedy nie było jeszcze banków,  w pewnym zakresie 
ich funkcje rzeczywiście pełniły świątynie ... 

Popraw     Usuń 
8. W jakimś sensie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-16 08:03:29 
W jakimś sensie to, co ja robię czasem z mitologią przypomina restaurację starej 
świątyni... 

Popraw     Usuń 
9. Sceptyk • autor: Przemysław Kapałka2014-09-16 12:43:59 
Faktycznie, jestem sceptykiem, i w takich artykułach jak ten łatwo tracę 
rozeznanie, gdzie są fakty a gdzie mity. 

Popraw     Usuń 
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10. Sceptycyzm • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-16 12:50:58 
Sceptycyzm teŜ jest potrzebny, choć większość ludzi takŜe nie wie, gdzie są 
fakty, a gdzie mity, tyle, Ŝe nie chce im się posprawdzać i ustalić. 

Popraw     Usuń 
11. Saturn • autor: Bartosz Kazibudzki http://ScalenieDuszy.pl (Bartosz 
Kazibudzki)2014-09-20 12:35:40 
ma ciągle bardzo inspirujący wpływ na prądy duchowe szczególnie nawiązujące 
do tradycji judaistycznej. Nawet teraz byłem na wykładzie o jakiejś kolejnej 
księdze wiedzy i padło tam hasło Ŝe Saturn jest jakąś bramą czy czymś. To jest 
bardzo mocny towar, trochę schizogenny. Polecam w tym kontekście opowieść 
o promieniu z Saturna http://grayscaleatapi.blogspot.com/2014/01/angelus-
okultysci-z-janowa-i-topografia.html 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/sojusznicy_z_zaswiatow 
 
17 września 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 52) 

Sojusznicy z zaświatów 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7127 razy, od 2014-07-14 
 

         Czy umierający moŜe szukać sojusznika w nieznajomym zmarłym, 
uŜywając jako łącznika osoby Ŝyjącej? To pytanie przyszło mi na myśl podczas 
pewnej dyskusji nad snem: 

http://www.taraka.pl/koncert_na_wawelu#permaid11096. Ale moje dywagacje 
idą w innym kierunku niŜ Marcina Kotasińskiego. 

         Przedmiotem refleksji nie było bynajmniej pojawianie się matek w snach 
ostrzegających, ale ich istnienie w podświadomości córek, w taki sposób, Ŝe 
ktoś obcy „włamawszy się” do tej podświadomości, wykorzystuje bytującą tam 
postać do targów o swoje Ŝycie. Brzmi to skomplikowanie, ale szokujące 
doświadczenie, które przeŜyłam, nasuwa moŜliwość tak róŜnych interpretacji, z 
których Ŝadna nie wydaje się bardziej prawdopodobna od innej. 

         Swego czasu leŜałam w szpitalu na oddziale kardiologicznym. Oddział ma 
tu znaczenie, gdyŜ w owym czasie zawałowców nie ratowano tak prosto i 
skutecznie jak dziś i przeŜywalność pacjentów tego oddziału wynosiła ok. 40%. 
W kilkuosobowym pokoju nocą umierały 2-3 osoby, w dzień jedna. Ów szpital, 
prowadzony w Warszawie przez siostry ElŜbietanki, połoŜony był w pięknym 
ogrodzie, na który z zazdrością patrzono przez okna lub z długich balkonów, 
choć wychodzenie na nie nie zawsze było miłe, bowiem „wysmradzano” na nich 
materace tych, którzy umierali, miotając się niespokojnie i siejąc dookoła swoje 
płyny ustrojowe. Ktoś umierał, wyrzucano jego materac na balkon, zabierano 
stamtąd któryś z zapasów i po kilkunastu minutach leŜał juŜ nowy pacjent nie 
rozumiejąc, dlaczego pozostali mieszkańcy/mieszkanki pokoju łypią nań 
dziwnym wzrokiem. Nie wiedzieli, Ŝe jego łóŜko mógł niedawno zajmować ktoś 
zaprzyjaźniony trochę, kogo juŜ nie było. Wracając do jako takiej kondycji 
myślało się cały czas, kiedy będzie się w stanie wyjść do tego ogrodu, ale gdy 
juŜ było się w stanie, na ogół delikwenta wypisywano. Tak było w dzień. 

         Nocą ogród robił upiorne wraŜenie. Szczególnie w upalne lipcowe noce, 
gdy wszystkie okna i drzwi balkonowe były pootwierane i nie bardzo było czym 
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oddychać, a na dole, na brukowanej ścieŜce turkotały wypaczone długim 
uŜywaniem kółka wózków, wywoŜących nieboszczyków do chłodni, 
znajdującej się w szopie, w kącie ogrodu. Nie śpiąc liczyło się te turkoty: 
jeden,...dwa... dziesięć... 

         Otumaniony lekami, podłączony do kroplówek i automatów dozujących je, 
pacjent tego szpitala czasami miewał wraŜenie, Ŝe znajduje się w nieokreślonej 
przestrzeni między jego zwyczajnym Ŝyciem, z którego nagle go wyrwano, a 
bramą prowadząca do miejsca napawającego przeraŜeniem, do którego zbliŜa 
się z kaŜdym bolesnym, płytkim oddechem. Wózki wywoŜące umarłych, w 
liczbie dwóch, stały na naszym korytarzu i nawet w dzień przypominały o 
swojej roli, poniewaŜ nie były przykryte prześcieradłem, a połataną grubymi 
ściegami ceratą i kaŜdy z nas, wieziony na badania, mógł je oglądać do woli. 

         Tak właśnie przywieziono mnie do kilkuosobowego pokoju i nie miałam 
pojęcia dlaczego wszyscy tak dziwnie na mnie patrzą. Po dwóch dniach juŜ 
sama dziwnie patrzyłam na kolejną delikwentkę. 

         Pogotowie zabrało mnie z przychodni lekarskiej zupełnie 
nieprzygotowaną, poniewaŜ wybieraliśmy się z męŜem na działkę, wszystkie 
nasze rzeczy były spakowane do samochodu i zawrót głowy dopadł mnie juŜ w 
samochodzie, a Ŝe przychodnia była po drodze, tam się zatrzymaliśmy. MąŜ 
przywiózł mi potem do szpitala kilka rzeczy, wybranych na chybił trafił, a 
wśród nich szlafrok mojej zmarłej mamy, poniewaŜ ja nie miałam własnego. 

         Ten szlafrok to cała historia. Uszyty z tkaniny w rodzaju sprasowanego 
filcu, tylko ze znacznie delikatniejszej, z wprasowanymi, a nie przyszytymi 
aplikacjami, był kiedyś płaszczem jakiejś eleganckiej Włoszki i tuŜ po wojnie w 
1945 roku dostała go w paczce pewna znajoma mamy. Po latach uznała, Ŝe 
mojej mamie przyda się jako ładny szlafrok do szpitala, poniewaŜ trochę 
wypłowiał i rozciągnął się, a znajoma była elegancka i szczupła. Szlafrok ten 
zwiedzał z mamą wszystkie szpitale, w których przebywała, a po jej śmierci Ŝal 
mi go było wyrzucić, bo mógłby przydać się jeszcze, a ja sama duŜo szyłam i 
stale potrzebowałam jakichś kawałków tkanin na wykończenia. 
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I tak wisiał sobie spokojnie w szafie aŜ przywiózł mi go mąŜ. 

         Tego rana na łóŜko naprzeciwko mnie, gdzie przed chwilą zmarła starsza 
pani, przywieziono inną starszą kobietę, bardzo zaniedbaną, ze straszliwymi 
ranami na nogach owiniętych jakimiś brudnymi szmatami, krwawiącą ze 
wszystkich otworów ciała i maŜącą tę krew po ramie łóŜka (nie umyto go po jej 
śmierci) i krzyczącą bez chwili przerwy. Nie wiem dlaczego nie podano jej 
środków przeciwbólowych, albo podano za słabe, w kaŜdym razie krzyczała tak 
pełnym głosem trzy dni i trzy noce. Na nasze nieśmiałe proszenie lekarzy o to, 
by dano jej coś przeciwbólowego, ci odpowiadali, Ŝe nasz komfort spania nie 
jest najwaŜniejszy, Ŝe dobrze obejrzeć sobie skutki znieczulicy sąsiadów. Jakby 
nas obarczano winą za jej stan i nakazywano pokutę. Oglądało ją kilku lekarzy; 
na początku przychodziły procesje studentów i wówczas usłyszałam słowo: 
mięsak Kapossiego. Wydawało mi się to dziwne; kobieta była staruszką, o 
AIDS dopiero zaczęto mówić, kiedy i jak mogła się zarazić? W kaŜdym razie 
prawdopodobnie była starą, schorowaną prostytutką. 

         Po trzech dniach przestała krzyczeć i zaczęła mówić. Nie wiem, czy miała 
pełną świadomość, ale jej słowa chwilami były łatwe do zrozumienia. 
Opowiadała o swojej młodości w czasach drugiej wojny światowej, gdy 
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wywieziona na przymusowe roboty ukradła komuś jakieś jedzenie i została za to 
straszliwie skatowana przez gestapowca. Jej opowieść o kaźni, ze wszystkimi 
okropnymi szczegółami, przeradzała się czasami w epos, przedzielany jękami i 
powtarzaniem „jak mnie okropnie bił, jak bił”. Widać w jej umyśle obecny ból 
zlał się z tamtym; zatarła się róŜnica czasu i miejsca. 

         Minęło kilka dni. Wydawało się, Ŝe leki podawane jej zaczęły działać i 
kobieta przytomniała. Nawet jej rany jakby zaczynały się goić. Wtedy po raz 
pierwszy spojrzała na mnie ze zrozumieniem, a ja właśnie szłam w szlafroku do 
łazienki. 

         Zmieniła natychmiast temat swoich wypowiedzi i zaczęła opowiadać, Ŝe 
ten piękny niebieski szlafrok naleŜał do mojej mamy i Ŝe ona teŜ wiele 
wycierpiała i Ŝe teŜ „pani mamusię” – jak mówiła – bardzo bolało, Ŝe nikt jej do 
samej śmierci nie rozumiał, Ŝe wszyscy puszczali mimo uszu jej opowieści o 
chorobach (to była prawda). Mama istotnie miała przez kilka lat pod koniec 
Ŝycia jeden temat rozmowy, swoje choroby, ale czasem wydawało się, Ŝe 
stanowi to jej sposób na nie rozmawianie o sprawach istotnych, a nasze stosunki 
od czasu, gdy juŜ nie wstawała i gdy z siostrą musiałyśmy się nią opiekować, 
jeŜdŜąc w drugi koniec miasta, bardzo się poprawiły. CóŜ mogła wiedzieć o tym 
owa obca kobieta? Wyczytała z moich myśli? 

         Nie, ona uparcie zaczęła twierdzić, Ŝe to moja mama w zaświatach 
rozmawia z nią, Ŝe obie się o mnie martwią, Ŝe powinnam bardziej dbać o swoje 
zdrowie, Ŝe mamie podobam się w jej szlafroku, i Ŝe moja mama jej tłumaczy, iŜ 
ja jestem taka oschła tylko z pozoru, bo jestem wraŜliwa i tylko chronię swoją 
wraŜliwość i tak dalej. Potem zaczęła opowiadać, jakie błędy Ŝyciowe jej 
zdaniem popełniłam i popełniam, Ŝe nie myślę o sobie i nie potrafię wymóc na 
rodzinie, by bardziej liczyła się z moimi potrzebami i tak dalej. Dziwnie to 
brzmiało w ustach tej kobiety, niewykształconej, posługującej się w innych 
sprawach dość prymitywnym słownikiem, takie omawianie i psychologiczna 
interpretacja mojej osoby. 

         Przyznam się szczerze, Ŝe dręczyła mnie. Odczuwałam okropną niechęć do 
niej, a jednocześnie wstydziłam się przed sobą do tego przyznać. Wszak była 
starą, umierającą samotnie kobietą i powinnam mieć do niej wyrozumiałość, a 
nie złość. A złościło mnie grzebanie się w sprawach moich i mojej mamy; moje 
zniechęcające i opryskliwe odpowiedzi zbywała, snując swoje chore dywagacje 
na temat coraz większej przyjaźni między moją mamą w zaświatach, a nią i 
twierdząc, Ŝe obie na mnie będą tam czekały i tak dalej. I ciągle ten szlafrok, 
jako łącznik między nimi. Okropność! Nie byłam na tyle silna, Ŝeby wyjść z 
pokoju, a na korytarzu nie było gdzie posiedzieć. Sama bałam się o swoje Ŝycie 
widząc tyle śmierci obok. I zamiast wracać do zdrowia, czułam się coraz gorzej. 
LeŜałam w szpitalu juŜ trzy tygodnie i szykowano mnie do wypisania, a ja coraz 
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bardziej się bałam, coraz gorsze miałam wyniki i coraz większe dolegliwości 
odczuwałam; bolało juŜ mnie właściwie wszystko, a najgorsze były nagłe 
niespodziewane bóle, przeszywające ciało w zupełnie dziwacznych, 
bezsensownych  miejscach. 

         Prowadząca mnie lekarka uspokajała, Ŝe to jest „choroba szpitalna” —
człowiek czuje się okropnie, ale nie w związku ze swoim prawdziwym stanem 
zdrowia, a z psychiką, która nie wytrzymuje takiej koncentracji chorób i 
cierpienia wokoło. — To wsiąka w mury — mówiła — i potem wydostaje się, 
zwłaszcza w ciepłe dni. Na takich oddziałach powinno się leŜeć nie dłuŜej niŜ 
dwa tygodnie, bo potem jest coraz gorzej, zamiast być lepiej. 

         Nareszcie kobieta umarła. Ostatnia agonia trwała noc i pół dnia i w 
słoneczny dzień, krzycząc i rozmawiając nieprzytomnie z moją mamą w 
zaświatach, z tą panią w niebieskim płaszczu, który stał się szlafrokiem (skąd to 
wiedziała?), odeszła. 

         Nagle poczułam tak głęboką ulgę, Ŝe chciałoby się mi śpiewać i tańczyć. 
Poczułam Ŝe jestem juŜ zdrowa, Ŝe czas przestać chorować; na działce 
dojrzewają pomidory i trzeba je pozbierać; Ŝe mąŜ nie da rady sam kwasić 
ogórków i robić pomidorowy przecier i Ŝe wreszcie jestem wolna. Ja jeszcze 
Ŝyję i jestem szczęśliwa, Ŝe nie jestem Tam. Byłam w prawdziwej euforii. 

          Po półgodzinie na miejscu tej kobiety leŜała następna pacjentka, a ja 
patrzyłam na nią szczęśliwym, ale lekko zszokowanym wzrokiem. Na ramie i 
poręczach łóŜka ciągle jeszcze nie wysychały plamy krwi i śluzu po tamtej 
pacjentce, a ja nie mogłam przestać na nie patrzeć, choć ciało prędko 
wywieziono, 

           Po dwóch dniach wypisano mnie ze szpitala. Wyniki miałam 
nadspodziewanie dobre, ani śladu w ekg po poprzednich, pogłębiających się 
zawirowaniach. Ale od tamtej pory, towarzysząc cudzej śmierci (a miałam 
niestety kilkakrotnie takie okazje), gdy ten ktoś juŜ odejdzie, czuję ogromną 
ulgę, nawet powiedziałabym, bliską radości, choć bardzo się tego wstydzę.  
Katarzyna Urbanowicz 

Edytuj/popraw » 
Pisz nowy odcinek » 
 

komentarze 

 
1. Wstyd • autor: Przemysław Kapałka2014-09-17 15:24:27 
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Czego się wstydzisz? Śmierć to w wielu przypadkach dobrodziejstwo dla osoby 
umierającej. To zupełne prawidłowe, Ŝe czujesz ulgę, kiedy to juŜ się stanie. 

Popraw     Usuń 
2. Bardzo ciekawe, dowodzi... • autor: Marcin Kotasiński2014-09-17 18:34:06 
Bardzo ciekawe, dowodzi to właściwie jednego, Ŝe łączność pomiędzy Matką i 
jej Ŝywymi "egzemplarzami" jest znacznie Ŝywsza, niŜ śnienie symbolu. 
Zaznaczam, niczemu nie zaprzeczyłem, pisałem tylko o tym, Ŝe udaje mi się 
odczytać, o ile mi się udaje, wierzchołek świata Ŝywych symboli i w obrazach 
sennych. Ale swoją drogą uwaŜam, Ŝe nad naszymi głowa Ŝyje znacznie 
większa cywilizacja niŜ nam się wydaje i znacznie dojrzalsza.  

Popraw     Usuń 

 
3. Poza tym, w... • autor: Marcin Kotasiński2014-09-17 18:40:51 
Poza tym, w tej opowieści jest bardzo szeroko opisany symbol Ŝeński. Np. 
lekarz nie miał pełnej racji, najpierw wiedziała kobieta co jej jest, zaniechała, 
bierność, sąsiedzi dowiedzieli się później.  

Popraw     Usuń 
4. zniesmaczona • autor: grzegorzak2014-09-19 04:09:01 
to co pani napisała jest wstrętne i niesmaczne Dziwi mnie ze pani nie wstydzi 
się o tym pisać(mam na myśli pani odczucia), 

Popraw     Usuń 
5. Co konkretnie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-19 13:07:33 
Co konkretnie Panią zniesmaczyło? Odczucie ulgi, Ŝe ktoś przestał się męczyć? 
Szczerość? Ilu osobom towarzyszyła Pani w cierpieniu umieraniu? 

Popraw     Usuń 
6. Tak to jest czasem • autor: Michał Mazur2014-09-20 23:52:25 
iŜ szczerość ludzka nie zostaje doceniona :/  A w Polsce to chyba szczególnie 
nie warto być zbyt szczerym, trzeba poudawać czasem. Co mnie zawsze złościło 
(bo ja tak za bardzo nie umiałem), ale na zachodzie jakoś tego mniej widzę. 
To trudne sprawy - starość, słabość, powolne umieranie - rzeczy które, moŜna 
by rzec, odzierają z godności. Niektórzy ludzie nie mogą przejść nad tym do 
porządku dziennego, wypierają to ze świadomości - to i by nie chcieli o tym 
czytać. Śmierć jest nieuchronna, czasami myślę iŜ moŜe ci "barbarzyńcy" mieli 
lepsze koncepcje, sądząc iŜ najlepiej zginąć w walce. Abstrahując od absurdu, 
jakim są wojny 

Popraw     Usuń 
7. "śmierć jest odraŜająca"  • autor: Wed2014-09-23 09:49:11 
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To było piękne opowiadanie. Sojusznicy z zaświatów - tak są, są obok 
umierającego gotowi pomóc w drodze, gotowi na pomoc to nie oznacza by 
szarpali się z kimś związanym z Ŝyciem codziennym, uzaleŜnieniami, 
niedokończonymi wg niego relacjami ziemskimi itp. Są gotowi by 
przeprowadzić do ich świata, gdzie jest spokój i ciepło, stan który niektórzy 
rozpoznają jako miłość. Są teŜ inni sojusznicy, to nasze duchy opiekuńcze, które 
wezwane w swoisty sposób i zmotywowane odpowiednio do działania mogą 
odprowadzić tych zabłąkanych. Kontakt z duszami "świeŜymi" jest dla mnie 
czymś mało bezpiecznym, są zagubione, nieobliczalne bo w całkiem nowej 
sytuacji. Sama fizyczna śmierć jest jednakowa dla prezesa spółki skarbu 
państwa i dla nędznika.  
Rytuał pogrzebu ma istotne znaczenie dla drogi duszy do jej świata i dla Ŝywych 
i ich procesów przeŜywania, dlatego tak duŜo energii poświęcają mu niektóre 
społeczeństwa np. Bardo daje wspaniały obraz przejść, drogi i przemian. 
PozdrawiamWed 

Popraw     Usuń 
8. Wstyd • autor: Wed2014-09-23 12:42:03 
Wstyd, Toksyczny wstyd, to wkodowane sznurki ludzkiej marionetce, wstyd, 
toksyczny wstyd nie jest dany Człowiekowi, dzieci nie mają wstydu, wstyd jest 
obcy pierwotnie człowiekowi tak jak obcy jest sarnie, psu, drzewu, Ziemi Wstyd 
- zastanawiam się czy jest potrzebny, chyba tak, ale nie mi, czy on był ze mną - 
tak wiele dziesięcioleci, mój wstyd został chyba zastąpiony świadomością 
połączoną z empatią. Kiedyś uczestniczyłem w jakiś zajęciach o duchowości - 
prowadziła je piękna 60 latka, perfekcyjnie zadbana, sama siebie uwaŜająca za 
wybitną intelektualistę, jedno z ćwiczeń polegało na stworzeniu kolarzu z 
wybranych wycinków gazet i wyraŜenie piękna tą pracą, ja wybrałem jedno 
zdjęcie mające pokazać piękno, było to zdjęcie dwóch nagich starych kobiet z 
Nowej Gwinei - jakiŜ wstyd musiała mieć w sobie prowadząca te ćwiczenie 
kobieta, uznała mój wybór jako niezrozumiałą prowokację  - ja widziałem tam 
tylko piękno. 
Śmierć nie moŜe być piękna, śmierć ma budzić strach w ludziach, kiedyś ludzie 
widzieli drugi brzeg za rzeką śmierci, widzieli to co tam było i to było dla nich 
bardzo kuszące by tam iść i szli, bogowie zasłonili mgłą ten widok. 
 
 

Popraw     Usuń 

 
9. Jednak • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-09-23 13:02:56 
Jednak śmierć fascynuje (oczywiście jako mem a nie prawdziwa śmierć). 
Prawdziwa śmierć jest czymś przeraŜająco cieleśnie odraŜającym. Bez 
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pośrednictwa fotografii czy opisu jest doświadczeniem zupełnie innym niŜ się z 
zewnątrz wydaje. Kiedy umierała moja mama, mając w pamięci śmierć ojca. 
którego ciało leŜało na noszach na podłodze szpitalnej łazienki i widoczki z 
przyszpitalnego domu pogrzebowego, gdzie trzy "nieboszczyce" leŜały jedna na 
drugiej dociśnięte do samej ściany, a na uzyskanym w ten sposób miejscu 
szpitalny "obsługiwacz zwłok" zajadał się chlebem ze swojską czosnkową 
kiełbasą popijając herbatą (cukiernicę wcisnął pod udo staruszki leŜącej na 
spodzie) za namową sąsiadki mojej mamy, policjantki, która była z nią 
zaprzyjaźniona, z jej pomocą umyłyśmy z siostrą i ubrałyśmy ciało mamy 
spiesząc się, zanim nie stęŜeje. Nie chcę opisywać tu swoich wraŜeń, które ktoś 
mógłby uznać za niesmaczne, jednak warto uświadomić sobie, Ŝe nawet 
najbliŜsza osoba nie umiera całkiem od razu: Ŝyją jeszcze jej jelita, drogi 
oddechowe, a jednocześnie wiadomo, Ŝe jej juŜ nie ma. To doświadczenie 
krańcowe, zwłaszcza, gdy uświadomi się sobie, Ŝe kiedyś, ktoś będzie zajmował 
się moimi zwłokami. W tradycyjnej kulturze ciałami zmarłych zajmowały się 
stare kobiety, bo uwaŜano je za wystarczająco odporne (wszak im samym blisko 
było do grobu) no i do czegoś się takie babcie przydawały. Dziś to wszystko jest 
z zewnątrz przypudrowane, nieboszczyk ma makijaŜ, zazwyczaj jest 
zabalsamowany, ale kuchnia tego jest ukryta i nikt jej nie chce widzieć. To co 
widzimy, to nie jest prawdziwa śmierć, chyba Ŝe towarzyszymy czyjemuś 
umieraniu, takŜe cieleśnie - jako pielęgniarka, lekarz czy stara kobieta Ŝegnająca 
bliskich w sposób tradycyjny. 

Popraw     Usuń 
10. Rytuał pogrzebu • autor: Przemysław Kapałka2014-09-24 13:30:24 
A propo pogrzebu, to ciekawe, Ŝe mnie nie zaleŜy na tym, Ŝeby być jakoś 
specjalnie pochowanym, gdyby mnie miały rozdziobać kruki to nie miałbym nic 
przeciwko. Jedyne, co napawa mnie odrazą, to leŜeć w normalnym grobie na 
cmentarzu. I nie są to rozwaŜania teoretyka, bo juŜ kiedyś czułem śmierć nad 
sobą i siłą rzeczy musiałem się nad tym zastanowić. Ciekawe, czy jest w tym 
coś nie w porządku. 

Popraw     Usuń 
11. W porządku • autor: Michał Mazur2014-09-25 09:46:02 
Wszystko w porządku Przemysławie, znałem dość sporo ludzi o podobnych 
przemyśleniach...Derelikcja zwłok - to element rytuałów pogrzebowych, ale 
bardzo daleko stąd...  W Tybecie praktykowali do niedawna, Zaratusztrianie teŜ 
mieli swoje "wieŜe milczenia".... ci ostatni mogli w pewien sposób być 
kontynuatorami Gonur... wspaniałej, cywilizacji staroŜytnej, po której pozostały 
imponujące ruiny świątyń i miast... a jednak tak samo. A w XXI wieku na 
pewno dalej praktykują to w mongolskim stepie. W jednym artykule pisali, Ŝe ci 
to nawet i masłem umrzyka smarują, Ŝeby krukom i innej gadzinie bardziej 
smakowało...(art. był w zbiorze Funeralia Lednickie, Spotkanie... hmm.. chyba 
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9-te)  
Ok, idę spać. Po nocnej zmianie :/ 

Popraw     Usuń 
12. wrzucić w ogień i spalić jak zielsko • autor: Wed2014-09-25 09:46:48 
Tybetański pogrzeb przez powietrze - kruki, jest wiele innych i w róŜnych 
miejscach świata pogrzebów przez powietrze, 
Nie wiem czy mam prawo do wyboru pogrzebu, ale mogę zgłaszać 
propozycje, po śmierci nic nie jest waŜne, a o nas samych za "sto lat" nikt nie 
wspomni, tak jak nasze "powaŜne problemy" z chwila śmierci znikną bo to 
jedynie złudzenie. Wielu ludzi wypowiada się w taki czy inny sposób o swoim 
sposobie pochowania. PrzewaŜnie ma to związek z Ŝyciem na ziemi," a to zimno 
grobu", "a to zgnilizna" i procesy rozpadu im zagraŜają itp. Pozwoliłem sobie 
kiedyś wyrazić swoją drobne nieistotne marzenie by moje prochy były 
rozsypane (nie jest to w zgodzie z prawem polskim) a, grób jak juŜ był 
bezimienny i jak najszybciej zarósł chwastami -  "wrzucić w ogień i spalić jak 
zielsko". 
 

Popraw     Usuń 

 
13. Bo prawo jest... • autor: Michał Mazur2014-09-25 09:48:59 
Bo prawo jest pochodną naszej kultury, a ta pochodzi z myślo-wzorów czarno 
odzianych, smutnych panów... wzorów narzuconych innym... 

Popraw     Usuń 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 53) 

Razem czy osobno  

czyli moje refleksje ze zjazdu autorów i czytelników Taraki 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7812 razy, od 2014-07-15 
 

         Bardzo bogaty w wydarzenia wewnętrznego świata zjazd autorów i 
czytelników Taraki pozostawił we mnie mnóstwo obserwacji i pytań nie 
zadanych głośno. Wprawdzie z powodu wieku i stanu zdrowia nie mogłam 
uczestniczyć w najwaŜniejszym wydarzeniu Zjazdu, szałasie potu; nawet nie 
byłabym w stanie wejść na górę, gdzie się odbywał (a raczej później z niej 
zejść), Ŝeby choć ogrzać się przy ogniu praŜącym kamienie, jednak wydarzenie 
to promieniowało na wszystkich, takŜe na mnie, z natury dość wraŜliwą na 
atmosferę otoczenia. Samo pierwsze przebywanie w kręgu (choć rozsądek 
podpowiada, Ŝe to dym z kadzidełek) zadziałało na mnie jak uderzenie energii 
tak silne, Ŝe musiałam na chwilę wyjść. Ta energia trwała jeszcze we mnie 
długo po przyjeździe. Zajechawszy w drodze powrotnej do kawowego barku 
przy stacji benzynowej przy kawie bez cukru i mleczka zachowywaliśmy się 
hałaśliwie, jak pijane dzieci, przerzucając się na poczekaniu wymyślonymi 
sentencjami i mądrościami chwili. Po powrocie, odbywszy w niedzielę 
wieczorem, w domu, pewne spotkanie i przespawszy pół poniedziałku, wstałam 
i usiadłam do komputera, po czym energia ta uleciała nagle z taką siłą, Ŝe spadły 
mi na głowę trzy segregatory z rachunkami za lata 2007-2009. 

         Od dawna wiem, Ŝe większość ludzi źle znosi samotność i niezaleŜnie od 
tego, co mówi, czuje się bardzo dobrze w grupie. Znam pewną rodzinę, która w 
trzypokojowym obszernym mieszkaniu, umeblowanym modnie, ascetycznie i 
nowocześnie gromadzi się w małym zagraconym „gościnnym” pokoiku na 
podłodze na wytartym starym dywaniku czytając, rysując i przerzucając się od 
czasu do czasu docinkami. Czasami zdarza im się nawet włączyć tu stareńki 
telewizor, którego Ŝal było wyrzucić, zamiast nowoczesną plazmę w salonie. 

         Tendencję do czerpania siły z przebywania razem wśród ludzi o 
podobnych zainteresowaniach, wspólne uprawianie nawet drobnych rytuałów 
wiąŜą tak silnie, Ŝe jest to dostrzegalne nawet dla zewnętrznego obserwatora. 
Osoby na co dzień Ŝyjące w rodzinach niezbyt ciepłych, pracujące w 
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stresogennych środowiskach, bombardowane przez media wiadomościami z 
niepewnego i niebezpiecznego świata, rozkwitają wśród bliskich „rodzin” przez 
siebie wybranych. Tym moŜna tłumaczyć takŜe tak dziwiące młodych zjawisko 
sentymentu i tęsknoty niektórych starszych osób za PRL-em, który wszak 
odbierał ludziom znaczną część ich wolności, takŜe przekonań. 

         Ja naleŜę do zupełnie innych osób. Dobrze czuję się w samotności. PRL 
odczuwałam jako ugniatającą duszność, z której nie było wyjścia, ale podobnie 
teŜ odbierałam „Solidarność” i wszelkie inne zbiorowości angaŜujące 
świadomość swoich członków. Fizycznie wręcz nienawidziłam kolejek, 
zatłoczonych autobusów, festynów i tłumów na nich, mszy i obrzędów 
religijnych, seansów w duŜych kinach, a zwłaszcza w teatrach (wyjątek czyniąc 
jedynie dla opery, której tłum widzów był raczej chłodny). W domu, jeśli tylko 
mi się udało, zamykałam się w kuchni, która była tak maleńka, Ŝe nikt tam 
oprócz mnie się nie mieścił. 

         Stan pewnej obcości wobec otaczającego świata czasami gotów był 
przemienić się w lękową fobię, zwłaszcza na ulicach wśród tłumów 
wpadających na siebie co chwilę ludzi i wieczorem, gdy w soczewkach 
okularów rozmazywały się uliczne światła, neony i ich odbicia w deszczowych 
kałuŜach. 

         Nie oznacza to, Ŝe źle się czuję wśród ludzi. Bynajmniej, nie. Jednak są 
oni dla mnie zawsze zbiorowością jednostek. Mogę kaŜdego z nich lubić z 
osobna, jednak jako zbiorowość im liczniejsza, tym bardziej stresująco na mnie 
działa. Tam, gdzie nie jestem w stanie poznać poszczególnych osób, 
porozmawiać z nimi, czuję się zagubiona i niepewna. Na szczęście zjazd Taraki 
do takich zbiorowości nie naleŜał. Jak dla mnie ilość uczestników była 
optymalna, a poznanie kilku osób ekscytujące. 

         Drugim, najciekawszym dla mnie wydarzeniem, był wykład Piotra 
Śpiącego Niedźwiedzia Jaczewskiego. Jak w swoich tekstach bywa trudny w 
odbiorze, tak na wykładzie przekaz był prosty i jasny, a dla mnie wręcz 
oczywisty. W nieudolnym streszczeniu sprowadza się do tego, Ŝe 
bezwzględnym dobrem jest wyobraźnia, której nie naleŜy stawiać Ŝadnych 
granic, za to silnie strzeŜone granice powinny być postawione temu, co świat 
naszej wyobraźni opuszcza, przedostając się na zewnątrz. Piotr proponował 
pewne radykalne zabiegi dla sceptycznego ustalenia pochodzenia i celów 
naszych wewnętrznych wytworów wyobraźni, co wywołało gorącą dyskusję i 
sprzeciw niektórych osób, które raziło uŜycie brzydkiego słowa w zapytaniu 
zgłaszanym tej zjawie. 

         Ja naleŜę do osób na ogół nie uŜywających brzydkich słów (chyba Ŝe 
pełnią funkcję artystyczną) i w tym wypadku taką pełniły, szokowo przecinając 
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nadmierne zaufanie do niektórych guru własnej i cudzej wyobraźni. Dla kilku 
jednak z zebranych sprawa nie była tak oczywista. Odniosłam niejasne 
wraŜenie, iŜ niektóre z nich są zwolennikami poglądu wręcz przeciwnego: Ŝe to 
wyobraźnię właśnie naleŜy ograniczać, zaś to co wydostaje się na zewnątrz, jako 
pełną, poŜądaną spontaniczność, uzewnętrzniać i celebrować. Wolność dla tych 
osób jest wolnością ekspresji, pozbawioną zahamowań i ograniczeń; zaś to, co 
się dzieje w ich wewnętrznym świecie, musi być z natury rzeczy ograniczone. 
Taka wewnętrzna, oszukańcza obrona przed największą traumą katolicyzmu – 
świadomością, Ŝe moŜna grzeszyć takŜe myślą (nie tylko mową i uczynkiem). 

         Ten aspekt wykładu Piotra Jaczewskiego moim zdaniem warto byłoby 
uczynić przedmiotem dyskusji w Tarace, bowiem sięga korzeni naszego odbioru 
ezoteryki, a szerzej rozumienia świata wewnętrznego świadomego i 
podświadomego. 
         Spośród wydarzeń zjazdu duŜe wraŜenie zrobiła na mnie „szkoła śpiewu” 
Aliny Michalik (jak równieŜ jej osoba) oraz obrazy Izabeli Ołdak, zwłaszcza z 
ostatniego okresu — ale one równieŜ w znacznym stopniu ilustrują to, co 
pisałam o tendencjach wspólnotowych w ludzkiej zbiorowości i traumie 
indywidualizmu. To, Ŝe Izabela Ołdak podkreślała w swoim opowiadaniu o 
artystycznej drodze brak aprobaty otoczenia dla tego, co robi, a moŜe raczej dla 
sposobu, w jaki przywołuje własną wyobraźnię, moim zdaniem jest jej siłą. 
Nieograniczona wyobraźnia i selekcja oraz kontrola tego co ujawniamy swoją 
sztuką, powoduje, Ŝe robi ona tak duŜe wraŜenie. Przez jej zewnętrzność 
przebija ból, wysiłek i wewnętrzna dyscyplina — choć bynajmniej sztuka nie 
jest ponura ani smutna. Przynajmniej tak ja ją odebrałam. 

 
 
Katarzyna Urbanowicz 
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Bankowe gadŜety dla mamuś 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
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         Jest taka akcja w moim banku „bankujesz-kupujesz”, gdzie zbiera się 
punkty za obroty na koncie i za to moŜna nabyć rozmaite gadŜety (zazwyczaj 
dwa razy droŜsze niŜ normalnie). Punktów mam multum (zbierały się 
kilkanaście lat) i wiedziona dziwnym pragnieniem obejrzenia luksusowych 
gadŜetów, podniecających róŜne biedne emerytki i skłaniające je do 
oszczędzania (albo raczej zaciągania kredytów), weszłam na stronę reklamującą 
darmową dostawę w ten weekend. Czego tam nie było! Ale mając w pamięci 
Zjazd Taraki i problem wspólnotowość/samotność wypatrzyłam, jak ten 
drapieŜny ptak, gadŜety dla niemowląt. 

         Czego tam nie było! Nianie elektryczne, termometry w smoczkach, i tym 
podobne. Na równe nogi postawiły mnie jednak dwa urządzenia. Oto pierwsze z 
nich. Rysunek oddaje wszystko, obnaŜając jednocześnie ideę kierującą 
wynalazcą tej machiny opiekuńczej, zastępującej zapracowaną lub niechętną 
matkę, bądź nisko opłacaną niekompetentną nianię. 

         Ciągle w pamięci mam Ŝale mojej jasnowidzącej koleŜanki, marnującej 
swoje talenty, aktualnie pracującej jako niania, której taka mamuśka zabrania 
brania kilkumiesięcznego dziecka na ręce, bawienia się z nim zabawkami, 
śpiewania mu do snu i takich tam. Wykonywania rozkazów mamuśki pilnuje 
elektroniczny szpieg, a po powrocie z pracy mamuśka dogaduje swojej 
pracownicy, Ŝe skoro jej latorośl śpi w domu po spacerze (a nigdy nie chciała) to 
ona, niania, ułatwia sobie Ŝycie, bo zamiast pracować, czyta ksiąŜkę, a co gorsza 
medytuje. I trzeba ponownie rozwaŜyć kwestię jej zarobków. Nie rozumie, Ŝe 
ciepło, jakim promieniuje jej pracownica, jej naturalne zdolności 
biornergoterapeutyczne, jej solidność i zaangaŜowanie stanowi wartość nie do 
przecenienia. 

         Ale nie przynudzam juŜ o niedolach mojej koleŜanki, tylko prezentuję 
gadŜety. 
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 Kojec prestige: 

 http://bankujesz-zyskujesz.pl/artykuly-dla-dzieci/kojec-graco-contour-prestige-
w-kolorze-benny-bell 

 

 

         Nie mogę się oprzeć przekonaniu, iŜ obsługa malucha w owym 
prestiŜowym kojcu zbliŜa się do technicznej obsługi jakiegoś skomplikowanego 
robota. Zaśpiewanie takiemu dzieciakowi piosenki burzy wszelkie połączenia 
medialne z wibrującym materacykiem i zakłóca obsługową elektronikę, niczym 
połączenie telefonu w startującym lub lądującym samolocie, przypadkowo 
mogące uruchomić wyłącznik czasowy, uspokajający malucha. Nie uspokojony 
maluch przeŜyje głęboką traumę i w wieku dorosłym przejawiać będzie 
nadmierną otwartość na wskazania takiego guru jak Osho na przykład, który, 
podobnie jak rodzice maluszka, Ŝywi głębokie przekonanie, Ŝe gromadzenie 
drogich gadŜetów jest nieodłącznie związane z głębokością duchowego 
przeŜycia. Baczcie więc mamuśki huśtające dzieci na rączkach, czego 
odmawiacie swoim dzieciątkom! Nie zapewniając im owego kojca, 
przekreślacie ich świetlaną duchową przyszłość! 

         Następny gadŜet sięga głębiej, do samego jądra opiekuńczości nad 
dzieckiem. Prymitywne kołyski, niedouczone nianie, bujające dzieci na 
rączkach lub w wózkach zastąpione zostały maszyną znakomicie likwidującą 
mamusiny stres i wysiłek, a nawet jej obecność. Oto mam zaszczyt przedstawić 



 338

huśtawkę z moŜliwością podpięcia odtwarzacza MP3 z głosem rodziców lub 
nagranymi bajkami. Nie będzie Ŝadna tania niania uŜywała swojego 
niewyszkolonego głosu do usypiania niemowlęcia! Nie będzie Ŝadna mama 
marnowała swojego gardła oddanego słuŜbie korporacji. Nie będzie jakaś obca 
kobita huśtała za pieniądze mojego szkraba! Zastąpi go MP3. 

 Huśtawka graco-sweetpeace 

 http://bankujesz-zyskujesz.pl/artykuly-dla-dzieci/hustawka-graco-sweetpeace-
w-kolorze-swpe 

 

         Panel sterujący wygląda na skomplikowany i kryje w sobie duŜe 
moŜliwości: na przykład 6 prędkości kołysania i 2 prędkości 
wibracji, wielopłaszczyznowe, uspokajające ruchy zainspirowane ruchami 
rodziców, na prąd i na baterie. Dziecko teŜ, jak zechce, moŜe sobie coś tam 
ponaciskać – prawdopodobnie jednak bez mocy sprawczej. Jakaś przytulanka 
będzie kołysała mu się nad głową, jak dręczące przypomnienie, Ŝe w pobliŜu nie 
ma prawdziwej mamusi. Daszek nad głową ograniczy jego spojrzenie w górę i 
na boki; wszak najwaŜniejsze dla rozwoju dziecka jest to, co przed nim niŜ to, 
co za nim. Niech widzi tylko to, co widzieć mu dozwolono dla dobra jego 
rozwoju. Oglądać się za siebie i na boki będzie wówczas, gdy w jego zasięgu 
pojawi się jakiś guru z darem przyciągania uwagi większym niŜ bujająca się 
przytulanka i nagranie MP3 z mamusinym szczebiotem. 

         I ostatni gadŜet: niania cyfrowa. Nie będę go reklamowała, bowiem wbrew 
swojej nazwie nie słuŜy pilnowaniu dziecka, ale słabo opłacanych niań. Wiem, 
wiem, zdarzają się nieodpowiedzialne osoby. Sama miałam tego przedsmak, gdy 
na spacerze z własnymi niemowlakami spotkałam dwie nianie, które uznały 
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mnie za swoją koleŜankę i pouczały jak zapobiegać temu, Ŝeby dzieci nie 
krzyczały w kółko dzień i noc. Lekarz zapisał luminal (tak, tak, wtedy taki 
panował model), ale moim dzieciakom on zupełnie w ich wrzaskach nie 
przeszkadzał. Nakarmione, przewinięte i wrzeszczały. Jedno zasypiało, drugie 
przejmowało pałeczkę. Moje koleŜanki-nianie z gdańskiego parku uświadomiły 
mnie, Ŝe najlepszy jest gazowy piekarnik – wymaga tylko wyczucia, ile czasu 
moŜna w nim przetrzymać głowę dziecka. Podstępem wyłudziłam od 
informatorki adres i zabawiłam się w donosicielkę, co spowodowało, Ŝe do tego 
parku juŜ więcej nie mogłam pójść. 

         Ale od tamtych czasów chyba coś się zmieniło, poza tym, Ŝe źle opłacane i 
szykanowane nianie, jak zawsze, mają swoje sposoby zemsty. śadna 
elektryczna niania ani elektryczny pieszczoszek temu nie zapobiegnie. 

         Czasy PRL były tym okresem, który zapoczątkował „naukowość” opieki 
nad dzieckiem. Inna rzecz, Ŝe były one skaŜone wizjami „radzieckich 
naukowców” jako obecnie „amerykańskich uczonych”. I jedni i drudzy snuli 
swoje przypuszczenia pewni, Ŝe lepiej wiedzą niŜ zwykła suka, kocica, krowa 
czy owca albo ludzka samica, jak opiekować się swoim małym. Zwierzęta dają 
małym possać cycka — człowiek, jako istota rozumna, cycek powinien zastąpić 
czymś bardziej higienicznym, odcieleśnionym i wyrozumowanym. Cielesność 
zarezerwowana jest dla seksu i wara odsłaniania cycka w celach innych niŜ 
podniecenie płciowe, na przykład karmieniu jakiegoś wrzeszczącego 
stworzenia. A juŜ  na serio: dystansujemy się od szokujących spostrzeŜeń matek 
karmiących, Ŝe przystawienie dziecka do piersi moŜe sprawiać przyjemność! Jak 
to? Do jakiej grupy tę przyjemność zaliczyć? MoŜe mamuśki karmiące są 
ukrytymi pedofilkami? Niech lepiej ściągną pokarm elektryczną ściągaczką i 
karmią dziecko smoczkiem: higieniczniej i prawomyślniej. I niech za duŜo nie 
gadają o swoich przyjemnościach; to gorszące! (podobnie jak spółkujące osły w 
ZOO - ostatni news FB). Ich (matek) przyjemność z posiadania dziecka ma być 
czysto duchowa i idealistyczna, a nie cielesna. Pan Bóg sprowadza nowe Ŝycie, 
mąŜ i partner zyskuje kontynuację rodu. Rodzina, Ród, Ojczyzna! Dalej stop, 
kłódka. 

         Pamiętam, jak bardzo uraŜona poczuła się pewna koleŜanka, sąsiadka na 
porodówce, gdy połoŜna powiedziała, Ŝe karmienie, które sprawia przyjemność 
kobiecie, szybciej obkurcza jej macicę po porodzie i powoduje mniejsze 
dolegliwości. My wszystkie na tej sali uwaŜałyśmy, Ŝe macicę najlepiej 
obkurcza potajemnie zapalony w łazience papieros. Nasze piersi były obolałe od 
niezdarnego szorowania szczotką przeciw bakteriom i przemywania spirytusem 
oraz wodą utlenioną, a w ulotkach dla połoŜnic wskazówki o niczym takim, jak 
przyjemność, nie mówiły, czasami wymieniając je tylko w spisie babskich 
przesądów. Przyjemność! Phi! Nasze matki uczyły nas, Ŝe małŜeństwo i 
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macierzyństwo to cięŜki obowiązek i odpowiedzialność. I my teŜ uczyłyśmy się 
tego od lekarzy. 

         Mijają lata, dziecko wyrasta na dorosłego człowieka i nie rozumie, 
dlaczego odczuwa tak głęboką samotność, Ŝe całą duszą wyrywa się, czasami aŜ 
do zatracenia, do wspólnot przypadkowo odkrytych, a nie świadomie 
wybranych; dlaczego wierzy rozmaitym oszukańczym guru; dlaczego ma 
problemy raczej ze sobą, niŜ z innymi ludźmi; dlaczego sam nie wie, czego chce 
i dlaczego wierzy, iŜ słuszniejsze jest ograniczanie własnej wyobraźni, niŜ jej 
ekspresji. Czasami skutkuje to wspaniałą erupcją sztuki, niestety, częściej ginie 
w mrokach depresji. 

         A przecieŜ naturalne moŜe być tak piękne, pomimo pozornej brzydoty! Ta 
zachłanność niemowlęcia na Ŝycie, łapczywość i egoizm, te zaciśnięte łapki w 
oczekiwaniu na wchłonięcie z matczynego cycka całego dostępnego świata. 
Jakie to znaczenie ma, Ŝe matka ma brzydkie rozstępy na brzuchu, Ŝe niebieskie 
Ŝyły prześwitują przez jej ciało, Ŝe pokarm ulewa się z jej piersi plamiąc bluzki i 
pachnie nienajlepie, jak w niezbyt czystej peerelowskiej mleczarni. MoŜe na 
krótki okres, ale matka jest prawdziwa. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
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komentarze 

 
1. piękne macierzyństwo • autor: Teresa Kunka2014-09-26 10:09:50 
Bardzo bliski jest mi ten temat, bo właśnie mam półtoramiesięcznego wnuka. 
Synowa ma własną firmę, dobrze prosperującą i cały czas na duŜych obrotach. 
Owszem wynajęła młodą osobę, kobietę do pomocy, ale w firmie. Wnukiem 
zajmuje się sama, karmi piersią a firmą zarządza przez internet. Robi przelewy, 
zamówienia i co tam jeszcze potrzeba. Nie wyobraŜam sobie Ŝe wnuk leŜy w 
takich urządzeniach jak opisałaś. Mieszkamy blisko więc mamy częsty kontakt. 
Ja teŜ często przytulam wnuka, mówię do niego i śpiewam mu. Jest teŜ druga 
babcia w pobliŜu. Kontakt cielesny bliskiej osoby, bezpośredni jest dla drugiego 
człowieka, nie tylko dla małego dziecka bezcenny i bardzo potrzebny. 
Przytulenie, pogłaskanie, dotknięcie. 
Czasami się zastanawiam, czy nie gubimy gdzieś człowieczeństwa myśląc tylko 
o własnym rozwoju, nawet tym najszlachetniejszym - duchowym? 

Popraw     Usuń 
2. kangurowanie • autor: Gioconda2014-10-18 11:06:50 
Jedną z metod terapeutycznych w leczeniu i rehabilitacji wcześniaków jest 
kangurowanie, czyli tulenie niemowlęcia do piersi. Dotyk jest podstawowym 
sposobem nawiązywania i podtrzymywania więzi. W chwilach zagroŜenia 
podświadomie dąŜymy do kontaktu fizycznego - przytulania, głaskania, 
poniewaŜ dotyk przywraca poczucie bezpieczeństwa. Ale nie będę potępiać 
wszystkich, którzy korzystają z takich kojców, huśtawek, bo jedno nie wyklucza 
drugiego.  
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„Che”  
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Wspomnienia o nim wywołał odnośnik do artykułu „Che Guevara – Chrystus z 
karabinem czy komunistyczny bandzior?”. 

http://www.nowastrategia.org.pl/che-guevara-chrystus-karabinem-
komunistyczny-bandzior/ 

         Ludzie starsi, jak ja, naraŜeni są na nieustanne przeŜywanie stresów z 
powodu kwestionowania tego wszystkiego, co frapowało ich w młodości. To 
czy tamto było bzdurami, które karmiły ich umysły, coś innego stało się dawno 
nieaktualne, świetlane postaci zmieniły się w zbrodniarzy, a zbrodniarze w 
świetlane postaci. W młodości byliśmy prymitywni, poddani komunistycznej 
propagandzie i w ogóle wszystko to, co myśleliśmy wówczas jest nic nie warte. 
Weźmy na przykład takie hasło: „PATRIA O MUERTE” — „ojczyzna albo 
śmierć” — hasło rewolucji kubańskiej, której przywódcą był Fidel Castro a 
świetlaną postacią Che Guevara. To hasło jest be, zaś „Bóg, honor i Ojczyzna”, 
cacy. Gdybym była dziś młodą dziewczyną, wierzącą, Ŝe moŜna zmienić świat 
upajającymi hasłami, pewnie chodziłabym na rozmaite manifestacje i wołała ze 
wszystkimi aktualne hasła. Wówczas chodziłam i wołałam: „nigdy więcej 
wojny” — teraz wszystkim aŜ nogi podrygują by wreszcie coś zaczęło się dziać, 
na przykład wybuchła jakaś wojna w pobliŜu. A gdy juŜ wybuchnie, Ŝeby się w 
nią zaangaŜować. Ale wracam do Che. 

         Kiedy w 1956 roku w dzień moich imienin, a w przeddzień czternastych 
urodzin (25 listopada) wybuchła rewolucja kubańska, z jej pierwszym, 
nieudanym rejsem jachtu Granma, po którym uczestnicy powstania zmuszeni 
byli ukrywać się w niedostępnych górach, nikt nie sądził, Ŝe sprawa nabierze 
rozmachu i skończy się wielkim, rewolucyjnym przewrotem. Teraz mówi się o 
nich „komuniści”, ale wówczas nie byli komunistami, ani nikomu się nie śniło, 
Ŝe nimi zostaną. Byli grupą młodych ludzi, pochodzących z dobrych, a nawet 
czasem bogatych rodzin, idealistami, którym dyktatura Fulgencio Batisty 
wydawała się tak obrzydliwa i nieznośna, Ŝe warto dla niej było poświęcić 
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Ŝycie. Ich idolem był Josè Martì — poeta i romantyczny wieszcz typu naszego 
Adama Mickiewicza (nawiasem mówiąc, późniejszy patron mojego liceum; 
kiedy ja tam uczęszczałam nosiło nazwę znanej pisarki i pedagoga). Podobnie 
jak Mickiewicz w III cz. Dziadów ukazywał reŜim carski i walkę narodu z nim, 
tak rewolucjoniści kubańscy walczyli z reŜimem  Batisty, będącym marionetką 
amerykańską. Wszechobecna prostytucja, , monokultura trzciny cukrowej, 
korupcja skontrastowana z nędzą zwyczajnych ludzi, zwłaszcza robotników 
rolnych, podporządkowanie kraju amerykańskim koncernom, skłoniła młode 
latorośle arystokratycznych rodów, świetnie prosperujących w tym układzie (jak 
np. rodzina Castro) do rewolucji w imię budowy lepszego świata. 

         Kiedy rewolucja kubańska stała się bardziej znana, zafascynowała wielu 
amerykańskich pisarzy i polityków, m.in. profesora socjologii Charlesa Wrighta 
Millsa, który wydał słynną ksiąŜkę p.t. „Słuchajcie Jankesi”. Jej autor na 
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych trzykrotnie odwiedził Polskę i 
dzieło to szybko przetłumaczono na nasz język. KsiąŜka ta stała się zaczynem 
intelektualnym nastrojonych społecznie młodych ludzi z całego świata. 
Napisana w formie oskarŜenia, wniesionego przez naród kubański pod ocenę 
świata, gorącej i emocjonalnej filipiki. Mills pisze w niej: 

„My, ludzie z Ameryki Łacińskiej, umieramy przeciętnie w wieku lat 35; wy 
Ŝyjecie ponad 65 lat. Czy masy niepiśmiennych, głodnych i dręczonych 
chorobami chłopów z Boliwii, Haiti czy Wenezueli, wczoraj zaś jeszcze i z 
Kuby są częścią tej samej „zachodniej cywilizacji” co i wy? JakaŜ to 
cywilizacja, w której mogą dziać się podobne rzeczy?... Ustalamy to raz na 
zawsze: naleŜymy do ludów głodnego świata. Czy ludy te zamieszkują Afrykę i 
Azję, czy Amerykę Łacińską, nie czyni to zbyt wielkiej róŜnicy... Śmierć 
poniesiona w 35 roku Ŝycia w Ameryce Środkowej w czasie pracy dla koncernu 
owocowego nie róŜni się tak bardzo od śmierci poniesionej w Afryce 
Południowej w czasie pracy w kopalni diamentów... Brak zaś umiejętności 
czytania jest takim samym brakiem w kaŜdym języku... Prawie połowa nas, 
mieszkańców Ameryki Łacińskiej to takie właśnie prymitywne stworzenia – 
jesteśmy niepiśmienni.” 

         Spośród wszystkich romantycznych, rewolucyjnych postaci największy 
sentyment budził nie Fidel Castro, a właśnie „Che” (nieprzetłumaczalne, 
dosłownie zawołanie w rodzaju: ej ty tam) Guevara. Był młody, piękny, 
inteligentny i romantyczny. Chory na astmę, z nadzwyczajnym heroizmem, 
mimo dolegliwości i bólu walczył i znosił trudy partyzanckiego Ŝycia. Po 
zwycięstwie rewolucji porzucił stanowisko dyrektora banku narodowego i 
ruszył do innych krajów nieść płomień rewolucji zamiast robić polityczną 
karierę w swoim kraju. Stał się kultową postacią na całym świecie. Nie było 
dziewczyny, która w tamtych czasach nie kochałaby się w nim. Niektóre z tej 
miłości podejmowały kroki idące o wiele dalej. 
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         Zapisałam się do nowo powstałego wówczas „Towarzystwa przyjaźni 
polsko-kubańskiej”. Towarzystwo to rozpropagowała ówczesna dziennikarka i 
tłumaczka literatury iberoamerykańskiej Beata Babad. Poznałam ją zapraszając 
na rozmaite imprezy, które wówczas organizowałam. Z ramienia tego 
towarzystwa zostałam zakwalifikowana do wyjazdu na Kubę. Dla mnie, młodej 
dziewczyny, Ŝyjącej w kraju, z którego nikt ot tak sobie nie wyjeŜdŜał, 
pochodzącej z rozbitej rodziny, wiecznie nękanej groźbą eksmisji, korzystającej 
doraźnie z pomocy opieki społecznej, studentki pracującej „na czarno”, taka 
podróŜ na antypody była nieoczekiwanym błyskiem szczęścia, Ŝyciową szansą. 

         Nie wyjechałam jednak. Poznałam mojego męŜa i po krótkiej, miesięcznej 
znajomości, pobraliśmy się w Sylwestra roku 1964. 

         Wiele, wiele lat później poznałam kulisy działania Towarzystwa i 
wyjazdów, dzięki ksiąŜce Mariana Zacharskiego, polskiego arcy-szpiega. Było 
to podobno przedsięwzięcie szpiegowskie, uruchomione równolegle z 
Czechosłowacją (panował tu swego rodzaju wyścig), które miało na celu 
werbunek młodych, ładnych dziewczyn, studentek wydziału filologicznego 
uniwersytetów i niektórych wydziałów Politechniki. Dziewczyny te, w ramach 
współpracy, miały zostać umieszczone w pobliŜu nowych władców Kuby, a ich 
zadanie miało polegać na zdobyciu ich zaufania, włącznie z erotycznym 
zaangaŜowaniem. Wyścig ten wygrały Czeszki i kilka z nich wysoko 
uplasowało się w kubańskiej polityce, m.in. jako kochanki Fidela i „Che”. 
MoŜliwe, Ŝe właśnie one kierowały uwagę swoich kochanków w kierunku 
sojuszu z obecnym ZSRR i miały udział w przestawieniu rewolucji kubańskiej 
na komunistyczne tory. 

         Jestem więc pewna, Ŝe moje planety czuwały nade mną zapobiegając, 
nawet wbrew mojej woli, popełnieniu Ŝyciowego głupstwa i podąŜeniu za swoją 
idealistyczną miłością. 

         Jednak sentyment do Che Guevary pozostał; takiego jak ówczesny młody 
chłopak odbywający rowerową wycieczkę po Ameryce Południowej 



 345

 Jak kaŜda śmierć idola wynosi go na szczyty sławy, tak i "Che" został 
Chrystusem rewolucji, którego podobizny zdobiły koszulki na całym świecie. 
Jego śmierć opisano dokładnie, niewiele w niej było romantyzmu, ale ten widok 
pośmiertny nie jest juŜ tak chętnie oglądany. 
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Katarzyna Urbanowicz 

Edytuj/popraw » 
Pisz nowy odcinek » 
 

komentarze 

 
1. teraz wszystkim aŜ... • autor: Marcin Kotasiński2014-10-05 14:30:29 
teraz wszystkim aŜ nogi podrygują by wreszcie coś zaczęło się dziać, na przykład 
wybuchła jakaś wojna w pobliŜu. A gdy juŜ wybuchnie, Ŝeby się w nią 
zaangaŜować. 

Nigdy w Ŝyciu, skąd takie wnioski? 

Popraw     Usuń 
 
2. "Gdybym była dziś... • autor: esther19802014-10-06 10:16:10 
 "Gdybym była dziś młodą dziewczyną, wierzącą, Ŝe moŜna zmienić świat 
upajającymi hasłami, pewnie chodziłabym na rozmaite manifestacje i wołała ze 
wszystkimi aktualne hasła. Wówczas chodziłam i wołałam: „nigdy więcej 
wojny” — teraz wszystkim aŜ nogi podrygują, by wreszcie coś zaczęło się 
dziać, na przykład wybuchła jakaś wojna w pobliŜu. A gdy juŜ wybuchnie, Ŝeby 
się w nią zaangaŜować." 

  

A więc trafiało do Pani idea nieustannej walki o pokój? W wieku zaledwie 
czternastu lat nie widzi się często absurdu wielu zjawisk czy haseł i śmieszności 
paradoksów... 

  

Nie wydaje mi się aby teraz ktokolwiek przebierał nogami z niecierpliwości, aby 
zaangaŜować się w konflikt zbrojny. Chyba, Ŝe opisze się w ten sposób 
niepokój o rozwój sytuacji u naszych bezpośrednich sąsiadów i  realistyczne 
spojrzenie na połoŜenie Polski. 

"Teraz mówi się o nich „komuniści”, ale wówczas nie byli komunistami, ani 
nikomu się nie śniło, Ŝe nimi zostaną." 

Czy rzeczywiście?.. A moŜe Pani tego akurat nie wiedziała? Rodzina mojego 
ojca (jak wiele innych) doskonale zdawała sobie z tego sprawę, jak i z tego np. 
Ŝe nasi "wyzwoliciele" to zwykli okupanci i zbrodniarze. 
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 I właśnie takim pospolitym zbrodniarzem był Guevara. Nie stronił od 
samodzielnego wykonywania natychmiastowych wyroków, potrafił być 
wyjątkowo brutalny i okrutny. Do tego opętany ideą, a to najgorsza mieszanka... 

Proponuję bardziej zagłębić się w temat - chyba, Ŝe woli Pani pozostać w 
świecie swoich młodzieńczych złudzeń i nostalgii, ale przyznam, Ŝe cierpko-
rozgoryczony ton tam i ówdzie przebijający przez Pani wpis (-y) 
wspomnieniowe wywołuje irytację. Jakby miała Pani za złe czasowi, Ŝe 
weryfikuje dawne ideały, a ludziom/badaczom, którzy są trochę bardziej 
wnikliwi ni Ŝ licealiści biegający w koszulkach z Che (masowo sprzedawanych 
w przeciwieństwie do np koszulek z Hitlerem - taki ciekawy paradoks), Ŝe 
ośmielają się podnosić rękę na ikonę/mit/legendę etc. 

Miło ogląda się taki film jak "Dzienniki Motocyklowe" - świetnie zrobiony i 
zagrany, ale prawdy historycznej w nim jak na lekarstwo. 

Na koniec jeszcze jeden cytat: ".Chory na astmę, z nadzwyczajnym heroizmem, 
mimo dolegliwości i bólu walczył i znosił trudy partyzanckiego Ŝycia." PrzecieŜ 
to jakiś straszny lukier... Naprawdę radziłabym trochę poczytać o partyzanckim 
okresie Ŝycia tego bohatera. Sądzę, Ŝe epitet "zwyrodnialec" nie byłby na 
wyrost. 

Popraw     Usuń 

 
3. Zrozumienie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-06 11:23:11 
Trudno o zrozumienie cudzych emocji, gdy się tego nie czuje. Pomijam fakt, Ŝe 
mój "cierpko-rozgoryczony" ton, jak go Pani nazwała, miał być raczej auto-
ironiczny, a "z nadzwyczajnym heroizmem, mimo dolegliwości i bólu walczył i 
znosił trudy partyzanckiego Ŝycia." nie był Ŝadnym "strasznym lukrem" tylko 
cytatem młodzieńczych uniesień. Cały problem nie zrozumienia tego, co 
napisałam, bierze się z doświadczeń pokoleniowych. Jest Pani zapewne osobą 
znacznie młodszą niŜ ja i trudno wczuć się w skórę kogoś, kto urodził się w 
jakimś systemie i dopiero po latach umie spojrzeć na niego z zewnątrz. Akurat 
rodzina pani Ojca widziała w komunistach zbrodniarzy, moja rodzina, 
doświadczona przed wojną i w czasie wojny nie była tego tak jednoznacznie 
pewna. To, Ŝe na Kubie nie od początku zapanował komunizm poświadcza 
chyba fakt, Ŝe wielu amerykańskich polityków patrzyło przychylnie na zmiany 
na Kubie. Podobnie jak my patrzymy przychylnie na wydarzenia na Ukrainie 
(nie bacząc na doświadczenia lat wojny) - a co z tego wyjdzie i w jakim 
kierunku się potoczy, to zobaczymy. MoŜe przecieŜ zapanować "prawy sektor" i 
wrócić ideologia UPA. Podobnie rewolucje w krajach islamskich witano 
początkowo przychylnie (Syria, Egipt), dziś juŜ zdanie się zmienia bardziej lub 
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mniej. Ba, z Ben Ladenem Ameryka chętnie szła na współpracę, dopóki to, co 
wygodne, stało się nieakceptowalne. Nic nie jest od początku wiadome w 
historii! Podejrzewam, Ŝe Pani usłyszała o Guevarze dopiero wówczas, gdy 
wszem i wobec było wiadomo, Ŝe był komunistą itd. Ja śledziłam jego Ŝycie w 
znacznie wcześniejszym okresie. Nie zamierzam jego postaci wybielać, ale teŜ 
nie chcę wstydzić się popełnionych błędów w ocenie wydarzeń politycznych. I 
ostatnia sprawa: nie wierzy Pani w aprobatę wojny i oczekiwanie na nią u 
bardzo młodych ludzi? Nawet nieco starsi wymachują szabelką, juŜ by chcieli 
ruszać na Kreml i zabić Putina, a Rosjan nawrócić na swoją polityczną wizję. 
Czy to nie stwarza przestrzeni mentalnej do przekonania, Ŝe pognębienie 
komunistów byłoby dobrem dla całego świata i okolic? 

Popraw     Usuń 

 
4. Takie ćwiczenie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-06 11:29:56 
Nie powinno się dodawać wyjaśnień autora do tekstu, który napisał, bo skoro 
nie został właściwie zrozumiany, to znaczy, Ŝe tekst źle napisano. Ja jednak 
doradziłabym takie ćwiczenie: Przypomnieć sobie jakiekolwiek święte 
przekonanie z lat dzieciństwa czy wczesnej młodości i zastanowić się, co z tego 
pozostało. Zadać sobie pytanie: czym błędne spojrzenie na rzeczywistość było 
uzasadnione? I rzecz najtrudniejsza: nie wstydzić się tego, a przeciwnie, znaleźć 
w tym naukę o rozwoju przekonań, argumentów i nabywaniu wiedzy. 

Popraw     Usuń 
5. Tekst napisano dobrze • autor: Przemysław Mirecki2014-10-06 13:01:51 
:) - przynajmniej według mojej opinii. śeby kaŜdy go właściwie odebrał 
potrzebna zapewne byłaby powieść z szerokim tłem społecznym i 
psychologicznym portretem pokolenia. Ale to tak jest z czasem minionym. 
Dopiero poznając kolejne kawałki puzzli zaczynamy rozumieć całość. Myślę, Ŝe 
świeŜy powiew innych idei społecznych (tutaj komunistycznych) był dla 
młodych wówczas ludzi nadzieją na zbudowanie lepszego świata.  
A dzisiejszą młodzieŜ ich dzieci i wnukowie tez będą oceniać - "Ty zaufałeś PO 
?", albo : "Ty wierzyłeś w to, co mówi PiS ?". Podobnie moŜe się sprawa mieć z 
Ukrainą. Opowiadamy się po jej stronie w obliczu róŜnych racji. Ale czy te racje 
nie obrócą się przeciw nam? 
Moim zdaniem dobry tekst. JeŜeli ktoś miał w rodzinie działaczy 
antykomunistycznych i prześladowano go z tego powodu, to rzeczywiście nie 
odniesie się ze zrozumieniem. Ale to nie umniejsza treści :) 

Popraw     Usuń 
6. Klip  • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-07 01:08:36 
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Obejrzałam taki klip, który dobrze oddaje nastroje dziewczyn: artystycznie 
rozczochrana, w rozwianej odzieŜy ukazującej to i owo z wdzięków, z 
karabinem na plecach i dzieckiem na ręku - prawdziwa rewolucjonistka! 

http://www.youtube.com/watch?v=5F9Ou8Lw8j8 
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http://www.taraka.pl/lupaszka_bis 
 
13 października 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 56) 

„Łupaszka” Bis  

czyli zbrodniarz w świetlaną postać przemieniony. 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8150 razy, od 2014-07-25 
 

Podobnie jak „Che” Guevara zawędrował na modne koszulki — tyle, Ŝe polskie. 
Choć był bezlitosnym bandytą, od jakiegoś momentu udającym tylko patriotę i 
osobę ideową. Zaliczono go w poczet „śołnierzy Wyklętych”, otwierając tym 
pole do jego bezmyślnego kultu. 
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Jedne z kilku wzorów koszulek pochodzą ze 
strony: http://www.patrioticwear.pl/?35,lupaszka 

          Pseudonim przywłaszczył sobie po antykomunistycznym bojowniku 
Dąbrowskim, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_D%C4%85browski_(podpu%C5%82kownik)
  działającym w latach 20-tych na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Polesiu. 
WyŜej wymieniony ppłk Jerzy Dąbrowski, legendarny z 1919 r "Łupaszka" 
walczył przeciwko bolszewikom . Zginął zamordowany w 1940 r. 

         „Łupaszka” Bis — Zygmunt Szendzielarz (ale wersji nazwiska jest kilka) 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Szendzielarz — zrobił sobie reklamę tak 
skutecznie, Ŝe stał się bardziej znany niŜ pierwowzór, a na zasadzie analogii 
przypisano mu wszystkie zalety i bohaterstwo oraz czyny tamtego. Walczył w 
zasadzie z wszystkimi: Niemcami, Litwinami, Polakami, komunistami i śydami, 
a po roku 1945 na Podlasiu właściwie organizował tylko napady rabunkowe 
(takŜe na miejscową ludność cywilną). Rabował transporty z Ŝywnością, zabijał 
ich ochronę — często młodych Ŝołnierzy lub inwalidów. Popularność zdobywał 
sobie pozwalając rabować okolicznej ludności to, czego sam nie wywiózł. MoŜe 
zresztą nie miał innego wyjścia, bowiem korzystał z ich furmanek i koni. 
Czytam peany pochwalne na jego cześć i moŜe mogłabym uwierzyć, gdybym 
nie słyszała róŜnych opowieści o jego wyczynach z własnych ust osób, które go 
znały. Na wyspie na Bugu miał swoją kryjówkę, gdzie pod straŜą jego 
„partyzantów” gromadzono łupy pochodzące z napadów. Kiedy ziemia zaczęła 
się palić pod jego nogami, mordował takŜe członków swojego własnego 
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oddziału w obawie, Ŝe „ujawnią się” i skorzystają z amnestii.  Zginął z wyroku 
sądu w 1951 roku skazany na karę śmierci. 

         Czytam liczne informacje o nim, ale ani słowa o jego wyczynach. Trzy 
osoby, które mi o nich opowiadały juŜ nie Ŝyją, ale miały dobre informacje, 
poniewaŜ ojciec jednej z nich był zaprzyjaźniony z nim i czerpał korzyści ze 
zdobyczy. Pozostałe dwie — mieszkańcy tych okolic, były świadkami. Jedna z 
nich skorzystała na takim rabunku. Rodzina innej była represjonowana z 
powodu tych kontaktów, nie miała więc interesu, Ŝeby „Łupaszkę” oczerniać. 
Inna rzecz, Ŝe w 1947 roku „Łupaszka” przekazał dowództwo Władysławowi 
Łukasiukowi ps. „Młot” i niektórym miejscowym wyczyny obu tych osób 
mogły się mylić. To, co opowiadały, zawierało jednak mnóstwo szczegółów i 
niektóre z nich łatwo byłoby sprawdzić. Gdyby ktoś chciał być rzetelny. 

         Minęło sześćdziesiąt parę lat, świadkowie i uczestnicy tych wydarzeń 
wymarli i moŜna juŜ śmiało i bezkarnie fałszować historię. 

         śadna prawda nie jest dziś w cenie. Wydawałoby się, Ŝe w czasie, gdy 
informacja jest powszechnie dostępna, łatwo wszelkie fałszerstwa 
zdemaskować. Niestety, jest trudniej niŜ kiedyś, bo łatwiejsza jest manipulacja. 
Ludziom nie chce się samodzielnie badać spraw, wolą iść na łatwiznę i uwierzyć 
komuś przekonującemu. Ton nadają instytucje, co powoduje, Ŝe wszystkie 
Ŝyciorysy „Łupaszki” Bis są zamieszczane w internecie metodą wytnij-wklej. 
Brak w ogóle szczegółów, ale ogólniki malują nam postać świetlaną i 
niekontrowersyjną. Głosy oponentów pod laurkami są wycinane. Przeciętny 
człowiek sądzi, Ŝe jeśli komuś stawia się pomniki, są po temu powody. 

         To specyfika polska — bezczelne kłamstwa pozbawione wyobraźni. Ale 
przyzwyczailiśmy się do tego, Ŝe komuniści byli be, a antykomuniści cacy. Nikt 
szczegółów nie Ŝąda. Nikomu teŜ nie zaleŜy na rzetelnej ocenie kogoś, 
oddzieleniu pomówień i plotek od prawdy. Gra się na urazach i 
antybolszewickich sentymentach. A czy 13 Pułk Wileński, czy 5 Wileńska 
Brygada czy Pułk Wileński Ułanów Śmierci — kto by tam chciał odróŜniać. 

         To przyzwolenie na kłamstwa odbija się czkawką w naszym 
współczesnym Ŝyciu, nawet w sprawach nie mających nic wspólnego z historią. 

         Oglądaliście moŜe taką reklamę? Dziecko, które przeciera oczko po 
napływającej łzie. Ojciec z udręczoną twarzą i dwudniowym zarostem od bicia 
się z myślami, przepraszający synka łamiącym się głosem, Ŝe ostatnio toczył 
spory z mamą... Obiecujący, Ŝe juŜ nigdy, przenigdy...My, widzowie, myślimy o 
rozpadzie rodziny w tle, niedoli malucha i tak dalej. 

         Ile trzeba perfidii, Ŝeby z bezlitosnego egzekutora długów zrobić 
pocieszyciela rodzin i dobroczyńcę ich dzieci? Przedstawiciel firmy Kruk, 
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niczym ksiądz w konfesjonale zdejmie z ciebie brzemię grzechów wyznaczając 
niewielką pokutę. MoŜna się popłakać oglądając tę scenę wyreŜyserowaną wg 
najlepszych reguł dla filmów — wyciskaczy łez. Jednocześnie nic nie 
powiedziano dosłownie, nie ma się do czego przyczepić. Sami daliśmy się 
zapędzić w pułapkę kłamstwa 

         Najgorzej, Ŝe nikomu na prawdzie nie zaleŜy, a najmniej juŜ 
pokrzywdzonym wszelkimi kłamstwami. Pogodzili się z myślą, Ŝe tak zawsze 
było i będzie i musi być i nic nie moŜna zrobić. Za to jako społeczeństwo 
wszyscy się obłudnie dziwimy, Ŝe w Polsce nikt nikomu nie ufa. 
Katarzyna Urbanowicz 
 
 

komentarze 
1. Łupaszka Trzeci? • autor: Jerzy Pomianowski2014-10-13 12:11:49 
Na szczecińskim cmentarzu, parę metrów od grobu mojego dziadka zawsze 
leŜała stara płyta z nazwiskiem, i dodatkiem "Łupaszka". Niestety nie pamiętam 
tego nazwiska. Parę lat temu znikła. 
. Łupaszka • autor: bozenakonczanin2014-10-14 07:04:05 
mój ojciec był u Łupaszki w jednym z oddziałów. nie wiem, w którym. miał 
pseudonim "podlotek" i "saszka kuczerawyj". mówił, Ŝe w oddziałach byli 
niemcy, polacy, rosjanie, białorusini, biali, czerwoni, czarni... z istotnej 
rozmowy o wojnie na wileńszczyŜnie pamiętam dokładnie dwa zdania. wszyscy 
walczyli ze wszystkim. najpierw się strzelało, a potem patrzyło kto zabity. ojciec 
nie Ŝyje. ponoć gdzieś przekazał swoje zapiski dotyczące tamtych lat. jakieś 
archiwa wojskowe. nie umiałam do nich dotrzeć. 

Popraw     Usuń 
3. c.d. • autor: bozenakonczanin2014-10-14 07:07:37 
był Łupaszko i Łupaszka. nie wiem, czy to to to samo. mój ojciec uŜywał formy 
Łupaszko. 

Popraw     Usuń 
4. ad rem • autor: mauris2014-10-14 07:54:44 
Nie zapominajmy, Ŝe wszyscy partyzanci Ŝyją z rabunku. PrzecieŜ nikt 
dobrowolnie ich nie utrzymuje! Łupaszka przy takich np. powstańcach 
styczniowych to harcerzyk. Wtedy nakładano spec-podatki, a kto nie płacił był 
zasztyletowany. Nie dotyczy to tylko Polski. KaŜda wojna kosztuje i jeśli nie ma 
na nią jakiegoś, często zagranicznego budŜetu, to rabuje się swoich. Ale nawet 
gdy jest, znajdą się i tacy, którzy zechcą sobie dorobić. Niestety, w szkołach nie 
uczy się historii z uwzględnieniem finansowych i gospodarczych przyczyn 
wydarzeń, a jedynie propagandowych memów i dat. Gdyby było inaczej, nie 
byłoby problemu mity Łupaszki. 
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Popraw     Usuń 
5. partyzanci • autor: bozenakonczanin2014-10-14 08:19:47 
i dlatego nie kaŜdy chce/moŜe/powinien być partyzantem. bez wzgędu/ze 
względu na memy. chyba podobnie z 
rewolucjonistami/powstańcami/Ŝołnierzami...? 

Popraw     Usuń 

 
6. Pozwolę sobie nie... • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2014-10-14 
08:21:55 
Pozwolę sobie nie zgodzić się z autorką. Najpierw ab ovo: jeśli za punkt wyjścia 
przyjmujemy humanizm, to oczywiście kaŜdy człowiek, który zabija i 
wykorzystuje broń do sprawowania władzy jest godny potępienia. Rzecz w tym, 
Ŝe rodzimy się zazwyczaj takŜe w etnosach i narodach. Nie jesteśmy tylko 
"ludźmi", ale takŜe Polakami, Rosjanami, śydami itp. Biorąc to pod uwagę 
oczywistym jest, Ŝe moim bohaterem jest Łupaszka, a nie powiedzmy generał 
Czerniachowskij. Wychodząc od tego punktu widzenia mogę następnie 
rozwaŜyć, na ile naduŜywał ów Łupaszka swojej władzy, jakie były 
uwarunkowania lokalne. Dodajmy do tego atmosferę wojny, która 
humanizmowi zdecydowanie nie sprzyja... a szczególnie wojny z dwoma 
totalitarnymi państwami, gdzie błędne decyzje kosztują Ŝycie (vide decyzja 
Smigłego-Rydza, by do Sowietów nie strzelać, czyli akceptacja aneksji Kresów 
a w konsekwencji ogromnych cierpień mieszkających tam obywateli RP - 
Polaków, Ukraińców, Białorusinów, śydów i wielu innych).Gdy to rozwaŜymy 
i zwaŜymy na szali rozumu, to okaŜe się, Ŝe Łupaszka był aniołem. Kwestionuję 
teŜ Pani sposób argumentacji i podawanie (mimochodem), Ŝe Łupaszkę skazał 
sąd w 1951 roku. Jakie sądy wtedy były to raczy Pani wiedzieć, ja nie musze 
pouczać. RównieŜ ogólnikowe powoływanie się na świadectwa świadków to 
robienie szumu informacyjnego, a nie konkrety. proszę się bardziej wysilić na 
przyszłość. 

Popraw     Usuń 
7. pomnik • autor: Wed2014-10-14 09:05:55 
Pójdę za słowami i myślami jednego z moich nauczycieli. Marzy mi się pomnik 
w Polsce dezertera, nie nie dezertera, który uciekł z Wermachtu do Maczka lub 
w jakiejś innej formie zmienił umundurowanie, dezertera przez duŜe D nawet 
nie takiego wojaka Szwejka, po prostu dezertera straconego za odmówienie 
wzięcia udziału w zadymie wojennej, świadomie, wariata, szalonego idealisty, 
powinien stanąć w najwaŜniejszym miejscu w Polsce lub najlepiej w jakiejś 
katedrze i wspomagać naukę miłości i niezabijania. Ale, taki bohater jest takim 
samym paradoksem jak wojna o pokój tylko na mniejsza skalę, umiera dla Ŝycia. 

Popraw     Usuń 
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8. @Wed • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2014-10-14 09:08:11 
Zgodzę się, ale tylko pod warunkiem, Ŝe taki sam pomnik dezertera stanie przy 
mauzoleum Lenina w Moskwie. A mała miniaturka na biurku Władymira 
Putina. W przeciwnym wypadku postawię zawsze pomnik temu, kto tego 
dezertera rozstrzelał. 

Popraw     Usuń 
9. witaj pomniku • autor: bozenakonczanin2014-10-14 09:34:38 
a moŜe juz nie dokładać i nie usuwać pomników? po prostu Ŝyć? miło 
porozmawiać o nieobecnych i martwych - nie mogą się bronić. jednak taki 
dezerter/odmawiający udziału, bo zrozumiał/poczuł, Ŝe ( tu miejsce na coś 
wzniosłego)  - niezły pomysł. a jak przeŜył - to juŜ bez pomnika? 

Popraw     Usuń 
10. witaj pomniku • autor: bozenakonczanin2014-10-14 09:34:45 
a moŜe juz nie dokładać i nie usuwać pomników? po prostu Ŝyć? miło 
porozmawiać o nieobecnych i martwych - nie mogą się bronić. jednak taki 
dezerter/odmawiający udziału, bo zrozumiał/poczuł, Ŝe ( tu miejsce na coś 
wzniosłego)  - niezły pomysł. a jak przeŜył - to juŜ bez pomnika? 

Popraw     Usuń 
11. pomniki • autor: bozenakonczanin2014-10-14 09:40:59 
wszystkim pomniki! geniałny pomysł! juŜ realizowany na cmentarzach. 
róŜnych. wandale, bywa i tak, czasami niszczą. róŜne i z róŜnych powodów. 
moŜna podyskutować - dlaczego? 

Popraw     Usuń 

 
12. @bozenakonczanin • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2014-10-14 
09:51:29 
Ironia to Ŝelazo, które chroni intelekt przed nim samym. 

Popraw     Us 
13. Połykacze kłamstw • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-14 12:24:11 
Alchymisto, umknął Twojej uwadze sens mojego odcinka blogu. Zafiksowałeś 
się na obronie Łupaszki i dla niej wytaczasz cięŜkie działa. Tymczasem ja nie 
zajmuję się tylko jego osobą, nie piszę naukowego studium wiedzy o 
partyzantach i uwarunkowaniach lokalnych, nie badam wiarygodności 
świadków (którzy, jeśli mówią rzeczy niewygodne, to po prostu 
nieodpowiedzialnie plotkują), a tym bardziej nie badam jak sprawiedliwe były 
sądy w 1951 roku. Nie prezentuję obrazu walczących stron ani Ŝadnej ideologii, 
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nie staram się akceptować bądź nie aneksji Kresów. Byłabym idiotką, gdybym 
chciała tymi rzeczami zajmować się na blogu, zwłaszcza w Tarace. Twoje 
zarzuty więc są typowym strzelaniem z armaty do muchy. Data procesu — rok 
1951 nie była rzucona mimochodem, to była informacja, która mówiła o tym, Ŝe 
działo się to juŜ po wojnie. W odczuciu kaŜdego normalnego człowieka, gdy 
wojna się kończy, naleŜy dać społeczeństwu odetchnąć, zaleczyć rany, a nie 
stroszyć męskie partyzanckie piórka, zwłaszcza wbrew rozkazom organizacji 
w imię której się walczy. 

Postać Łupaszki jest tylko przykładem — jednym z dwóch przytoczonych — 
jak powstaje niepisana zmowa okłamywanych i okłamujących. Jedni kłamstwa 
konstruują, innym nie chce się z nimi walczyć, a jeszcze inni ich nie dostrzegają, 
woląc widzieć świat czarno-białym, po dziecinnemu dzieląc wszystko 
na cacy i be. CzyŜbyś równie wierzył firmie windykacyjnej Kruk? 
Tylko o to mi chodziło. A Ŝe są liczne ślady, Ŝe przykład „Łupaszki” bis moŜe 
właśnie być ilustracją tego problemu, dlatego o nim napisałam. Widać jednak 
naleŜysz do grupy połykaczy kłamstw w imię wyŜszych celów. Przepraszam, 
pominęłam w swoim podsumowaniu tę grupę. Dzięki za okazję do 
sprostowania. 

Popraw     Usuń 

14. Świadectwa • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-14 12:32:12 

Bozenakonczanin – Dzięki za odwaŜne świadectwo. Czasami wydaje mi się, Ŝe 
to, co słyszałam od mieszkańców Podlasia przyśniło mi się tylko. W zalewie 
ideologicznych mów jakoś świadectwa Ŝywych ludzi giną, stają się mgliste i 
niepewne. Dlatego uwaŜam, Ŝe naleŜy je przypominać bez względu na 
wszystko. Inaczej zaginą jak notatki Twojego ojca w archiwach ideologicznie 
nastrojonych historyków i instytucji. 
 
15. szacunek • autor: bozenakonczanin2014-10-14 18:00:48 
ad. 13 i uznanie za delikatność sformułowań. czytam Pani teksty z wielkim 
zainteresowaniem. cenie odwagę i niezaleŜność. dziękuję 

Popraw     Usuń 
16. Hmm... to trochę jak z "Ogniem"  • autor: Michał Mazur2014-10-14 
18:03:49 
który działał w okolicach Nowego Targu. Z tym Ŝe u "Ognia" były teŜ 
przykłady bezmyslnego okrucieństwa w rodzaju powieszenia cięŜarnej kobiety 

Popraw     Usuń 
17. do alchemista • autor: bozenakonczanin2014-10-14 18:04:52 
ad. 12to nie ironia tylko poczucie humoru i naprawdę tylko odrobina czegoś 
jeszcze. pozdrawiam z miłościa.  
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Popraw     Usuń 
18. banderowcy • autor: bozenakonczanin2014-10-14 18:13:28 
ad. 16 z opowiadań Ukraińców przesiedlonych w akcji "Wisła" na północną 
północ Polski - "to byli partyzanci". czy analizujemy emocje świadków, 
uczestników wydarzeń, dziejopisów, polityków? umyka mi sens/cel dyskusji? 
19. zanim pojawił się • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-10-14 20:58:30 
pierwszy komentarz powstrzymywałem się od zabrania głosu.  Z wielości słów 
nic nie wynika, a ja nie chce bić piany. Taraka to dla mnie "świątynia", nie chcę 
Ŝeby dyskusje na niej przypominały jałowe spory i pyskówki znane skąd inąd. 
ChociaŜ wyznaję inne poglądy, to doceniam wielki talent, takt i delikatność 
sformułowań Pani Kasi. Co klasa to klasa ... 

Michałowi mogę tylko przypomnieć, Ŝe na konto "Ognia" zbrodni dopuszczały 
się ubeckie bojówki poprzebierane za "poakowskich partyzantów" (to metoda 
stara jak świat, często stosowana przez róŜne strony  zwłaszcza przez tzw. 
"słuŜby" mająca zohydzić w oczach ludności popieranego przez nią 
przeciwnika). 

No ...ale chęć zabrania głosu w tym temacie bierze się u mnie zupełnie innego 
powodu...otóŜ widzę tutaj istotne jak dla mnie powiazania (pomosty miedzy 
ludźmi i pokoleniami)...Od "Łupaszki" bis, jak pisze Kasia bezpośrednio 
przechodzimy do pierwowzoru, czyli do ppłk. J. Dąbrowskiego 
(Dombrowskiego?). W czasie kampanii wrześniowej dowódcy 110 
rezerwowego pułku ułanów (?) a zarazem bezpośredniego przełoŜonego mjr. 
Henryka Dobrzańskiego. Co łączy tych ludzi (chociaŜ spotkali się dopiero pod 
koniec Ŝycia) ? ..wiele ...Obaj to "zagończycy". Po rozwiązaniu pułku jeden i 
drugi kontynuują walkę w polu. Jeden i drugi płacą za to najwyŜsza cenę. 
Myślę, Ŝe młodszy Hubal, wzorował się na starszym Dąbrowskim, który w 
1919r. dokonywał niezwykłych wypadów i wyczynów w konnej partyzantce na 
Kresach. ...Obu w pewnym momencie zamknięto drogę awansu w wojsku, jako 
Ŝe nie bardzo dali się wtłoczyć w tryby tej surowej (a w zasadzie tępej) 
machiny.  Od Hubala bezpośrednio przechodzimy do Zawiszy Czarnego, który 
był jego przodkiem zarówno po mieczu jak i po kądzieli. ... (tutaj komentarz jest 
zbyteczny). Sam stojąc pod murami Golubaca przy "śelaznych Wrotach" nad 
Dunajem (przy pamiątkowej tabliczce) gdzie osłaniając odwrót wojsk 
chrześcijańskich Zawisza poległ powiedziałem o tym nieco zdziwionej grupce 
rodaków. CóŜ moŜna jeszcze dodać? ...chyba to, Ŝe obaj nie mają grobu o co 
zadbali okupanci i obaj jeszcze za Ŝycia przeszli do legendy... 

 P.S. 

"śołnierz niezłomny" (przez niektórych nazywany "wyklętym") tym się róŜni od 
zwykłego bandyty, Ŝe z reguły "władza ludowa" odmawiała mu normalnego 
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pochówku, a temu drugiemu nie ...To dlatego jeszcze dzisiaj szukamy gen. Nila 
i innych po dołach i ciemnych jamach... 
 

Popraw     Usuń 
20. świątynia • autor: bozenakonczanin2014-10-14 21:50:31 
to równieŜ miejsce azylu dla bezdomnych, prześladowanych, odrzuconych... nie 
tylko miejsce kultu. to miejsce uświęcone, poświęcone, przeznaczone, wybrane 
 dla spraw jakoś waŜnych dla piszących. jeśli zaczyna się mierzenie i waŜenie 
spraw i stanowisk to jakby juŜ stragany w świątyni rozstawiano. inne 
skojarzenia - kiedyś na ołtarzach ofiarnych w świątyniach lała się krew 
wszelaka. od legendy pozostał nie wielki krok do mitu...w jakimś kiedyś ideał 
sięgnie/sięgnął bruku... 

Popraw     Usuń 
21. Katarzyna Urbanowicz • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2014-10-15 
07:28:37 
"W odczuciu kaŜdego normalnego człowieka, gdy wojna się kończy, naleŜy dać 
społeczeństwu odetchnąć, zaleczyć rany, a nie stroszyć męskie partyzanckie 
piórka, zwłaszcza wbrew rozkazom organizacji w imię której się walczy." 
Naprawdę Pani myśli, Ŝe wojna się skończyła, a rozkazy o ujawnieniu 
wydawane z ubeckiego więzienia są prawomocne? Nie idźmy w stronę 
absurdów. Jakie rany zaleczył PRL? Wyganiając śydów w 1968? Mordując 
robotników w 1956? Mam wymieniać dalej? Kto tu właściwie "odetchnął" poza 
mieszkańcami ulicy Gagarina w Warszawie? 
"Widać jednak naleŜysz do grupy połykaczy kłamstw w imię wyŜszych celów." 
Nie uciekniemy od faktu, Ŝe celem profesji Ŝołnierza jest zabijanie. Partyzanci 
są naturalnie bardziej okrutni niŜ Ŝołnierze - mają więcej do stracenia. proszę 
pomyśleć, czy woli Pani aby Pani kraju bronił ktoś pokroju sotnika Parasiuka 
(pisałem o tym tutaj: http://naszeblogi.pl/49684-artysta-na-froncie-wojny), czy 
ktoś pokroju ministra obrony Walerego Heleteja? 
Wbrew pozorom temat jest bardziej aktualny, niŜ się nam wszystkim - uśpionym 
- w Polsce wydaje. 

Popraw     Usuń 

 
22. Alchymisto • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-15 07:44:31 
Mnie juŜ (wraz z moim krajem) broniono i ledwo tę obronę przeŜyłam. 
Zapewne jesteś młodszy ode mnie i nie miałeś okazji, Ŝeby Cię ktoś niepytany i 
nieproszony bronił. 

Popraw     Usuń 
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23. @Katarzyna Urbanowicz • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2014-10-15 
07:47:25 
Umyka mi kontekst, jaśniej proszę. 
24. ptak • autor: bozenakonczanin2014-10-16 12:48:17 
na drucie 
25. I NIECH UMYKA  • autor: bozenakonczanin2014-10-16 15:28:39 
WITAM. PANI KASIU (PRZEPRASZAM). NIECH UMYKA. SERDECZNIE 
POZDRAWIAM 

Popraw     Usuń 
26. NORWID • autor: bozenakonczanin2014-10-16 15:30:57 
WIELKI BYŁ. IDEAŁ SI ĘGNĄŁ BRUKU. BYWA I TAK... 
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http://www.taraka.pl/plamy_na_dloniach 
 
15 października 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 57) 

Plamy na dłoniach  

czyli odchodząca młodość 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8466 razy, od 2014-07-25 
 

Pewnego dnia obudziłam się rano i zobaczyłam na wierzchu swoich dłoni sine, 
dość spore plamy. Było ich kilka, a pojawienie zaniepokoiło mnie. Pękanie 
naczynek krwionośnych mogło takŜe nastąpić w miejscach niewidocznych 
mojego ciała, takŜe w mózgu, i pociągnąć za sobą groźniejsze skutki. Przy 
okazji wizyty u mojej pani doktor spytałam o te siniaki. Na to pani doktor, 
kobieta wiekowa, nawet trochę starsza ode mnie odrzekła: — To, pani Kasiu, 
młodość uchodzi z nas i zostawia ślady po swoich eksplozjach, bo nie moŜe być 
tak, Ŝe młodość odejdzie i to jej odejście nie zostanie zauwaŜone. Po to są te 
plamy, Ŝeby wiedzieć, Ŝe ona właśnie odchodzi. 

         Te słowa przypomniały mi się, gdy zaczęłam rozwaŜać sens pisania o 
rozmaitych, zupełnie prywatnych wydarzeniach, odczuciach, poglądach, 
doznaniach i fascynacjach z okresu młodości, mądrych i głupich, chwilami 
krańcowo naiwnych, bywa, Ŝe nawet lekko wstydliwych, budzących czasem 
wśród czytelników odruchy protestu i niechęci. Po co się tak obnaŜać — 
myślano, a często nawet pisano do mnie. Gdzie ochrona twojej prywatności? 

         A młodość wybucha w ludzkich wspomnieniach pozostawiając po sobie 
plamę, której nie moŜna umyć, aŜ nie zblaknie sama. W tym jednak czasie — 
między jej wystąpieniem a zniknięciem — jest moment na refleksję i kto wie, 
czy nie jest to ostatni moment, gdy moŜna to zrobić, bowiem eksplozja nastąpić 
moŜe głębiej, niszcząc mózg, pamięć i doświadczenie człowieka. 

         Urodziłam się w czasach wojny, kiedy człowiekiem rządziły podstawowe 
odruchy, a nie refleksje. Gdy czas ten minął, w moim otoczeniu nikt nie mówił o 
doświadczeniach, nie przekazywał ich dzieciom. Powody tego były róŜne; 
polityczne czasem, ale teŜ i niechęć powracania nawet w myślach do trudnych 
sytuacji. Moja mama na przykład, jeśli coś nam opowiadała, to tylko, jak było 
przed wojną. Jak dobrze, jak pięknie, jak wspaniale. Ogólnie rzecz biorąc 
oczywiście – bo spędziła dzieciństwo w zakonnym sierocińcu, mieszczącym się 
zresztą przy ulicy Sierocej, na nudnej pracy i na klęczkach. Jej sentyment do 
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czasów przedwojennych był więc mocno teoretyczny. Samo miejsce 
zameldowania niosło piętno. Jakie doświadczenia mogła więc przekazać swoim 
córkom? Chyba tylko jak przeŜyć, jak się zachowywać wśród ludzi, z reguły 
nieprzyjaznych. Znać swoje miejsce – to po pierwsze. Mieć oczy z tyłu głowy – 
to po drugie. Nie mieć marzeń i planów – to po trzecie. 

         Taki stosunek do Ŝycia powodował, Ŝe dziecko od zarania uczone jest 
odruchów, które mogą zupełnie mu się nie przydać. Jak pracować, robić karierę 
zawodową, znajdować miłość, zawierać małŜeństwo i sprowadzać na świat 
własne dzieci, gdy cały świat wokół jest wrogi i opresywny? Jedyne, o czym się 
wówczas marzy, to albo mieć święty spokój, stać się niewidzialnym, albo 
roz...yć to wszystko, śladem bohaterskich bojowników, biorąc na przykład 
udział w jakiejś rewolucji. 

         Potem przychodzi czas własnych doświadczeń, odległych o mile świetle 
od marzeń. Pieniądze jako przyczyna rodzinnych sporów, a nie przemijanie 
miłości, kolejki, mieszkanie, nudna praca, głupi szefowie, szklane sufity i tak 
dalej. 

         Nikt ci nie mówi o rzeczach naprawdę waŜnych. Nie umiesz ich dostrzec i 
nie masz czasu ani ochoty analizować w powodzi obowiązków córki, matki, 
Ŝony i pracownika. Psychologia jest burŜuazyjną nauką, raczej niedostępną 
profanom, studentki pytają kto to był Freud, Ŝycie społeczne jest skodyfikowane 
i ujęte w określone ramy, nawet niegdysiejsza Liga Kobiet nie przejmuje się 
szklanymi sufitami. Kiełkuje w tobie bunt, ale nie moŜe znaleźć ujścia. Twoje 
koleŜanki wsiąkły bezboleśnie w swoje role; gdybyś spróbowała coś im 
przekazać ze swoich przemyśleń, przylgnie do ciebie opinia dziwaczki. 
Chciałabyś sprawiedliwości dla całego świata, ale nie masz wystarczającej 
odwagi rzucić to wszystko i pomysłu, co robić gdy juŜ to rzucisz i uciekniesz. 
Poza tym wszyscy mówią, Ŝe masz odchylenia (socjaldemokratyczne, 
prawicowe, feministyczne i Bóg wie jakie jeszcze). Potem starzejesz się i masz 
odchylenia lewicowe. 

         Patrzę na młodych ludzi (i trochę starszych) i bierze mnie głębokie 
współczucie dla nich: szukają, miotają się, nie mogą znaleźć swojej drogi. 
Nawet nie przyjdzie im do głowy, Ŝe wraz z wejściem do „wolnego świata” 
zostali czasem bardziej zniewoleni niŜ my. Wierzą w obraz, jaki im 
wdrukowano. Ja w kaŜdym razie myślałam, co chciałam. Propaganda w czasach 
mojego dzieciństwa była tak nachalna i prymitywna, Ŝe kaŜde myślące dziecko 
(zwłaszcza przy wsparciu kontestujących rodziców), szybko przestawało jej 
wierzyć. Dziś dzieci karmi się reklamami w telewizji, serwuje im jakieś 
nieprawdopodobne historyjki przygotowane perfekcyjnie i fachowo powodując, 
Ŝe naturalny osąd krytyczny dojrzewającego człowieka, jego sprzeciw wobec 
nadmiernie prezentowanych „prawd oczywistych” gdzieś ginie i zaciera się. Ich 
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podświadomość przeczuwa, Ŝe są oszukiwani, ale nie wiedzą gdzie, kiedy i 
przez kogo. Zafiksują się więc na jakiejś pierwszej z brzegu, nieprzemyślanej do 
końca myśli i będą ją głosić jako prawdę absolutną. 

         Głoszenie im innych idei nie ma sensu. Jest idea contra druga idea. 
„Łupaszka” bis contra „Che”. (symptomatyczne, Ŝe nikomu nie dało do 
myślenia moje zestawienie tak dość podobnych do siebie postaci i wnioski z 
tego wynikające). Nie czytali tego, co napisałam, tylko uruchamiali jakiś 
dyŜurny zestaw wpojonych sobie wcześniej obrazków. 

         Świat podzielił się na kręgi ludzi, zwolenników tego czy tamtego; 
podobnie jak lekarze podzielili się na specjalistów od serca, mózgu i kończyn. 
Kiedy pójdę do któregoś ze specjalistów po poradę, w jego mózgu otwiera się 
szufladka p.t: Co pacjentowi szkodzi z punktu widzenia jego specjalności, a Ŝe 
wszystkim specjalistom wiadomym jest, Ŝe najbardziej szkodzi starość, mają 
wymówkę, Ŝeby nie leczyć. Boleć to musi — odpowiadają. Trzeba cieszyć się, 
Ŝe nie ma raka, choć tylko wówczas przysługują skuteczne leki, Ŝeby opanować 
ból. Tak więc podobnie zwolennik „Łupaszki” bis nie zrozumie niegdysiejszej 
zwolenniczki „Che”, bowiem w jednym przypadku otwiera się szufladka 
„komunista”, w drugim zaś „antykomunista”. A Ŝe robili obaj podobne rzeczy; 
zbierali okupy, zabijali czasem niewinnych; na początku mieli ideały, a potem je 
tracili — nikogo to nie zastanawia. śadną więc ideą nie pomogę tym, którym 
pragnę pomóc. 

         Jest tylko jedyny sposób na pogodzenie się człowieka ze sobą: Wyjść z 
siebie i stanąć obok. Popatrzyć na siebie obcym, spokojnym wzrokiem. Dostrzec 
analogie, oddzielić emocje własne, autentyczne; w sprawach, na które ma się 
wpływ, od emocji zbiorowych, zaszczepionych, czasem gorszych niŜ zwykła 
szczepionka, przeciwko której wytacza się ostatnio działa, bowiem 
zawierających zjadliwszą od rtęci truciznę — wydzieliny egregorów. 

         Nikomu nie pomoŜe więc prezentacja idei. Jedynie, co moŜe przemówić, 
to przykład własny, autentyczny. Tak pogardzany i wyszydzany, w złości 
nazywany plotkami, ale prawdziwy. W nadziei, Ŝe czasem do kogoś przebije się 
i mu pomoŜe spojrzeć na siebie z zewnątrz . 

         Na zakończenie chcę przedstawić pewien dowód rzeczowy. Wspominałam 
o mojej mamie, wychowance katolickiego sierocińca, oddanej tam przez jej 
matkę, która załamała się nerwowo po śmierci męŜa i dwóch najstarszych 
synów. Miała jeszcze siedmioro nieletnich dzieci, z którymi coś trzeba było 
zrobić. Ślad po nich tak dokumentnie zaginął, Ŝe spowodowało to problemy w 
postępowaniu spadkowym. Moja mama została potem w tym sierocińcu 
nauczycielką, ale zanim zrobiła tę karierę, była taką samą sierotką, jak inne. 
Dzieci w sierocińcu musiały pracować, nawet najmłodsze. Praca wymagała 
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precyzji, wytęŜania wzroku w ciemnym pomieszczeniu i tkwienia godzinami w 
niewygodnej pozycji. Cieniutkimi nićmi (znacznie cieńszymi niŜ zwykłe, białe 
nici znane nam obecnie) wypełniano malusieńkie metalowe kółeczko 
produkując guziczki do eleganckiej bielizny pościelowej w kolorze écru. Tak 
pracowały dzieci od lat czterech. Po kilka godzin dziennie. TakŜe klęczały na 
dwóch mszach dziennie, na zimnych kamiennych płytach kaplicy. Moja mama 
do końca Ŝycia cierpiała na reumatyzm, a jeszcze na zdjęciach młodziutkiej 
kobiety widać było jej rozdęte, zniekształcone kolana. PoniŜej jeden taki 
guziczek wklejony w moją „Historię rodziny” obok długopisu. 

         Czy istnieje jakakolwiek ideologia mogąca usprawiedliwić powrót do 
tamtego świata? Ale rewolucje są zawsze ślepą uliczką. Przynoszą więcej 
nieszczęść niŜ te, którym chciały zapobiec — bowiem są Ŝywiołem, nad którym 
nikt nie zdoła nie tylko zapanować, ale nawet przewidzieć kierunku, w którym 
się rozwinie. 

 
Katarzyna Urbanowicz 

Edytuj/popraw » 
Pisz nowy odcinek » 
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komentarze 
1. dziadzienie • autor: Jerzy Pomianowski2014-10-15 22:44:06 
Starość napada nagle.  
Całe Ŝycie jeździmy autobusem na stojąco Ŝeby nie krepować się ustępowaniem 
miejsca starszym. A tu nagle jacyś ludzie zaczynają ciągąć za rękaw i zachęcają 
do klapnięcia. Objawem starości u męŜczyzn jest noszenie specyficznej odzieŜy 
którą nazywam "kurtką- emerytką". 
Zwykle szaro zielona płócienna, bez rękawów. Ma ze 20 kieszeni. W sklepach 
nazywana dla zmylenia kurtką wędkarską. 
ZamoŜni emeryci noszą je w wersji skórzanej.  

Popraw     Usuń 

 
2. Ale rewolucje są zawsze... • autor: Marcin Kotasiński2014-10-16 03:00:05 
Ale rewolucje są zawsze ślepą uliczką. 
Tylko rewolucje oparte o przemoc. Ale moŜe wezbrać fala i wyciągnąć dłoń, 
swoją wysokością i potencjalną siłą zachęcić, aby dostać drugą dłoń. Ciekawe 
czy to tylko ideał, ale ´89 pamiętamy? 

Popraw     Usuń 

 
3. @Katarzyna Urbanowicz • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2014-10-16 
08:18:36 
"niegdysiejszej zwolenniczki „Che”" - to Pani? Przepraszam, Ŝe upraszczam 
znowu dyskurs i sprowadzam go do poziomu młodzieŜy, która teŜ kiedyś będzie 
miała plamy na dłoniach... 
Komunizm - zło absolutne. Czasem zło przez przypadek robi coś dobrego. W 
PRL parę rzeczy było fajnych. Na przykład wyroby czekalodopodobne, były 
lepsze, niŜ czekolada. Ale to są drugorzędne dobrodziejstwa. śaden Łupaszka 
nie stworzył tak nieludzkiego reŜimu. 

Popraw     Usuń 
4. Babcie emerytki • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-16 09:02:27 
Babcie emerytki teŜ mają swoje stroje, Spódnica nieokreślonego koloru, 
koniecznie obcisła, uwydatniająca zniekształconą figurę, jakaś bluzka z reguły 
za mała, ale zapewne ulubiona. Gdzie się podziały te ekscentryczne starsze 
panie, ubierające się dziwacznie i kolorowo? Gdzie zniknęła ich gadatliwość, 
skłonność do bratania się z kaŜdym w autobusie, tramwaju, sklepie? Czy moŜe 
tylko z pozycji osoby młodej babcie te wyglądały barwnie kiedyś, a dziś 
stanowią szarą większość z zaciętym, niezadowolonym wyrazem twarzy? A 
moŜe PRL wyprodukował inny gatunek babć emerytek niŜ czasy przedwojenne? 
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I istotnie, rozwój dziadków emerytów poszedł w nieco innym kierunku niŜ babć 
emerytek. Ja mam swoją teorię dotyczącą kurtek emerytek. W PRL przeciętny 
męŜczyzna chodził z pustymi rękami. Portfel i klucze chował w kieszeni. Teraz 
musi nosić więcej: chusteczki do nosa, nitroglicerynę pod język w razie bólu 
zamostkowego czy inne proszki, telefon komórkowy, małą flaszeczkę z płynem 
wzmacniającym lub wodą (starszym ludziom w gardle zasycha) i pewnie jeszcze 
coś. Kieszenie są więc bardzo potrzebne bo męŜczyźni nigdy nie nosili torebek. 
Natomiast babcie emerytki ręce miały zawsze pełne: torebki, siatki z zakupami i 
tak dalej. One nie przyzwyczaiły się do kieszeni. Teraz mają wózki lub (jak ja) 
plecaki. 

Popraw     Usuń 
5. Drogi alchymisto • autor: Gosiana (Gosia)2014-10-16 09:49:45 
czy nie wydaje ci się ze Stalin to taki "Łupaszka" ? w klasztorze by wiele nie 
zdziałał a ze urodził się w odpowiednim miejscu i czasie Ŝeby się "zrealizować" 
to i robił to co tak naprawdę chciał robić, podobnie Castro i wielu innych.  
 
Alchymisto czy Ty naprawdę nie rozumiesz o co chodzi Prababci ezoterycznej 
w tym tekście  czy to co napisałeś moŜe ma jakiś inny cel ?  
Ja teŜ wychowywałam się w patriotycznej rodzinie, w domu były zakazane 
ksiąŜki i róŜnego rodzaju teksty z podziemia, ale nigdy by mi do głowy nie 
przyszło dziwić się z tego powodu Rosjanom, ze świętują przegnanie Polaków z 
Moskwy w 17 wieku,  bo i my świętujemy przegnanie Rosjan prawie z 
Warszawy. Tak się mi przypomniało z innych Twoich komentarzy. A  ocena  
pracowitości chłopów rosyjskich i polskich to juz naprawdę poziom bardzo 
wysoki. 

Popraw     Usuń 
6. strach przed dezorientacją • autor: Jerzy Pomianowski2014-10-16 14:14:18 
Tak, podobnie sobie tłumaczę popularność "kurtki emerytki". Masę rzeczy 
trzeba nosić przy sobie, a w rekach nic, Ŝeby nie zgubić i Ŝeby łatwo złapać za 
poręcz czy podeprzeć się przy upadku. Chyba strach przed zgubieniem 
przedmiotów czy dokumentów zachęca do upychania ich po kieszeniach. 
No i do tego buty nie wymagające schylania przy zakładaniu.  
Babcie emerytki na początku nowej drogi Ŝycia ubierają się tak samo jak przed 
nią, moŜe nawet jeszcze bardziej dbają o wygląd. 

Popraw     Usuń 
7. @Gosiana • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2014-10-16 19:47:15 
Proszę wzajemnie o zrozumienie. Na Ukrainie toczy się wojna, a my pisząc w 
ten sposób o Łupaszce na wstępie potępiamy "obie strony konfliktu". To jest 
niewłaściwie i obniŜa nasze morale, które i tak jest fatalne. Zapominamy przy 
tym, Ŝe to Niemcy (tak, Niemcy, nie naziści) napadli Polskę i Ŝe to Rosjanie 
(tak, Rosjanie, nie Sowieci) im w tym pomogli.  
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Powtarzam: wolę, Ŝeby bronił mnie ktoś taki jak Łupaszka i pod jego komendą 
słuŜyłbym chętnie, niŜ ktoś taki jak, powiedzmy, generał Koziej. Podobnie kniaź 
Roman RuŜyński budzi we mnie więcej szacunku (choć był to pijak i morderca: 
http://podstrzechy.alchymista.pl/pijany-hannibal/), niŜ ksiąŜę Józef Poniatowski 
- choć był to naprawdę złoty człowiek. 

Popraw     Usuń 
8. Alchymisto! • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-16 20:07:40 
Alchymisto piszesz: "Proszę wzajemnie o zrozumienie. Na Ukrainie toczy się 
wojna, a my pisząc w ten sposób o Łupaszce na wstępie potępiamy "obie strony 
konfliktu". To jest niewłaściwie i obniŜa nasze morale, które i tak jest fatalne. 
Zapominamy przy tym, Ŝe to Niemcy (tak, Niemcy, nie naziści) napadli Polskę i 
Ŝe to Rosjanie (tak, Rosjanie, nie Sowieci) im w tym pomogli. " 
Twój wpis mnie przeraził. Póki co u nas nie toczy się Ŝadna wojna i nie mamy 
zapotrzebowania na bohaterskich zabójców. Ale czyŜ moŜna się spodziewać 
finezyjnych rozwaŜań po człowieku, który zamiast swojej fotografii zamieszcza 
jakieś godło nieistniejącego na razie rządu? Taka osoba z uporem maniaka 
będzie wracała do swoich bohaterskich rojeń za nic mając prawdziwe Ŝycie tu i 
teraz. Czemu komentujesz ten odcinek, w którym juŜ nie ma mowy o Ŝadnych 
bohaterach? Odpuść sobie, świat nie koniecznie musi sprowadzać się do 
wymachiwania bronią. 

Popraw     Usuń 
9. Pani Katarzyno, wywołała mnie Pani... • autor: Ergo Proxy2014-10-16 
22:31:24 
...jednak do głosu, choć miałem juŜ zmilczeć, będąc smarkaczem z 
niewyparzoną gębą - nie powinienem się wypowiadać w świątyni, gdzie obelgi 
miota się szeptem. Szczególnie, Ŝe bardzo chciałbym powiedzieć coś mądrego i 
bardzo nic takiego do głowy mi nie przychodzi. CóŜ jednak zrobić, gdy 
starszyzna prosi. 
 
Tarakę poczytuję od lat, ceniąc sobie ją (tę witrynę) za wyjątkowy klimat 
rozmowy nieskaŜonej złością i trollowaniem, który pozwala odetchnąć po 
zwyczajowych Sieciowych przepychankach. Przykro obserwować, jak ten 
klimat odchodzi w przeszłość; jak jednak moŜna go obronić bez ostrej 
moderacji, której Pan Wojciech przecieŜ nie wprowadzi? MoŜe i wprowadzi, 
kiedy Go ostatecznie diabli wezmą. 
 
Pani Katarzyno, dziwi się Pani swemu komentatorowi, choć napisał on wprost, 
pod poprzednią notką: wojna się nie skończyła, on zaś uwaŜa się chyba za 
Ŝołnierza, co nie mając pod ręką karabinu, musi strzelać literkami. Od kogo 
odbiera rozkazy? Być moŜe zdaje mu się, Ŝe od poległych. Ale w takim 
wypadku byłoby to zadanie dla szamana: pogodzić Ŝywego z wlokącymi się za 
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nim cieniami, uzdrawiając tę część jego plemienia. Czego wyglądam z 
utęsknieniem, bo pisząc co pisze, nasz Alchemik Niegramotny zraŜa tylko ludzi 
do siebie i swojej idei, która przecieŜ i cenna jest, i potrzebna. Ale nie w takim 
kształcie. 
 
Do Pani zaś prośba gorąca: niech się Pani nie da zatopić goryczy, która 
miejscami przebija z Pani notki - bo czyta się Panią z prawdziwą przyjemnością. 

Popraw     Usuń 
10. staram się • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-10-17 07:00:45 
milczeć kiedy nie mam nic konkretnego do powiedzenia, i zawsze kiedy potok 
słów jest zbyteczny ...(chociaŜ sam czasem daje się ponieść emocjom ...wszak 
nie jestem maszyną) 

UwaŜam jednak, Ŝe są chwile kiedy trzeba zabrać głos... 

W całości zgadzam się z tym co pisze Ergo Proxy... 

Myślę, Ŝe Jakub (alchymista) nie będzie miał mi tego za złe, ale uwaŜam, Ŝe 
powinien się zreflektować bo stanowczo się zagalopował i źle słuŜy cennej 
(szczególnie dla mnie) idei 

To jest Taraka (nasz azyl), a nie forum polityczne...my nie walczymy ze sobą 

P.S. 

Pozdrawiam Panią Kasię w oczekiwaniu na kolejne odcinki bloga ... 

Popraw     Usuń 
11. Pomnik dezertera dekownika • autor: Wed2014-10-17 08:38:31 
A moŜe jednak warto wrócić do "idei pomnika dezertera" (moŜe być nie 
rozstrzelany, nawet lepiej, bo taki rozstrzelany jakiś przegrany jest ze swoją ideą 
dezercji). 
 
Pozdrawiam serdecznie 
 

Popraw     Usuń 
12. Wojna • autor: Przemysław Kapałka2014-10-17 14:19:53 
Kasiu, ciekawie trafiłaś na osobę (konkretnie mamę), która opowiadała o swoich 
wszystkich doświadczeniach z wyjątkiem wojennych. Ja spotkałem wielu 
takich, którzy nie potrafili mówić o niczym innym niŜ o wojnie. Takich, którzy 
ją przeŜyli i nie mówili o niej wcale, chyba nie spotkałem. 

Na razie tyle. Jestem dziś niewyspany i na głębsze refleksje się nie zdobędę. 
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Popraw     Usuń 
13. wojna • autor: bozenakonczanin2014-10-17 19:05:47 
wszelaka, gdziekolwiek prowadzona i jakakolwiek -.za czy przeciw - inne 
wojny wzmacnia, tworzy nowe, wzmacnai ducha walki. pozdrawiam serdecznie 
wszystkich dyskutantów - wojowników.  
14. Przez szacunek do siwych włosów • autor: alchymista (Jakub 
Brodacki)2014-10-18 09:37:56 
Nie kontynuuję dalszej dyskusji. 
15. wydzieliny egregorów?? • autor: gbursson2014-10-20 23:13:56 
"bowiem zawierających zjadliwszą od rtęci truciznę — wydzieliny egregorów" 
Ŝe co proszę?! 
16. Dosłowność • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-21 01:29:49 
Gburssonie, zapewne wiesz, co/kto to są egregory. Reszty moŜesz się domyślić. 
Kiedyś było na to ładne słowo: miazmaty. Ale nie bądźmy zbyt dosłowni, jak te 
płaczące prawdziwymi łzami posągi 
17. egregory • autor: gbursson2014-10-21 01:58:54 
Starasz się Katarzyno powiedzieć, Ŝe w szczepionkach są ezoteryczno-magiczne 
odchody duchów? Ty tak na powaŜnie? 

Popraw     Usuń 
18. egregor • autor: bozenakonczanin2014-10-21 04:31:17 
teŜ matryca, dla niektórych matrix, dla innych - jeszcze coś innego. wahadło. 
takie coś, co świadomie, czy nie wkręca, prowokuje - a w rezultacie karmi się 
energią wkręconych, więc prze-rabia (rab/niewolnik) na niewolników, 
zniewolonych, uzaleŜnionych. oj, ostroŜnie z ideami i energiami, 
delikatnie... serdecznie pozdrawiam 
19. choroby • autor: gbursson2014-10-21 18:43:30 
przyznam Ŝe nie za bardzo rozumiem o czym do mnie mówicie BoŜeno i 
Katarzyno. moŜe nie jestem wystarczająco zaawansowany jeszcze w 
szamanizmie/egregoryzmie/runicznych harcach. 
BoŜeno - piszesz o (jak mniemam złych) energiach - jakich energiach 
konkretnie?  
I tak tylko Chaos jest prawdziwy i wieczny.  
Niech będzie pochwalona bezdenność Otchłani. 
20. chaos • autor: bozenakonczanin2014-10-21 19:31:02 
kochanieńki - to energia  Ŝeńska -z jakiegoś mojego wiem to - energia Ŝeńska. 
jasne? porządek - to energia męska. a w ogóle nie ma złych i dobrych, po prostu 
są, jakie są. niech będzie pochwalona denność i bezdeność/wszystkość. jakie to 
ma dla ciebie znaczenie? przez moment przyszło mi do/nie, nie do głowy, nie 
wiem wiem gdzie, Ŝeś ty Grubson. ale juŜ poszło w bezdeność otchłani. i tam 
wszystkim dobrze/źle. pozdrawiam z miłością. boŜenap.s. pracować za ciebie 
nie będę! szukaj swojego porządku/chaosu. nie ma nic za darmo/bez pracy, 
jasne? 
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21. swoje/moje wiedzenie • autor: bozenakonczanin2014-10-21 19:53:25 
to ani szamanizm/teŜ szamanizm, ani inne izmy/one teŜ. praca, praca, praca - 
trud, czas, ból, odwaga/strach, radość  krew, ból i łzy i MIŁOŚĆ! zasuwaj! 
WARTO! bo radość i szczęście w tym pakieciku teŜ jest. i twój bóg. warto. 
serdeczności. boŜena 
22. I tak • autor: bozenakonczanin2014-10-21 20:06:02 
to jakaś odmiana Itaki? no to masz przechlpane - powrót (jeśli wierzyć mitom) 
nie za juŜ. pomyśnych wiatrów Odyssie! niektórzy/jacyś powidaja, Ŝe zabarloŜył 
dokonał wyboru na Wyspie Syren, bo miał dosyć płacenia podatków. taki 
współczesny dezerter.albo sexocholik, albo..? pozdrawiam z miłością. boŜena 
23. I tak • autor: bozenakonczanin2014-10-21 20:06:04 
to jakaś odmiana Itaki? no to masz przechlpane - powrót (jeśli wierzyć mitom) 
nie za juŜ. pomyśnych wiatrów Odyssie! niektórzy/jacyś powidaja, Ŝe zabarloŜył 
dokonał wyboru na Wyspie Syren, bo miał dosyć płacenia podatków. taki 
współczesny dezerter.albo sexocholik, albo..? pozdrawiam z miłością. boŜena 
24. paduem • autor: gbursson2014-10-21 21:32:03 
Czy ty tak na powaŜnie BoŜeno? Mogę zacytować Cię na FB? 
 
25. Łopatologicznie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-21 22:59:47 
Pozwolisz Gburssonie, Ŝe wyłoŜę Ci łopatologicznie, bowiem nic a nic nie 
zrozumiałeś z tej przenośni (to taka konstrukcja literacka polegająca na tym, Ŝe 
cechy jednego zjawiska przenosi się na inne zjawisko), a wskutek tego 
nieoczywiste wnioski nabierają ciekawych odcieni. Zacznę od szczepionki. 
Szczepionki w zasadzie mają słuŜyć dobru ludzkości, chronić duŜe populacje 
przed chorobami zakaźnymi. Obowiązkowe szczepienia uratowały wiele istnień 
ludzkich, zwłaszcza dzieci. Dzięki nim epidemie wygasły i ludzie zapomnieli o 
ich dobrodziejstwie czepiając się jakichś składników tych szczepionek. W 
zasadzie oczywiście rtęć jest szkodliwa ale jako osoba która w dzieciństwie 
bawiła się kulkami z rozbitych termometrów i Ŝyje wiem, Ŝe niektóre choroby są 
tysiące groźniejsze niŜ składniki szczepionek. Kiedyś epidemie chorób były 
podobne dzisiejszej eboli. Teraz egregory. Wyobraź sobie taki egregor  jak: 
Matka Boska, Ojczyzna, Naród. Wielkie i szczytne myślokształty, pomagają 
społeczeństwom (w zasadzie) konsolidować się, być wobec siebie solidarnym, 
unikać i potępiać przestępstwa, głosić dobro. Ale jak szczepionki o których 
dobroczynnym działaniu zapomniano, tak i "wydzieliny egregorów" są ich 
cząstką szkodliwą i czasem zagraŜającą społeczeństwom. Choroby przestały 
istnieć (egregory przestały być tak bardzo potrzebne, jak kiedyś) i do głosu 
dochodzi trucizna w nich zawarta (jak rtęć w szczepionkach). Rozumiesz teraz 
tę przenośnię? Literaci i poeci często uŜywają takich konstrukcji ale Ty zapewne 
przespałeś lekcje polskiego na których o tym uczyli. Pozdrawiam 

Popraw     Usuń 
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26. Jak to się ma • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-22 08:38:58 
Jak to się ma do treści odcinka? Istnieje taki egregor jak "Młody bojownik o 
słuszną sprawę" Wpisują się weń postaci "Che" i "Łupaszki" bis. Co jest jego 
trującym miazmatem? To, Ŝe w jakimś momencie ludzie ci zmieniają się w 
zwykłych bandytów. Inny egregor: "Sierociniec". Po latach coraz więcej wiemy 
o niedobrych rzeczach, które działy się w sierocińcach (to te trujące 
wydzieliny), ale jednak kiedy zastanowimy się, co byłoby na świecie bez 
sierocińców (pod rozmaitymi nazwami), szybko dojdziemy do wniosku, Ŝe 
zapobiegły one śmierci i całkowitemu opuszczeniu wielu dzieci. 

Popraw     Usuń 
 
27. tak • autor: bozenakonczanin2014-10-22 09:36:19 
dzięki kasiu. miłość to jakaś wartościowa wartość. byle nie odchodzić za daleko. 
peregrynacje uczą czegoś o punkcie wyjścia - a to dom właśnie. pozdrawiam z 
miłością. boŜena 

Popraw     U 
28. Putin,a sprawa plam na dłoniach • autor: Wed2014-10-22 10:10:33 
Kiedy w czerwcu zaczynały się sianokosy, moje mieszczucha pierwsze, 
powiedziałem do sąsiada: "co ten Putin robi..." sąsiad odpowiedział: " nie 
interesuj się, rób siano bo za miesiąc zwieziesz siedem koni i w zimę nie będą 
miały co jeść". 
A robienie siana to nie gadanie po próŜnicy o obcym bogu małego 
koczowniczego plemienia, to nie pompowanie słowa honor, a ojczyzna z  
punktu widzenia siana wygląda zupełnie inaczej. Bóg jest w słońcu i deszczu, 
czasem w kosiarce sąsiada i jego dobrej woli by pomóc, bóg jest takŜe w 
gnieździe ptaka co je uwił na Twojej łące i nie wie co zrobić kiedy śmierć z 
maszyną przychodzi, honor to umieć przyjąć pomoc i pomóc samemu, honor to 
skończyć to co się zaczęło, ale i umieć się poddać, honor to poznać siebie i 
znaczenie słowa honor w innych, honor to umieć przebaczyć ojcom co 
współpracowali z  kaŜdym by ich dzieci mogły przeŜyć zapominając o 
napompowanym słowie honor - duŜo w tym honorze pokory. Ojczyzna zawęŜa 
się, barykady i rowy strzelnicze najdalej wysunięte są na granice pól i łąk 
wiejskich, czasem jakaś wysunięta rubieŜ znajduje się gdzieś dalej i wtedy 
falanga wzmocniona dodatkową parą rąk lub sprzętu idzie z pomocą - stare 
kontuzje, wyrwane stawy, złamane Ŝebra, plamy na rękach, bolące ręce muszą 
poczekać do jesieni, nawet zimy kiedy zamarznie ziemia, wtedy podebrany 
pszczołom kit lub pyłek widłaka podleczy kontuzje i choroby . 
Broń jak juŜ nie na wraŜe wojska, ale na złodziei co chyłkiem wkradają się do 
umęczonego pracą gospodarza. 
Ludzie nigdy nie chcieli wojny, chcieli Ŝyć, szukali wszędzie miejsc gdzie tak 
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właśnie wyglądał bóg, honor i ojczyzna, gdzie narodziny i śmierć były 
jednością.  

Popraw     Usuń 
29. Ŝycie • autor: bozenakonczanin2014-10-22 10:53:47 
dzięki! 
30. poezja • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-10-22 13:01:22 
to co napisał Wed brzmi jak poezja... 

Popraw     Usuń 
31. Nie tu/tam nie... • autor: Wed2014-10-22 13:23:35 
Nie tu/tam nie ma poezji, jest wstawanie o świcie i patrzenie na wschodzące 
słońce, 
są przy tym patrzeniu cisnące się na usta słowa: "dziękuję Ci słońce"- są bez 
rymów 
to nie poezja tylko rosa moczy stopy lub buty, a wiosenno-jesienne wołania 
Ŝurawi i dzikich gęsi są zwykłą codziennością, elementem prozy dnia, 
tu nawet nie ma dnia świątecznego, bo wszystkie dni są święte, 
nawet wróg-sąsiad zza płotu jest waŜny i potrzebny bo naoliwić Ŝelazo trzeba by 
nie rdzewiało na czas gdyby prawdziwy wróg miał przekroczyć granice, 
I chyba jakieś inne światło świeci bo bardziej duszę widać w tej ludzkiej prozie 
Ŝycia, 
Zamglone oczy wiejskiej znachorki budzą szacunek, którego nie myli nikt ze 
strachem. 

Popraw     Usuń 
32. Cały czas miałem nadzieję • autor: gbursson2014-10-22 13:25:04 
Cały czas miałem nadzieję, Ŝe Wy sobie po prostu jaja robicie. Miazmaty, 
egregory... Na litość Arymana! Na cycki Isztar! Wy tak na powaŜnie o tych 
myślokształtach rozprawiacie. Całkiem ale to całkiem na serio... 

Popraw     Usuń 
33. @Wed • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-10-22 14:49:53 
 
pełna zgoda...bo Ŝycie to poezja ... 

  

Pozdrawiam 

Popraw     Usuń 
34. gbursson napisał • autor: Wed2014-10-22 14:59:45 
gbursson napisał: 
"Cały czas miałem nadzieję, Ŝe Wy sobie po prostu jaja robicie. Miazmaty, 
egregory... Na litość Arymana! Na cycki Isztar! Wy tak na powaŜnie o tych 
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myślokształtach rozprawiacie. Całkiem ale to całkiem na serio..." 
a róŜnie to nazywają, ja to nazywam za czynnością i nie identyfikuję końcowego 
efektu oraz nie nadaję nazwy własnej - "obrazowanie"  
35. dzięki  • autor: bozenakonczanin2014-10-22 15:46:35 
wszystkim! Ŝycie wróciło na łamy w formie cudnej! pozdrawiam z 
miłością. aloha! 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/nostradamus_czyli_proroctwa_zawiklane 
 
23 października 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 58) 

Nostradamus czyli proroctwa zawikłane 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Mistrzowie i klasycy 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8617 razy, od 2014-07-26 
 

„— Nie będziesz przykładał białego płatka do swojego czoła – grzmiał polityk z 
sejmowej mównicy. — Są inne moŜliwe drogi! Siembranie, zawoje i 
kotwicowisko. Ale to wam do głowy nie przyjdzie! 

— Dla waszej gniazdolotni najwygodniej byłoby siermięŜyć zwyczajnym 
zszywaczem — głośno zawołał ktoś z dalszych ław. 

Na ekranie widocznym z daleka pokazały się jakieś liczby i wzory, a polityk 
rozpłynął się w kolorowym kleksie.” 

         Co zrozumiałeś/łaś z powyŜszego tekstu? Ja niewiele, chociaŜ był to mój 
własny sen. Zapisany zresztą na gorąco na dyktafonie, uruchamianym w nocy na 
dźwięk mojego głosu. Tak dokładnie podyktowałam sen, którego juŜ rano nie 
pamiętałam. 

         Pewne symbole mogę porównać z innymi, a właściwie dotknąć skojarzeń, 
które budzą. Biały płatek — kojarzy mi się z dość dawno przeczytaną powieścią 
w konwencji powieści wiktoriańskiej p.t. Szkarłatny płatek i biały , której 
autorem jest Michel Faber. KsiąŜka zajmuje się Ŝyciem i kondycją prostytutek, 
pomijanych w autentycznej powieści wiktoriańskiej – brudem, nędzą, 
chorobami i wszelkimi gorliwie ukrywanymi tajemnicami tej sfery Ŝycia. 
Zgodnie z tą konwencją biały płatek przyklejony do czoła polityka oznaczałby 
chyba nastawienie posła, nie widzącego czerwonego płatka, idealizującego lub 
pragnącego widzieć tylko rzeczy ładne i słuszne, a unikającego widzenia rzeczy 
brudnych i niemiłych. Z wydarzeń, w których orbicie się ostatnio znalazłam, 
skojarzenie to zapewne odnosi się do dyskusji nad ostatnim odcinku blogu 
dotyczącej postaci symbolicznych wojowników o słuszną sprawę, którzy mogą 
dokonywać czasem pospolitych zbrodni. Politykiem na sejmowej mównicy 
zapewne we śnie byłam ja, grzmiąca ostatnio przeciwko jednostronnemu 
widzeniu spraw. I proponuję z tej mównicy inne spojrzenie. Co to 
jest siembranie? Słowo to zapewne wymyśliłam we śnie jako określenie brania 
swojego doświadczenia za podstawę rozwaŜań. I dalej zawoje? A moŜe 
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przekręciłam zwoje? Zwoje z Qumran — Biblia nieprawomyślna, czy zawoje 
na głowach kobiet= kobiecie doświadczenia?. Miałabym więc 
głosić nieprawomyślne tezy. A co do tego ma kotwicowisko? Stojąca, 
śmierdząca woda w porcie, którą zamierzam poruszyć, czy przeciwnie, 
odmiana Ŝyciowego bagrowania, jak nazywał mój mąŜ i jego koledzy 
ustatkowanie się po studiach (Ŝona, dom, dzieci, pieluchy) w oczach 
absolwentów budownictwa wodnego i hydrotechnicznego. Bagrowanie to 
mechaniczne usuwanie warstwy osadów dennych przez zakotwiczony statek 
bagrujący. Zapewne nie jest to zajęcie szczególnie kreatywne, a towarzyszy tej 
czynności smród. Moi oponenci od gwiazdolotni (podniebna duchowość, anioły 
itp stworki?) i wygodnego siermięŜenia (siermięŜnego chędoŜenia? 
Prawomyślności w pozycji jak Bóg przykazał?) zszywający coś z czymś 
zwyczajnym zszywaczem. Takie idee jak Bóg, Naród, Ojczyzna czy Rodzina 
łatwo dają się zszyć w myślową zbitkę. 

          Bez tego omówienia trudno byłoby sen zrozumieć, a i ja nie mam pełnej 
wiedzy, czy moje myślenie szło prawidłowym tokiem. Mogło być zupełnie 
inaczej i interpretacja innej osoby właściwsza. Równie dobrze ktoś inny 
widziałby w tym śnie zupełnie inne skojarzenia i symbole. 

         Do czego zmierzam? Próba odgadnięcia sensu powyŜszego snu 
przypomina układankę znaczeń czterowierszy Centurii Michała Nostradamusa z 
tą tylko róŜnicą, Ŝe mój sen zamykał się w ścisłych ramach czasowych kilku dni, 
zaś proroctwa Nostradamusa — w myśl jego przekonania o cykliczności 
dziejów (kończy się właśnie 3 cykl od początku świata) — dotyczą 3 podobnych 
stanów świata w odpowiednim miejscu kaŜdego cyklu. 

         Z filmu o Nostradamusie z 1992 roku utkwiła mi w pamięci scena, gdy 
astrolog i wizjoner, opuszczający swoje miasto po śmierci Ŝony i dzieci, które 
dotknęła zaraza, wyglądając przez okna jadącej karocy nie dostrzega 
rzeczywistego krajobrazu, a sceny z II Wojny Światowej z samolotami 
zrzucającymi bomby, czołgami, umundurowanym wojskiem w hełmach, 
posługującym się właściwą swoim czasom bronią. Co zrozumiałby Nostradamus 
z tej sceny? Jak by ją opisał? Nie znał przecieŜ nazw przedmiotów, nie wiedział 
jakiej narodowości byli walczący; jedynie ze sceny z czepiającym się karocy 
Ŝołnierzem mógł domyślić się jego panicznego lęku przed śmiercią i Marsowego 
charakteru wydarzenia. Nie powołałby się na pseudowiktoriańską powieść, a na 
tekst biblijny, na teksty hermetyczne i astrologiczne, na symbolikę mitologiczną 
— to wszystko, co znał i czym mógł tłumaczyć sens swoich wizji. Ponadto 
dodatkowo szyfrował swoje teksty, poniewaŜ doświadczał krytyki i zawiści, 
zabezpieczając je tym samym przed profanami. Przyjęta forma czterowiersza 
wymagała od autora dyscypliny słowa, której nie musiał przestrzegać mój sen. 
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         Nie ma bardziej niesłusznie ocenianych postaci w historii, niŜ postać 
Nostradamusa. Jego siłą i słabością zarazem jest dwuznaczność. Przewidział to 
zwracając się do swoich wrogów i komentatorów z ostrzeŜeniem przed 
zajmowaniem się jego proroctwami przez profanów we wstępie dedykującym 
dwuletniemu synowi swoją spuściznę (zapewne w nadziei kontynuacji jego 
umiejętności — co jednak się nie sprawdziło). Mimo ostrzeŜenia profani 
zabierają stale głos. 

         Dodatkową trudność odczytania całej symboliki przepowiedni stanowią 
liczne fałszerstwa, a takŜe zmiany dokonane przez kolejnych wydawców jego 
tekstów. 

         Zajęłam się Nostradamusem, poniewaŜ jego postać od zawsze mnie 
fascynowała, choć moja wiedza o nim była niewielka. Teraz mam moŜliwość 
uzupełnienia jej i uściślenia dzięki ksiąŜce Ewy Seydlitz „ Proroctwa Mistrza 
Michaela Nostradamusa, której recenzję właśnie piszę. 

         Tutaj jako przykład przytoczę tylko czterowiersz 1.3 z Centurii Pierwszej. 

  

         Kiedy ściółka wiatrem targana, 

         Oraz będą oblicza ich płaszczami zakryte 

         Republika przez ludzi nowych uciskana 

         Wówczas białych & czerwonych osądzą na opak 

  

         Nawiązuje on do przykładu alchemicznych procesów i politycznych 
wydarzeń dwóch pełnych cykli i niepełnego trzeciego, trwających ok. 354 lata. 
W historii dwukrotnie ścierały się stronnictwa Białych i Czerwonych i o tych 
starciach mówi proroctwo. Doprecyzowanie przewidywanych wydarzeń 
politycznych przewrotów następuje w centurii 1.10, gdzie króluje liczba 7, 
słuŜąca zarówno do obliczenia ich czasu, jak i występowania liczby 7 (np. 
zgładzenie 7 generacji dynastii Burbonów w czasie rewolucji francuskiej i 
egzekucji 7 osób z rodziny Cara Mikołaja II w czasie rewolucji 
Październikowej). TakŜe dalsze czterowiersze zawierają odwołania do tych 
wydarzeń. 

         Jednak bez znajomości historii, mitologii, astrologii, hermetyzmu i innych 
dziedzin oraz swoistego rodzaju wizjonerstwa osobistego podjęcie się tego 
rodzaju wyzwania jak opracowanie spuścizny Nostradamusa i 
przetransponowanie jej na język polski byłoby niemoŜliwe. 
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         Wyrywkowo poszukując w internecie tekstów i interpretacji centurii 
stwierdziłam, Ŝe większość z nich to fałszywki i bzdury. Z reguły nie podaje się 
numeru tekstu, lub powołuje na nie istniejącą numerację, a jeśli juŜ numer się 
zgadza, to ich nijak się to ma do tłumaczenia z ksiąŜki. Z rzadka trafiają się 
tylko omówienia zbliŜone, po których widać, Ŝe punktem wyjścia był tekst 
autentyczny i tylko tłumaczenia nieco się róŜnią. Dlatego całość publikacji 
pozwala na autentyczną wiedzę, o czym w ogóle Nostradamus pisał, a co mu 
przypisuje się w chęci potwierdzenia aktualnych wydarzeń, w rodzaju śmierci 
Diany czy wydarzeń na Ukrainie, a nawet napastników z Kosmosu. 

         To na razie tyle, dalej zagłębiam się w ksiąŜkę. Pierwszy prawdziwy 
jesienny wiatr wyje w szparze rozszczelnionego okna nie dając zasnąć, a w 
myśli plączą się frazy: Kiedy ściółka wiatrem targana... 

  
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

 
1. Wieloznaczność • autor: Przemysław Kapałka2014-10-23 14:15:43 
Jak słusznie zauwaŜa Kasia, przepowiednie musiały być pisane językiem 
wieloznacznym, symbolicznym i trudnym do zrozumienia. Dlatego mam duŜe 
wątpliwości, czy warto w ogóle zajmować się przepowiedniami. Co z tego, Ŝe 
zrozumiemy je po czasie? A przed czasem raczej nie mamy szans. Więc po co? 

Popraw     Usuń 



 377

2. Czasami • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-10-23 18:02:19 
Czasami wolimy nie wiedzieć, co nas czeka, więc nie stawiamy sobie na 
przykład kart Tarota. Ja studiuję przepowiednie nie dlatego, Ŝe chcę wiedzieć, 
co będzie, a dlatego, Ŝe interesuje mnie jakimi drogami trafiają prekognicje do 
ludzkiego umysłu i jak bardzo róŜnią się osobiste kody odczytywania (bądź 
nieumiejętności odczytywania). Skądinąd podobno ateiści najbardziej interesują 
się poczynaniami Kościoła, kapłani seksem a politycy plotkami rodem z magla. 
Widać jest to taka specyfika ludzkiego umysłu, Ŝe rezerwuje sobie w swoim 
mózgu miejsce na ćwiczenia na rzeczach nie akceptowanych lub zbędnych. 
3. ukłony • autor: Boruta (Bogdan Zawadzki)2014-10-23 19:29:18 
 
dla Kasi, za kolejny świetny artykuł ... 

 Pozdrawiam 

Popraw     Usuń 
4. Ciekawa odpowiedź • autor: Przemysław Kapałka2014-10-24 18:52:23 
Byłem ciekawy, co odpowiesz. 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/wloczkomania 
 
27 października 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 59) 

Włóczkomania 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8757 razy, od 2014-07-27 
 

 

         Dawno, dawno temu, za górami za lasami, za latami; za mojej biurowej 
młodości w PRL-u, kiedy to, co kobiece, było niepowaŜne i głupie, a podszyte 
mizoginią o wiele bardziej jawnie niŜ dziś (choć ten termin nie był raczej 
powszechnie znany); kiedy krytycy literaccy (np. redaktor naczelny 
miesięcznika „Poezja”) kobiece tomiki wierszy określali „pieluchową poezją”, 
czyniąc z tego zarzut podstawowy i w recenzjach szeroko rozwijali uzasadnienie 
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tegoŜ; kiedy szefowie firm konflikty pracownicami nazywali „majtkowymi 
sprawami”; kiedy problemy kobiet, jakie by nie były, wyśmiewano i 
dyskryminowano — niektóre z nas, bardziej wraŜliwe, szukały w swej 
kobiecości ucieczki. Wszak nawet sztandarowa Liga Kobiet była nie pomocnicą, 
a nauczycielem i opresywnym kontrolerem. Raczej pilnowała, czy wypełniasz 
swoje kobiece i polityczne obowiązki niŜ pomagała w czymkolwiek. Mnie 
osobiście szkodziła bardzo — działaczki uznały za słuszne krytykować głupi 
pomysł studiowania, zamiast pójścia do pracy i utrzymywania chorej mamy (to, 
Ŝe tata nie płacił alimentów, było im całkiem obojętne; a skoro tata nie płaci, to 
płacą dzieci, niewaŜne, Ŝe nie są pełnoletnie). Nawet delegowały prawników do 
pouczania mnie o moich obowiązkach. 

         UwaŜałam naiwnie, Ŝe nie w dostosowaniu się do męskich zainteresowań i 
aprobowanych poglądów szukać naleŜy oparcia, a w świecie kobiecym, do 
którego męŜczyźni nie mieli dostępu i w związku z tym przy kaŜdej okazji 
okazywali się ignorantami — choć tak czy siak postępowałyśmy, na jedno 
wychodziło. Trudno było walczyć z systemem; raczej większości z nas nie 
przychodziło to do głowy. Wpisywałyśmy się mniej czy bardziej w świat z góry 
określonych powinności, a gdy nam uwierał, ucieczki szukałyśmy w czymś, co 
wydawało się powszechnie aprobowane (bo praktyczne), jak na przykład 
gotowanie (przez Ŝołądek do serca męŜczyzny), robótki ręczne (odzieŜ była 
bardzo droga i bez wyrazu), utrzymywanie porządku w domu, sprzątanie, 
zmywanie, pranie. Dawało to satysfakcję, Ŝe nawet ostatek sił, poświęconych na 
te niektóre obrzydliwe zajęcia, awansuje ciebie, sfrustrowaną młodą kobietę, do 
grona słusznie postępujących, świadomych swych obowiązków. Wszak nawet 
matki mówiły córkom, Ŝe Ŝycie to nie jest bajka i trzeba być twardą, odporną i 
zdyscyplinowaną wewnętrznie. 

         Spośród tych kobiecych zajęć szycie i włóczkomania była 
najprzyjemniejsza i dawała najwięcej osobistej satysfakcji. Kiedy robiłam 
wykroje, przeliczałam pracowicie centymetry na oczka i rzędy, czułam się 
równa matematykom z uniwersyteckim wykształceniem. Nie było komputerów, 
ani maszyn liczących, liczyło się na liczydłach, przesuwając spłaszczone kule na 
drucianym szkielecie lub na kartkach, zapisując je piętrowymi słupkami. 
Metoda procentowa tworzenia wykrojów była w powijakach – wprowadzona 
przez niemiecki Ŝurnal „Burda”, biblię szyjących i dziergających kobiet, 
podniecała umysły nieco bardziej niezaleŜne od tradycyjnych robótkowych 
przekazów. Dzięki „Burdzie” byłyśmy o oczko nowocześniejsze, nawet jeśli nie 
reprezentowałyśmy typowej figury Polki panny (165-92-65-92) czy matki i Ŝony 
(165-98-80-112) miałyśmy do wyboru kilka wykresów, sporządzonych róŜnymi 
rodzajami linii, które kalkowało się na płachty szarego pakowego papieru i 
korygowało ewentualnie do własnej figury. Moje wymiary, z których byłam 
dumna, bo podobne były do Lolobrygidy (158-92-56- 90), a po porodzie jeszcze 
mniej (tylko w talii przybyło mi 2 cm – jak Scarlett O`Hara) były jak najbardziej 
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wpisane w standardowy rozmiar. Szyłam więc sobie rozmaite kreacje, zdatne do 
uŜytku do pierwszego prania, a to z powodu tandetności najtańszego materiału – 
kretonu. 

         Miałam rozmaite artystyczne ciągoty, malowałam obrazy farbami 
klejowymi, kupowanymi w mydlarniach na wagę, zyskując sobie opinię 
dziwaczki. Będąc panną, pomalowałam na ścianach swojego nieumeblowanego 
prawie pokoiku, średniowieczny korowód taneczny. Wówczas coś takiego 
oceniane było jako pogranicze normy psychicznej. Nikt nie malował Ŝadnych 
murali, mur i ściana to były rzeczy święte. Szydełkowanie i robótki na drutach 
było moim odkryciem — aprobowane powszechnie, jako kobiece zajęcie, 
pozwalające wykorzystać swoje uzdolnienia i nie zaliczane do zajęć 
powodujących stratę cennego czasu. 

         W firmie, gdzie pracowałam kilkanaście lat i przeszłam pełną drogę 
awansu dla osoby ze średnim wykształceniem (referent-starszy referent-
instruktor- inspektor-starszy inspektor-specjalista-starszy specjalista-główny 
specjalista) duŜo jeździłam w delegacje po Polsce, pociągami i PKS-em. Z 
powodu złego wzroku i wstrząsów nie mogłam czytać, więc dzierganie 
szydełkiem lub robótka na drutach była świetnym pomysłem na zabicie nudy. 
TakŜe w chwilach stresów, których kobietom nigdy nie brakuje, było pracą 
uspokajającą nerwy i pozwalającą bez przeszkód oddawać się myślom. W 
dodatku, jako osoba leworęczna, miałam juŜ na starcie w szydełkowaniu 
przewagę nad innymi szydełkującymi — przy robieniu kawałka dzianiny 
posługiwałam się na przemian prawą i lewą ręką wskutek czego prostokątny 
kawałek wyglądał jak robiony „na okrągło” – co miało duŜe znaczenie dla 
estetyki i wyrazistości wyrabianego wzoru. 

         Zrobiłam sobie w ten sposób kilka pięknych sukienek z wyrabianymi 
wzorami, wielką róŜą i motylem na biuście, zimowe, ciepłe, pasiaste rajtuzy, 
dzieciom trochę sweterków z reniferami wśród choinek, wielką narzutę z 
tęczowych kwadratów. Stare, maszynowe sweterki przerabiałam na kamizelki 
dziergając brzegi szydełkiem w koronkowe wzory. 

         Mój mąŜ, zobaczywszy, Ŝe lubię to zajęcie, kupił mi maszynę dziewiarską, 
bardzo ułatwiającą pracę. Sukienka, która mi się znudziła, była pruta, włóczkę 
zwijało się i prało i robiło z niej coś innego. Szczególnie ładnie wyglądały 
wzory wyrabiane rozmaitymi kolorami. MęŜowi zrobiłam na maszynie kilka 
swetrów „w serek” z warkoczowym wzorem po bokach w kilku wariantach i 
bardzo był z nich zadowolony. Dopiero kilka lat później tego rodzaju swetry 
moŜna było gdzieś kupić w sklepach. 
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         Maszyna miała jednak wadę, Ŝe grube i wiskozowe włóczki, które były 
najtańsze i dostępne w najładniejszych kolorach, nie nadawały się do niej, a 
więc nadal wiele rzeczy nadal robiłam ręcznie. 

         Któregoś razu mąŜ przyniósł mi worek brązowo-zielonej grubej i 
paskudnej włóczki z prośbą, Ŝebym zrobiła z niej sweter teściowi. Wprawdzie 
teściowa robiła szydełkiem, ale głównie serwetki i swetra nie chciała zrobić 
twierdząc, Ŝe nie umie na drutach. Wiedziała, co robi, oj wiedziała! 
Przystąpiłam do pracy niechętnie, bo lubiłam robić rzeczy z kolorów, które mi 
się podobały, tymczasem teść, jako wojskowy, przyzwyczajony był do 
wojskowej barwy polskiej brudnej khaki i nie wyobraŜał sobie, Ŝe mógłby 
załoŜyć na przykład niebieską koszulę czy kolorowy szalik. Nawet po domu 
chodził w starym mundurze. Drugim powodem mojej niechęci był fakt, Ŝe 
sweter miał być gładki, bez wzoru, a Ŝe z powodu grubości włóczki nie mógł 
być robiony na maszynie, praca zapowiadała się nudno jak tylko to moŜliwe. 

        No ale jakoś zrobiłam ten sweter. Wtedy teść zaczął wybrzydzać. Najpierw 
uznał, Ŝe włóczka ma zbyt luźny splot. Sprułam i zrobiłam na nowo, ale wtedy 
okazało się, Ŝe jej nie starczy. Następnym pomysłem była kamizelka, która teŜ 
się nie spodobała. Wrócił pomysł swetra. Teść wydostał skądś brakującą 
włóczkę (w PRL-u na włóczkę, jak na wszystko, trzeba było polować) i 
zaczęłam robić na nowo sweter. Ten był z kolei za sztywny (bo uŜyłam 
ściślejszego splotu). 

         W ten sposób pomysł robótek ręcznych obrzydł mi zupełnie. PoniewaŜ 
byłam kobietą tamtego czasu, nie stawiającą otwartego oporu męskiemu światu, 
wykręciłam się wymówką, Ŝe z powodu awansu mam więcej pracy; potem 
zaczęłam studia i tak przestałam być włóczkomanką. PoniewaŜ odmówiłam 
pomocy najbliŜszej rodzinie, nie wypadało mi juŜ „bawić” się robótkami dla 
siebie, bo jak by to wyglądało, nieprawdaŜ? 

         Skończyłam studia, zmieniłam pracę, zaczęłam pisać opowiadania SF, a 
mój prezes Ŝegnając mnie uroczyście i składając Ŝyczenia owocnych działań w 
jednostce nadrzędnej, w samych superlatywach wyraŜał się o mojej zdolności 
pracy dla dobra kraju, pomyślnie łączonej z obowiązkami rodzinnymi, 
podkreślając zwłaszcza ten ostatni aspekt mojego bytowania i fakt, Ŝe praca 
zawodowa nie przysłoniła mi obowiązków Ŝony i matki, takŜe dzięki wsparciu 
mojej rodziny. Po czym wszyscy rozsiedli się przy stołach w podkowę, a ja 
roznosiłam kawę (wcześniej, z pomocą koleŜanek rozstawiłam talerze z 
ciastkami). Przypomniałam sobie wówczas, Ŝe takŜe na Dzień Kobiet my 
nakrywałyśmy stoły i Ŝe przemówienie Pana Prezesa niewiele odbiegało od 
mojego poŜegnania. Przypomniałam sobie i zaraz zapomniałam. 
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         Tymczasem wielkimi krokami zbliŜało się NOWE, które przeorało 
wszystko – doktrynę polityczną i gospodarczą, świadomość ludzką i Ŝycie 
codzienne. Pozostał tylko, ubrany w nowe juŜ szaty, mizoginizm. I pozostało to, 
Ŝe cokolwiek kobieta zrobi własnego, dla siebie, bardzo szybko zostaje 
zawłaszczone i wykorzystane przeciw niej. Hobby zmienia się w zawód, 
zaprzestanie pracy dla wychowania dzieci w obowiązek, podejmowanie pracy i 
organizacja opieki nad dziećmi w inny obowiązek – finansowego utrzymywania 
odpowiedniej stopy Ŝyciowej (dla dobra dzieci oczywiście). Czasami wydaje mi 
się, Ŝe pod tym względem stale się cofamy. Kiedy czytam artykuły o matkach 
przebywających na urlopach macierzyńskich, które aby się nie nudzić zajmują 
się rozmaitym rękodziełem i z powodzeniem je sprzedają, przypomina mi się 
moja włóczkomania i jej smutny koniec. 
MoŜe jestem przeczulona, ale kiedy czytam do poduszki taki fragment nowo 
kupionej ksiąŜki znanego pisarza, Johna Fowlesa „Daniel Martin” ze str., 72: 
„Problem, jak być młodą kobietą na swój własny sposób, a nie tylko wedle 
szowinistycznego, męskiego wyobraŜenia, zdeformowało ją w inny jeszcze 
sposób...” zaczyna mi się wydawać, Ŝe wszystko, co robimy dla siebie w 
społecznym odbiorze właśnie deformuje nas i Ŝe pogląd ten tak głęboko wrósł w 
tkankę naszej kultury, iŜ niemoŜliwe jest wyplenienie go przez wiele jeszcze 
pokoleń. 
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 
1. szkoła eksperymentalna lat 60 • autor: Jerzy Pomianowski2014-10-27 
20:27:46 
W mojej podstawówce (mniej więcej 1962-1970) było inaczej. Mieliśmy zajęcia 
techniczne męskie (dla nas) i kobiece dla koleŜanek, ale potem następowała 
zamiana pracowni więc musiałem gotować, szydełkować, haftować itp, zaś one 
uczyły się wbijania, piłowania, i czegoś tam jeszcze.  
Dosyć sprawiedliwe podejście, i pouczające. 
2. jak wyŜej • autor: bozenakonczanin2014-10-30 16:35:07 
szkoła była nie eksperymentalna/ tak jej się wydawało. znaczy - państwowa. 
fajne to było. w ogóle fajnie tkać, piłowac, gotować, prać-poŜytek 
czynić/sprawiać/dawać.widzieć twórczą , codzieną przydatność.  
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         Tak akurat na czasie jest mówienie i pisanie o śmierci. Ostatnio, z okazji 
Wszystkich świętych, Zaduszek, Dziadów i Halloween przeczytałam tu: 

http://ciemnanoc.pl/2014/10/20/seksualne-polaczenie-smierci-i-ciala-bogowie-
nergal-hades-i-szatan/ 

         A skoro o śmierci, to zarazem o miłości. Bredzi się często łącząc te dwie 
rzeczy jako Ŝe rzekomo sen to „mała śmierć” a orgazm teŜ mniej więcej to 
samo. Zapewniam, Ŝe ktoś, kto przeŜył prawdziwą śmierć (i został odratowany) 
nie pomyli tych dwóch rzeczy. 

         Wszystko to wynika prawdopodobnie z zamiłowania do paradoksów. 
Skoro jesteśmy juŜ z okazji Święta Zmarłych czy Dziadów przy temacie 
śmierci, dobrze jest odganiać myśl o niej miłością, a właściwie najbardziej 
Ŝywym jej przejawem – seksem. Potem, kiedy juŜ takie zestawienie nie jest 
nowością i nie budzi wątpliwości, wytacza się najróŜniejsze argumenty. 
Praktycznie nikt się nie sprzeciwi im, bo moŜe mu ktoś zarzucić, Ŝe na przykład 
nie przeŜył „prawdziwego” orgazmu. Podobno orgazm moŜna osiągnąć 
podduszając się pętlą załoŜoną na szyję albo zakładając torbę foliową na głowę, 
ale czy moŜesz z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, Ŝe czegoś takiego 
próbowałeś/aś? Nie. 

         Ekstazy duchowej teŜ nie ćwiczyłaś; wiadomo, za Twoich młodych lat nie 
było to modne, nawet religijne ekstazy obecnych świętych traktowano 
podejrzliwie i raczej jako element folkloru przesądów. I Kościół i komuniści – 
po równo. Teraz zaś od takich przeŜyć (jeśli by udało się je osiągnąć) mogłoby 
odmówić pracy twoje serce. Co więc ty wiesz? Nic? 
         Dyskutanci dobijają cię jeszcze. Piszą z emfazą: - „To czym w takim razie 
jest dla pani archetyp astrologicznego Plutona, Skorpiona, 8 domu?” Właśnie! 
Od kiedy astrologiczny 8 dom jest nie tylko domem śmierci, ale i domem 
miłości? Odnoszę wraŜenie, Ŝe od czasu, gdy rozeszły się drogi miłości i seksu. 
Domem miłości był zawsze dom 5 – dom dzieci, Ŝycia, miłości i romansów. 
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Oddzielenie seksu od miłości, potraktowanie go jako „regeneracji”, czyli 
swoistej formy gimnastyki rehabilitacyjnej, odniosło taki skutek, Ŝe sprzęŜono 
go z Plutonem. Ale tak nie było w czasie. gdy Plutona odkryto i wprowadzono 
jako planetę do astrologii. 
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W Kalendarzu astrologicznym za 1932 rok w artykule Fr.A. Prengela „Po 
odkryciu nowej planety Plutona” autor na str. 52 bardzo obszernie omawia 
przypisywane jej cechy, w Ŝadnym jednak przykładzie przytoczonych 
wypowiedzi astrologów i wizjonerów astrologicznych z całego świata, nie 
przypisuje jej związku z seksem. Skąd się więc wzięła ta sugestia? W opisie 
domów na str. 63 znajdujemy „Dom: 8. Określa rodzaj i miejsce śmierci, spadku 
po innych, tajemnice jego i skłonności do okultyzmu. Podlegają mi członki 
płciowe”. Zapewne stąd wzięło się wiązanie domu 8 z seksem. 

          W obszernym artykule Fr. A. Prengela  „Jak astrologia tłumaczy 
przyczynę śmierci człowieka” (kalendarz z 1937 r,. str 36) autor powołuje się na 
amerykański miesięcznik „The Brotherhood of Light” numer czerwcowy z roku 
1930 i zawarty w nim raport „When do people die” („Kiedy człowiek umiera”), 
gdzie dokonano analizy 108 horoskopów pod kątem określenia momentu 
śmierci. W 99 % przypadków (107 horoskopów) wykazano, Ŝe moment ten 
wyznaczały wielkie aspekty progresywne do regenta 8 domu, gdy tym 
wyłącznym władcą był KsięŜyc, przy czym progresywne aspekty nieharmonijne 
(kwadratura, opozycja) miały tu znaczącą przewagę. Planetami najczęściej 
zaangaŜowanymi w owe aspekty miały być w kolejności: Słońce (25%), Mars 
(20%), Uran i Saturn (12% i 11%). Niestety, tabele statystyczne stanowiące 
podstawę tych obliczeń nie zostały opublikowane, ponoć pozostając „do 
wglądu” w siedzibie Braterstwa Światła, wydającego miesięcznik. 

         Gdyby była to prawda, zasada ta stanowiłaby dobry materiał 
prognostyczny wyznaczania krytycznych dni. W kaŜdym razie dla rozrywki, 
wspominając swoich zmarłych, zainteresowani astrologią mogą połączyć 
obowiązek z przyjemnością badając horoskopy śmierci bliskich. RozwaŜanie 
spraw seksu w tym czasie wydaje się lekko niestosowne. 

         Wracając jednak do tradycji, nakazującej w święta poświęcone zmarłym 
zajmować się wyłącznie sprawami śmierci. Jest ona wystarczająco silna, Ŝeby 
zamieszczenie urokliwego filmiku z tangiem Bachata Dance 

https://www.youtube.com/watch?v=3IaDcwBpegk 

wywołało pewne protesty. Teoria teorią, a Polska Polską. 

 

PS. Ja sprawdziłam tranzyty na śmierć mojego męŜa. Nie zgadza się. Władcą 8 
domu był Merkury w Bliźniętach, a KsięŜyc w trygonie do Ascendentu nie 
tworzył Ŝadnych aspektów z KsięŜycem. Z aspektów nieharmonijnych jedynie 
tranzytujący Pluton tworzył kwadraturę z tranzytującym KsięŜycem. 
Katarzyna Urbanowicz 
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Mój kolega z „Klubu Tfurcuf”, Tomek Kołodziejczak, miał wczoraj w empiku 
promocję swojej ksiąŜki – „Biała reduta” . Jest to tom pierwszy projektowanej 
serii „Czarny horyzont” – powieści opisującej przyszłe wojny Rzeczypospolitej. 
Zresztą Tomek świat ten opisywał takŜe we wcześniejszych swoich ksiąŜkach. 
Zdaniem większości naszych kolegów z Klubu ta powieść ta wspina się na 
wyŜyny, tworząc znaczące novum w polskiej tradycji religijnej i patriotycznej. 
Jest to przy tym wszystkim powieść akcji, gdzie prawdy uniwersalne nie są 
wyłoŜone kawa na ławę, a przenikają akcję niczym osnowa, gotową tkaninę. 

Miałam dodatkowe szczęście – mimo kul i niesprzyjającej pozycji na 
niewygodnym krzesełku udało mi się być pierwszą w kolejce do ilustratora 
powieści Przemysława „Trust” Truścińskiego, co zaowocowało rysunkiem 
przyszłego polskiego bojownika. Ów grafik kaŜdemu z ustawionych w kolejce 
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oferował indywidualny obrazek. Spojrzał tylko na osobę i juŜ wiedział, co ją 
zachwyci. Mnie dostał się wojownik w masce przeciwgazowej odprowadzącej 
papierosowy (lub inny) dym, jakby grafik wiedział, Ŝe mimo, iŜ obecnie kulawa 
babcia, niegdyś kopciłam papierosy jak smok i Ŝe doceniam humor tej wizji. 
Wokół grasowało stado miłośników fotografujących namiętnie kolejne wpisy 
„Trusta”. śal tylko, Ŝe mnie dostał się jeden rysunek, a nie wszystkie pozostałe. 

 

Ja, wyrosła z zupełnie innych tradycji, nie mogę powstrzymać się od refleksji. 
Wiadomo wszem i wobec jak literatura SF kultywuje polską tradycję, nazywaną 
przez niektórych bogoojczyźnianą i jak bardzo ta tradycja odległa jest od moich 
przemyśleń i emocji. NiezaleŜnie od tego nigdy, powtarzam, nigdy, z moimi 
przyjaciółmi z Klubu Tfurcuf nie miałam sporów w rodzaju tych, jakie 
uwidoczniły się po moich odcinkach bloga „Che”, „Łupaszka bis” i „Plamy na 
dłoniach”. Ludzie prawdziwie mądrzy, ideowi, myślący i wykształceni, 
rozmawiają ze sobą zupełnie inaczej niŜ „Alchemik”, pełen frazesów i agresji 
wobec inaczej myślących. Oburzający się na kogoś, kto w świetle aktualnych 
zagroŜeń powinien połoŜyć uszy po sobie i zgodzić się na fałszowanie historii. 
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KaŜdy autor fantastyki zmagający się jednocześnie ze światem, w którym Ŝyje i 
światami wyobraźni, nie zawsze i nie dla wszystkich wyobraŜalnymi, musi, 
powtarzam, musi, być otwarty na ludzi inaczej odbierających stan świata. 
Poglądy polityczne, młodzieńcze fascynacje, środowisko, w którym działa, nie 
mają tu nic do rzeczy. Szkoda, Ŝe miłośnicy SF i fantasy nie zawsze traktują 
własne wymyślone światy jako ćwiczenie intelektualne, tylko ulegają im jak 
dziecko nowej zabawce, pluszowemu misiowi, przemawiającemu w mroku nocy 
ludzkim głosem, broniącemu nas przed okropnościami czyhającymi za progiem 
dziecinnego pokoju. 
Kiedyś wydawało mi się, Ŝe nie trzeba nikomu przypominać, Ŝe te wszystkie 
wymyślone światy, mające często wiele wspólnego ze światem rzeczywistym, 
są tylko grą wyobraźni, intelektualnym ćwiczeniem, a nie rzeczywistością. 
Dzisiaj nie jestem juŜ tego tak pewna. Powstały one w czasach gdy mówienie 
wprost nie było moŜliwe, ewoluowały więc na styku epok, budowały nastrój. 
Dziś są tylko mądrą rozrywką, a nie najprawdziwszą prawdą (która zresztą w 
ogóle nie istnieje jako taka). 
 
  
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 

1. Well said...... • autor: Michał Mazur2015-06-21 11:22:06 
Well said... 
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http://www.taraka.pl/emigrujaca_migrena 
 
11 listopada 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 62) 

Emigruj ąca migrena  

czyli meandry demencji 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Własne doświadczenia 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8533 razy, od 2014-08-12 
 

         Babciom zdarza się zapomnieć jakieś słowo. O, o, mam na końcu języka – 
jęczy – no jak jej tam było... Zapomniane słowo to najczęściej nazwisko osoby 
znanej, ale zapomnianej, którą nagle coś przywołało po latach. Takie dziury w 
pamięci moŜna jeszcze znieść. Ale ostatnio, nie dość, Ŝe zdarza mi się to coraz 
częściej, to dotyczy słów powszechnie uŜywanych, zdawałoby się codziennych. 
I co gorsza – nie mam problemów ze słowami trudnymi – jakimiś eskapizmem, 
eksploracją, konwergencją, osobowością schizoidalną, czy czymś podobnym. Te 
słowa łatwo odszukać korzystając z ojczulka Google i słownika wyrazów 
bliskoznacznych. Gorzej, jeśli trafi na słowo dość często uŜywane, potrzebne w 
tekście jak sól czy pieprz w potrawie, a niezastąpione. Ostatnio trafiło mi na 
migrenę. Chciałam uŜyć go w zdaniu, w takiej frazie: niczym ...wiktoriańskich 
dam. Ból głowy, o który chodziło, nie nadawał się. Jest taki płaski, pozbawiony 
wyobraźni, przyziemny! Wiktoriańskich dam nie bolała głowa, wiktoriańskie 
damy miały takie coś na co trzeba było połoŜyć się w zacienionym pokoju z 
chusteczką nasączoną perfumami (albo, przeciwnie, nakazać pokojówce 
wyniesienie wazonu z kwiatami). Wiem, bo niejedną taką powieść 
przeczytałam. 

         Uparłam się, Ŝe nie będę szukać w słowniku wyrazów bliskoznacznych. 
Koniec ułatwień! Mam sobie przypomnieć, niezaleŜnie od tego ile czasu mi to 
zajmie (a mam go duŜo, jeśli nie wymyślę sobie Ŝadnego zajęcia, choć 
odstąpienie od jakiegoś pomysłu nie skutkuje zaniechaniem wypłaty babcinej 
emerytury, na szczęście). Oddałam się więc procesowi przypominania sobie 
SŁOWA, aŜ od tego zajęcia naprawdę rozbolała mnie głowa, ale nie 
dostałam takiego czegoś. 
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         Dla rozrywki zaczęłam oglądać dzieła sztuki, nawet znalazłam jedno 
ilustrujące mój problem: 

 

pochodzące z bloga pewnej artystki, podpisującej się „Paulina Poczęta z 
Chruszczobrodu 

http://poczeta.blogspot.com/2013/04/obiekty.html 

o linku doń 

http://2.bp.blogspot.com/-
1tTVJwfs9jA/UtOezHyIt2I/AAAAAAAAEx4/88TuZT1LTIs/s1600/skar+detal.j
pg 

które przedstawiło takie coś w sposób wyrafinowany, odmienny niŜ jakaś ładna, 
ale fotogenicznie wykrzywiona dziewoja, trzymająca się za głowę gestem 
upozowanej rozpaczy, w z kotłowaniną czerwonego światła wewnątrz. Ta sama 
artystka, w innej pracy 

http://2.bp.blogspot.com/-k_w9rQl-
4IE/UXfVB8ZFkfI/AAAAAAAAEVQ/K2xZYntpMOE/s1600/skarpetyy.jpg 

 ukazała zniszczenia starości, jako tło licznych takich cosiów, i umieściła na 
obrazie nawet ławeczkę, Ŝeby babcie mogły sobie na niej przysiąść niczym na 
widowni i obserwować postępujące zniszczenia swojego mózgu. W trosce o ich 
ubrania ławeczkę pokryto folią dla lepszej koncentracji przy kontemplacji. 
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Jednak to wszystko nie przybliŜało mnie do celu – nazwania takiego czegoś. 

         Myślałam godzinę albo dwie, nie wiem, bo zatraciłam poczucie czasu, ale 
wreszcie przypomniałam sobie. To MIGRENA ! 

         W poczuciu odniesionego zwycięstwa zajęłam się czymś innym, chyba 
oddzieleniu ziaren kukurydzy od ugotowanych kolb (swoją drogą, dlaczego nie 
moŜna kupić takich ziaren, choć przecieŜ istnieją maszyny nazwane 
łuszczarkami do kukurydzy, no i w puszkach kukurydza jest wyłuskana z kolb?) 
i nagle przyszło mi do głowy spytać siebie: jak się nazywa takie coś? 
Zapomniałam, słowo daję, Ŝe zapomniałam! Pół godziny temu wiedziałam, a 
teraz nie! Koniec świata! Demencja starcza jak nic. Jakiś ośrodek w mózgu 
uległ bezpowrotnemu zniszczeniu i pamięć słowa nie daje się przywrócić. 

         Nie będę was zanudzać historią moich wysiłków, dodam tylko, Ŝe takich 
prób przeprowadziłam kilkadziesiąt i kaŜda następna trwała dłuŜej niŜ 
poprzednia. Zamiast wyrobić jakieś ścieŜki w moim mózgu i utrwalić je 
przynajmniej na kilka dni, słowo MIGRENA nie chciało wskoczyć na swoje 
miejsce w uporządkowanym świecie mojej głowy. 

         Jak to się skończyło? Dziwacznie. Z gadającego pudła dobiegł mnie 
niesympatyczny głos o tym, jak politycy angielscy z Dawidem Cameronem na 
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czele planują prawne posunięcia przeciwko emigrantom z Europy wschodniej i 
nagle zaskoczyło. Emigrująca migrena wróciła na swoje miejsce. 

         Ale nic nie jest czarne albo białe. Sam wyraz migrena nie daje się 
przywołać bez towarzyszącej mu emigracji. Czasami do tego dołącza się 
jakiś migra-stop. Ot, korzyść z reklamy! Do cycka migreny przyssały się 
emigracja i imigracja oraz nazwa jakiegoś lekarstwa, polityk i jego 
wschodnioeuropejskie fobie, gadające pudło i jeszcze jakaś piosenka po drodze 
fragment: niebo niebieskie od telewizorów — jak brzmiał tytuł piosenki? Kto 
śpiewał? Zamiast jednej emigrującej migreny import migrujących artefaktów! 
Uff! 

  
Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 
1. Ja tak miałem z • autor: sceptyk (Radek)2014-11-12 10:31:54 
egzotyczny. Ale moŜe mi juŜ to słowo "zaskoczyło"? 

Popraw     Usu 
2. Mnie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-11-12 11:11:24 
Mnie ostatnio męczyły: monitor (czasami dalej męczy, zwłaszcza, Ŝe kabel od 
niego szwankuje) oraz taki...taki... no, psychpapata. Tego ostatniego oswoiłam 
kupiwszy sobie ksiąŜkę Kevina Duttona "Mądrość psychopatów - lekcja Ŝycia 
pobierana od świętych, szpiegów i seryjnych morderców". Problem w tym, Ŝe 
najczęściej wyrazów tych nie daje się powtórnie zapamiętać bez nowego 
kontekstu. Tak jakby umysł mój był w stanie nauczyć się nowych rzeczy, ale 
stare gdy usunął - to na amen. 

Popraw      
3. Trzeba było • autor: Przemysław Kapałka2014-11-12 12:31:26 
Najdalej po trzecim przypadku zapomnienia tego słowa trzeba było je sobie 
gdzieś zapisać. Gdziekolwiek. 

 

Popraw     Usuń 

 
4. Zapisane • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-11-12 13:05:15 
Wiszą na listwie na komputerze, ale staram się przypominać te słowa kiedy 
jestem gdzieś indziej 
5. Kasiu, to • autor: Gosiana (Gosia)2014-11-12 20:15:07 
były "szyby niebieskie od telewizorów" - zespól nazywał się Lombard , solistka 
to Małgorzatą Ostrowska.:) tytuł "szklana pogoda" 
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Ja to tez mam juŜ jakiś czas - zaczęło się od nazwisk :) ale teksty niektórych 
piosenek pamiętam i mogę zaśpiewać. spokojnie nawet teraz. 

Popraw     Usuń 
6. Nazwisk aktorów • autor: sceptyk (Radek)2014-11-12 20:59:01 
zwłaszcza współczesnych, to ja w ogóle nie pamiętam. 

Popraw     Usuń 
7. Skleroza jako taka nie boli... • autor: MoonAngel.Me2014-11-12 21:41:20 
...najczęściej jednak wkurza nie tylko jednostkę udręczoną " niepamięci cudem", 
ale i niestety otoczenie.  

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/tortury 
 
23 listopada 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 63) 

Tortury  

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7450 razy, od 2014-08-20 
 

Czytam w Gazecie Wyborczej: 

„Niejaka Lakechia Stanley, lat 34, mieszkanka St Louis, została w ostatni piątek 
skazana na 78 lat więzienia. To kara za podtapianie własnych dzieci, a takŜe za 
inne zachowania, które - zdaniem sądu - nosiły znamiona "systematycznych 
tortur". Oprócz podtapiania, matka polewała m.in. dzieci pod prysznicem na 
przemian bardzo zimną i bardzo gorącą wodą. 

Obydwie techniki - podtapianie i polewanie wodą o skrajnych temperaturach - 
wydają się zaczerpnięte prosto ze sztambucha CIA, w którym opisano dozwolone 
metody "niestandardowych przesłuchań" podejrzanych o terroryzm po 11 
września 2001 roku.” 

Cały tekst:  

http://wyborcza.pl/1,75477,16986021,Podtapianie__za_ktore_najwazniejsi_ame
rykanscy_politycy.html#ixzz3JVJtMqRe 

         Miło jest odnaleźć w swoim Ŝyciorysie coś, czego się jeszcze nie 
wiedziało! Ja na przykład uwaŜałam, Ŝe naprzemienne polewanie zimną i gorącą 
wodą to skutek odprysków nieaktualnej juŜ teorii wodolecznictwa niejakiego 
doktora Kneippa, Ŝe naleŜy dzieci hartować. Ojczulek Google informuje, Ŝe 
„Jest to metoda leczenia opracowana przez bawarskiego księdza Sebastiana 
Kneippa oparta na hartowaniu ciała i prowadzeniu odpowiedniego stylu Ŝycia. 
W czasie leczenia zalecano polewania zimną wodą, chodzenie boso po rosie i 
śniegu, ruch na świeŜym powietrzu oraz odpowiednią dietę bogatą w warzywa, a 
zawierającą niewiele mięsa. Dr Kneipp ponoć wyleczył wielu pacjentów, a jego 
zalecenia są aktualne i stosowane do dziś.”  W wersji współczesnej rozmaite 
SPA reklamują ją jako naleŜącej do kąpieli częściowych. Korzysta się przy niej 
z dwóch wanienek – jednej z ciepłą wodą o temperaturze (40° - 46° - 50°C), 
drugiej z wodą zimną (10° - 16°C). 
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         Niestety, w Polsce wszystko (nie tylko system liczenia głosów) ulega 
wypaczeniu i prymitywizacji. W wersji mojej mamy (zaczerpniętej 
prawdopodobnie z praktyk w sierocińcu oraz opowieści cioci, która, mimo, Ŝe 
garbuska, przetrwała obóz koncentracyjny dzięki takiemu hartowaniu ciała i 
ducha, owe lecznicze kąpiele polegały na wsadzaniu dziecka pod kran z zimną 
wodą (co w zimie oznaczało temperaturę ledwie plusową) oraz polewaniu go 
potem gorącą wodą z czajnika. Oczywiście wysokości temperatury nie ustalano; 
kto by tam sobie głowę zawracał termometrem! 

         Śledząc wskazówki osób zbliŜonych do świata duchowości co chwilę 
natykam się na propagowanie jakichś tortur w imię tego, Ŝe człowiekowi od 
nich ma być lepiej na duszy, na ciele i w ogóle. Powinien jeść zamiast chleba 
naszego powszedniego jakieś 3 bezglutenowe ziarna. Powinien unikać 
wpatrywania się w taflę wody albo w lustro, bo moŜe przez ten portal ściągnąć 
jakąś nieproszoną postać; a jeśli juŜ tak ryzykuje i to robi, powinien zaopatrzyć 
się przynajmniej w świece i coś tam jeszcze na magiczną odtrutkę. Poza tym 
naleŜy przestudiować 10 sposobów na to, jak zmieniać swoje nawyki, nie 
zastanawiając się zbytnio, czy w ogóle naleŜy je zmieniać... Internet tłumaczy ci 
jak ksiądz Magdzie, Ŝe jesteś drzewem, które tylko wówczas wzrasta, gdy 
zmieniasz sposób, w jaki Ŝyjesz i sama wiedza nie starczy do twojego rozwoju. 
Masz się zmienić i juŜ! Jeśli masz dziecko, musisz wiedzieć, jak bardzo 
szkodliwe dla niego są chusteczki nawilŜane, zawierające kilkanaście związków 
chemicznych, których nazwy niepokojąco brzmią, zamiast uŜywać chusteczek z 
aloesem (nie zawracając sobie głowy czy przypadkiem akurat nie jest uczulone 
na aloes) i przystąpić do akcji własnoręcznej produkcji chusteczek nawilŜanych, 
co pozwala, oprócz odczucia satysfakcji, zaoszczędzić 480 zł rocznie. Poza 
składnikami uŜytymi do tej produkcji (niektóre z nich są lekko Ŝrące) 
potrzebujemy kawałków flanelki, 2 pojemniki: na czyste i brudne chusteczki, 
siatki do ich prania, Ŝeby nie mieszały się z resztą rzeczy i regularnego 
codziennego prania oczywiście. No i wytęŜonej uwagi, Ŝeby tego wszystkiego 
nie pomylić. W przerwach musisz rozpoznać, jakie zwierzę się w tobie kryje, a 
poniewaŜ dodatkowo moŜesz być siedliskiem ponad 130 rodzajów pasoŜytów 
(nie licząc zwierząt, które opanowały twoje serce i mózg), więc na wszelki 
wypadek, w tydzień musisz pozbyć się tych nieproszonych gości za pomocą 
diety jabłkowej (4 dni sok jabłkowy i jabłka, dwa dni czosnek a na koniec sok z 
papai, a takŜe juŜ potem, pestki z dyni zmieszane z oliwą i cebulę popijaną 
herbatą z mięty). Niestety, o cydrze nie wspomniano. I tak dalej i dalej Nie pij 
herbaty z cytryną, pij sodę rozpuszczoną w wodzie, nie jedz glutenu, nie pij 
mleka, nie załatwiaj się w ubikacji bez podstawienia pod nogi stołka, poniewaŜ 
zgięcie nóg w kolanach pod właściwym kątem zapobiega w przyszłości rakowi 
jelita grubego... 

         Jednak rzecz sięga o wiele głębiej. Przyzwyczajeni do tego, Ŝe Ŝycie 
codzienne wiąŜe się z uciąŜliwościami, Ŝe jest trudne, męczące, a czasem 
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bolesne, i Ŝe nie naleŜy oczekiwać rychłej odmiany losu, przestajemy z tymi 
uciąŜliwościami walczyć, a usiłujemy nadać im głębszy sens. Dlatego albo 
odwracamy się od zwyczajnych niedogodności, albo wykorzystujemy je, aby 
udowodnić sobie, iŜ cel, który nam przyświeca, jest o wiele waŜniejszy niŜ z 
pozoru się wydaje i godny tego, Ŝeby podporządkować mu swoje Ŝycie, 
wypierając jego uciąŜliwości, a nawet mnoŜąc je. Przestajemy juŜ szukać ulgi 
od nich, godzimy się na trudy, aby przekuć je w rzeczy, które uwaŜamy za 
wielkie, waŜne i potrzebne. W schyłkowym PRL-u, wiele lat temu, uciąŜliwość 
kolejkowych przejść, ból nóg i poczucie bezsilności przekuto na „Psalm 
stojących w kolejce”. Tysiące kobiet z kolejek po mięso, masło, kasze i alkohol, 
stanowiący wówczas niezbędną walutę wymienną, zyskiwały chwilową ulgę 
słuchając tej pieśni śpiewanej sugestywnym głosem Krystyny Prońko. Wierzyły, 
Ŝe ich wyrzeczenie obraca się w HISTORIĘ. 

http://www.youtube.com/watch?v=aU-3t8Wav7U 

          Inny przykład: wiąŜemy swoje nadzieje Ŝyciowe z pracą zawodową. 
Często uwaŜamy, Ŝe to, co robimy jest tak bardzo waŜne, o wiele waŜniejsze od 
zwykłych spraw, Ŝe naleŜy dla niej poświęcić wszystkie drobniejsze rzeczy, 
które przydarzają się nam w Ŝyciu, miłe chwile z kimś, nastrój spokojnego 
wieczoru, poranka z ksiąŜką i kawą w łóŜku, gdy w nogach grzeje się ukochany 
kot. Jeszcze inny przykład: niektórzy tak silnie wiąŜą się z poglądami 
politycznymi, z wyznawaną ideologią, z manią wagi własnego uczestnictwa w 
niej, Ŝe zapominają czasem iŜ nie mają dostępu do centrów decyzyjnych i 
Ŝadnego wpływu na wykorzystywanie jej do celów sprzecznych z własnym „ja”, 
a kontrowersyjnych w wykonaniu, więc często działają wbrew swemu celowi. 
Takim przykładem moŜe być niewątpliwie słuszne hasło: „Ukraina to nie 
burdel”. 

http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-piersi-w-sluzbie-slusznej-
sprawy,nId,895736 
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Osobom tym często brak wyobraźni dla wizualizacji własnej wielkiej roli w 
naprawdę wielkich sprawach, więc zajmują się sprawami mniejszymi, 
bliŜszymi, tracąc do nich dystans, na przykład dietą, koniecznością 
wyrugowania ze swojego poŜywienia tego czy tamtego, albo wprowadzenia 
czegoś innego, im dziwaczniejszego, tym lepiej. 

         To trwa od czasów najdawniejszych. W Średniowieczu umartwiając się, 
nosząc włosiennice, całe noce modląc się, leŜąc krzyŜem na posadzce świątyni, 
poszcząc przez jedną trzecią roku, a nawet biczując się, ludzie dąŜyli ku 
duchowości. Nie wierzyli, Ŝe duchowość moŜe zostać osiągnięta bez wyrzeczeń, 
im większych, tym lepiej dla wagi sprawy. Nie wyobraŜano sobie radosnej 
obecności Boga; wszystkie praktyki religijne musiały wiązać się z 
poświęceniem i wyrzeczeniami. Inne wielkie sprawy, jak rewolucje, np. 
francuska, bolszewicka, takŜe wiązały się ze składaniem ofiar, zabijaniem, 
torturami, wykrwawianiem, męką, wyrywaniem ze społecznego jądra Ŝywej 
tkanki — często własnej. Czasami zaszło to tak bardzo daleko, Ŝe cała wielka 
sprawa, wielkie dąŜenie do realizacji wspaniałych idei, obracało się wniwecz, a 
nawet zaczynało być drwiną z samej siebie. 

          Dzisiaj postępujemy identycznie co do zasady, choć z mniejszymi 
wyrzeczeniami. Wszak jesteśmy bardziej wygodniccy. I nasze idee skarlały po 
drodze. 
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         Jakie ja odniosłam korzyści z matczynej kuracji? śadne. Same szkody. 
Jedną z nich jest nadwraŜliwość na skrajne temperatury i na płyny spływające 
po ciele. Prysznic, przyjemny dla wielu ludzi, jest dla mnie cięŜkim 
obowiązkiem, a rozcieranie kremu na skórze twarzy obrzydliwą, wstrętną 
czynnością. Łaźnia parowa kiedyś omal mnie nie zabiła. Do mycia się i 
uŜywania kremów czy maści skłania mnie wyłącznie obowiązek. 

         Jakie korzyści odniosło społeczeństwo z połączenia umartwiania się z 
wielkimi sprawami? 

         Śmiem twierdzić, Ŝe Ŝadnych.  
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. Pani Kasiu... • autor: Wed2014-11-24 15:15:33 
AleŜ Pani Kasiu ...Twarda ŚcieŜka, to Twarda Ścieźka....poddawanie ciała 
skrajnym symulacją, inicjacją przejścia graniczącym ze śmiercią - obojętnie jak 
to nazwać,  powoduje wytwarzanie ściśle określonej biochemii w ciele 
człowieka, a im dłuŜej ten proces będzie miał miejsce tym zmiany będą bardziej 
utrwalane. Dwa lata biczowania i mamy dobrze ukierunkowane zmiany, jeszcze 
trzy lata biczowania i utrwalone zmiany osobowości gotowe. Z punktu widzenia 
społeczeństwa to ja nie wiem jakie zmiany i co zyska, ale indywidualnie to będą 
widoczne, nie wiem co osobnik zyska, ale zmiany będą. 
                                              ;) 
Jaki sad takie owoce. 

2. Jak odróŜnić • autor: Przemysław Kapałka2014-11-27 13:20:07 
No właśnie, jak odróŜnić "tortury", jak to nazwała Kasia, które niczemu nie 
słuŜą, od tortur, które do czegoś doprowadzają? Mnie wiele dały moje 
wędrówki, wiąŜące się ze zmęczeniem, trudami, niewygodami, 
niedogodnościami kaŜdej pogody (z wyjątkiem kataklizmowej) o kaŜdej porze 
roku... Kto inny na moim miejscu pewnie by to przeklął i wyraŜał się o tym tak, 
jak Kasia o prysznicu. Od czego to zaleŜy? Chyba od tego, jak to stosujemy, 
przede wszystkim czy dla efektu czy dla samego stosowania, myśląc przy tym 
czy nie, chcąc coś osiągnąć czy chcąc się umartwić... I czy jest to stosowane z 
rozumem i umiarem, nie przekraczając pewnego progu - ja z moimi 
wędrówkami teŜ nie posuwam się tak daleko, jak niektórzy moi koledzy 
survivalowcy. Temat jest ciekawy, kto go rozwinie? 

Popraw     Usuń 

3. Odrzucenie • autor: Wed2014-11-27 14:47:03 
Kiedy przyjąłem jako własną ideę, Ŝe min. jestem tu w ciele człowieka po to by 
doznać odrzucenia, Ŝe jest to jeden z moich celów poszukiwałem róŜnych 
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relacji, praktyk i doświadczeń słuŜących temu doznaniu. Były one ze ścieŜki 
"białego człowieka" pod bezpiecznym okiem trenera-terapeuty, ale i te z kręgu 
doświadczeń mniej oficjalnych. Kiedy wyjawiłem swojemu koledze, który w 
ramach zainteresowań własnych przyglądał się co tam słychać w biochemii 
człowieka w skrajnych dla jego Ŝycia sytuacjach, Ŝe chcę się odizolować od 
świata zewnętrznego w jaskini, zapytał się mnie: po co to robisz? 
Oczywiście to było pytanie, na które to ja miałem sobie odpowiedzieć. 
Odpowiedź na pytanie przyszła w zupełnie skrajnej odmiennej sytuacji, w czasie 
zjednoczenia i Szałasu Potu na spotkaniu pewnego Kręgu męŜczyzn, kiedy 
wchodziłem samotnie do jaskini wiedziałem do czego jest mi potrzebne 
doznanie całkowitej izolacji. 
 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/tranzyt_ksiezyca_przez_sledziki 
 
02 grudnia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 64) 

Tranzyt Ksi ęŜyca przez śledziki czyli ascendent w Rybach na stole 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Astrologia 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 6958 razy, od 2014-09-28 
 

Moje 72 urodziny odbyły się pod wieczornym patronatem KsięŜyca w Rybach, 

 

który w czasie trwania imprezy tranzytował mój ascendent, zresztą w koniunkcji 
z kontrowersyjnym nauczycielem – Chironem. Moja kontrowersyjna 
nauczycielka, Aga, pomagała mi szykować przekąski i nakrywać stół, a 
poniewaŜ zaczęłyśmy od śledzików na specjalnie dla nich przeznaczonych 
półmiseczkach, szybko wpadłyśmy na pomysł dalszego porządkowania nakryć 
w myśl zasad 12 domów, których zwolenniczką jest Aga, a co do istnienia 
których ja nie jestem do końca przekonana. Oto początek nakrywania stołu — 
niestety rezultatu końcowego nie sfotografowałam, tak bardzo przejęłyśmy się 
obmyślaniem kolejnych pozycji obrazujących moją sytuację horoskopową. 
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A więc asecendent w Rybach, tranzytowany przez koniunkcję KsięŜyc/Chiron 
w trygonie z urodzeniowym KsięŜycem w domu 6 — wszystko moŜe się w taki 
wieczór zdarzyć 
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W następnej kolejności poszedł dom 12 – zamknięty, i przeciwległy dom 
szósty, takŜe teraz zamknięty, zawierający powaŜną tajemnicę rodzinną: sałatka 
śledziowa czy kartoflana? Jak myślicie? 

10 dom – Ŝeby osiągnąć coś w Ŝyciu społecznym, trzeba coś skonsumować, 
trzeba upolować, Darwinizm społeczny rządzi w neoliberalizmie, więc tu trofea. 

Medium Coeli – zdecydowanie mięsne. Pasztet mojej roboty, wynik polowania, 
i wędliny towarzyszące, zdobyte na innym polowaniu, w Lidlu, z nieśmiało 
przytulonym pasztetem wegeteriańskim z holenderskiego jarmuŜu, 
wyhodowanego przez niegdysiejszą adeptkę Akademii Astrologii Wojciecha 
Jóźwiaka, Marię i zielonej soczewicy, zdecydowanie bardziej soczystej niŜ 
czerwona. MoŜe powinnam swego czasu zostać kucharką? 

Descendent — wychodzimy z gościńcem, bo galareta pokrojona na kawałki; dla 
młodych gości, którzy będą w przewadze (bo galareta z giczy cielęcej). 

Immum celi —  serowy: dom rodzinny, matka — ser (mleko kozie) i ojciec 
(wędliny długodojrzewające nafaszerowane ziarnami gorczycy i kilku rodzajami 
pieprzu) Karmienie potomstwa — wędliny, serek. 

Obok dyrekcje – bo wjeŜdŜają z czasem, to znaczy będą wstawiane do 
piekarnika 

9 dom potrawy egzotyczne, papryczka, coś, co u nas nie rośnie, kaparki, — 
daleki świat, filozofia, Orient etc. Czekamy na ryŜ.  

O! ciasto! – woła Aga! - MoŜe być w trzecim Domu – komunikujesz się 
poprzez ciasto, słodycze... 

Głos wnuka: A picie? Aga – picie to jest w dwunastym. Wódka tylko przy 
rybkach. Rybka lubi pływać. Ale ósmy jeszcze powinien być, sekrety. Kaszanka 
tam by pasowała, bo nie wiadomo, co jest w środku; niestety nie mam kaszanki. 
A mortadelę masz? Nie mam. 

Wnuk: — cukierniczka. My: —??? On: — No bo nie wiadomo co jest w środku, 
moŜe być na przykład sól. (młodzi chłopcy nie odróŜniają cukierniczek od 
solniczek, co niewątpliwie jest spowodowane publicznym tępieniem potwora 
gendera). MoŜna pomylić teŜ sól z pieprzem. Aga: — To raczej problemy 
komunikacyjne. Merkury.Merkury w retro . 

Ja: — O, jeszcze są jajka. Aga: — Jajka na Medium Coeli! 

Aga: — To jak 12 Apostołów szukać. Niedługo będzie ich piętnastu. 
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Ja — Jeszcze miała być jedna zamknięta: sałatka z tuńczyka. Aga: —  Ale ofiara 
z tuńczyka została odłoŜona w czasie. 

Ja: — Musi być jeszcze Ŝywioł ognia, silny w moim horoskopie. 

Wnuk: — To zapalmy świeczkę. 

Aga: — Zgasła, no! 

  

Takie to były moje astrologicznie skomponowane imieninowo-urodzeniowe 
przyjęcie. 72 w Ŝyciu – magiczne, jak napisał Wojtek pozdrawiając mnie 
mistycznie. Bowiem 72 = 6*12  = 8*9 = 144/2 = 108 * 3/2 . 

 
Katarzyna Urbanowicz 
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http://www.taraka.pl/ktos_za_twoimi_plecami 
 
05 grudnia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 65) 

Ktoś za twoimi plecami 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7089 razy, od 2014-09-30 
 

 

         Osobiście nie doznałam nigdy takiego wraŜenia, Ŝe ktoś niewidzialny stoi 
za mną. Jednak ostatnio moja koleŜanka, dokonując zabiegów 
energoterapeutycznych nad moim kręgosłupem powiedziała mi, Ŝe widzi przede 
mną jakąś postać wychudzonego męŜczyzny o ciemnych włosach, ze 
zdziwieniem przyglądającemu się temu, co ona robi. MoŜliwe, Ŝe go widziała w 
tym momencie za moimi plecami, ale moŜliwe teŜ, Ŝe na oprawionej fotografii 
nad moim komputerem – nie wnikam w to, bo nie mam moŜliwości ustalić, jak 
było. Ja nie czułam nikogo. 

         Jednak nie jestem osobą niewraŜliwą na specyficzne odczucia tego, co 
dzieje się obok mnie, a nawet w zasięgu kilkuset metrów ode mnie. Zawsze 
wchodząc do mieszkania, czy do naszego domu na działce, doskonale 
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wyczuwałam, czy ktoś jest w nim czy nie. Wiedziałam teŜ – choć nie wiem w 
jaki sposób – Ŝe w pobliŜu są moi bliscy. Kiedyś, gdy syn mój zarobkował 
jeŜdŜąc cięŜarówką po Polsce i na Wschodzie (co wiązało się z pewnymi 
niebezpieczeństwami), doskonale wiedziałam, kiedy przyjeŜdŜał do domu. 
Budziłam się w środku nocy, biegłam do okna i widziałam cięŜarówkę 
wjeŜdŜającą na parking, albo juŜ na nim stojącą i wiedziałam, Ŝe za chwilę 
usłyszę zgrzyt klucza w drzwiach. W dzień nie miałam takiego wyczucia, ale w 
nocy reagowałam bezbłędnie. 

         Sprawa ta zawsze ciekawiła mnie bardzo i ucieszyłam się bardzo, Ŝe 
natrafiłam na artykuł wyjaśniający, być moŜe, przyczyny tego zjawiska: 
„duchów” za plecami. Znalazłam go pod adresem: 

http://wyborcza.pl/1,75400,16943153,Szwajcarskim_naukowcom_udalo_sie_wy
wolac____ducha.html#ixzz3JhJPca4M 

         Krótko mówiąc, uczonym tym udało się zrozumieć, skąd się bierze to 
częste i dojmujące wraŜenie, Ŝe ktoś stoi w pobliŜu nas, gdy w rzeczywistości 
nikogo nie ma. Przekonano się o tym doświadczalnie. Przed osobą badaną z 
zawiązanymi oczami ustawiano prosty robot, którego rączkę trzymali badani 
poruszając nią w róŜnych kierunkach. Nie wiedzieli o tym, Ŝe za ich plecami 
umieszczono drugiego robota, którego ruchy były zsynchronizowane z 
pierwszym. Kiedy badany wysuwał rękę do przodu, robot z tyłu powtarzał jego 
gest, tyle, Ŝe dotykał ramieniem pleców badanego. Kiedy synchronizacja była 
całkowita, nie działo się nic specjalnego; badani mieli tylko dziwne uczucie, iŜ 
wyciągając rękę do przodu, dotykają własnych pleców. Jednak niewielkie nawet 
opóźnienie w synchronizacji robota dotykającego pleców, w stosunku do tego, 
który znajdował się z przodu, powodowało, iŜ mieli przemoŜne uczucie, iŜ za 
ich plecami ktoś stoi. 

         Uczeni sądzą, Ŝe na tym właśnie polega fenomen ducha czy zjawy - Ŝe to 
skutek błędu, który mózg popełnia w integracji bodźców sensomotorycznych, 
mylnie interpretując sygnały o ruchach i połoŜeniu własnego ciała. Normalnie 
wytwarza on prawdziwy obraz ciała w przestrzeni, jednak błąd synchronizacji 
tłumaczony jest przezeń jako istnienie drugiego, obcego ciała. Przeprowadzano 
teŜ zresztą odwrotne eksperymenty – gdy mózg człowieka kojarzy obcą część z 
własnym ciałem. UwaŜa się, Ŝe badania te pozwalają zrozumieć zaburzenia u 
schizofreników i w tym celu je prowadzono, jednak odkrycie mechanizmu 
„duchów” jest ich skutkiem ubocznym. 

         Oznacza to, Ŝe za takimi złudzeniami moŜe stać zaburzenie synchronizacji 
między poszczególnymi partiami mózgu, co zresztą podobno potwierdzone 
zostało badaniami rezonansu jądrowego. 
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         Oczywiście nie wszystkie wątpliwości to badanie wyjaśnia. W jaki sposób 
moja koleŜanka „widziała” tego męŜczyznę za moimi plecami, a w dodatku 
potrafiła opisać go tak, Ŝe wiedziałam kim on jest, choć ona prawdopodobnie 
tego nie wiedziała? 

         Paradoksalnie, to doświadczenie przekonuje jak wielkie znaczenie dla nas, 
jako ludzi, ma synchroniczność róŜnych zjawisk. Nie muszą one zachodzić 
wyłącznie w naszym mózgu; mogą być grą przypadków w otoczeniu, a wskutek 
przywołania określonych skojarzeń z zapamiętanych zdarzeń, ich cząstek i fraz, 
czy kiedyś wypowiedzianych słów, wywołują przekonanie na przykład o 
przewidywaniu przyszłych zdarzeń. Synchroniczność zatem moŜna by 
doświadczalnie potwierdzić, gdyby udało się zbudować maszynę wystarczająco 
skomplikowaną, aby docierać z rejestracją stanów umysłu człowieka i jego 
kulturowych osiągnięć (np. astrologii, naturalnych i skodyfikowanych systemów 
wróŜebnych itp.) do zewnętrznych zdarzeń podejrzanych o synchroniczność. 

         Między mną, a moim synem o wiele wcześniej powstała więź, która 
bezbłędnie ujawniała się, ilekroć odległość między nami nie była zbyt duŜa i 
kiedy towarzyszyło mi podświadome oczekiwanie nawiązania tej więzi. 
Przypuszczam, Ŝe byłoby moŜliwe, przy posiadaniu wspomnianej aparatury, 
badanie warunków zachodzenia takiego związku. 

         A moŜe właśnie nasz świat jest taką skomplikowaną maszyną i nic w niej 
nie jest niejasnego, z wyjątkiem tego, jak ją zbudowano? I moŜe uprawianie i 
rozumienie sztuki jest zapisem (często ulotnym) osiągnięć tej maszyny, swego 
rodzaju wydrukiem, którego odczyty wymagają fachowego oka?  
Katarzyna Urbanowicz 

Edytuj/popraw » 
Pisz nowy odcinek » 
 

komentarze 

 
1. Ten sam temat • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-06 09:36:30 
Ten sam temat omówiony dokładniej i z nowymi informacjami: 

http://www.listyznaszegosadu.pl/nauka/jest-tuz-za-toba-czy-to-duch-czy-robot 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/proroctwa_na_rok_2015 
 
13 grudnia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 66) 

Proroctwa na rok 2015 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7262 razy, od 2014-10-09 
 

Jak zacząć, Ŝeby nastroić serca i umysły? 

         Odczuwam wielki lęk. Jestem przeraŜona, nie mogę spać. A inni wokół 
mnie śpią albo śmieją się. KsięŜyc zagląda w moje okno; pod blokiem słyszę 
śmiechy dzieciaków, choć juŜ dawno po 12-ej w nocy. Chcę uspokoić się 
oglądaniem dzieł sztuki, ale pierwszym obrazem, na który natykam się, jest 
moja fotka z Musee d`Orsay w ParyŜu 
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         Strumienie krwi spływają z kobiecych piersi zamiast mleka, ścielą się u 
stóp, stają się zaląŜkiem gęstwy kwiatów, ale włosy kobiety wyrastają w twarde 
drzewa. CzyŜby piękno zawsze było okupione bólem? Kobieta stojąc śpi. Mówi 
do nas jej ciało, a nie jej umysł. O moim strachu teŜ mówi moje ciało, choć 
umysł jest pełen rozsądku. 

         Nie, ta fotografia nie uspokoi mnie, bynajmniej. Oczekuję w najbliŜszy 
poniedziałek zabiegu, który poprawić ma moje poruszanie się i uwolnić od bólu, 
ale mój lęk przewaŜa nad rozsądkiem. Moja myśl szuka wyjścia, ale boję się 
zajrzeć w swój horoskop, czy postawić karty Tarota. Jednak wszystko, co dzieje 
się na zewnątrz mnie jest rodzajem interpretacji zamierzeń LOSU. Niechcianej 
na ogół. 

         Dostałam w prezencie obraz, przedstawiający symbol szczęścia na 
wzgórzu mocy. MoŜe oznacza on, Ŝe po zabiegu będę wspinać się na pagórki 
nie tylko w snach, czerpiąc MOC z otaczającego świata?. Dlaczego jednak 
kolory tego obrazu są takie ponure i przygaszone? Czy moŜe zamysł malarki 
zakłóciła jej intuicja? No i te symbole szczęścia — takie dwuznaczne ostatnio! 
Jakby szczęście jednych, nie towarzyszyło szczęściu innych. Jakby złośliwie 
wykorzystywano tę dwuznaczność dla pozwolenia uniknięcia komuś kary. 
Syndrom Białostocki. 

         Poszukuję innych znaków, ale ciągle nie trafiam na takie, które dodałyby 
mi otuchy. 

         MoŜe więc poczytam sobie proroctwa na 2015 rok? Kto i jakie miał wizje 
tego, co nas czeka? A moŜe nie doczekam realizacji tych wizji i będzie to 
przejawem litości Wszechświata wobec mnie? Pewien facebookowy nowy 
znajomy spytał mnie obcesowo, czy wróŜę. Odpowiedziałam mu, Ŝe nie. 
Zapytał więc co ja w ogóle robię i dlaczego nazwałam się „ezoteryczną”. Dodał, 
Ŝe wprawdzie dokładnie nie wie, o co chodzi z tą ezoteryką, ale przy okazji 
chciałby dowiedzieć się czy mam męŜa, dzieci, dom lub mieszkanie i jakie mam 
dochody. W domyśle miałam sądzić, Ŝe moŜe wybaczyć mi całą tę ezoterykę, 
czymkolwiek ona jest, jeśli z punku widzenia majątkowego i rodzinnego 
byłabym dla niego interesującą znajomością. Czy tego rodzaju znaki mają mnie 
wzmocnić czy osłabić? 

         Pytania mnoŜą się jak muchy w upale i oczami wyobraźni juŜ widzę ich 
roje zielonych, paskudnych śmietnikowych fruwadeł, kłębiących się wokół 
krwawych strug, tryskających z piersi kobiety. 

         Zabieram się więc za proroctwa. Zapewne będzie to spis kataklizmów, 
których prawdopodobieństwo wystąpienia uspokoi mnie. Z punktu widzenia 
osób podobnych mojemu korespondentowi zapewne ów prorok jest postacią 
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interesującą. Swoją działalność uprawia zarobkowo i proroctwa na rok 2015 są 
formą autoreklamy. Jest to niejaki Aron Jasnowidz, właściciel strony 

http://aronjasnowidzdiagnosta.blogspot.com/2014/12/przepowiednie-dla-polski-
2015-ostatni.html 

         Zaczyna od opisu wizji, której doznał. Blisko rok wcześniej nawiązał 
kontakt z Istotami WyŜszymi; połączył w jedno swoje: Świadomość, 
Nadświadomość i Podświadomość z główną Duszą (nie pisze niestety ile ich 
ma, tych dusz oczywiście), a zajmuje się diagnozowaniem nieszczęść ludzkich. 
Diagnostów wokół siebie miałam wielu i na ogół ich diagnozy sprowadzały się 
do twierdzenia, Ŝe „starość nie radość”. Ten diagnosta posługuje się inną 
zasadą-wytrychem, a mianowicie twierdzeniem, Ŝe „kaŜde nieszczęście jest 
karą, która nas spotyka za nasze czyny”, co podobnie jak poprzednia, nie 
przynosi Ŝadnych wyjaśnień, które moŜna by do czegokolwiek sensownego 
uŜyć, na przykład poprawy stanu bieŜącego. Skoro więc ludzkość nabroiła i broi 
dalej, a starcy nie młodnieją, oczywistym jest, Ŝe czekają ją same złe rzeczy. 

         Aron zaczyna od tych, które się juŜ wydarzyły, a więc Zamach Smoleński 
oczywiście i sfałszowane wybory. Ponadto w Legionowie budowana jest jakaś 
stacja cybernetycznej kontroli umysłów, która ma nas zniewolić. O tym 
wszystkim poinformowały Arona Istoty WyŜsze, przemawiające za 
pośrednictwem telewizora. To znaczy: w telewizorze coś mówili, a Istoty 
WyŜsze szeptały Aronowi, jak ma te wiadomości rozumieć. I dodały, Ŝe to coś 
nie moŜe być zbudowane, naleŜy natychmiast je zniszczyć. W tym celu został 
juŜ odpalony przez Istoty pocisk, w postaci czekającego nas kataklizmu – 
straszliwej zimy, a po niej katastrofalnych powodzi. Aron latał nad całym 
naszym krajem i widział tylko dachy zalanych domów, Ŝadnego skrawka lądu. 
Aron pisze bez ogródek: „JeŜeli Rosja porozumie się z Niemcami ,a wy 
zostaniecie przy USA ,to zostaniecie rozebrani lub zalani” oraz: „Przestańcie 
myśleć, Ŝe obalenie rządu spowoduje katastrofę dla kraju, katastrofę spowoduje 
pozostawienie go nad wami”. 

         Wnioskować więc naleŜy, Ŝe jeśli nie wywołamy rewolucji, nie 
wykopiemy Kopacz, nie zniszczymy jakichś wojskowych instalacji, 
zakamuflowanych na lotnisku w Legionowie, to wywołamy swoim tchórzliwym 
postępowaniem powódź, poniewaŜ Istoty chcą nam pokazać, Ŝe światem 
powinna rządzić miłość. Skądinąd to ciekawy sposób wywoływania pokoju i 
miłości, taki jakiś pradawny rzec by moŜna, podobny do zdobywania kobiet 
epoki kamiennej: maczugą przez łeb i w krzaki. „Kolonie złych ras” zostaną 
zniszczone, a zapanują Dzieci Indygo. 

         A co czeka Europę? „EUROPA to narody, które stanowią państwa, ale 
które teraz będą się jednoczyć w jednym słusznym celu ,odejścia od unii do 
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której zostały włączone”. Zjednoczyć się w słusznym celu rozbicia i ponownego 
połączenia – zaiste poziom intelektualny Istot WyŜszych jest jakoś 
niezrozumiale niski... 

         MoŜe nie warto tym bredniom poświęcać tyle czasu, ale niektóre z nich są 
symptomatyczne i pociągające. Ale ich urok, to temat na inną refleksję. 

         Co do jasnowidzów. Właśnie na FB pojawił się wpis Fundacji Nautilus, 
dotyczący Jackowskiego. Swego czasu w jakimś hotelu zobaczył dziecko i 
pojawiła się nagła wizja – to dziecko zostanie mordercą. Zawołał: Ten chłopiec 
JEST mordercą! Całe Ŝycie spędzi w więzieniu! 

         Jak moŜna powiedzieć matce dziecka, Ŝe zostanie ono mordercą! Skąd 
taka pewność, Ŝe przelotna wizja jest zgodna z prawdą? NIKT takiej pewności 
nie ma! jasnowidzenie to wielka odpowiedzialność. 

Przychodzi więc taki moment, Ŝe pozornie błaha informacja (lub jej brak) staje 
się wartością pierwszoplanową. I to wiąŜe moją sprawę i moje lęki przed 
zabiegiem, który mnie czeka (jak mogę bowiem odrzucić szansę, którą daje mi 
podobno los zsyłając kontakt ze znakomitością w swoim zawodzie i pozwalając 
skorzystać z jego wiedzy i umiejętności), z niepewnością płynącą z niedoboru 
informacji (bowiem znakomici specjaliści nie zniŜają się do objaśniania 
maluczkim tajników swoich kalkulacji) i ze sprawami proroctw dla Polski i 
Europy, i ze sprawą chłopczyka, który w istocie kogoś zamordował, gdy stał się 
dorosłym — co dla mnie oznacza nadmiar informacji. 

         W tych kilku przypadkach odwołujemy się do czegoś, co jest poza nami. 
Aron Jasnowidz przywołuje Istoty WyŜsze i chce, Ŝebyśmy mu wierzyli. 
Jasnowidz Jackowski w braku aktualnych sukcesów usiłuje nam udowodnić, Ŝe 
jego dar jasnowidzenia jest niepodwaŜalny, przywołując stare wydarzenia, nie 
bacząc na to, Ŝe ujawnia się jako osoba moralnie nieodpowiedzialna. Mój 
ortopeda przeciwnie, zapewne jest jak najbardziej odpowiedzialny w tym, co 
robi; jednak nie docenia mojego strachu i niepewności, i nie przyjdzie mu do 
głowy, Ŝe kaŜde wydarzenie codzienności odnoszę do swoich lęków, wróŜąc z 
nich skutek terapii, o czym z kolei nigdy ja mu nie powiem. 

         Dobrze, Ŝe jest Taraka, w której mogę się Wam z tego zwierzyć. Dziś w 
nocy przyśnił mi się krąg ze zjazdu Tarakowiczów. Twarze były rozmyte, 
wyraźnie widziałam tylko Wojtka; nie pamiętam dokładnie co mi się śniło, ale 
zapamiętałam przyjemną, Ŝyczliwą atmosferę. I ciepło. Więc myślę jednak, Ŝe 
gdyby połączyć te dwa światy: świat rzeczowej odpowiedzialności i świat 
przeczuć i duchowości — moŜe Ziemia byłaby lepszym miejscem do Ŝycia. 
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Katarzyna Urbanowicz 

 
 

komentarze 
1. Karta Cesarzowej... • autor: Kalina2014-12-13 16:33:25 
Kasiu Kochana, chciał nie chciał postawiłaś sobie Tarota. Wyciągnęłaś dla 
siebie najlepszą kartę. Nie przypadek, Ŝe umieściłaś jedną z "wyciągniętych" 
kart jako zdjęcie główne swojego odcinka. Tak. Zdjęcie powyŜsze widzę jako 
Cesarzową w całej pełni. W kaŜdej pozycji jest pomyślna i radzi teŜ: leŜ 
spokojnie i zobacz jak Twoje ciało wraca do zdrowia. Ciało ma zdolności 
regeneracyjne. Wycisz myśli (ona ma zamknięte oczy) i wizualizuj ciało, które 
zyskuje zdrowie i sprawność (kwiaty i drzewa). Zostaw inne sprawy swojemu 
biegowi, zobacz tylko jak wracasz do zdrowia. Piękna karta ! Ucisz lęki i 
poświęć czas oczekiwania na te dobroczynne skutki. Tak, to jest pomyślna 
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wróŜba. W poniedziałek będę myślami z Tobą i będę wizualizować jak wstajesz 
po zabiegu w pełni sił. 
BTW. w pozycji 5 , jako "bliska osoba", w tym przypadku będzie to lekarz, 
obdarza wielką dawką "mocy" (jego talentu) i powodzenia .  

Popraw     Usuń 
2. całym sercem • autor: konin2014-12-13 18:44:52 
jestem z Tobą. i mimo tej bliskości nie odczuwam strachu, ani niepokoju. a foto 
teŜ odbieram bardzo pozytywnie. nauka jest po twojej stronie/ortopeda. 
tarakowicze teŜ. śpij spokojnie. dobro wokół ciebie. uwierz. serdecznie 
pozdrawiam  

Popraw     Usuń 
3. Ślę dobre myśli, pozdrawiam • autor: sceptyk (Radek)2014-12-13 22:26:41 
PS. Ta rzeźba  jest piękna. A moŜe wiadomo, kto ją stworzył? 

Popraw     Usuń 
4. Wszystkiego pięknego Pani Katarzyno. • autor: MoonAngel.Me2014-12-13 
22:50:24 
Bo czego innego moŜna Ŝyczyć takiej Istocie jak Pani!�� Wspieramy Panią, 
czekając na kolejne dobre I pełne pozytywnych przekazòw słowa. Dobry dzień i 
właściwe ręce przy Pani.�� 

Popraw     Usuń 

 
5. Niech Moc będzie z Tobą • autor: Izabela Ołdak2014-12-13 23:21:59 
Pięknie powiedziane Kalina! Kasiu, będzie dobrze, uwierz w to, i postaraj się 
myśleć jak najlepiej, zamiast szukać katastroficznych wizji by jeszcze bardziej 
powiększać swoje lęki. Bądź silna i zdrowiej!<3 

Popraw     Usuń 

 
6. autor rzeźby • autor: Izabela Ołdak2014-12-13 23:24:57 
George Lacombe: Isis 

Popraw     Usuń 
7. A moŜe by... • autor: gosia (alicja)2014-12-14 07:55:06 
A moŜe by zrobić ustawienie systemowe tej dolegliwości,  Ja ostatnio miałam 
ustawiane na zajęciach jelita a teraz weszło w zatoki więc ustawię zatoki, 
Pozdrawiam ciepło Małgosia 

Popraw     Usuń 
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8. Kasiu, Moc • autor: Ewa Motyka2014-12-14 10:10:56 
jest w Tobie. Czasem moŜe warto zamknąć oczy i odsunąć fotografie - nawet te 
najpiękniejsze, znaki i oznaki ? Zdrowia Ŝyczę :) 

Popraw     Usuń 

 
9. Jak zacząć? Po... • autor: Renata Dominiak2014-12-14 10:23:11 
Jak zacząć? Po prostu zacząć...i będzie (jest!) dobrze :)  Ciepełko Prababciu ślę 
<3 <3 <3 

Popraw     Usuń 
10. zastosuj • autor: ewa122014-12-14 10:35:49 
DDP ze strony www.dietaoptymalna.com 

interwały 6-0 dniowe DP, 1 rodzaj produktu białkowego na dobę. Np. dzień 
składający się z jajek, ziemniaków i tłuszczu z listy DDP. Jedz tylko to przez 5-
6 dni. Potem dzień wolności itd. Ryby i jaja będą Ci sprzyjać, jeŜeli je lubisz. 
Dolegliwości bioder masz od wszystkich zbóŜ (wymienione są na stronie) i 
bardzo często wieprzowiny, o czym się przekonasz jeŜeli zastosujesz DDP. 

Lęki biorą się wg mnie z niedomagającej czakry splotu słonecznego, dlatego 
Ŝółte pokarmy pozwolą je wyleczyć i przy tym będą w stanie wyleczyć biodra. 
Biodra wg mnie ´zaczynają się w tej czakrze´. Często ludzie leczą się 
operacyjnie nie wiedząc, Ŝe dietą są w stanie wyleczyć bóle i odbudować chore 
powierzchnie stawowe. Czy się zoperujesz Katarzyna czy nie warto wziąć pod 
uwagę to co napisałam. 

Ewa Bednarczyk-Witoszek 

 

Popraw     Usuń 
11. KsięŜyc! • autor: konin2014-12-14 10:56:05 
10 doba księŜycowa "dobra dla procedur leczniczych". cytat z 
pewnego/prawdziwego/odpowiedzialnego źródła. serdeczności  

Popraw     Usuń 
12. ceres • autor: konin2014-12-14 11:05:11 
to wszak Isis. twoja opiekunka. anioł stróŜ? serdeczności 

Popraw     Usuń 
13. Modlitwa z końmi • autor: Wed2014-12-14 19:50:48 
Konie, one Ŝyją inaczej wolniej i mocniej. Znam takie osoby, czytałem o 
plemionach, których Ŝycie uratowały stada koni. Idę więc pomodlić się wśród 
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stada koni o powodzenie dla Ciebie Babciu Ezoteryczna. Nikt nie wie co 
przyniesie mu następna sekunda, minuta, godzina, dzień Ŝycia. Sądzę, Ŝe 
potrzeba wokół mądrych babć i dziadków. Wed 
14. MOC • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-15 17:10:24 
Wszystkim Przyjaciołom, którzy wysyłali mi dobre energie i towarzyszyli w 
moim lęku, podtrzymując mnie na duchu serdecznie dziękuję. Zabieg odbył się, 
co prawda połowicznie ze względu na stan mojego serca, (drugie biodro będzie 
po Nowym Roku), ale przeŜyłam i po kilku godzinach czuję się dobrze. Chodzę 
bez problemu i nic mnie nie boli. Jest to widomy dowód, Ŝe dobre myśli i 
energie namacalnie pomagają. Na mnie juŜ podziałały w dniu wczorajszym, 
przestałam się wieczorem bać i dobrze spałam. PowyŜej dowód mojego dobrego 
samopoczucia - zdjęcie zrobione przed chwilą. W tle obraz Izabeli Ołdak, który 
mi przysłała celem dodania MOCY. Jej takŜe serdecznie dziękuję i wierzę, Ŝe 
będę wspinać się jeszcze na górkę. Obraz zamieściłam pod tekstem odcinka, bo 
w komentarzach nie ma moŜliwości pobrania go z mojego komputera. Jeszcze 
raz dziękuję! 

Popraw     Usuń 
 

Popraw     Usuń 
15. :) • autor: Izabela Ołdak2014-12-15 17:15:07 
Bardzo się cieszę Kasiu!!! Na górkę wybierzemy się razem :D A tymczasem 
odpoczywaj i zdrowiej!!! 
16. powodzenia • autor: Trickster7772014-12-15 21:35:22 
Kciuki i dobre energie!!! - "na druga noge"... 

Popraw     Usuń 

17. Ja dzisiaj • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-16 15:29:28 

Dziś czuję się o wiele lepiej, choć trochę dokucza mi serce - łapię zadyszki. 
Ustąpiły nieprzyjemne objawy, w tym paskudna czkawka. Noga przestaje boleć 
i w tym kłopot, bo przy chodzeniu pracują inne mięśnie niŜ przedtem, więc 
zataczam się trochę na drugą stronę. Za to ta druga noga, chwilowo pominięta, 
boli bardziej, chyba przez kontrast. Szkoda, Ŝe nie zrobili obydwu na raz - moŜe 
dłuŜej by trwało dochodzenie do siebie, ale miałabym komfort stabilnej pozycji. 
Właściwie uczę się chodzić na nowo. Byłam na długim spacerze - poranne 
słońce sprzyjało - i wróciłam zadowolona, z zadyszką, choć nie mogłam się 
oprzeć i trenowałam rozmaite, niedostępne mi dotąd ruchy prawą nogą. 
Ciśnienie mi się ustabilizowało, rytm serca równieŜ, gorączka spadła do 
poziomu wzorowego 36,6, przeszła czkawka i biegunka. Do połowy nocy 
ciągnęło miejsce wkłucia między kości ale potem, po 3-ciej w nocy zasnęłam i 
rano juŜ mnie nic nie bolało. 
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Czuję ogromny Ŝal do tych lekarzy pierwszego kontaktu, ortopedów 
wojskowych i róŜnych innych (takŜe osławionych specjalistów od Ojców 
Barnabitów - niemało płatnych) za to, Ŝe przez 5 lat nie mieli dla mnie innej 
alternatywy, jak pogodzenie się z Losem (młodsza pani nie będzie, trzeba 
schudnąć itp). śaden z tych, poŜal się BoŜe, specjalistów nie zajrzał na płytę z 
badaniami (nie mieli komputerów i nie chciało się im, choć oferowałam, Ŝe 
przyjdę z własnym laptopem) podpierali się stereotypowym banałem: starość nie 
radość itp. Zadowalali się opisem ogólnym w dwóch zdaniach. A tymczasem 
okazało się, Ŝe stawy, choć niemłode, nie są przyczyną problemu. A schudnąć 
moŜna wyłącznie wtedy, gdy poruszać się moŜna bez bólu. 

Wiele zawdzięczam Adze, mojej facebookowej przyjaciółce, uprawiającej 
kiedyś wspinaczkę górską, która podpowiedziała mi, Ŝeby nie szukać ortopedów 
od dziadków i babć, tylko poszukać ortopedów sportowych. I ciekawa sprawa: 
podczas kilku wizyt w Centrum Medycyny Sportowej na Wawelskiej 
autentycznych młodych sportowców widziałam niewielu - większość była 
starszych osób "wtajemniczonych". Nasza medycyna jest chora!!!! 
18. Cieszę się Kasiu,... • autor: Renata Dominiak2014-12-16 15:38:50 
Cieszę się Kasiu, Ŝe jest dobrze :)))  Zdrówka i mocy :))))) 
Renata 
19. "..W tych kilku przypadkach... • autor: margo03072014-12-17 21:27:57 
"..W tych kilku przypadkach odwołujemy się do czegoś, co jest poza nami.  
Aron Jasnowidz przywołuje Istoty WyŜsze i chce, Ŝebyśmy mu wierzyli.  
Jasnowidz Jackowski w braku aktualnych sukcesów usiłuje nam udowodnić, Ŝe 
jego dar jasnowidzenia jest niepodwaŜalny, przywołując stare wydarzenia..." 
 
Przykre jest to, co pani napisała w swoim arcie nt. tych dwóch wspaniałych 
osób, jakimi w moim odczuciu są pan Jackowski i Aron Jasnowidz,  zwaŜywszy 
Ŝe sama próbuje interpretować znaki, jakie LOS pani zsyła, m.in. po to teŜ by 
przestała pani odczuwać lęk  ale... wybór jak zwykle naleŜy do nas i kaŜdy z nas 
wybiera to, z czym najbardziej rezonuje... 
A przecieŜ Szri BabadŜi  radził nam  m.in: 
 
"..Zawsze powinniście mieć czyste myśli jeden wobec drugiego... 
Bądźcie dobrymi! — Czyńcie dobro!... 
Usuńcie nienawiść i zawiść..." 
 
Pozdrawiam panią pomimo.... 

Popraw     Usuń 

 
20. Czyste myśli  • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-17 21:46:38 
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Posiadanie czystych myśli wobec drugiego nie jest jednoznaczne z zakazem 
własnej refleksji. Nie znam osoby Arona Jasnowidza, odczytuję jednak ze 
zrozumieniem to, co on nam przekazuje, a przekazuje nie zawsze rzeczy, które 
budzą zaufanie. Nie Ŝywię do niego nienawiści ani tym bardziej zawiści, jest mi 
zupełnie obojętny. Jest jednak człowiekiem zbyt pewnym siebie, a to nastraja 
sceptycznie. Sprawę obu jasnowidzów potraktowałam zdawkowo, poniewaŜ 
stanowiła ona uboczny wątek moich rozwaŜań dotyczących nadmiaru i 
niedoboru informacji. Teraz jednak pozwolę sobie zacytować tekst Arona 
dosłownie: „Gdy uda nam się obalić tych co rządzą, znajdą się ludzie przysłani 
aby poprowadzić naród do nowego”. Jak moŜna ufać komuś takiemu, który 
wypowiada się w sprawach państw i narodów, choć w tym względzie posługuje 
się wyłącznie banałami publikowanymi w prasie nie najwyŜszego lotu, 
przyjmuje za udowodnione rzeczy, którym daleko jeszcze do udowodnienia 
(sfałszowane wybory, katastrofa smoleńska np.), a co najgorsze, propaguje 
przemoc, nawołuje do obalenia prawowicie wybranych przedstawicieli narodu. 
Nie zdaje sobie sprawy ile złego przyniosły nam juŜ wojny i rewolucje? Jego 
świadomość polityczna jest na poziomie nastolatka, a głos zabiera, jakby był 
ekspertem. Nieukom łatwo stawiać diagnozy. 

Popraw     Usuń 

 
21. Usuńcie nienawiść • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-17 21:52:02 
Cytuje Pani słowa Szri BabadŜi radzącego usunąć nienawiść. Jak do tego mają 
się tezy Arona o konieczności obalenia rządów i oskarŜenia o rozmaite spiski? 
Tak przejawia się brak nienawiści? Czytajmy ze zrozumieniem, a nie naiwną 
wiarą to co głoszą tego rodzaju ludzie, powtarzający zresztą cudze słowa. 

Popraw     Usuń 
22. Szanowna pani Kasiu • autor: margo03072014-12-17 23:00:16 
Własna refleksja jest jak najbardziej wskazana oraz poŜądana, natomiast ocena 
w postaci szkalowania osób, których - na dokładkę się nie zna - to jednak więcej 
jak - subtelna róŜnica... 
Pisze pani w swoim arcie, Ŝe: 
 
"..Mój ortopeda przeciwnie, zapewne jest jak najbardziej odpowiedzialny w 
tym, co robi..." 
 
I chwała mu za to, jak równieŜ pani, Ŝe potrafił wzbudzić w pani tak wielkie 
zaufanie :) 
Ale to jest tylko... pani prawda, w którą pani wierzy, bo wszystko, w co 
wierzymy staje się dla nas prawdą, a w co wierzą inni, staje się prawdą dla nich.  
Tyle tylko, Ŝe są  to tylko historie, w które ktoś wierzy, a ktoś inny nie wierzy... 
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Dlatego teŜ moŜemy się róŜnić w wielu sprawach ale... róŜnić się pięknie :) 
ps.  zapewniam panią, Ŝe teksty, które pisze Aron Jasnowidz, czy które pisze 
pani czytam z jak największą uwagą i zrozumieniem...; jeśli jakichś słów nie 
rozumię - pytam autora i z reguły otrzymuję wyjaśnienie :) 
Pozdrawiam 

Popraw     Usuń 

 
23. Wyraz • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-18 08:36:17 
Czy wyraz "szkalowanie" jest stosowne  w tym przypadku? MoŜe warto zajrzeć 
do słownika zanim wytacza się przeciwko wątpiącym najcięŜsze działa? 

Popraw     Usuń 
25. Czy wyraz "szkalowanie" jest stosowne w tym przypadku? • 
autor:margo03072014-12-18 14:52:46 
Szanowna pani Katarzyno :) 
Jak najbardziej - wyraz ´szkalowanie´ jest stosowny i adekwatny do ´etykietek´, 
jakie zechciała pani  ´przykleić panu Jackowskiemu oraz Aronowi J... 
Wyraz ´szkalować´ oznacza - ni mniej ni więcej -  jak tylko wypowiadać się o 
kimś lub o czymś źle i to właśnie pani niestety popełniła... 
 
Widzę jednak, Ŝe dalsza dyskusja  w tym temacie jest po prostu bezowocna, a 
szkoda... 
Pozdrawiam  

Popraw     Usuń 

 
26. Prokurator czy psychiatra? • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-18 
15:18:50 
Szkalowanie coś o wiele większego niŜ krytyka. To zniesławianie, oczernianie, 
obmawianie, spotwarzanie, rzucanie na kogoś oszczerstwa. Ja tylko 
interpretowałam własne słowa Arona, nie kłamałam i nie zamieszczałam 
nieprawdziwych informacji na jego temat. Ośmieliłam się jedynie skrytykować 
— jego słowa, to, co sam pisze — a nie jego Ŝycie prywatne, jego wygląd, jego 
zachowanie. Dlatego uwaŜam, Ŝe natęŜenie niechęci do zrozumienia innych 
poglądów, niŜ własne z Pani strony jest tak duŜe, iŜ istotnie nie ma sensu 
dyskutować. Zwłaszcza, Ŝe nie dyskutuje Pani z merytorycznym poglądem, a 
uprawia Pani swoistą formę kultu ulubionego człowieka. Tak więc istotnie nasza 
dyskusja nic nowego nie wnosi do sprawy. NiechŜe więc Aron dalej nawołuje 
do przemocy i rewolucji, niech zdobywa w spokoju grono zwolenników, nie 
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troszcząc się o to, Ŝe swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem moŜe 
doprowadzić nawet do przelewu krwi — do czasu aŜ nieszczęśnikiem zajmie się 
prokurator (o ile potraktuje go powaŜnie) albo psychiatra. 

Popraw     Usuń 
27. margo0307 • autor: sceptyk (Radek)2014-12-18 15:24:41 
W szkalowaniu jest pewna dwuznaczność, bo to znaczy z jednej strony "mówić 
o kimś źle", z drugiej, "oczerniać". I ta dwuznaczność wynika chyba z pewnej 
niejednoznaczności "mówić o kim / czymś źle", bo to z kolei moŜe oznaczać 
prawdziwe mówienie o kimś źle, czyli uzasadnioną krytykę, jak i oczernianie, 
które jest niezgodne z prawdą. Pozwolę sobie zatem zwrócić uwagę na kilka 
spraw. Po pierwsze, krytyka w tym artykule nie jest pozbawiona pewnego, nieco 
skrótowego ze względu na publicystyczną formę, ale jednak uzasadnienia. Po 
wtóre, mamy prawo do oceniania i krytykowania innych, wszak Autorka tego 
artykułu teŜ została oceniona przez jego Czytelniczkę, na dodatek dość 
pobieŜnie, bo postawiono jej zarzut "szkalowania" bez uzasadnienia. Czy taki 
zarzut  teŜ jest w takim razie szkalowaniem i czy powinno nam być przykro z 
tego powodu? 

Popraw     Usuń 

 
28. Symptomatyczne • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-18 15:41:39 
Symptomatyczne jak bardzo unika Pani dyskusji merytorycznej! 
29. @Katarzyna Urbanowicz • autor: sceptyk (Radek)2014-12-18 15:51:10 
"Symptomatyczne jak bardzo unika Pani dyskusji merytorycznej!" 
TO PRAWDA!!! 
30. Moon Angel • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-20 08:46:53 
Oto namiary: 

Centrum Medycyny Sportowej Warszawa, Wawelska 
5,http://www.cms.waw.pl/idm,143,kontakt.html 

Dr Ściński 

Przepraszam za opóźnienie 
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http://www.taraka.pl/emigracja 
 
19 grudnia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 67) 

Emigracja 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7682 razy, od 2014-10-15 
 

Moja przyjaciółka, pisarka i nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, 
Ŝali mi się, Ŝe słowa albo znikają z języka, albo ich znaczenie rozmywa się. Jako 
przykład podaje wyraz „emigracja”. 

         Temat na próbnej maturze brzmiał: "Emigracja – tragiczna konieczność, 
czy szansa”. W zasadzie uczniowie teoretycznie wiedzieli, o co chodzi, ale 
problemy powstawały, gdy przyszło do wskazania bohaterów literackich – 
emigrantów. emigrantami byli wszyscy bohaterowie, którzy akurat im się 
przypomnieli: Wokulski, bo pomyślnie handlował w Bułgarii, Józio z 
Ferdydurke, bo wyjechał na wieś, Cezary Baryka, bo przyjechał z Rosji do 
Polski, Raskolnikow, bo został zesłany na Sybir itd. 

         Okazuje się, Ŝe w filmie " Ostatni pociąg do Auschwitz” śydzi emigrowali 
z Niemiec do obozów koncentracyjnych, znajdujących się w okupowanej 
Polsce. KaŜde przekroczenie granicy, w którymkolwiek kierunku i w 
jakimkolwiek celu, to emigracja. Wakacyjna praca we Włoszech to teŜ 
emigracja. 

         KoleŜanka pisze dalej: „Moi uczniowie są inteligentni, zaradni, 
sympatyczni, Ŝadne tam młotki. Bardzo ich lubię. Niestety: więźniowie obozów 
— to obozowicze, Moskale — to moskity, szlachcic — to najbogatszy człowiek 
w Polsce. Domena — dama, latryna — izolatka; gobelin, morał, pertraktacje — 
zniknęły. 

         Profesorowie językoznawcy twierdzą, Ŝe znikanie słów, a pojawianie się 
innych, to proces naturalny, i tak na zdrowy rozsądek powinno się wydawać. 
Wszak pewne przedmioty, procesy, zjawiska w Ŝyciu społecznym zanikają w 
sposób naturalny, nic teŜ dziwnego, Ŝe znikają słowa je opisujące. Są juŜ 
niepotrzebne. Niestety, w rzeczywistości nie jest to takie proste. Czy pojęcie 
emigracji nie jest juŜ potrzebne? W czasie, gdy tysiące młodych w 
poszukiwaniu pracy udaje się za granicę, wielu z nich z zamiarem pozostania 
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tam na stałe? Co się zmieniło od osiemnastego wieku, czasu emigracji za Ocean, 
takŜe przecieŜ za pracą i lepszym Ŝyciem, Ŝe słowo traci swój sens?" 

         Rozumiem jej rozterki, ale wydaje mi się, Ŝe rzecz sięga jeszcze głębiej. U 
podstaw tego zjawiska nie leŜy fakt znikania jednych słów, a zastępowanie ich 
nowymi. Nie jest to tylko sprawa językoznawców. JeŜeli bowiem by była, 
dlaczego nawet pewne mruknięcia, nie do końca zdefiniowane odgłosy, 
wyraŜające jakieś emocje lub stany, takŜe znikają z zasobu odgłosów 
wydawanych przez nasze gardła? Dlaczego zamiast och-ów, ach-ów, ech-ów, 
acha...-ów, no!-ów i tym podobnych odzywek, z uporem godnym lepszej sprawy 
wydajemy jakieś wow/łoł? W tych dźwiękach nie ma Ŝadnego sensu. Odcień 
znaczeniowy mają taki, jaki kaŜdy mu dowolnie nada, podobnie jak typowy 
przerywnik mowy potocznej: wyraz „k..wa”, mogący wyraŜać złość, aprobatę, 
zaciekawienie i wiele innych stanów ducha. TakŜe wypełniacze wypowiedzi 
typu: „wiesz”, opóźniające tempo formułowania jej w umyśle, są czymś 
zwykłym i mijają wraz z nabieraniem językowej wprawy. (Co prawda niektórzy 
dziennikarze z uporem godnym lepszej sprawy starają się nadać owemu łoł 
statut waŜnej opinii (jak w artykule Leszka Baja z Gazety Wyborczej „Efekt 
wow w Pendolino” —
http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,17142418,Efekt_WOW_w_Pendolino__P
KP_wysoko_ustawia_poprzeczke.html) 

         Wydaje się czasem, Ŝe przyczyną tego zjawiska jest naśladownictwo. W 
miarę rozwijania się kontaktów ze światem, nabywania umiejętności 
posługiwania się innymi językami, pojawia się takŜe pewnego rodzaju tendencja 
do mieszania języków. UŜywanie obcych wyrazów podnosi uŜywającego w jego 
własnych oczach, nadaje mu status poligloty. Zjawisko nie jest nowe; uczniowie 
mojego pokolenia pamiętają z lekcji języka polskiego  pisarzy i poetów 
walczących z makaronizmami (łączeniem dwóch językowych systemów w 
obrębie jednego zdania czy wyraŜenia, a czasem nawet wyrazu), naduŜywaniem 
w Średniowieczu łaciny, anglicyzmów, barokową francuszczyzną, itp. Na jakiś 
czas, wraz z izolacją Polski, problem ten odsunął się z bieŜących spraw, 
powrócił jednak ze zdwojoną siłą. 

         Mody, o których pisałam wyŜej, mijały, zostawiając po sobie nowe słowa, 
a niektóre z nich tak wsiąkały w naszą rzeczywistość, Ŝe po latach wydawać się 
mogły rdzennie polskie. W świetle tego dbanie o czystość języka polskiego 
wydaje się niepotrzebne i nadmiernie angaŜujące społeczny wysiłek, który 
obrócić by moŜna na inne, słuszniejsze sprawy. 

         Nie jest to jednak tak, jak z pozoru się wydaje. Rzecz jest nie tyle w 
jakości uŜywanych słów (choć ona teŜ ma znaczenie) ile w ich ilości. Gdy słów 
tych jest duŜo, zbyt duŜo, język traci swoją czytelność dla większości ludzi. 
Regułą jest, Ŝe słowa skomplikowane, wyraŜające rzeczy i sprawy nieproste, 
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znikają pierwsze. Ich braku nie spostrzeŜe stadionowy kibic, klient w sklepie, 
czy uczeń w szkole. Za to dostrzegą go ci, którzy chcą mówić lub pisać o 
sprawach  znacznie mniej przyziemnych, niŜ codzienność. Skomplikowane 
uczucia (nazywane chętnie ogólnikowym określeniem emocje) wymagają – jeśli 
chcemy komuś przekazać informację o nich – słownictwa bogatszego, niŜ 
zwyczajne. Jeśli nie znamy na ich określenie innych słów niŜ podstawowe, takie 
jak: złość, gniew, Ŝal, radość, na przykład, nie dostrzeŜemy, Ŝe istnieją teŜ inne 
rodzaje emocji/uczuć. Nienazwane nie istnieje – tak się czasem mówi i to jest 
racja. Będziemy wściekli, albo będziemy nienawidzić kogoś – jeśli nawet w 
istocie odczuwamy spokojną dezaprobatę. Nasze emocje zostaną z braku 
precyzji wypowiedzi przejaskrawione i podkręcone. Zamiast powiedzieć 
„proszę zostawić mnie w spokoju” będzie się mówić „spadaj na drzewo” albo 
jeszcze gorzej, a samo słowo „spokój” nabierze zupełnie innego znaczenia –
stanie się chociaŜby synonimem „nudy”. 

         Wracając do przykładów mojej koleŜanki: nazwy zjawisk, które obecnie 
nie istnieją albo których nie dostrzegamy, wykorzystywane są dowolnie jako 
bank elementów do swobodnego wykorzystania. Moskitów nie ma w Polsce – 
nazywanie ich mianem Moskali, Rosjan brzmi zabawnie i odświeŜająco. 
Szlachty juŜ u nas nie ma, choć wielu ludzi wywodzi swoje szlacheckie korzenie 
z jakichś rodzinnych czy prywatnych rojeń – nazwijmy więc szlachtą nasze 
finansowe elity. Moralność w ogóle przestała być w cenie, nawet księŜa na 
kazaniach nie zajmują się nią, matki nie pouczają dzieci o tym, jak powinno się 
Ŝyć i postępować słusznie; nawet bajki juŜ nie zawierają morałów, bowiem 
uwaŜa się, Ŝe moralizowanie moŜe draŜnić i nudzić dzieci. Nic dziwnego, Ŝe 
słowo to zanika i przestaje być rozumiane. 

         Nawet w dyskusji nad ostatnim odcinkiem „Prababci” powstał problem, 
czym tak właściwie jest szkalowanie. JuŜ nie odczuwa się, Ŝe szkalowanie to 
krytyka złośliwie uporczywa, często kłamliwa, a kaŜdy przejaw postawienia 
komuś jakiegokolwiek zarzutu uwaŜa się za eskalację nienawiści, pouczając 
więc osobę, która ośmieliła się skrytykować jakiegoś, niezbyt zrównowaŜonego 
lokalnego idola i przedstawia się swoją osobę jako oazę łagodności, dobrotliwie 
napominającą szkalownika, iŜ źle czyni, bowiem powinniśmy kochać i 
akceptować – nawet tych którzy pragną (zupełnie dosłownie) zburzyć nasz 
świat. Świat zaczyna zapełniać się wilkami w owczej skórze, ponad miarę 
wskazaną dla pobudzania egzystencji społeczeństw. Większość za sprawą 
nowych słów lub nadawania im nowego znaczenia. 

         Tu docieram do zjawiska perfidii cichych mocodawców, którą przestaje 
się dostrzegać, nadając starym słowom nowe znaczenie. I często właśnie ta 
zmiana znaczeń bierze się nie z mody czy bezmyślności, a jest celowym 
zabiegiem zmierzającym do wprowadzenia ludzi w błąd, oszukania ich i 
zmącenia resztek ich zdrowego rozsądku. 
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         Moim zdaniem tę puszkę Pandory otworzyły reklamy i politycy; reszta 
poszła juŜ gładko. I Ŝadna poprawność polityczna nie wystarczy, Ŝeby zjawisko 
okiełznać. Jedyne, co moŜemy zrobić, to przypominać dawne znaczenie 
wyrazów i chwilę zastanowić się nad tym, co właściwie znaczą wypowiedziane 
bezmyślnie przed chwilą słowa. 

 
Katarzyna Urbanowicz 
 

 
komentarze 

 
1. Problem wieczny i nie tylko dzisiejszy • autor: Wojciech Jóźwiak2014-12-20 
09:01:01 
Kasiu, problem z zanikaniem słów i wulgaryzowaniem (od vulgo = "kupą") 
języka nie jest tylko dzisiejszy, ale chyba właściwie wieczny. Ale podobno 
szamani syberyjscy znali cztery raz więcej słów niŜ ich zwykli współplemieńcy. 
Szamanów nie ma, ale jak zawsze są ludzie, którzy dbają o język. I nad tym 
językiem pracują. To tyle. 
 
Na dodatek kilka moich ulubionych naduŜyć słów: 
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kostyczny nie znaczy skostniały ani kościsty -- tylko złośliwy 
nie spasa się bydła sianem tylko siano bydłem 
inner nie tłumaczy się "inny" tylko "wewnętrzny". 

Popraw     Usuń 

 
2. Anglicyzacja • autor: Wojciech Jóźwiak2014-12-20 09:04:50 
A tu artykuł, który nie dotyczy języka, ale anglicyzacji jako takiej:  
Instynktowna i słuszna anglicyzacja (westernizacja), Piotr Napierała. 

Popraw     Usuń 

 
3. Mickiewicz czy coca cola • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-20 
10:34:14 
Przeczytałam artykuł. Jest w nim sporo trafnych spostrzeŜeń, ale autor spłyca 
całość zagadnienia. Polityka, światopogląd mają w sprawach języka sporo „na 
sumieniu”, jednak ograniczanie ich do „bredzących bzdury romantyków” czy 
„trupa polskiej kultury romantycznej oŜywiany przez ruszające się w nim 
robactwo” – to emocjonalne ograniczenie. Patrząc z tego punktu widzenia 
oczywistym jest, „Ŝe pozwolimy wreszcie zdechnąć temu trupowi, który juŜ 
wtedy gdy był silnym ciałem wyrządzał więcej szkód niŜ poŜytku” – niestety, 
wcale nie jest to takie oczywiste, jak autorowi się wydaje. Ocenianie kultur 
narodowych pod kątem, która jest lepsza i wskazywanie na większą wartość 
kultury amerykańskiej nad np. hiszpańską prowadzi w prosty sposób do 
unifikacji wszystkich kultur (naleŜy czerpać z Ŝywszej, „lepszej”, a odpuścić 
sobie „gorszą”). Nie będę polemizować z całym artykułem, bo nie jest na to 
miejsce, ale emocjonalne traktowanie sprawy („Cieszę się z wypierania 
Mickiewicza i romantycznego bełkotu, którego ostatnim wyrazem jest mgła 
smoleńską, przez Voltaire’a, Monty Pythona i Coca-Colę,”) kaŜe sądzić, iŜ autor 
artykułu naleŜy do „wyznawców” pewnej teorii, której wbrew błyskotliwym 
przytoczeniom, wcale nie udowadnia. Nadto widoczny sentyment do kultury 
anglosaskiej – który sam w sobie nie jest niczym złym – zaciemnia mu obraz 
rzeczywistości. Nie umie bowiem porównać rzeczy, które najchętniej czerpiemy 
z obcych kultur z tymi, które wskutek tego tracimy. Czerpiemy bowiem 
zazwyczaj z kultury popularnej, jako łatwiejszej do przyswojenia, a tracimy z 
wyŜszej. Mickiewicza zastępuje coca cola – co sam oświadcza autor. 

Popraw     Usuń 
4. tępy młot • autor: Jerzy Pomianowski2014-12-20 23:38:45 
Napierała to skończony bałwan, który urodził się wczoraj i nic nie rozumie. 
Typowy "folksanglik". 
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5. Trudne słowa • autor: Wojciech Jóźwiak2014-12-21 09:48:08 
Wracając do problemu, który poruszyła Kasia, tzn. zanikania słów, to przyznam 
Ŝe ja sam mam z niektórymi słowami kłopoty. Do dziś np. słabo 
odróŜniam kuplera od krupiera  i widząc/słysząc jedno z tych, muszę się 
mocno zastanowić, czy chodzi o menedŜera prostytutki czy o operatora ruletki. 
A moŜe o jakiś inny zawód. 
Podobnie wiele lat minęło, zanim nauczyłem się 
odróŜniać kloszarda od marszanda, ale i tak mi się bestie mylą. 
 
Ps. Lepiej brzmi zestawienie Mickiewicz contra Mickey Mouse. 

Popraw     Usuń 

 
6. Kostyczny • autor: Przemysław Kapałka2014-12-21 10:24:08 
Ciekawe, ja ze słowem kostyczny zetknąłem się tylko raz, podczas studiowania 
teorii układów dynamicznych, w znaczeniu ko-styczny, czyli jakby 
uzupełniający to, co styczne :) 
7. Jest wiele takich słów • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-21 11:41:01 
Jest wiele takich słów, z którymi są trudności. Ja na przykład myliłam palpację z 
palpitacją i forsycję z fortyfikacją. "Kostyczną staruszkę" długi czas uwaŜałam 
za chudą i kościstą. Zawsze istniały słowa, których pisownię musiałam 
sprawdzać w słownikach: pamiętałam ogólne brzmienie, początek i koniec 
słowa - problem stanowił środek. Nie pamiętam teraz przykładów, ale co jakiś 
czas powstawał taki problem. Z epoką komputerów odpadło szukanie po 
grubych tomiszczach słowników, które chyba tylko przez sentyment stoją na 
moich półkach i zabierają miejsce.  

Popraw     Usuń 
8. Odnośnie anglicyzacji • autor: Przemysław Kapałka2014-12-21 12:55:31 
Ten artykuł to w znacznym stopniu bełkot, ale z jego główną tezą się zgadzam: 
naleŜy wyeliminować nasze męczeństwo narodowe i mickiewiczowski 
mesjanizm nawet, gdyby na ich miejsce miał wejść kaczor Donald z jego ekipą. 
9. Dlaczego • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-21 13:12:51 
Dlaczego od razu eliminować? Ja teŜ nie lubiłam i nie lubię Mickiewicza jako 
"wieszcza", mesjanizm wydawał mi się zawsze lekko podejrzany, ale nie moŜna 
ukrywać, Ŝe chwilami, zwłaszcza w Dziadach, robi wraŜenie. Poza tym kaŜde 
pokolenie odbiera go inaczej. Niech sobie będzie, jak wiele ksiąŜek, które się 
przecenia. Nie znoszę na przykład Miłosza. I co z tego wynika? Nic. Ucząc się 
historii literatury musimy wiedzieć, Ŝe takie osoby jak Mickiewicz, Reymont 
czy Miłosz byli i tyle. Nie musimy znać całości ich dzieł - tylko część dla 
zorientowania się, reszta jak kto chce. Problemem nie są jednak sami pisarze czy 
poeci, tylko sposób uczenia o nich i ich dziełach w szkole pozostawiający 
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traumę w kolejnych pokoleniach uczniów. Trauma ta pozostaje we 
wspomnieniach, które prowokują dziecinne odruchy u dorosłych byłych 
uczniów jak u autora wspomnianego artykułu. Sposób nauczania języka 
polskiego jest głównym winowajcą - sztywność programów i niedouczenie 
niektórych nauczycieli. TakŜe ideologizacja literatury, która była niestety za 
PRL i dobrze się miewa dalej (choć nieco na odwyrtkę). Wskutek tego o wiele 
lepszy od Mickiewicza Słowacki i bardziej filozoficzny Krasiński popadają w 
niesłuszne zapomnienie. Ten ostatni był i jest niepoprawny politycznie, a przy 
tendencji do coraz bardziej ograniczania czytelnictwa reprezentantem 
"obrzydliwych romantyków" zostanie jedynie Mickiewicz. No i on zbiera cięgi 
za wszystkich 
10. Przy okazji • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-21 13:32:01 
Przy okazji tego tematu zwrócę uwagę na jeszcze jedno zjawisko - 
stygmatyzacji poprzez język. Znane jest ono doskonale w Wielkiej Brytanii, 
gdzie słownictwo i akcent identyfikują klasę i miejsce pochodzenia delikwenta; 
a teraz coraz bardziej widoczne jest w Polsce. Pewne nieuchwytne na pierwszy 
rzut oka błędy (o których wspomina Wojtek) jeśli się powielają w danej grupie 
społecznej mogą stygmatyzować. Kiedy za młodu studiowałam polonistykę była 
cicha lista błędów, które dyskwalifikowały lub ośmieszały delikwenta/kę. 
NaleŜało do nich np. ubieranie butów lub ubieranie sukienki, zamiast jej 
zakładanie; uŜywanie liczby mnogiej postacie zamiast postaci (analogicznie do 
śmieci), wymowa niektórych wyrazów z błędnym akcentowaniem (Ukraina na 
przykład) i sporo innych. Te błędy powszechnieją i czasami stają się normą, 
zwłaszcza gdy popełniają je politycy i dziennikarze, ale pewien ich komplet 
coraz bardziej stygmatyzuje. Mnie osobiście draŜni czasem taki uporczywie 
powielany powszechnie błąd. 
11. Fircyk • autor: Wojciech Jóźwiak2014-12-21 18:06:11 
Piotr Napierała napisał kilka ciekawych tekstów, o jednym ("Kapitalizm i 
gospodarka to jedno") niedawno pisałem w Tarace: "Prawica, lewica, liberalizm 
i enneagram". 
Ale przesadny zachwyt dla cudzoziemszczyzny to przesada. Na takich 
fascynatów-przebierańców Staropolacy mieli nazwę: fircyk . 
Co nie zmienia tego, Ŝe od Anglików (Amerykanów, Szkotów, Australijczyków 
itd.) powinniśmy się uczyć nieustannie. 

Popraw     Usuń 

 
12. @Kasia • autor: Przemysław Kapałka2014-12-21 19:14:26 
Kasiu, całkowicie się zgadzam z tym, co napisałaś. Trzeba wiedzieć o tym, co 
było, co kiedyś rzucało ludźmi i porywało całe masy do takich a nie innych 
działań. UwaŜam, Ŝe w szkole powinna być jakaś lektura z czasów socrealizmu, 
po to, Ŝeby młodzi wiedzieli, jak było jeszcze nie tak dawno. Pisząc o eliminacji 
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miałem na myśli, Ŝe powinno to przestać determinować nasze zachowania, 
określać ludziom świadomość tego, jak mają Ŝyć i czym Ŝyć. Przestać być 
stawiane na piedestale. Z tym się chyba zgodzisz. 
13. tylko Polak jest durny i musi się stale uczyć • autor: Jerzy 
Pomianowski2014-12-21 19:55:41 
MoŜemy nauczyć się od Anglików tego, Ŝe rozbój, rabunek i wyzysk słabych 
przynosi zyski, Ŝe górnik noszący na szyi obroŜę z napisem: " ten człowiek jest 
własnością pana Smitcha" jest tańszy i bardziej dochodowy niŜ chłop 
pańszczyźniany, Ŝe wojny trzeba prowadzić na cudzym terenie, i rękami 
najemników, Ŝe trzeba mieć sieć agentów na całym świecie i opłacać 
propagandystów we wschodniej Europie. No ale to jest wiedza powszechna, 
intuicyjna. KaŜdy wie, Ŝe "to działa". 
Nie rozumiem dlaczego akurat tylko my jako najdurniejsi na całym świecie 
musimy uczyć się od wszystkich wokoło podczas gdy reszta nie musi, i robi to 
co im akurat bardziej odpowiada. 
Chyba Ŝe chodzi o naukę działania tylko we własnym interesie, lub choćby 
stawiania go na pierwszym planie przed interesami sąsiadów czy społeczności 
międzynarodowej. 
Lecz to tez Ŝaden problem dydaktyczny. Raczej problem wyborczy. 

Popraw     Usuń 
14. Uczenie się • autor: Przemysław Kapałka2014-12-23 18:45:26 
1. Nie musimy uczyć się, ale byłoby to w naszym interesie. 

2. Czy inni powinni się teŜ uczyć od nas, to ich problem, nie nasz. My 
odpowiadamy za siebie.  

3. Wolę być durniem, który uczy się od wszystkich naokoło, niŜ 
wszystkowiedzącym, który nie musi się uczyć od nikogo. 

4. Próbowaliśmy juŜ męczeństwa i ściągania na siebie nieszczęść w imię 
róŜnych idei, moŜe czas spróbować czego innego? 

Popraw     Usuń 
15. walka o cudze interesy • autor: Jerzy Pomianowski2014-12-23 21:57:09 
Ściąganie na siebie nieszczęść w imię róŜnych idei niestety kontynuujemy. Nie 
widać końca tego szaleństwa. W dodatku ci od których mamy się uczyć bardzo 
zachęcają do takiej kontynuacji. 
16. Bomba! • autor: Wed2014-12-29 15:23:40 
Ale bomba jest na zdjęciu, typowy wykopek, część łuski artyleryjskiej i 
zgrzybkowany pocisk! NieprawdaŜ?;) 

Popraw     Usuń 
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17. Pojęcie • autor: Katarzyna Urbanowicz2014-12-29 15:58:33 
Pojęcie puszki Pandory ewoluuje na przestrzeni wieków. Czemu nie miałaby 
zawierać sproszkowanych nieszczęść w formie zdolnej do eksplozji? Fotkę 
dobrałam zupełnie świadomie. 
18. uczyć się od Anglików? • autor: Barbara2015-01-31 22:19:54 
Och nie! JuŜ nie tylko o ilość słów wciskanych do naszego języka chodzi, ale 
jak mówi znajomy polonista o tę swoistą "ergonomię" - jedno słowo ma 
kilkanaście znaczeń. bądź tu człowieku mądry co "autor ma na myśli". A wow, 
łoł to przecieŜ taki dowód tej ergonomii - po co się wysilać i tłumaczyć: super, 
wspaniałe, podobało mi się albo nie, zrobiło wraŜenie, jestem zachwycona itd. 
jak moŜna tylko warknąć "łał" i wyrazić całą opinię.  
Myślę, Ŝe to wynika z coraz większej powierzchowności w naszych kontaktach. 
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http://www.taraka.pl/putin_1_stycznia_otruty 
 
23 grudnia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 68) 

Putin 1 stycznia otruty w górach  

czyli przepowiednie Tadeusza z Blachowni 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7813 razy, od 2014-10-19 
 

         Kiedy Pan Twardowski podpisywał pakt z diabłem obiecał mu, Ŝe odda 
swą duszę wyłącznie w Rzymie, a potem skutecznie diabła unikał. Ale diabeł 
był cwańszy; wybudował karczmę i tam zwabił Pana Twardowskiego, 
oświadczając mu: „ta karczma Rzym się nazywa”. 

         Jasnowidz z Blachowni, Tadeusz, dziwi się ogromnie innemu 
jasnowidzowi, Krzysztofowi Jackowskiemu, który przepowiedział, Ŝe Putin 
umrze w górach. Wierząc w to, iŜ Putin wsłuchuje się w głosy polskich 
jasnowidzów, uwaŜa Jackowskiego za bardzo naiwnego, bo przecieŜ Putin moŜe 
unikać wyjazdów w góry. Wszak Rosja ma mnóstwo terenów równinnych! 
Hipotetyczne kalkulacje Jackowskiego (o ile Tadeusz z Blachowni istotnie to 
słyszał coś takiego na własne uszy) wydaje się potwierdzać fakt, iŜ Putin nie 
odpowiedział na zaproszenie prezydenta Czech do udziału w obchodach 70-
lecia wyzwolenia obozu Auschwitz, (których z jakichś wydumanych przyczyn 
nie przygotowano na terenie Polski) – bowiem w Czechach wiele jest gór. 

         Rzeczony Tadeusz wpada jednak we własne sidła oświadczając, Ŝe Putin 
umrze otruty, a przecieŜ moŜe on łatwo wzorem dawnych władców zatrudnić 
człowieka do próbowania jego potraw, owijania się w jego ubrania, testowania 
mydeł, perfum, balsamów i co tam jeszcze. 

Przepowiednie Tadeusz z Blachowni czerpie ze swoich snów i prezentuje na 
stronie: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ThXgfuKHMuk 

Oto kolejne tezy z pierwszych minut 

Rok 2015 

2) 8 maja waŜny dzień dla Europy. W Polsce Biedroń zostanie prezydentem, 
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3) 6 sierpnia będzie atak na miasto W (prawdopodobnie Warszawę) o godzinie 
11,40 lub 23,40. Będzie to rodzaj „upomnienia” za całokształt polityki. Atak 
nadejdzie z północy, 

4) W wyborach parlamentarnych zwycięŜy PIS, wprowadzi nową walutę 
„leszki”. Po Jarosławie słuch zaginie, 

5) Miller zachoruje, 

Rok 2016: 

6) W wyborach prezydenckich w USA wygra kobieta, Hilary Clinton, 

7) Mała biała cięŜarówka w USA zawierająca ładunek atomowy, 

8) Dominujący bank w Polsce bank chiński, 

9) Rosji grozi zagłada – jakiś pomór, 

10) Islamiści przekroczą granice Armenii, 

11) W Polsce wyrosną jak grzyby po deszczu meczety 

12) Konflikt atomowy między Pakistanem a Indiami w II połowie stycznia nie 
wiadomo którego roku, 

13) Zamachy: na papieŜa w Rzymie, na Baraka Obamę, Sarkozy`ego, 

14) Straszny ogień w ParyŜu i upadek WieŜy Eiffela, 

15) Miasto Bristol w Anglii dotknie ogromne trzęsienie ziemi, 

16) Polska stanie się celem ataków Rosjan, Arabów itp. Klimat zmieni się na 
tropikalny, 

17) 2031 rok (mamusia idź, schowaj się - woła pan Tadeusz) pęknie KsięŜyc 
itp.  

         Przepowiednie Tadeusza z Blachowni róŜnią się zasadniczo od wszystkich 
tego rodzaju domniemań jednym szczegółem: podawane są daty, często bardzo 
dokładne, wraz z godzinami sugerowanych wydarzeń. Przepowiadający nie robi 
Ŝadnych uników, nie podejrzewa widać, Ŝe moŜe nie trafić. Albo jest tak pewny 
siebie, albo brak mu wyobraźni, przewidującej moŜliwe ośmieszenie. 

         Na chwilę odbiegnę od tematu przepowiedni, na spełnienie których nie 
trzeba czekać długo, juŜ w Nowy Rok okaŜe się czy miał rację. Bardziej 
zainteresowało mnie tło całej przepowiedni. Oto widzimy małe mieszkanie 
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umeblowane w stylu PRL, na ścianie wisi kalendarz ze zdzieranymi kartkami 
(kiedyś nazywał się kalendarzem Goździkowej), po drugiej stronie których 
znajdują się przepisy kulinarne na dany dzień. Kalendarz pokazuje datę 12 
grudzień 2014, w tle napis „Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Blachowni”. Pan 
Tadeusz dyryguje osobą filmującą, którą najwidoczniej interesuje całkiem coś 
innego, niŜ chciałby jasnowidz,  bowiem pokazuje ściany, jakieś półeczki, 
kwiatki itp. detale. Przedstawia swoją mamę, której nie daje dojść do głosu, 
tylko kaŜe grzecznie siedzieć po prostu i czekać, a przedtem uśmiechnąć się, bo 
będą ją oglądać. Mama ledwie krzywi się w pozorowanym uśmiechu, widać 
wstydzi się swojego braku zębów, co w jej wieku, u ludzi Ŝyjących skromnie 
jest powszechne. Następnie pan Tadeusz przechodzi z kuchni, w której 
rozgrywała się ta scena, do pokoju, gdzie na tle meblościanki śnieŜy nie 
wyłączony telewizor – zapewne tylko ściszony. To ta kategoria ludzi, której 
nieustannie musi coś brzęczeć nad głową, bo się pogubią. Potem sakramentalne 
„no więc nagrywamy przepowiednie” i od razu strzał z wielkiego działa, Ŝe 
Putin umrze 1 stycznia otruty. 

         Zastanawia mnie, czy to, co widać w tle nagrania i to, co pokazuje poza 
samą przepowiednią Tadeusz z Blachowni, jest w jakiś sposób symptomatyczne. 
Niewątpliwie jest człowiekiem prostym, ale dobrze zorientowanym w bieŜącej 
polityce, bardzo pewnym siebie i swojej waŜności. Z tonu polskiego macho, 
wydającego polecenia matce i nagrywającemu materiał, widać brak 
jakichkolwiek zahamowań, niepewności czy wątpliwości. Jest do bólu 
zwyczajny, Ŝadnego odlotu w typie Arona Jasnowidza. śadnej dwuznaczności, 
przemyślności, załoŜenia, Ŝe moŜe się pomylić. 

         Niedługo się przekonamy czy miał rację. Ja jednak mu nie wierzę. Tak 
jakoś jest, iŜ prawdziwe jasnowidzenie nie powiela materiałów z prasy i 
wychodzi poza nie, zwiastuje rzeczy nieoczekiwane, a poza tym prawdziwy 
jasnowidzący ma wątpliwości. Z mojego punktu widzenia Tadeusz z Blachowni 
jest jeszcze jedną osobą, której polityka zawróciła w głowie i zaburzyła 
samoocenę. 

         Swoją drogą marzy mi się ktoś w rodzaju Nostradamusa – łączącego 
piękną formę z zagadką. Jeśli przepowiednia będzie nietrafna, to przynajmniej 
zostanie piękna forma. 
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Edytuj/popraw » 

komentarze 

 
1. Oj Pani Katarzyno, ostroŜnie z tym marzeniami! • autor: MoonAngel.Me 
(Moon Angel)2014-12-25 16:58:56 
Mam dziwne przeczucie, Ŝe juŜ niedługo pojawi się na wieszczej scenie Ktoś, 
Kto wyciśnie swoje ślady na ścieŜkach historii. Najsmutniejsze Jest jednak to, 
Ŝe spektakularny sukces tego Kogoś będzie uwarunkowany tragedią trudno 
wyobraŜalną dla ogòłu. Ja marzę o Jasnowidzu, który przyniesie radosne i 
dobrobyt niosące przepowiednie, czego Wszystkim i sobie śyczę w Dzień 
Świętowania BoŜego Narodzenia.  

Popraw     Usuń 
2. Witajcie :) • autor: tallis12015-05-26 21:25:35 
Jestem nieregularną czytelniczką Taraki. Czasami czytam ją traktując wasze 
teksty, moŜe nie jako poradnik Ŝyciowy w takim prostym sensie, ale jako 
inspiracje do poszukiwań dalszych i takie nakierowanie na pewne tematy, o 
których warto sobie porozmyślać. Zwłaszcza patrzenia od strony bardziej 
mentalnej i kulturowej na aktualne polityczne kwestie.  
Kompletnie nie znam się na astrologii, i prawdę mówiąc jako zwolenniczce 
posiadania - jednak mimo wszystko - pewnej dozy wolnej woli nie za bardzo mi 
po drodze z pomysłem, Ŝe jakieś tajemne siły nieznane nauce a wypływające z 
odległych gwiazd mają wpływ na to co pomyślę i zrobię za tydzień czy za rok :) 
( chociaŜ niewątpliwie na mój los i na me zachowanie ma wpływ wiele zupełnie 
ziemskich czynników takich chociaŜby jak brak pracy, zdrowie, czy teatrzyk 
kłamstw i oszustw uprawiany w koncernowych telewizjach, ale w jedno zdanie 
z tych przepowiedni jestem w stanie spokojnie uwierzyć. Tylko nie z powodów 
metafizycznych, a zwyczajnie politycznych. Mianowicie, jest dla mnie 
oczywiste, Ŝe wybory prezydenckie w USA wygra Hilary Clinton. PoniewaŜ jest 
to Miss Monsanto a ci kolesie, aby kontynuować mogli swoją rzeź na przyrodzie 
i zdrowiu ludzkim musza mieć swego kolesia na wysokim najlepiej 
prezydenckim stołku. JuŜ i tak mają w rządzie USA kilkunastu wysokich 
działaczy. I jest kompletnie niewaŜne, czy nie będzie lepszych kandydatów - 
jacykolwiek się pojawią, choćby byli chodzącym ideałem to Clinton wygra, bo 
została do tego dawno przewidziana. I jeszcze media pokaŜą to zwycięstwo, 
jako wielki sukces dla równości kobiet, załoŜę się :D tak jak wcześniej Obama 
był otrąbiony jako sukces kolorowych Amerykanów. Nie koniecznie muszą 
dosłownie sfałszować wybory, wystarczy przecieŜ zniszczyć opinię pozostałym 
kandydatom, albo opłacić ich stołkiem, aby się wycofali, albo z jakichś 
formalnoprawnych tamtejszych przyczyn nie policzyć wszystkich głosów 
biedniejszych warstw społeczeństwa, albo któreś uniewaŜnić, albo mieć nadzór 
nad maszynami do głosowania czy do liczenia. Na pewno właściwe słuŜby znają 
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dziesiątki świetnych sposobów, Ŝeby wybory wygrywała odpowiednia w danym 
momencie osoba. Być moŜe cała reszta tych przepowiedni to jakiś bełkot, ale z 
pewnością Clinton zostanie prezydentem/prezydentką? USA.  
A na zakończenie muszę przyznać, Ŝe czytanie Taraki jest bardzo dla mnie 
pouczające i intelektualnie satysfakcjonujące.  
poz :)  
tal 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/bez_tytulu 
 
31 grudnia 2014 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 69) 

Bez tytułu 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 1 razy, od 2014-12-31 | cały blog/serial: 8069 razy, od 2014-10-26 
 

Zdołowało mnie spostrzeŜenie, Ŝe tytuł odcinka mojego bloga „Proroctwa na 
2015 rok” spowodował lawinę oszukanych czytelników, spodziewających się 
nie wiadomo jakich sensacyjnych informacji. Na dzień dzisiejszy było to ponad 
1100 osób! Tak, wiem, Ŝe chwytliwy tytuł przyciąga czytelników, ale jakoś o 
tym nie pomyślałam. Chcąc się dowiedzieć, ile osób czyta odcinki „Prababci” 
dla samych odcinków, oszukam ich po raz wtóry – ale tym razem w dobrym 
celu. W Ŝaden sposób ich do czytania nie zachęcę, a nawet niewiele znaczącym 
tytułem zniechęcę. Zniechęcę teŜ brakiem ciekawej ilustracji, Ale postaram się, 
aby zawartość była interesująca – w kaŜdym razie taki mam zamiar. 

         Napiszę więc trochę o tzw. duchowości świątecznej, uduchowieniu i 
mentalnym wznoszeniu oczu ku niebu, praktykowanym z jakiejś okazji. I prozie 
Ŝycia w związku z tym. Koniec roku to znakomita okazja. Wszyscy zaczynają 
produkować w nadmiarze nierealne w wykonaniu postanowienia, zagłębiać się 
w sprawy wyŜsze, zwłaszcza gdy przed BoŜym Narodzeniem czas spędzili na 
zakupach, gotowaniu, pieczeniu i smaŜeniu oraz uŜeraniu się z własną rodziną 
bliŜszą i dalszą. Pod tym względem mam własne doświadczenia i postaram się 
je opisać. 

         Przygotowanie świąt w czasach słusznie minionych było ogromnym 
wysiłkiem, zwłaszcza z powodu zakupów, kartek, kolejek i tak dalej. Jeśli 
jednak ktoś pragnął kultywować tradycję dla dobra przyszłych pokoleń i 
wskazania właściwej drogi swoim dzieciom, czyli z pobudek idealistycznych – 
mógł się bardzo, ale to bardzo zawieść. Nie wiem czemu w mojej rodzinie sam 
fakt kultywowania jakiejkolwiek tradycji budził odruchy sprzeciwu. Synowie, 
na co dzień nieczęsto podzielający poglądy męŜa, w Wigilię jakby się zmawiali 
tworząc jednolity Front Jedności MęŜczyzn. Zadaniem politycznym tego frontu 
było doprowadzenie do pognębienia jednoosobowej Kultywatorki Tradycji – 
czyli mnie. Nie posunęli się aŜ tak daleko, Ŝeby odmawiać się podzielenia 
opłatkiem, o nie, na to trzeba było następnego pokolenia, moich wnuków, ale 
pierwsze sygnały było widać. Odmawiano całowania się podczas dzielenia 
opłatkiem i wypowiadania Ŝyczeń lub mruczano coś niechętnie. Jednocześnie 
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jednak, gdy w odwecie, w kolejne święta nie zakupiłam i nie przywlokłam do 
domu choinki i wymyśliłam dzielenie się chlebem zamiast opłatkiem (nikt z nas 
nie chodził do kościoła a sprzedawane w duŜych sklepach opłatki chyba niczym 
specjalnym, poza ceną nie róŜniły się od pieczywa, które i tak trzeba było kupić 
w zwiększonej ilości w nadziei, Ŝe któryś z kolei bochenek nie spleśnieje) – w 
domu wybuchał prawdziwy bunt. A więc i tak i tak niedobrze – jak nie kijem go 
to pałką. 

         Ale wszystko zaczynało się jeszcze rano. W mojej rodzinie, w której 
przyszłam na świat, choć uczęszczającej do kościoła raczej od okazji do okazji, 
właśnie święta BoŜego Narodzenia były okresem wzmoŜonego wznoszenia oczu 
ku niebu, co czyniło je niemoŜliwie nudnymi i nadętymi. Jedyne miłe chwile, to 
własnoręczne klejenie zabawek na choinkę, zwłaszcza gdy z ukończeniem 7 
roku Ŝycia mama pozwoliła mi uŜywać srebrnego i złotego papieru, wcześniej 
zarezerwowanego jedynie dla rąk mamy. Sam dzień Wigilii był okropny. 
Obowiązywał ścisły post – Ŝadnego podjadania. Nie było wtedy lodówek w 
kuchni, a całe przygotowane przez mamę jedzenie zamykane było na klucz w 
spiŜarce. Nic dziwnego, Ŝe pierwszej gwiazdki dzieci wyczekiwały jak 
zbawienia, a opłatek miał smak pierwszej jadalnej rzeczy tego dnia. Zanim 
jeszcze jednak moŜna było coś sobie pojeść, trzeba było wysłuchać okraszonego 
łzami przemówienia mamy nad talerzem przeznaczonym dla „zabłąkanego 
wędrowca”. Nasz talerz nie był dla przypadkowego gościa, o nie, tylko dla 
„ tego, który odszedł”. I Ŝyczenie numer 1 musiało brzmieć „Ŝeby wrócił”, choć 
mnie było to raczej obojętne. Ten, który odszedł, dziećmi niespecjalnie się 
interesował, a juŜ ja byłam zaprzeczeniem wszelkich jego oczekiwań. Nie bawił 
się z nami, nie rozmawiał, nawet w lekcjach nie pomógł, bo jak mnie kiedyś 
zaczął tłumaczyć, co to jest „cięŜar właściwy” (w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej zachciało mi się spytać tatę inŜyniera dlaczego mały kamyczek 
tonie, a duŜe drzewo pływa po wodzie), tak się wściekł na moją głupotę, Ŝe juŜ 
więcej w Ŝyciu o nic go nie pytałam. Tak więc zrozumiałe jest, Ŝe jego 
ewentualne pojawienie się w Wigilię było mi zupełnie obojętne, ale nie było 
obojętne kilkuminutowe oczekiwanie na tę moŜliwość, podczas gdy kiszki mi 
marsza grały. Cukierki wisiały na choince, ale zjeść je moŜna było dopiero 
wówczas, gdy ją rozbierano, to jest po trzech Królach. Prezenty były 
biedniusieńkie, nawet jak na owe czasy – wszak mama nie pracowała, a 
utrzymywałyśmy się z pomocy Opieki Społecznej. Rytuał był wszystkim. 

         Pamiętając swoje dziecinne stresy, nie chciałam narzucać własnej rodzinie 
postu, ale nie uwaŜałam teŜ, Ŝe powinni ode mnie oczekiwać pełnego obiadu z 
trzech dań, tuŜ przed Wigilią. Mogli sobie wziąć z lodówki, co chcieli, nawet 
jakąś wędlinę, byle nie zawracali mi głowy podczas, gdy na przykład coś się 
dogotowywało lub dosmaŜało.(Nie zapominajcie, Ŝe ja – jak wszyscy w tamtych 
czasach – pracowałam we wszystkie soboty i oczywiście w Wigilię teŜ, i Ŝe w 
ten dzień zwalniano panie z pracy nie o 16-ej, jak normalnie, a o 14-ej, i do 
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pierwszej gwiazdki na niebie nie było wiele czasu. Przygotowanie w dniu 
poprzednim obiadu  i podgrzewanie go, kiedy docierałam do domu o 15-ej, 
byłoby głupim dodawaniem sobie pracy). 

         Nie ulegając więc Ŝyczeniu rodziny, stawałam się obiektem złośliwości i 
szykan. Muszę przy tym dodać, Ŝe nakazy dobrego wychowania były 
przestrzegane, nie padały Ŝadne grube słowa ani inne takie, wszystko 
sprowadzało się do drwin i celowego robienia przykrości. Zapominając o tym, 
Ŝe nie jestem zbyt religijna, drwiono z przekonania iŜ Matka Boska była 
dziewicą oraz innych dogmatów wiary. Raczej w tym momencie niezbyt mnie to 
interesowało, ale było mi przykro, Ŝe nikt mi nie pomaga, a przeciwnie, 
krytykuje: Ŝe nie dosoliłam potraw, Ŝe sernik mi opadł, Ŝe choinkę kupiłam 
drapaka, a opłatek został pokruszony. Wszak miało być świątecznie, miło – nie 
tak jak w mojej własnej rodzinie, gdy byłam dzieckiem. Tymczasem wcale nie 
było miło. Podtrzymywanie świątecznego rytuału stawało się przykre i być 
moŜe, zbędne, ale paradoksalnie, sama Męska Wigilijna Zmowa stawała się 
nowym, świeckim rytuałem, w który zostałam zapętlona wbrew własnej, 
świadomej woli. 

         Minęły lata, juŜ nic nie muszę. Nie kupuję choinki, nie gotuję wigilijnych 
potraw. Szykuję tylko śledzie, które uwielbiam, a syn przynosi karpia, sprawia 
go i smaŜy. Kupuję jakieś ciasto, ale sama raczej go nie jem – nie 
przyzwyczajona od dziecka do słodyczy nie tęsknię za nimi i często po jednym 
kawałku mam mdłości. Rodzina dba o to, aby przed świętami, jeśli wyjeŜdŜają, 
pojawić się u mnie. Przygotuję coś do jedzenia i do picia ale bez przesady, 
jakieś słodycze dla wnuka i sok w kartonie (nie pija soków wyciśniętych np z 
marchwi, jabłek, winogron czy pomarańczy ani herbaty) i mam zamiar 
posiedzieć sobie spokojnie i mile porozmawiać. Jedynym sygnałem, Ŝe jest to 
spotkanie przedświąteczne, ma być podzielenie się opłatkiem. Ostatni bastion 
prawomyślnego rytuału. Nie jest to zwyczajny opłatek, co roku przysyłają mi go 
z Wołynia z byłej parafii mojego męŜa – ma więc dla mnie podwójne znaczenie 
– jako jego wspomnienie (choć był ateistą) i jako forma ciągłości rodziny i jej 
historii. 

         Niestety i teraz jest tak, jak zawsze. Ta tradycja rodzinna, gdy męŜczyźni 
psują kobietom święta, przeszła teraz na mojego nastoletniego wnuka. Wchodzi 
wściekły, od drzwi demonstrując, Ŝe zmuszono go do przyjścia, krytykuje 
wszystko dookoła co spostrzeŜe, wściekając się nawet na prezent w postaci 
gotówki i oczywiście za nic w świecie nie chce się podzielić opłatkiem. Rok po 
roku udaję, Ŝe nic się nie stało, ale w tym roku nie wytrzymałam i oświadczyłam 
głośno i wyraźnie, Ŝe mam tego dość i takie zachowanie sprawia mi przykrość. I 
jak myślicie? Syn zajął stronę nastolatka, bowiem uwaŜa Ŝe on jeszcze dojrzeje, 
a babcia jest wystarczająco dojrzała, Ŝeby nie obnosić się ze swoimi emocjami. 
Wnuk czując wsparcie ojca uznał się za zwycięzcę i dbał starannie o to, Ŝeby nie 
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dało się o niczym innym porozmawiać, jak o jego osobie. Nowa świąteczna 
tradycja z osobą dziecka w roli głównej. 

         Uff! Nareszcie skończyły się te święta. Czas na pomyślunek. Jak to się 
dzieje, Ŝe mimo rozmaitych idealistycznych oczekiwań, święta zawsze bywają 
stresujące? Nawet jak się nie gania z wypiekami na twarzy po zakupach, to idąc 
po gazetę zawsze komuś się przeszkadza, bo za wolno się poruszasz, albo o coś 
pytasz, albo płacisz kartą i oczekiwanie na połączenie zbyt długo trwa. Tym 
razem atakują cię przewaŜnie kobiety. Jeśli jednak one mają takie miłe 
doświadczenia jak ja, i z nakazu dobrego wychowania tłumią swoje emocje, jak 
ja dotychczas, to pewnie zamiast wściec się na męŜów, synów i wnuków wolą to 
robić na nieustawną babcię czy inną anonimę, zazwyczaj tak się składa, rodzaju 
Ŝeńskiego. 
         Dochodzę do wniosku, Ŝe wynika to z cięŜaru obowiązków wobec świata 
ducha, wchodzącego w spór ze światem ciała. Szczęśliwi ci, co mogą pojechać 
na plaŜe do ciepłych krajów, nawet jeśli wskutek tych ekskursji zapadli na 
wściekle złośliwą infekcję grypopodobną. Jest to takŜe wskazówka, Ŝe spraw 
ducha nie powinno się upychać ze sprawami ciała w jednej przegródce 
mentalnej. Zarówno więc post jak i obŜarstwo koliduje z duchowością, a 
domniemywam, Ŝe plaŜowanie na drugiej półkuli takŜe. 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. śliwka w kompocie • autor: Wed2014-12-31 12:23:16 
Od 1 kwietnia do 2 sierpnia zmagałem się z roŜnymi osobami pomagającymi mi 
remoncie starej drewnianej chaty, a w zasadzie z dorobieniem do drewnianych 
ścian reszty co miałoby umoŜliwi ć nazwanie tego chatą. Kolejne osoby 
przychodziły i odchodziły, my z kolegą BłaŜejem, etnografem z zawodu i 
mieszkańcem wielkopolski dowiadywaliśmy się, Ŝe tydzień przewaŜnie składa 
się z jakiś ogromnych świąt w czasie których nie pracuje się i po których się 
wypoczywa z racji spoŜytego trunku państwowej czy teŜ miejscowej produkcji. 
Chyba drugiego sierpnia kiedy zjechały konie zapanowała taka cisza, Ŝe nawet 
psy nie szczekały - okazało się, Ŝe to było największe święto, którego w 
 Ŝadnym kalendarzy czy to katolickim, prawosławnym, Ŝydowskim czy 
muzułmańskim nie było. Z tego to doświadczenia przyjąłem opcję świętowania 
zimowego. Zacząłem od Chanuki, przebrnąłem przez katolickie, jutro Sylwester, 
za kilka dni Niedźwiedź obróci się na drugi bok, Wigilia prawosławna, Nowy 
Rok prawosławny i ...zabieram się za wertowanie kalendarza muzułmańskiego 
oraz ciekawy jestem co tam u Subotników  (Zielonoświątkowcy mają mało 
świąt - sprawdzałem) bo moŜe coś znajdę przed wiosennymi świętami. 
Wszystko dobrze się poskładało i wyczerpałem resztki urlopu, w pracy i we wsi 
jestem zwolniony z jakiś wyjątkowo obciąŜających obowiązków - "wiecie 
święta, religia mi nie pozwala" - chwalić boga w róŜnych wyznaniach to jest to! 
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Uszka z ciasta ziemniaczanego z grzybami, smaŜone na oleju, grodnieńskiej 
prawosławnej babci, która mówiła równie dobrze po polsku jak i w jidisz 
pięknie wkomponowały się w Chanukę. pięknie jest świętować, w końcu cale 
Ŝycie jest święte. 

Popraw     Usuń 
2. Oczywiście przeczytałam. . . • autor: MoonAngel.Me (Moon Angel)2015-01-
01 11:21:38 
...bez względu na tytuł. Moje Święta są juŜ takimi jak powinny być. Czasem 
refleksji i spokoju. Czego Ŝyczę wszystkim Tarakowiczom w Nowym 2015 
Roku. 

Popraw     Usuń 
3. Noworoczne Ŝyczenia • autor: alabm2015-01-01 21:04:09 
Kochana Pani Katarzyno! NiezaleŜnie od tego, czy odcinki Pani bloga mają 
tytuł, czy nie, zawsze czytam je z jednakową ciekawością i przyjemnością. 
Często pisze Pani o sprawach i czasach, które umknęły mi z pamięci, a miło 
powspominać, nawet jeśli nie wszystko było takie jak by się chciało. ChociaŜby 
Święta właśnie, które zawsze były okazją do kłótni między moimi rodzicami i 
nigdy nie kojarzyły mi się zbyt radośnie. A teraz niepisana zmowa moich 
synów, Ŝeby w Święta wypoczywać wyłącznie, więc kaŜda prośba o włączenie 
się do przygotowań (chociaŜ nie szaleję z zakupami, czy z restrykcyjnym 
przestrzeganiem tradycji) budzi protest lub bierny opór. 
Nie będę zanudzać Pani moimi wynurzeniami. 
Bardzo dziękuję za to, Ŝe Pani pisze - to dla mnie cenne. 
Dlatego pozwolę sobie Ŝyczyć Pani zaskakująco sympatycznego Nowego Roku. 
Pozdrawiam serdecznie! 

Popraw     Usuń 

 
4. Ja teŜ czytam bez względu na tytuł, tylko ze względu na autorkę • autor: 
Przemysław Kapałka2015-01-01 21:39:03 
Ja wyznaję zasadę, Ŝe święta są dla nas, a nie my dla świąt, i tradycja teŜ dla 
nas, a nie my dla tradycji. I wszystkie zwyczaje dostosowuję z moją rodziną do 
tego, Ŝeby nam się chciało. Kiedy nie wiadomo, czy zachować tradycję, czy z 
nią zerwać, to naleŜy ją zachować. Ale jeśli zaczyna ewidentnie przeszkadzać, 
jeśli niczemu konstruktywnemu nie słuŜy, to won z nią. Pierwszą wigilijn ą 
tradycją, z którą zerwanie wymusiłem, była tradycja 12 potraw. Nie ma sensu 
najpierw się zaharowywać przygotowując, a potem jeść na siłę. 

A Pani Katarzynie Ŝyczę pomyślności i zdrowia w roku 2015 i udanych 
następnych świąt. 



 439

Popraw     Usuń 

 
5. Ja teŜ. • autor: K. Rystyna2015-01-01 22:13:01 
Ja teŜ, chociaŜ tutaj nowa przyłączam się do Ŝyczeń. Pamiętam, chyba pierwszy 
przeze mnie przeczytany Pani artykuł, o zakupie nowego Ŝyrandola. Od tamtego 
czasu zaczęłam tęsknić za emeryturą. 

Popraw     Usuń 
6. Serdeczne dzięki  • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-01-01 22:54:25 
Serdeczne dzięki za Ŝyczenia. Mimo niedobrych doświadczeń jestem 
przekonana (im starsza tym bardziej), ze rytuały i ceremonie są w Ŝyciu 
potrzebne. Jeśli postanowimy sobie nic nie robić tylko odpoczywać na pełnym 
luzie - czegoś w świętach będzie nam brakowało. Gdybym była tak mądra i 
przewidująca jak dziś, zmieniłabym rozmaite ceremonie juŜ wtedy, gdy 
załoŜyłam własną rodzinę. Bardziej wsłuchałabym się w potrzeby męŜa, a 
potem dzieci, zamiast kultywować zwyczaje odziedziczone po mojej rodzinie. 
MoŜe wymyśliłabym jakieś nowe, własne tradycje, pozbawione napięcia, 
wysiłku i przymusu. Cały jednak problem tkwił i tkwi w tym, Ŝe tradycji nie 
daje się zmieniać jednostkowo i świadomie - poniewaŜ tkwią za nimi masy ludzi 
i wielkie środki oraz inercja nawyków. JeŜeli w rodzinie jest zrozumienie i 
pewien stopień świadomości oraz dobra wola, czasami, udaje się wymyślić coś 
miłego dla wszystkich. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników i 
Ŝyczę im samych dobrych rzeczy i refleksji, które na coś w ich Ŝyciu się 
przydadzą, 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/nad_glowa_pod_nogami 
 
03 stycznia 2015 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 70) 

Nad głową, pod nogami i w głąb 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Własne doświadczenia 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8453 razy, od 2014-10-26 
 

         Nie po raz pierwszy zastanawiam się, czy moje odcinki bloga „pasują” w 
ogóle do Taraki. Kiedy czytam głosy w róŜnych dyskusjach (nie pod moimi 
tekstami), znajduję czasem takie spostrzeŜenia, które przywołują te myśli. TakŜe 
dyskusje między Doradcami Taraki pokazują róŜne wizje tego czym powinna 
być ich zdaniem ta strona. Bardzo uogólniając, wskazywane drogi rozwoju są 
dwie: kierunek naukowy (w którym ja, jako programowa dyletantka, nie mam 
czego szukać) i kierunek rozwoju własnego ( który w moim przypadku takŜe 
jest problematyczny, a to z uwagi na niewielką ilość czasu jaką dysponuję i 
wielość moŜliwych dróg do wyboru oraz naturalną inercję starych ludzi). Ale 
moją zmorą Ŝyciową zawsze była trudność zaszufladkowania się, o czym 
informowano mnie od najmłodszych lat. No ale w siedemdziesiątym trzecim 
roku Ŝycia najwyŜszy czas jakoś siebie określić. A przy okazji zdefiniować 
swoją rolę w Tarace – przynajmniej tak, jak ja ją widzę. 

         Odejdę od podziału na naukowość/doświadczenia własne i zastosuję 
trochę inny podział — od kierunku spojrzenia. 

         NajwaŜniejszy wydaje się, najbardziej powaŜny i zawsze preferowany, jest 
kierunek spojrzenia: W GÓRĘ. 
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(fot. moja, Musee de Cluny, ParyŜ) 

         Niebo, Kosmos, sklepienia świątyń i pałaców, wielkie dzieła, powaŜne 
prawdy, uduchowienie i wszelkie tego rodzaju perspektywy kuszą mnie, ale ich 
moc kusicielska ginie, gdy tylko wzniosę oczy. Mam najlepsze zamiary i 
słuszne postanowienia, ale tak się jakoś dzieje, Ŝe zobaczę na gotyckim 
sklepieniu pajęczynę, wyschnięte gniazdo jakiegoś robactwa, czy wręcz szkielet 
nietoperza. I od razu próbuję zrozumieć ten świat z punktu widzenia owego 
nietoperza, przemienionego w małego kościotrupka tkwiącego w jednym z tych 
pięknych zwieńczeń, naśladujących relikwiarze. One przetrwały, ale 
paradoksalnie on jest bardziej Ŝywy, choć nigdy nie był świadomy miejsca, 
które w świątyni zajmował. Był przypadkiem, nie zaplanowanym wtrętem; 
sprowadzającym całe idealnie zaplanowane dzieło do wytworu natury, niezbyt 
perfekcyjnego, skoro nie dało się w sposób prosty i tani usunąć szkieleciku z 
widoku. Kto wie ile lat czy wieków tam tkwił? 

         Dar jasnowidzenia, przepowiadania przyszłości, wróŜenia, wydaje się 
wielkim i potęŜnym darem, ale gdy zajrzę za kulisy pracy rozmaitych wróŜek, 
jasnowidzów i przepowiadaczy, wyraźnie widzę, jak ich umysły poruszają się w 
udającej relikwiarz siermięŜnej klateczce, czerpiąc garściami z telewizji, prasy i 
sporów polityków nie najwyŜszego, umysłowego lotu. Nie znaczy to, Ŝe ktoś z 
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takim darem ma być wykształconym intelektualistą, ale czerpać wiedzę od 
głupków? O nie, na to nikt mnie nie nabierze! Choć zawsze tęsknię do poznania 
takiego kogoś, świadoma, Ŝe w innych dziedzinach Ŝycia nie musi mi pasować 
poglądami lub umiejętnością ich wyraŜania. Mam kilka kandydatur ale ciągle 
nie jestem pewna. Jednak tych ludzi nie widać na zewnątrz, bowiem są skromni 
i nie zawsze wierzą sami sobie. 

         MoŜe więc spojrzenie W DÓŁ będzie mniej zwodnicze, bardziej 
przyziemne, a tym samym trudniejsze do zafałszowania? 

 

 

 

         Co utrwaliłam? Na pierwszy rzut oka trochę szczegółów. Męskie sportowe 
buty zwiedzających, z logo firm, wąskie nogawki spodni wskazujących na ubiór 
przeciętnego człowieka swoich czasów (do muzeów nie ubiera się galowo jak 
np. do opery czy na koncerty). Płyty ze szkła, utrzymującego cięŜar chodzących 
ludzi, zielonkawej barwy, pozwalające spojrzeć w dół, na to, co znajduje się 
poniŜej naszych stóp. Gdyby podłoga nie była szklana, nie zobaczylibyśmy 
tego, Ŝe pod nią ukrywa się makieta zespołu pałaców i zabytkowych budowli 
centrum ParyŜa. Na tej fotografii jednak tego nie widać (szklana podłoga 
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obejmowała całą salę), Ŝe nie cały pokazany obszar był jednakowo oświetlony i 
precyzyjnie oddany. Pewne fragmenty preferowano, inne tylko markowano. 
Kiedy wchodzi się do tej sali, na przeciwległej ścianie widnieje wielki przekrój 
budowli i wchodzący, wpatrzeni w tę makietę, dopiero po kilku krokach 
przekonują się, Ŝe coś widać poniŜej ich stóp. W związku z tym pierwsze części 
makiety pod ich stopami, pokazujące obszary peryferyjne, nie są zbyt 
precyzyjnie oddane i podświetlone i nikomu nie chce się specjalnie 
identyfikować budynków – nie wiadomo więc naprawdę czy oddano je z 
pietyzmem, czy tylko zamarkowano, zwłaszcza, Ŝe w sali panuje raczej tłok i 
trudno prześledzić wśród mnóstwa butów szczegóły makiety i porównać je z 
planem miasta. Spojrzenie W DÓŁ, pod nogi, takŜe czasem zawodzi. Choć 
moŜna dostrzec interesujące szczegóły, nie zawsze są one do czegokolwiek 
przydatne (co wyniknie z tego, Ŝe odczytam logo na czyichś butach, jeśli moim 
celem jest zwiedzanie muzeum?), mogą się jednak trafić obserwacje dotyczące 
prawidłowości większych i waŜniejszych (np, strategia budowy makiety) – choć 
zazwyczaj dzieje się to poprzez obnaŜenie jakiegoś braku (np. oświetlenia). 

         Tu podam jeszcze inny przykład widzenia poprzez obnaŜanie braków. W 
czasie mojej wycieczki po Azji Środkowej wiele lat temu, z zachwytem 
oglądałam piękne stroje kobiet, inkrustowane kolorowymi kamieniami (moŜe 
szkiełkami?), podziwiałam ich złote łańcuszki, bransolety i wisiorki w 
ogromnych ilościach i o duŜym cięŜarze (wynikało to podobno z faktu, Ŝe mąŜ 
mógł rozwieść się z Ŝoną wypowiadając trzykrotnie swoje Ŝyczenie i wówczas 
zostawała ona w tym, co miała na sobie; kobiety nosiły wi ęc zawsze cały swój 
skarb wiedząc, Ŝe nie zawsze ich były pozwoli im wrócić do domu i zabrać 
rzeczy osobiste). Spoglądając w dół widziało się wystające spod spódniczek, 
równie jak one, bogato haftowane i ozdabiane nogawki szarawarów. Budziło to 
we mnie pewne niemiłe refleksje – Ŝe niezbyt wygodnie chodzić i siadać w 
majtkach ozdabianych bryłkami, z czegokolwiek by one były zrobione: kamieni, 
złota czy szkiełek. 

         Okazało się, Ŝe bardzo się myliłam. W domu towarowym, zresztą bardzo 
prymitywnym, w stylu sowieckim, zobaczyłam na ladach stosy owych 
spodenek. Kolorowe hafty i kamienie pokrywały jedynie moŜe 
dwudziestocentymetrowy pas na dole, cała reszta spodenek były to obrzydliwe 
szarobure, flanelowe, dość grube majtadały, prymitywnie skrojone – tył i przód 
jednakowo, bez zachowania jakichś konkretnych rozmiarów. Musiały bardzo pić 
w kroku. Niektóre z tych majtek pozszywano z jakichś resztek, kawałków 
flaneli, od sasa do lasa. Pozwoliło to wyciągnąć wniosek, Ŝe tym kobietom nikt 
pod spódnice nie zaglądał, ani wiatr ich nie podwiewał, i Ŝe to, co schowane 
przed ludzkimi oczami, nikogo nie obchodziło. Widok części stroju tych kobiet 
pozwolił wyciągnąć wnioski takŜe co do spraw obyczaju, zdrowia, higieny i tak 
dalej. Ale dla kogoś, kto chciał oglądać folklor, spojrzenie przyziemne 
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oznaczało niemiłe wraŜenie, psujące pocztówkową urodę czarnobrewych 
dziewcząt. 

         Jak spostrzegliście zapewne, moje spojrzenia W GÓRĘ i W DÓŁ mocno 
odbiegały od załoŜeń, które sobie czyniłam. Za kaŜdym razem widziałam nie to, 
co chciałam. Moja naiwność idealistycznego Strzelca wystawiana była na cięŜką 
próbę. W pewnym więc momencie doznałam olśnienia: muszę spoglądać W 
GŁĄB rzeczy, a nie na ich powierzchnię. MoŜe wówczas moje dostrzeganie 
szczegółów przyda się na coś poŜytecznego. 

 

 

(Fotografia Jerzego Płaczka) 

         Jestem słonecznym Strzelcem, ale i KsięŜycowym Rakiem i gdy jest mi 
źle, coś mnie boli lub jestem chora, zaszywam się w swojej najgłębszej, ciemnej 
jaskini, mentalnie zakrywam ciepłą kołdrą i w świecie wilgotnym, zamulonym i 
nieco smrodliwym szukam ozdrowienia. AŜ wreszcie duchota zaczyna mnie 
męczyć, wystawiam więc głowę na zewnątrz, zaczerpnę oddechu i usiłuję jakoś 
sobie dać radę z tym, czego doznaję. 

         Dlatego na taki czas rozterek, gdy wielka, przeogromna nadzieja walczyła 
we mnie z niewiarą, nie obraz MOCY był mi podporą, a obraz dziupli, który 
nadesłał mi mój wieloletni przyjaciel, fotograf amator, Jurek. Nie chciałam 
myśleć o tym, Ŝe będę mogła się wspinać na wzgórze mocy (a nuŜ nie wypali i 
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moje nadzieje okaŜą się jak wielokrotnie przedtem złudzeniem), zaś dziupla 
ciemna i chropawa wydaje się dobrym schronieniem: daje odrobinę światła 
nadziei ale zostawia teŜ miejsce na przeŜycie goryczy poraŜki. Nie jest to tak, Ŝe 
wszystkie nasze choroby zawdzięczamy sobie sami i łatwe jest ich uleczanie. 
Owszem, nasze Ŝycie wpływa na nasze zdrowie, ale nie całe nasze Ŝycie 
zawdzięczamy sobie. Nie tu jednak czas i miejsce dla mojej dyskusji z 
poglądami o samoleczeniu. 

         Zmierzam do swojej roli w Tarace. Chcę docierać w głąb rzeczy, ale nie 
wypierać się szczegółów, które po drodze dostrzegam. Rzeczy nie są idealnie 
piękne i gładkie i nie tak łatwo wszystko zrozumieć. Nie wszyscy jesteśmy tacy 
sami i nie kaŜdy powinien wpatrywać się w buty na szklanej tafli muzeum lub w 
gotyckie sklepienie. Czasami CZAS pokazuje nam zmiany i to, co zaleŜy od 
nas, zestawiając z tym, na co nie mieliśmy wpływu. Najmniej wpływu na swój 
los mamy patrząc W GÓRĘ, nieco więcej, ale teŜ niewiele, patrząc W DÓŁ. 
Zmienić jedynie coś moŜemy patrząc W GŁĄB, paradoksalnie jednak wówczas 
sami juŜ nie mamy na to czasu. 

         I taką rolę widzę dla siebie na łamach Taraki. 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

 
1. Dziupla. • autor: K. Rystyna2015-01-04 09:51:51 
To zdjęcie dziupli przypomniało mi pewną historię z dzieciństwa. Mama zabrała 
nas na zbieranie torfu do uprawy kwiatów. To było w czasach kiedy niczego nie 
moŜna było kupić, więc ziemi kwiatowej teŜ.  Poszłyśmy  na pola gdzie w 
dwóch rzędach rosły wierzby, nie płaczące ze zwisającymi gałęziami ale ze 
sterczącymi do góry niczym irokez bez wygolenia po bokach.  Z dziupli tych 
pięknych, zielonych drzew wygrzebywałyśmy nawóz potrzebny mamie. 
Pamiętam, Ŝe nie wszystko się nadawało, ziemia miała być czarna i 
odpowiedniej, miałkiej konsystencji.  Nigdy więcej mama nie zabrała nas juŜ na 
zbieranie torfu, myślę, Ŝe nie opłaciła się jej ta wycieczka, bo proszku do prania 
teŜ nie było. 
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         Najbardziej dokuczliwe w chorobie, biedzie czy starości jest to, Ŝe 
uzaleŜnia delikwenta/kę od ludzi, którymi jako młodzi nie musieli się 
przejmować, ani nie musieli nawet za bardzo liczyć. Nie mam na myśli tutaj 
„obsługi” starości jak lekarze, pielęgniarki, pracownicy opieki społecznej itp. 
Nie, bynajmniej. Myślę o uzaleŜnieniu od listonoszy, gospodarzy domów, 
ekspedientek w sklepach, kierowców autobusów i innych osób spotykanych 
przypadkowo, którzy nagle stają się niesłychanie waŜni. Kierowca, który 
pogania cię klaksonem Ŝebyś szybciej wsiadała, a na twoje Ŝale odpowiada, Ŝe 
„nie ponimaju”, ekspedientka podająca towar w taki sposób, Ŝe musiałabyś się 
przewrócić, Ŝeby go wziąć do ręki (odległość od lady zwiększają ustawione 
zgrzewki napojów), przechodzień puszczający drzwi tuŜ przed twoim nosem, a 
ty musiałabyś przełoŜyć kulę z ręki do ręki, Ŝeby je zatrzymać – na co nie masz 
czasu, oraz wszyscy inni wymuszający na tobie poruszanie się z prędkością, 
której nie moŜesz rozwinąć, lub oczekujący wysokiego wzrostu, którego starsze 
roczniki nigdy nie osiągnęły. TakŜe listonosze, dzwoniący do drzwi zaledwie 
trzy razy, gdy tobie potrzebny jest na dojście do domofonu czas odmierzany co 
najmniej czterema dzwonkami. Nie zdąŜysz podejść — w skrzynce zastaniesz 
awizo i musisz iść następnego dnia kawał drogi oraz odstać w kolejce na 
poczcie. 

         Kiedyś, ze trzydzieści lat temu, mając przed oczami starość mojej mamy i 
myśląc o mojej, napisałam fragment powieści, który odrzuciłam na rzecz innej 
koncepcji, a który przypomniał mi się w związku z moim uzaleŜnieniem od 
listonosza, które choć inne niŜ mamy, nie jest wcale mniejsze. Odnalazłam go z 
trudem w swoim tekstowym śmietniku i przywołuję teraz dla zobrazowania 
postawionej na początku tezy.  

         „Płatek kwiatu powstawał mozolnie i długo. KaŜde pociągnięcie 
pędzelkiem miało zakończyć przy nim pracę, ale Ŝadne nie okazywało się 
wystarczające i zapadający zmrok, zmuszający do zmiany okularów 
uprzytomnił jej, Ŝe jeszcze jeden dzień kończy się bez rezultatu. Kwiaty stojące 
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w wazonie dawno zeschły, więc te na płótnie coraz mniej były podobne do 
wspaniałego bukietu, kupionego dziesiątego, zaraz po otrzymaniu renty. 

         Staruszka opuściła ręce. JuŜ w tym miesiącu nie namaluje Ŝadnych innych 
kwiatów – chyba, Ŝe je zmyśli. Ale zmyślone kwiaty nigdy nie będą takie 
piękne, tak bardzo okrutne i samolubne jak te szklarniowe cudeńka, które 
kupowała raz w miesiącu, zaraz po otrzymaniu przekazu. Listonoszka, 
przynosząca pieniądze kaŜdego miesiąca oglądała je, juŜ namalowane, 
krytycznym wzrokiem, ale raczej nie miała im nic do zarzucenia. Nawet mówiła 
babci, Ŝe gdy przejdzie na emeryturę, to sama spróbuje. 

         Zmrok przesączał się przez szydełkową firankę z kordonka, której białość 
dawno juŜ przeminęła, a której bliźniacza siostra, przefarbowana na 
pomarańczowo i zawieszona w kuchni, wyglądem przypominała sito. Przelotnie 
babcia pomyślała, Ŝe moŜna by dziurawe miejsca w firance uzupełnić 
fragmentami płótna ze starego prześcieradła, z namalowanym plakatówką 
kwiatem, ale porzuciła tę myśl. Kwiaty powinny być albo na obrazach, albo na 
firankach; łączenie dwóch rzeczy w jedno nie uchodzi. 

         W chwilę później, zmywając fili Ŝankę, zapytała siebie: a właściwie 
dlaczego? Dlaczego na firance muszą być tylko dziergane kwiaty, a na obrazie 
malowane? Dlaczego, skoro bukiet zwiądł, dalej malować ma kwiaty? Czy 
dlatego, Ŝe pół obrazu zajęły juŜ agresywne lwie paszcze, rachityczny bez i 
sztywne języki teściowej? 

         Babcia zachichotała. A to ci pomysł! MoŜe głupi, ale czemu nie 
spróbować? I tak nie ma pieniędzy na nowe kwiaty. 

         Z drugiej strony obrazu babcia kładła podłuŜne plamy niebieskiej farby. 
Sylwetka, przypominana z dawnych lat nabierała wyrazistości. To był naprawdę 
wspaniały pomysł! Babcia chichotała z radości, ale stopniowo, gdy postać na 
obrazie przybierała kształty przez wiele lat zapomniane, babcia wystraszyła się. 
Starcza głowa z nadspodziewanie bujnymi, siwymi włosami, nastroszonymi jak 
szczotka, trzęsła się; ręce próbowały odgonić od twarzy nieznane 
niebezpieczeństwo. 

         Jednak po chwili babcia uspokoiła się. Zaparzyła sobie jeszcze jedną 
fili Ŝankę herbaty, do której, po namyśle, dodała „na smak” na końcu łyŜki 
odrobinę rozpuszczalnej, prawdziwej kawy. Pal diabli ciśnienie i serce ułoŜone 
poprzecznie, to jest naprawdę wielka chwila! 

         Z obrazu patrzył na nią niebieski misio, a w tle babcia widziała juŜ 
nienamalowane jeszcze sklepienie schronu przeciwatomowego. 
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         Nareszcie go zrozumiała! Misia zdegenerowanego! I pomyśleć, Ŝe gdyby 
kobiety układały zasady etyczne, inne byłyby misie na świecie! Nie siedziałyby 
w schronach atomowych, nie prowadziłyby rozmów, po których nocne 
koszmary oŜywały na pierwszych stronach gazet. Zdegenerowany misio, rzędy 
misiów patrzące na kurę tańczącą z uciętą głową i rozwiązaną na łapce szmatką. 
Zwariowany świat, gdzie zwierzaczki-pluszczki-futrzaczki-misiaczki miały 
charaktery róŜne, niezbyt misiowate. MoŜe prawdziwe misie są okrutne i 
niszczą wszystko, co nie jest misiowe. Niszczą i nie przestają być piękne i 
miękkie. 

         Misio jest misiowy i wszystko wokół musi być misiowe, a to, co nie jest 
zwierzaczkiem-puchaczkiem, sterczące pióra w przeciwieństwie do miękkiej 
sierści, musi zniknąć. Precz! Tańcz kuro z uciętą głową, tańcz między Ŝyciem a 
śmiercią, niech Ŝyje bal tych, co mają ucięte głowy, tylko to jedno wam zostało, 
ostatni taniec, skurcz mięśni, w których wytworzył się kwas. 

         Babcia wiedziała juŜ tylko jedno – jest bardzo bliska odkrycia czegoś 
bardzo waŜnego, istotnego, czegoś, czego inni nie odkryli przed nią. 

         Płachty papieru pokrywały się rysunkami. Dziesiątki rysunków czekało na 
farbę. Na nią przyjdzie czas później. Teraz trzeba malować, malować, jak 
najpilniej wykorzystać stracone lata, babci juŜ niewiele ich zostało, ale musi 
ujrzeć świat ten jedyny, zdegenerowany misio i ta jedyna tańcząca kura, Ŝeby 
wszyscy spojrzawszy na rysunek, wiedzieli o co chodzi. Listonoszka powie, Ŝe 
rysunki te są gorsze niŜ obrazy kwiatów, ale musi przyznać, Ŝe taniej babcię 
kosztują. Ogólnie jednak zaaprobuje pomysł babci i na pewno (choć moŜe po 
namyśle) zrozumie o co w tych rysunkach chodzi, jeśli tylko babcia 
odpowiednio postara się. 

         Musi być porozumienie miedzy ludźmi, Ŝeby jeden wiedział o czym mówi 
drugi. JeŜeli ciebie nie rozumieli całe Ŝycie – widać nie umiałaś tego wyrazić 
właściwymi słowami, prawidłowo powiedzieć, o co ci chodzi. Ale teraz trafiłaś 
juŜ na właściwą drogę. Jeszcze tylko trochę wysiłku i wkładu pracy... 

         Pewnego dnia listonoszka wejdzie w próg twojego mieszkania i stanie 
olśniona. Przypomni sobie swoje dzieciństwo, swoje całe Ŝycie, Ŝycie przyjaciół 
rodziny i znajomych i zrozumie, Ŝe misio to nie misio, a kura to nie kura, Ŝe 
misio moŜe być księdzem, męŜem, szefem, kaŜdym zresztą, Ŝe kura teŜ moŜe 
być nią, jej głupawą synową, niedorozwiniętą córką z pierwszego męŜa 
głupawej synowej, kura teŜ moŜe być kaŜdym i moŜe Ŝycie jej, listonoszki 
odmieni się za sprawą malunków babci. Babcia wiedziała – ten właśnie rysunek 
podaruje listonoszce. Misio na nim ma oczy podłuŜne, na twarzy uśmiech nie 
uśmiech...”  
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         Moja mama, umierająca w czasach późnego PRL, uzaleŜniona przez całe 
Ŝycie od innych ludzi, od ich opinii, wszystkich ich traktowała jako swego 
rodzaju władzę. Władzą była pani z Ligi Kobiet, z Opieki Społecznej, z 
Kwaterunku, a potem Spółdzielni Mieszkaniowej. Władzą była teŜ Pani 
Listonoszka. Trzeba było być dla niej miłym, kwitując przesyłkę pienięŜną, 
oddawać końcówkę. Gdyby nie być miłym dla tych ludzi, obgadaliby ją, a 
listonoszka najbardziej. Obgadana mogłaby nie doczekać się w razie czego 
pomocy sąsiadów, a przede wszystkim najwaŜniejszej z nich, mieszkającej za 
ścianą Pani Policjantki, która reagowała na stukanie laską, na przykład gdy raz 
babcia spadła z łóŜka i nie mogła się podnieść (chyba, Ŝe miała słuŜbę 
dwudziestoczterogodzinną i tyle trwało czekanie babci). Dlatego naleŜało dbać o 
to, by listonoszka miała dobrą opinię o poczynaniach babci, wsłuchiwać się w 
jej łaskawie wyraŜone zdanie. Mogłaby na przykład przynieść rentę nie tego 
dnia, co trzeba. Ale ta władza sięgała swoimi mackami w Ŝycie o wiele głębiej. 
NaleŜało tak postępować, Ŝeby aprobowała ona wszelkie poczynania 
ocenianego/nej. 

         Sądziłam, Ŝe tego rodzaju uzaleŜnienie jest sprawą przeszłości słusznie 
minionej. Ja nie muszę liczyć na listonosza z emeryturą, mam konto w banku i 
internetowy dostęp do niego, najwaŜniejsze PIN-y jeszcze pamiętam, rachunki 
płacę przelewami, większe kwoty w spoŜywczaku płacę kartą. 

         Niestety, świat poszedł naprzód. Drzwi od mieszkania trzeba zamykać na 
zasuwę, część korytarza wygrodzono i zamknięto, wejściowe drzwi od bloku 
zaopatrzono w domofony. Jeśli komuś zaleŜy na kontakcie ze mną, będzie 
czekał dopóty, dopóki nie poniosę słuchawki; nie wygramolę się z mojego 
fotela, nie rozruszam stawów i nie otworzę drzwi, jeśli jednak nie zaleŜy mu, jak 
listonoszowi, odczeka zaledwie zwyczajowe trzy dzwonki. Kiedyś prosiłam na 
poczcie, Ŝeby czekał dłuŜej, cztery dzwonki nie trzy i od tamtej pory obraził się 
na mnie, Ŝe składam na niego jakieś skargi. Wiele się więc zmieniło, ale starcze 
uzaleŜnienie od otoczenia zostało. 
         Jaki jest cel tego, co napisałam? Taka nieporadna nadzieja, Ŝe nawet 
zaganiany, młody człowiek czasem zastanowi się nad losem człowieka 
uzaleŜnionego od innych, pochyli się nad nim, stawiając go chociaŜby na równi 
z losem zwierzątek: biednych kotków i piesków, o które na co dzień się 
troszczy, i której to trosce daje głośny wyraz. Kiedy otwieram FB, widzę fotki 
setek tych zwierzątek, nad którymi wszyscy się rozczulają; czytam o zbiórkach 
na ich rzecz, apelach o to, czy tamto. Niestety, nie czytam nic na przykład o 
pomocy (niekoniecznie finansowej) hospicjom, domom opieki społecznej dla 
starszych i w ogóle pomaganiu (nie koniecznie finansowym) niesprawnym. Na 
przykład zauwaŜaniu ich, Ŝe idą po chodniku, gdy spychasz ich swoim rowerem 
na jezdnię, przytrzymaniu przez chwilę drzwi wejściowych, zanim się nie 
wgramolą przez próg, powstrzymaniu się od poganiania klaksonem i 
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podjeŜdŜaniu pod krawęŜnik, gdy kierujesz autobusem, nawet 
niskopodłogowym, a nie zmuszaniu do wchodzenia w kałuŜę.  
         MoŜe ów młody człowiek włączy to w kanon swojej duchowości, o którą 
bardzo dba, często poświęcając się o wiele drastyczniej (na przykład 
przestrzegając diety wegeteriańskiej).  
         A moŜe i — jeśli spotka mnie szczęście — przeczyta to takŜe ktoś, od 
kogo zaleŜy wybór farby do malowania pasów na przejściach dla pieszych i 
sprawi swą mocą, Ŝe nie będzie ona bardziej śliska, niŜ wszystko dookoła. 

 

 
Katarzyna Urbanowicz 
 
1. Nie tylko starcze. • autor: MoonAngel.Me (Moon Angel)2015-01-11 14:59:31 
Przyznam, Ŝe nie przepadam za określeniem starość. Jednak wiem co oznacza 
być mniej sprawnym. Kiedyś Ciocia Marcela, będąc na wcześniejszej 
emeryturze, złamała nogę. A, Ŝe to osoba ambitna i energiczna, poruszała się o 
kulach. Wracając ze mną, ze sklepu zauwaŜyła grupę wyrostkòw okupujących 
Jej skromny ale bardzo zadbany ogròdek. Kiedy podeszłyśmy bliŜej, stanowczo 
zaŜądała aby intruzi opòścili ten teren. Na to usłyszała: "O co ci chodzi stara 
kobieto?" I odpowiedź ktòrą wtedy usłyszałam wykułam sobie w Duszy: "Jeśli 
nie szanujesz mojej białej głowy i mojej niepełnosprawności to znaczy, Ŝe nie 
chcesz być stary. Idź się teraz powieś, abyś pozostał wiecznie młody i sprawny. 
" Byłam wstrząśnięta. Ta cudowna, wykształcona i światła Istota, bardzo 
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Ŝyczliwa dla świata, w bardzo brutalny sposób przekazała Prawdę. Od tamtej 
pory ci młodzi ludzie wykazują się szacunkiem, kiedy widzą mnie stojącą i 
czekającą na wejście do Cioci. Mimo, iŜ między Panią a mną jest ròŜnica 
pokolenia, doskonale rozumiem z czym przyszło się Pani zmierzyć. Nie tylko z 
mojej drogi zawodowej, takŜe z moich własnych, obecnych doświadczeń. 
Pogoda Ducha pozwala na akceptację tego czego zmienić się nie da. Ale mimo 
wszystko warto pròbować. � 

Popraw     Usuń 
2. loŜa szydercow • autor: Wed2015-01-13 09:06:52 
Około 25 lat temu pojechałem w okolice, gdzie urodziła się moja babcia od 
strony matki, babcia urodziła się 1916 roku w Essen, nie miałem pracy więc 
całymi dniami obserwowałem inność, Najdziwniejszą innością od codzienności 
polskiej była inność starości. Nie zdziwił mnie dostatek, drogie samochody, 
czystość, dbałość o produkt lokalny, przywiązanie do "najbliŜszego otoczenia" - 
zadziwiła mnie inna starość: Nawet nie minęły dwa, trzy dni a przyglądałem się 
przez wiele dni jedynie ludziom starszym i bardzo starym - powszechnością 
była 80-90 latka ubrana i uczesana jak do opery idąca swoim powolnym, 
szurającym krokiem, w jednej ręce z laseczką i podtrzymywana pod drugą rękę 
przez kilkunastoletnią dziewczynę w kierunku kasy np. w Lidlu i płacąca powoli 
i bardzo długo za swoje zakupy w energii szacunku i podziwu, moŜe 
uwielbienia - czas spowalniał dla wszystkich, oczekiwanie w do kasy za panią 
przybierało jej rytm, ten rytm i cierpliwość pozostawał we mnie jeszcze na 
długo kiedy chodziłem ulicami sennych przedmieść, ale i na ruchliwych ulicach 
centrum miasta. JakŜe inna była ta starość. Miałem tam wtedy teŜ wiele pytań 
widząc to wszystko. Pytanie pierwsze na liście brzmiało: Skoro jest tak duŜo 
szacunku dla starości to moŜe w tym kraju umieją kochać dzieci? Później 
rodziły się inne, wiele innych: moŜe szanuje się pracownika, szefa, osoby 
kalekie, o innych ukierunkowaniach seksualnych niŜ powszechne w 
społeczeństwie...duŜo pytań, duŜo - jacyś ludzie dziwnie inni byli niŜ ci moi 
sąsiedzi w Polsce. 
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Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Religie 
czytane: 1 razy, od 2015-01-16 | cały blog/serial: 8904 razy, od 2014-10-28 
 

         Zdecydowałam się na polemikę z tym artykułem za pośrednictwem 
mojego bloga, poniewaŜ mój komentarz przekracza rozmiary przewidziane dla 
komentarzy. 

         Artykuł jest pięknie napisany, emocjonalny choć wywaŜony, ale moim 
zdaniem demagogiczny. KaŜde z twierdzeń prowadzących do ostatecznej 
konkluzji, choć wypowiedziane ze swadą i pewnością siebie jest mocno 
wątpliwe. Streszczając sprowadzają się one do: 

1. Wszystko co robisz, jako człowiek, czym się cieszysz i podniecasz 
zaspokajając swoje potrzeby jest niesłuszne. Twierdzenie to jest mocno 
wątpliwe. PodwaŜanie sensu naszego zwykłego Ŝycia moŜe dotyczyć wyłącznie 
jednostek, dla których jest ono cięŜarem, ale teŜ i nie w całokształcie jego 
poczynań, tylko w niektórych jego przejawach. Zestawianie czynności moralnie 
obojętnych z czynnościami nacechowanymi ujemną oceną nadaje ciemną barwę 
wszystkim przejawom człowieczych starań, które akurat Autorce przyszły na 
myśl. Zakłada ona przy tym, Ŝe człowiek samooszukuje się czyniąc z tego 
podstawę niewypowiedzianej sugestii, Ŝe z tego samooszukiwania powinien się 
natychmiast obudzić (zapewne za sprawą artykułu) Demagogia polega tu więc 
na przygotowaniu gruntu do twierdzenia, Ŝe skoro wszystko, co czynicie, jest 
złe, a ja wam dopiero wskaŜę właściwą drogę 

2. To, czego szukasz jest gdzieś indziej. Skąd taka pewność? 

3. Szukasz róŜnych rzeczy ale w istocie szukasz wyłącznie jednej, tej 
samej. Czytelnik dalej jest naprowadzany, a manipulacja nim polega na 
uproszczeniu, sprowadzeniu do jednej rzeczy wielości nie przystających do 
siebie w istocie spraw. 

4. Potraktuj siebie i świat jako całość. Wizja jedności ze światem jest 
pociągająca, ale to tylko wizja, w dodatku nie skonkretyzowana. Autorka 
skrzętnie unika tu szczegółów, których nadmiar dawał się zaobserwować w 
punkcie 1 
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5. Nie chcesz tego dostrzegać, bo boisz się odpowiedzialności. Nie jest to 
prawdą w kaŜdym przypadku; Ŝyje wielu ludzi z nadmiernym poczuciem 
odpowiedzialności za cały świat, z misją jego naprawiania (powstały nawet 
kierunki filozoficzne z tym związane). TakŜe moŜliwości związane z pozycją 
człowieka w danej zbiorowości są waŜne, stąd filozoficzne poszukiwanie dróg 
pozwalających pogodzić dąŜenie do wpływu na losy świata z moŜliwościami 
(np. egzystencjalizm). 

6. Czujesz potrzebę stałego udowadniania swojej niewinności (?) i im bardziej to 
robisz tym mniej widzisz. Twierdzenie bez pokrycia. 

7. Niewinność moŜesz osiągnąć jedynie biorąc winy świata na siebie (?) jak 
wyŜej. Błyskotliwe ale nieprawdziwe. Wtórna niewinność nie istnieje. Dziecko 
jest niewinne poniewaŜ jest w stanie łaski – kolejne twierdzenie nie do 
udowodnienia, zwłaszcza jeśli nie wierzy się w łaskę. Ponadto samo Ŝycie 
zaprzecza mu czasem – są dzieci od maleńkości skrzywione, psychopatyczne, z 
innymi defektami moralnymi. 

8. JuŜ teraz, biorąc na siebie dobrowolnie całą winę świata, osiągnąć moŜesz 
totalną niewinność. Błyskotliwe ale nieprawdziwe. Nikt nie jest w stanie wziąć 
na siebie czyjejś winy ani wtórnie dzięki temu stać się niewinnym. To religia 
utrwaliła w nas takie łamańce, których wszak nikt przytomny, nawet wierzący 
nie traktuje literalnie. Ta pewnego rodzaju przenośnia (jak ta Ŝe Bóg stworzył 
świat w 7 dni) ma nam uzmysłowić, Ŝe wszyscy jesteśmy winni i wszyscy 
powinniśmy swoje winy odpokutować, od czego nie uchylił się nawet Syn 
BoŜy, a poniewaŜ Synowi BoŜemu trudno przypisywać jego własne winy... 
Rozumiem co chciała osiągnąć dzięki temu Autorka, jednak posłuŜyła się tu 
cudzą koncepcją, w dodatku dyskusyjną. Przebiegłość uŜycia tej konstrukcji 
myślowej polega na tym, iŜ przyzwyczajeni do  frazy „cierpieć za winy całego 
świata” przełykamy wszystko, co temu pojęciu towarzyszy; wszak naprawdę 
nikt nie chce cierpieć nie tylko za winy świata, ale w ogóle. Banalny ból zęba 
moŜe odebrać całą chęć Ŝycia, a cóŜ dopiero zwielokrotniony ból cierpienia za 
świat! Tak się więc tylko mówi – nie na serio oczywiście. 

9. Dalej zaczyna się prawdziwa utopia. Terroryści zaczynają nagle szerzyć 
miłość, a ludzkość dowiaduje się o tym (bo jakŜe by inaczej?) z telewizji. 
Wszyscy się uśmiechają. JuŜ to przerabialiśmy kiedyś. Dzieci-kwiaty; czyńmy 
miłość nie wojnę i tak dalej. Było to piękne doświadczenie (marzenie mojego 
pokolenia) niemniej zostało tylko nieudanym doświadczeniem. Nie tylko w 
sferze społecznej ale i indywidualnej. Autorka ma świadomość utopijności 
takich pomysłów, sugeruje więc, Ŝe „Świat nie przebudzi się na akord w jeden 
dzień. Zaplanowano dla niego bardziej łagodne zbiorowe wybudzenie ze snu 
iluzji oddzielenia”. Zakłada oczywiście, Ŝe ktoś dla nas to zaplanował, bowiem 
sami nie jesteśmy zdolni do przeprowadzenia takiego zamierzenia. Jednocześnie 



 454

jednak twierdzi ( w bardzo ładnej, przyznam, wizji indywidualnego tańca), Ŝe 
zaplanowano to tak, Ŝeby kaŜdy z nas miał iluzję, iŜ sam w swoim rozwoju 
doszedł do owego poŜądanego stanu. Mówiąc brutalnie: Jedną iluzj ę, rzekomo 
bytuj ącą w nas usiłuje zastąpić inną iluzję, ładniejszą i rzekomo z góry nam 
daną. Tworzy w ten sposób swoją własną religię, moŜe niezbyt prawomyślną i 
nacechowaną zapoŜyczeniami z bardziej prawomyślnych, ale nieuczciwą. Nie 
uprzedza nas, Ŝe jeden rodzaj wiary usiłuje zastąpić innym, Ŝe w ogóle, niczym 
nieuczciwy sprzedawca usiłuje nam wcisnąć podróbkę katolicyzmu, uŜywając 
do tego środków jakie nawiną się jej pod rękę i daru pięknego pisania. 

10. No i ukierunkowanie tych wszystkich retorycznych zabiegów – 
PRZEBUDZENIE oczywiście. „A świat, cały wielki świat, który widzisz jest 
tylko odbiciem tych obrazów, które Ty tam kreujesz.” Poezja, muzyka, przyroda, 
moŜesz odpłynąć w wielkiej szczęśliwości. Nie będzie waŜne, Ŝe zwolniono cię 
z pracy, Ŝe komornik zabrał ci traktor, którym z wiosną musisz orać, Ŝe świat 
pełen jest drobnych i większych niesprawiedliwości, którym nie przeciwstawisz 
się z powodu mentalnego brania na siebie win całego świata, a potem 
cudownemu uwalnianiu się z nich jednym ruchem umysłu. Wszystko juŜ dla 
ciebie zaplanowano, ty musisz tylko leŜeć i marzyć. Zaniechaj codziennej 
banalnej krzątaniny, nie daj dzieciom jeść, nie staraj się rozwijać i podnosić 
swoich kwalifikacji, poprawiać swojego losu, nie myśl logicznie i nie szukaj 
zaleŜności między tobą, a tym światem (którego winy wziąłeś na siebie), tylko 
zatoń w głębokiej kontemplacji tekstu prorokini nowej wiary. Przemówiła do 
ciebie osobiście i sugestywnie, poddaj się więc jej tokowi myślenia  

         Dlatego tekst uwaŜam za demagogiczny i szkodliwy, za kryptoreligijny 
wymysł, a kaŜda jego formalna zaleta jest jednocześnie wadą, bowiem sugeruje 
coś, przed czym uczciwość mogłaby się wzdrygnąć.  

         PS. Akurat jestem w czasie lektury podręcznika Roberta B. Caldiniego 
„Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka”. Wprawdzie ksiąŜka 
poświęcona jest głównie praktykom handlowym ale wiele zawartych w niej 
konstatacji znakomicie pasuje do artykułu. (str, 26, zasada kontrastu, 67 – 
zasada konsekwencji itp). Wystarczy tylko czytać cudze teksty ze zrozumieniem 
– same przed nami obnaŜą zamazane słowami ciemne oblicze. 
Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. Gubię się w... • autor: gosia (alicja)2015-01-16 13:20:42 
Gubię się w Pani dywagacjach. Zaledwie wczoraj przeczytałam w komentarzu 
do mojego tekstu, Ŝe zdecydowałam się Ŝyć Ŝyciem innych. A dzisiaj  pisze Pani 
"Nikt nie jest w stanie wziąć na siebie czyjejś winy ani wtórnie dzięki temu stać 
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się niewinnym."  Ale Ŝyć Ŝyciem innych jest w stanie? To jakaś  demagogia dla 
mnie. 

Popraw     Usuń 

 
2. Sama Pani napisała... • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-01-16 13:41:57 
Sama Pani napisała w komentarzu: "Ja zostałam wyhodowana w celu Ŝycia 
sprawami innych." UŜyłam tego, Pani własnego określenia, w znaczeniu 
metaforycznym, jak go rozumiałam: przejmować się sprawami innych bardziej, 
niŜ własnymi. Zupełnie co innego jest w komentarzu do omawianego tekstu. 
Twierdząc :"Nikt nie jest w stanie wziąć na siebie czyjejś winy" rozumiem przez 
to, Ŝe wina jest nieodłącznie związana ze sprawcą, winowajcą i choć moŜemy 
próbować go zrozumieć, nie jesteśmy w stanie wziąć cudzych win na siebie, 
tworzylibyśmy wówczas swoje drugie, fałszywe JA, które przypisało sobie 
nieprawnie cudzą winę. W czym tu Pani widzi demagogię? Czy dlatego, Ŝe nie 
podoba się Pani rozbiór słownikowy tego co ktoś pisze, bo wówczas wychodzą 
na jaw niechciane konotacje tekstu? To prawda, cudze winy wziął na siebie 
Jezus, ale bynajmniej póki co, wiara w to nie jest przymusowa. 

Popraw     Usuń 
3. Wierzę w to,... • autor: gosia (alicja)2015-01-16 14:30:31 
Wierzę w to, Ŝe jesteśmy jednością. Jednak na tym etapie rozwoju świadomości 
ludzie tego jeszcze nie rozumieją Ŝyjąc w starym schemacie. Większość 
osobników Ŝyjących na planecie empatii lub tzw. wchodzenia w cudze buty 
musi się dopiero uczyć. Ja natomiast trenuję chwilowe oduczanie. Ćwiczę 
asertywność Ŝeby mnie świat nie przywalił. Niezmiennie  jednak czuję, Ŝe 
Ŝyjemy w systemie i jeśli mnie się poprawi jakość Ŝycia poprawi się ona 
wszystkim. Na tym etapie przyznaję, lepiej nie bierzmy cudzych win na siebie 
bo to jest nie zdrowe. Wszedłeś w coś odpowiadaj za to . Nie obciąŜaj innych. 
Pomogę na tyle na ile nie burzy to mojej granicy. Jesteśmy razem, ale 
jednocześnie oddzielni .To jest zdrowe! No niestety  nakazy nałoŜone na 
dziecko, nie do końca są metaforyczny .Ja to co jest napisane poczułam jako 
demagogie i nic na to nie poradzę. 

Popraw     Usuń 

4. Przykro mi to... • autor: esther19802015-01-16 15:56:05 

Przykro mi to pisać, ale kolejny raz widzę niechlujnie i chaotycznie napisany 
komentarz. Ponadto zauwaŜyłam, Ŝe bardzo duŜo bierze Pani do siebie. Ten 
odcinek bloga Pani Katarzyny Urbanowicz poświęcony jest chyba czemuś 
innemu niŜ Pani sytuacja rodzinna (Ŝyciowa) i frustracje z nią związane?.. 
5. W takim razie... • autor: gosia (alicja)2015-01-16 17:21:21 
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W takim razie Ŝyczę państwu miłej teoretycznej przepychanki nie wnoszącej nic 
do Ŝycia. To tak jak w moim śnie. Podjechałam gdzieś, znalazłam nocleg z 
normalnym łóŜkiem i zielonymi drzewami za oknem. Nie było to jeszcze cudo 
ale lepsze miejsce niŜ poprzednie na podłodze w jakimś schronisku. Gdy 
podchodziłam do starego niskiego domku z którego zamierzałam zabrać swój 
zniszczony koc(a nawet dwa) zobaczyłam obradujące głośno towarzystwo. Ktoś 
nawet wylał piwo stojące w butelce. Nie przejęłam się nimi i poszłam robić 
swoje. Teraz teŜ tak zrobię . To co tu widzę to tak zwane" przelewanie z pustego 
w próŜne". Jak państwo chcecie adorujcie się na wzajem. Szkoda mojej 
energii. Pozdrawiam 
6. CóŜ... • autor: Przemysław Kapałka2015-01-16 19:18:04 
Choć artykuł pani Izy niezbyt mi się spodobał, to myślę, Kasiu, Ŝe tym razem 
nie masz racji w Ŝadnym ze swoich punktów. Ale za długo byłoby pisać o 
wszystkich, poza tym trochę poczekam, jak się dyskusja rozwinie. 
7. do Małgorzaty. • autor: K. Rystyna2015-01-16 20:29:10 
NiechŜe Pani/Małgorzato nie odchodzi/dź. 

Dzięki Tobie zrozumiałam moje sacrum. Moje sacrum to człowiek. Uwielbiam 
ludzi i to, Ŝe tacy wszyscy są róŜni. Przepraszam za prywatę i moje zboczenie 
zawodowe, uwielbiam teŜ moje firmy, tworzone przez ludzi, zatrudniających 
ludzi. 
8. @Katarzyno, @Gosia • autor: sceptyk (Radek)2015-01-16 21:11:23 
@Katarzyno jak wiesz, miałem pewne wątpliwości, ale zgadzam się w 
zupełności z artykułem.  
 
@Gosiu Nie moglibyśmy się nie zgadzać ze sobą bez agresji?  

Popraw     Usuń 

 
9. liryka, mistyka, tkliwa dynamika, etc • autor: whzylbertal (Włodzimierz H. 
Zylbertal)2015-01-16 21:58:26 
Bardzo dziękuję, Babciu za ten tekst - bo i mnie czasem taka zalewa Miłość 
Uniwersalna, Ŝe biorę na siebie za duŜo win świata i wtedy policja mnie 
zatrzymuje za niemanie świateł, albo inne drobne wykroczenie. Moim 
(nie)skromnym zdaniem, rozwój duchowy nie zastępuje Ŝycia ani teŜ nie 
powinien wyłączać zdrowego rozsądku. I w miarę, jak się rozwijam, czy moŜe 
juŜ tylko starzeję, to coraz bardziej dochodzę do wniosku, Ŝe rację miał mój 
pierwszy mistrz zen, który - zapytany kiedyś o Boga, Miłość, Łaskę, Zbawienie, 
Odkupienie i Czystość Wewnętrzną - machnął ze zniecierpliwieniem ręką, 
skrzywił się i rzekł: synu, ja nie wiem za wiele o Bogu, Miłości i innych 
wielkich sprawach. Ja tylko wiem, Ŝe jeśli wstaję rano i jest mi dobrze, umiem 
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się bez powodu uśmiechnąć, i wiem Ŝe czeka mnie dobry dzień, to zupełnie nie 
muszę się przejmować i zastanawiać, czy jestem duchowy, czy teŜ nie... 
9. Popieram Przemka • autor: Jan Szeliga2015-01-20 17:01:24 
Nie zgadzam się z powyŜszymi zarzutami i popieram to co napisał Przemek. 
Tyle w tym temacie. 

 
10. nie widzę tekstu Ŝródlowego • autor: Karol śelazny2015-01-20 18:47:13 
ale poza pierwszym wszelkie inne twierdzenia są raczej wspolne dla Buddyzmu 
/Zen/Jogi i mało odkrywcze, aczkolwiek z mojego punktu widzenia raczej 
korzystne dla rozwoju świadomości.  
 
Myślę Ŝe problem Babci Ezo jest taki: Czy wyglasza je osoba oświecona lub co 
najmniej zmierzająca (szczerze) do oświecenia) czy teŜ autor ma jakiś inny cel? 
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         Wychowawcze napomknienia dawane dzieciom 60 lat temu i dzisiaj 
bardzo się róŜnią. Te starsze miały na celu wyrobienie pewnego zespołu 
zachowań, który pomagał we współŜyciu z innymi z jednej strony, z drugiej zaś 
uczył dziecko przenikania przez zasłonę pozorów. Dzisiaj uwaŜa się, Ŝe 
przenikanie za taką zasłonę nie jest w ogóle potrzebne, skoro panującym hasłem 
wychowawczym jest: bądź sobą, (czytaj: bądź asertywny); prezentuj się jak 
najlepiej (czytaj: czaruj innych, jak potrafisz). PoniewaŜ czarowanie innych 
powoduje, Ŝe szybko wierzymy w swoją maskę, paradoksalnie nie przychodzi 
nam do głowy, Ŝe inni teŜ noszą takie maski i nie uwaŜa się za potrzebne ich 
obnaŜanie. 

         Napomknieniem rodzicielskim, które najlepiej pamiętam z dzieciństwa jest 
to, aby nie oceniać człowieka po wyglądzie. W latach po II wojnie światowej (i 
po poprzednich teŜ) powszechne było zuboŜenie osób, nawet z „najlepszych” 
rodzin, dobrze sytuowanych lub świetnie wykształconych, z dorobkiem 
naukowym lub artystycznym. Wojna i komunizm przeorały szeregi tych 
„lepszych” osób, które same, często dla ochronnego kamuflaŜu przed władzą, 
ubierały się skromnie; nawet jeśli stać je było na lepsze ubiory i warunki Ŝycia. 
Ale najczęściej w wirze wojny utraciły wszystko. Brak mieszkań, szczególnie 
doskwierający w zrujnowanej Warszawie powodował, Ŝe wielu nigdysiejszych 
właścicieli kamienic i domów gnieździło się w tzw. „komunałkach” – duŜych 
kilkupokojowych mieszkaniach zasiedlonych rozmaitymi ludźmi, z róŜnych sfer 
i o róŜnym poziomie kulturalnym – kaŜda rodzina w jednym pokoju z wspólną 
kuchnią i ubikacją. Jednocześnie nowo budowane mieszkania (np. na MDM) 
przydzielane „budowniczym socjalizmu” zasiedlali ludzie hodujący na przykład 
świnie w wannach lub kurczaki na balkonie. Skromne ubranie, nie zawsze 
czyste (nie było pralek, a do wspólnej łazienki, często tylko z zimną wodą 
trudno było się dopchnąć jeśli nie miało się doświadczeń Ŝycia w ciasnocie) nie 
stanowiło więc synonimu człowieka drugiej lub dalszej kategorii. Tak jak dziś 
trafiają się bezdomni z wyŜszym wykształceniem, których na tę drogę zepchnęła 
nieumiejętność dawania sobie rady z trudnościami, tak i wówczas ludzi takich 
było wielu. Wydelikaceni, wyrafinowani, budzili pogardę masowo 
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napływających do miast ludzi głodnych Ŝycia i sukcesu nie przejmujących się 
własnymi brakami w kulturze i ogładzie. Oni teŜ zresztą mieli prawo na nowo 
stworzyć sobie własne, lepsze Ŝycie. Dlatego więc kładziono do głowy dzieciom 
z „dobrych rodzin”, Ŝe nie ocenia się człowieka po wyglądzie (co zapewne 
bardzo przydałoby się im i dziś). 

         Kolejnym przykładem, wtłaczanym do głowy dzieciom, na potwierdzenie 
słuszności poglądu, Ŝe nie naleŜy ludzi oceniać po wyglądzie, byli ludzie, 
których kariery wyrastały na symbiozie z nową „nomenklaturą”, rozmaitym 
funkcjonariuszom, aferzystom, sprytnym złodziejom i tym, którzy obłowili się 
podczas wojny (najczęściej na handlu Ŝydowskim majątkiem). Ci ludzie obnosili 
się ze swoim sukcesem; w ubraniu, w dobytku starali się pokazać innym, Ŝe są 
górą. Ten wygląd pomagał im zdobywać nowe dobra, oszukiwać nowych 
naiwnych lub po prostu ich ograbiać korzystając ze swojej przewagi i „chodów”. 

         Dzieci rosły, nabierały własnych doświadczeń, ale świat się wokół nich 
zmieniał. Wnuki juŜ doskonale identyfikują swoją pozycję w społeczeństwie, 
umacniają się w niej dzięki dorobkowi rodziców i nie przyjdzie im do głowy 
jakiś obowiązek wobec niŜej usytuowanych w hierarchii społecznej czy teŜ 
powstrzymanie się od demonstracji poczucia wyŜszości. 

         KaŜdy z nas (ja teŜ) mimo, Ŝe pochodząca ze starszego pokolenia i 
wychowana w opisany wyŜej sposób, jednak wstydliwie, w głębi ducha, 
oceniam czasem ludzi po wyglądzie. Nie interesuje mnie jednak ich status 
materialny (który jako córka pokolenia osób trzykrotnie tracących dorobek 
swojego Ŝycia uznaję za rzecz przejściową i niepewną), ale coś, co określam 
miarą sympatii do kogoś. Im większą liczbę osób spotykamy w swoim Ŝyciu (na 
przykład pracując w duŜych zespołach ludzkich), tym częściej polegamy na 
ocenie „od pierwszego spojrzenia” ułatwiającej rozeznanie wśród osób które 
niedokładnie znamy. Rzadko zdarza nam się weryfikować swój pogląd, 
poniewaŜ osób tych juŜ na ogół bliŜej nie poznajemy. 

         Oglądając na przykład reklamy, w których biorą udział ludzie nieznani lub 
odgrywający ich role (spoza np. świata aktorów i znanych celebrytów) część z 
tych osób oceniam wręcz jako niesympatyczne, ale nigdy nie zdołam się 
przekonać, czy spotkawszy je, polubiłabym, czy nie. Dziwi mnie tylko czasem, 
Ŝe do reklamy wybrano kogoś tak niemiłego juŜ na pierwszy rzut oka. Nie ma to 
nic wspólnego z urodą, bo na przykład organicznie nie znoszę pewnej ślicznej 
dziewczyny z porównywarki cen firm ubezpieczeniowych. Oczywiście w takim 
przypadku nie muszę weryfikować swojego uczucia antypatii – po prostu 
przenosi się ona na całą reklamę, a reszta jest zmartwieniem jej producenta i 
zleceniodawcy. 
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         To, co wyŜej napisałam, jest właściwie o wiele za długim wstępie do 
świetnego, niezbyt długiego, filmu dokumentalnego Pawła Łozińskiego 
„Siostry”.http://ninateka.pl/film/siostry-pawel-lozinski 

         Film jest doskonały, warto się przemóc i obejrzeć go do końca, choć 
początkowo wydaje się nudnawy, ale nie jest moim celem jego recenzja, tylko 
mój odbiór informacji o nim, z rekomendacją pewnej znajomej na FB, Ŝe 
„świetny”. Mam zaufanie do gustu tej znajomej, niemniej oferty rozmaitych 
filmów na FB pojawiają się na wallu w takiej masie, Ŝe gdy się ma wielu 
„znajomych” obejrzenie choć kilku pierwszych minut przekracza moŜliwości i 
chęci, zwłaszcza, Ŝe większość propozycji to zwykły szajs. Wówczas to 
przydatna okazuje się ocena „na pierwszy rzut oka” tematyki filmu oraz 
sympatyczności lub nie, jego bohaterów. 

         Fotka ilustrująca dwie starsze panie siedzące na ławce przed blokiem 
wydaje się zwiastować kwintesencję nudziarstwa. Generalnie nie lubię filmów, 
których akcja dzieje się wśród starych osób, na ogół mnie draŜnią swoją 
litościwością wobec nich i czymś nieokreślonym w spodziewanym podtekście - 
Jakąś taką familiarnością, załoŜeniem z góry, iŜ trzeba tym biednym staruszkom 
coś zorganizować, wspomóc logistycznie ich szwankującą osobowość, pochylić 
się nad cięŜką dolą. Autobusy pełne są wrednych staruszek, podobnie jak blogi 
szpitalnych lekarzy : http://ostry-dyzur.pl/powrot-do-przyszlosci-i-inne-
lobuzerie/ dziwiących się jaki nieobliczalny szatan wstępuje w te słodkie babcie 
stojące nad grobem i generalnie rzecz biorąc, protekcjonalnych wobec 
„zwyczajnych inaczej”, którzy powinni doczekać w godności i spokoju końca 
swoich dni, nie naraŜając intelektu normalnych ludzi na jakieś wygibasy. 

         Jednak ten film jest inny. Na pierwszy rzut oka sympatyczniejsza 
wydawała mi się starsza z sióstr (po lewej), jednak po kilku minutach sympatia 
przemieściła się na drugą, młodszą (po prawej). Skąd się to wzięło? To jest 
właśnie etap uproszczenia - oceniania ludzi po wyglądzie. Ta z lewej wydawała 
się bardziej miękka, kobieca (zapewne za sprawą fryzury) ta z prawej surowsza 
- pewnie z powodu ciemnych włosów odgarniętych do tyłu. A przecieŜ to ona 
jest miększa i łagodniejsza, a ta druga przeciwnie, jest "domową terrorystką" 
która zawsze wie lepiej i dzierŜy klucze. Druga siostra musi jej się 
podporządkować i za kaŜdym okrąŜeniem podwórka (wymuszonym przez 
starszą) prosić o klucze do mieszkania. 

         Jaki stąd płynie morał? Jeden przyziemny: starsze panie powinny stroszyć 
włosy, a nie gładko odgarniać je do tyłu i wiązać. Wydadzą się 
sympatyczniejsze, łatwiejsze do strawienia naszym oczom, przywykłym do 
trendu aktualnej mody. Drugi, powaŜniejszy: jeśli nie przełamiemy swojej 
niechęci do rzeczy i osób, które wyglądają brzydko, głupio, niemile, niemodnie, 
nieuporządkowanie, kontrowersyjnie lub nudno — nigdy nie dowiemy się 
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niczego innego poza zwykłym banałem. Czasem moŜe on nam wystarczyć, ale 
wbrew pozorom to wcale nie ułatwia Ŝycia. Ono wskutek takiego spojrzenia 
staje się równie banalne i płaskie, jak wszystko, co powierzchowne. 

         Smutne jednakowoŜ, Ŝe osoby zwyczajne opierać się na owym pierwszym 
wraŜeniu zajmują się terapią i pomocą innym. Wszak na bezrybiu i rak ryba, ale 
akurat, czego jak czego, to terapeutów i naprawiaczy świata nam nie brakuje. 

 

Katarzyna Urbanowicz 
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Staram się nie zabierać głosu w sprawach ideologicznych (a taką na pewno jest 
sprawa wprowadzenia bez recepty pigułki dzień po, chociaŜ w oczach kobiety to 
raczej zwyczajny problem praktyczno-leczniczy), ale kiedy czytam rozmaite 
wypowiedzi przeciwników tejŜe pigułki, wybaczcie, dłonie same zaciskają się w 
pięści, jakby wiedziony wielowiekowym instynktem pojawiał się w nich 
kamień. 

         Zakłamaniem jest udawanie, Ŝe to problem światopoglądowy. Nie!!! 
Kobieta, postawiona przed ścianą, (a o tych ścianach w czasach słusznie 
minionych mam zamiar Wam opowiedzieć – brutalnie, bez owijania w bawełnę, 
nie jak kulturalna babcia, ale jak kobieta, która wiele z tych problemów przeŜyła 
na własnej skórze; a istnieją one do dziś, choć w nieznacznych modyfikacjach) 
chowa swoje poglądy i moralne przekonania do kieszeni i próbuje się ratować. 
Za wszelką cenę, zwłaszcza jeśli naleŜy do ludzi odpowiedzialnych. Dzisiaj: 
tabletką po, w czasach mojej młodości, zaleŜnie od posiadanych funduszy, 
skrobanką w dobrym lub pokątnym gabinecie, szydełkiem, skakaniem ze stołu, 
gorącą kąpielą w wannie, po której poparzone ciało czasem umierało w całości i 
jakimiś truciznami o nieznanym wcześniej działaniu. 

         I dziś kobieta, nie mająca wielkich trudności finansowych da sobie radę. 
Co za problem przekroczyć granicę, zakupić trochę tabletek dla siebie i 
znajomych (po czym koszt wyprawy się zwróci) i mieć na zapas? śaden! 
Inaczej to wygląda u kobiet biednych, wielodzietnych, słabo uświadomionych 
albo zahukanych tak, Ŝe nie wiedzą na jakim świecie Ŝyją. A ciągle jeszcze takie 
są! I to one rodzą niechciane dzieci, niepełnosprawne (bo mąŜ lub partner 
alkoholik), a i ona szuka pocieszenia tam, gdzie szukają jej wszyscy z tego 
kręgu – u sąsiadek, koleŜanek szkolnych, własnych matek, które niewiele 
wiedzą, bo w czasach ich młodości istniał wybór między kłębkiem waty 
nasączonym octem (którego na szczęście nie brakowało w sklepach), globulką 
Z, a tabletką Afro – obiema, których skuteczność wahała się w okolicy 30%. 
MoŜna o nich poczytać: jak produkowano je ugniatając ręcznie w miednicach 
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http://inprl.pl/relikt/2748/ , a takŜe z internetu dowiedzieć się, Ŝe jeszcze dziś 
ktoś je zaleca i produkuje, a nawet podaje przepisy na domowy wyrób tychŜe! 

         Niektórym Polakom, ideologom Ŝycia poczętego, ciągle się wydaje 
(zwłaszcza męŜczyznom, często tym nieodpowiedzialnym albo zaślepionym, 
bez wyobraźni, lub kobietom po klimakterium), Ŝe człowiek ma pewien, z 
zasady nienaruszalny, bastion poglądów, który jednak w praktyce łatwo ulega 
naruszeniu i trzeba nieszczęśnikowi, słabemu moralnie ustawicznie o nim 
przypominać, bowiem bez tego przypominania zejdzie na złą drogę. Nie moŜna 
więc pozwolić, by jakaś nieoświecona lub moralnie niepewna kobieta 
kalkulowała, w jakich warunkach ten bastion moŜna naruszyć, a tym samym 
zastępowała moralność wyŜszą, babską moralnością dnia codziennego. 
Oczywiście, gdy problem jego dotyczy (vide znany przypadek księdza), 
postępuje tak, jak mająca wiele do stracenia kobieta. Po co brać sobie na głowę 
kłopot jeśli moŜna inaczej? 

         Wiele juŜ napisano o problemach związanych z przerywaniem ciąŜy 
(czemu tabletka zapobiega właśnie) – zazwyczaj jednak koncentrując się na 
szkodach fizycznych: bezpłodności, zagroŜeniu Ŝycia, gdy zabieg wykonywany 
jest nieprawidłowo, traktując jednocześnie donoszenie ciąŜy i urodzenie dziecka 
jako prostą metodę zapobieŜenia tym nieszczęściom, w myśl dawnej 
zasady: Pan Bóg da dziecko to i da na dziecko. Nie wydaje mi się jednak, Ŝe 
kogokolwiek obchodzą skutki, jakie ponosi ktoś, postawiony w sytuacji bez 
wyjścia — i o nich chcę napisać. 

         ZałóŜmy, Ŝe kobieta potraktuje moralne przekonanie o świętości Ŝycia 
poczętego i nie ulegnie tej części swojej natury, która kaŜe jej kalkulować 
praktyczne szanse Ŝyciowe. ZałóŜmy takŜe, Ŝe nie jest zbyt biegła w 
medycznych niuansach i uwaŜa iŜ „pigułka po” jest równowaŜna z 
przerywaniem ciąŜy. Poddaje się więc prymatowi moralności i przekonań 
wyŜszego rzędu nad praktycyzmem Ŝyciowym. Dzisiaj jest to bez wątpienia 
łatwiejsze niŜ kiedyś, za sprawą rozmaitych środków antykoncepcyjnych, ale 
jeśli i je uwaŜa się za złe? Poligonem doświadczalnym w Polsce były lata 
pięćdziesiąte i wczesne sześćdziesiąte ubiegłego wieku, gdy środków takich 
jeszcze nie było, lub były podobnie skuteczne jak „kalendarzyk” małŜeński czy 
flaszka octu i irygacje nim po. Pechowe choć oświecone mamuśki mogły mieć 
kilkoro dzieci: z „kalendarzyka”, z „globulek Z” lub z „tabletek afro”, albo we 
wszystkich tych środków jednocześnie. Inne, bardziej zdeterminowane 
dokonywały skrobanek, niektóre kilkanaście razy (!) w ciągu kilku lat. 
Osobiście znałam taką panią – księgową z wykształceniem średnim, której męŜa 
nie obchodziło, co z „tym” zrobi, byleby nie zawracała mu głosy. Ona w swoim 
zakładzie pracy (zdominowanym przez kobiety) zawsze miała pierwszeństwo w 
otrzymywaniu chwilówek – koleŜanki wiedziały iŜ bez nich nie da sobie rady. 
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         Sytuacja taka, w sposób niewyobraŜalny dzisiaj, podporządkowywała 
kobiety te ich władcom, męŜczyznom i im właściwie przekazywała decyzję. I to 
władztwo było namacalne: jeśli nie zapłacił za skrobankę – kobieta musiała 
urodzić kolejne dziecko, na które wszak mąŜ nie musiał łoŜyć, jeśli nie chciał. 
Nie było funduszu alimentacyjnego, a kobiecie alimenty naleŜały się jedynie 
wówczas, gdy orzeczono rozwód z winy męŜa. Jeśli kobieta nie chciała dać mu 
rozwodu, on miał łatwy sposób na nią – po prostu nie płacił. 

         ZałóŜmy jednak, Ŝe małŜeństwo jest dobre lub względnie dobre, mąŜ 
zachowuje się dość uczciwie wobec Ŝony i dzieci, płaci rodzinie – co nie 
zmienia faktu, Ŝe Ŝyje jak chce. MoŜe sobie na to pozwolić, bo wie, Ŝe Ŝonę 
przywiązał do siebie mocniejszym sznurem niŜ prawdziwy. MoŜe zaspokajać 
niektóre potrzeby Ŝony: kupować jej sukienki (pod warunkiem Ŝe są takie, jakie 
mu się podobają), pozwala pracować, kontrolując jednakŜe całość jej wydatków, 
i tym podobne. 

         Pewien znajomy „badylarz” świetnie prosperujący w tamtych czasach, 
utrzymujący ponadto dwie kochanki odmówił Ŝonie pieniędzy na terapię 
kręgosłupa poniewaŜ uznał, Ŝe nic z tego nie będzie miał. Gotów był pokrywać 
jej wydatki na fryzjera, kosmetyczkę, ciuchy, ale nie na rzeczy, których nie 
widać. Jednocześnie jednak kobieta miała zapowiedziane, Ŝe kaŜde następne 
dziecko to natychmiastowy rozwód. Więc nieszczęsna oszczędzała na tych 
kosmetykach, fryzjerkach, miała układy z kosmetyczką, której odsprzedawała 
zakupione drogie produkty po to tylko by mieć konieczną rezerwę na 
ewentualną skrobankę. Na terapię kręgosłupa juŜ nie starczyło... 

         Takich Ŝyciowych historii było mnóstwo, ja sama osobiście znałam 
kilkanaście ich bohaterek. Znałam kobietę, która robiła „to” szydełkiem, znałam 
inną, która zmarła po jakichś lekach zdobytych za niemałe pieniądze i w 
głębokiej konspiracji, tak głębokiej, Ŝe nawet po jej śmierci nie ustalono, co 
naprawdę wzięła i od kogo dostała. Jednej z koleŜanek, panience, studentce, 
towarzyszyłam na zabieg, a gdy po nim przeleŜała swoje, przynaleŜne jej pół 
godziny na leŜance, na zapleczu gabinetu i półprzytomna została wypchnięta na 
schody, musiałam targać ją do akademika błagając taksówkarza, Ŝeby raczył 
półprzytomną, zawieźć gdziekolwiek, a potem, bić się z myślami i sumieniem, 
czy jednak nie naleŜało wezwać pogotowia.  A przecieŜ w tamtych czasach 
aborcja była legalna, dostępna w szpitalach, tyle Ŝe teoretycznie, bo kolejka do 
tego zabiegu przekraczała czas, kiedy jego wykonanie było jeszcze moŜliwe. W 
dodatku naleŜało stawić się przed komisją, która dokonywała pełnego rozbioru i 
interpretacji Ŝyciorysu delikwentki, wymagała teŜ czasem zaświadczeń w 
„kwaterunku” Ligi Kobiet itp. gremiów. MęŜczyzn na te okoliczności nie 
przepytywano. 
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         Wydawać by się mogło, Ŝe obecne czasy powinny być — i są o wiele 
lepsze pod róŜnymi względami. Z mojej perspektywy dawno powinny zniknąć: 
drobnomieszczańska moralność, odmierzana traktowaniem ludzi stosownie do 
ich pozycji społecznej i majątku, rozmaitego rodzaju przymusy obyczajowe, 
często absurdalne, eksmisje na bruk i wiele, wiele społecznych dolegliwości — 
wszak tak wielka liczba ludzi doświadczała ich kiedyś, popadała w róŜne 
rodzaje opresji, rujnowała wskutek nich zdrowie i psychikę, nie tylko własną, 
ale i swoich dzieci. Tymczasem nie. Wszystko, co najgorsze było w przeszłości, 
albo wraca w nowej odsłonie, albo pojawia się w swej gorszej, perfidniejszej 
wersji. 

         Obyczaje współczesne więcej dopuszczają w sprawach seksu niŜ kiedyś; 
wydawać by się mogło, Ŝe nacisk społeczny na tę sferę Ŝycia zelŜał. Ale to tylko 
pozór. Nacisk społeczny wcale nie zelŜał w swej masie, a dopuszczalne  więcej  
jest to i tylko to, co przekłada się na czyjeś zyski. Jeśli sfera zysków, moŜliwych 
do osiągnięcia sterowaniem społeczeństwem za pomocą np. reklamy rozszerza 
się, nie idzie w ślad za tym pomoc tym, którym to sterowanie zaszkodziło. 
Przeciwnie, dokłada się im jakiś wydumany aspekt moralności kaŜąc liczyć 
ilość diabłów na końcu szpilki i oddzielać diabły antykoncepcji od diabłów 
aborcji za pomocą kieszonkowego zegarka, licząc czas przebywania diabłów w 
tym właśnie miejscu. Jest szansa, Ŝe zawsze moŜna się pomylić i do końca Ŝycia 
oddać się wyrzutom sumienia. 

         W warstwie ezoterycznej i duchowości czytamy więc, jak bardzo aborcja 
odbijać się moŜe na przyszłych pokoleniach, jak jej dokonanie wpływa na całą 
rodzinę i Ŝe w ustawieniach hellingerowskich łatwo ją rozpoznać. Metoda ta 
odmawia osobie badanej zdolności do prawidłowego rozeznania swojej sytuacji 
oferując w zamian wgląd terapeuty w boski porządek świata i jego intuicyjne 
rozeznanie. Brakujące w rodzinie dziecko w pewien sposób, za pośrednictwem 
terapeuty puka z zewnątrz do kokonu rodziny domagając się dla siebie miejsca i 
wymusza je szkodząc nie tylko wyrodnej matce ale i całej genealogii tej 
rodziny. Oczywiście nie mówi się o tym, Ŝe intuicyjny ogląd świata niektórych 
terapeutów zawiera takŜe ich przekonania religijne i moralne, a te przypadkiem 
w sprawach aborcji mogą być mocno ugruntowane. 

         „Normalna” aborcja wiąŜe się z bólem, stresem, wahaniami moralnymi i 
głębokim upokorzeniem kobiety, zaś „pigułka po” mniejszy ślad zostawi w 
psychice kobiety. Po prostu jakaś tam tabletka i tyle, czasem moŜna o niej 
zapomnieć. Na połykaczce tejŜe nikt się nie poŜywi — ani moraliści, ani 
ezoterycy, ani nikt poza kobietą. Nawet upokarzająca wizyta u refundowanego 
przez NFZ ginekologa zostanie jej oszczędzona (a Ŝadna inna specjalizacja, jak 
ta, nie jest tak podatna na upokarzanie pacjentek, co zapewne bierze się z róŜnic 
między dochodami tych lekarzy a praktykujących prywatnie). Hulaj dusza, 
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piekła nie ma – tak zapewne podsumują niektórzy ów przedsionek „cywilizacji 
śmierci”. 

Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 
1. dwie sprawy • autor: Barbara2015-02-01 14:09:46 
To co opisałaś to nie tylko problem tabletki, ale przede wszystkim mentalności 
duŜej części społeczeństwa.  
Natomiast co do samej tabletki... trudno mi się wypowiedzieć jednoznacznie, bo 
tak naprawdę wszyscy niewiele wiemy. Dlatego tylko polemizuję z Twoją 
argumentacją,  bo nie ze wszystkim mogę się zgodzić.  
Po pierwsze - te "...kobiety biedne, wielodzietne, słabo uświadomione albo 
zahukane tak, Ŝe nie wiedzą na jakim świecie Ŝyją..." dalej nie będą wiedziały o 
co chodzi ani jak i kiedy "to" zaŜyć. Czyli znowu będzie to dostępne tylko 
niektórym ( bogatszym, cwańszym czy lepiej w tej materii wyedukowanym). 
Po drugie - tabletka wpływa na układ hormonalny, a ten jak wiadomo wpływa 
na całego człowieka. Więc nie jest tak zupełnie obojętna dla zdrowia, tym 
bardziej dla dziewczyn nastoletnich - myślę, Ŝe tu będzie miała największe 
powodzenie. 
Po trzecie - dyskusja na temat tabletek przed-, po-, na temat aborcji itd. jest 
tematem zastępczym. Rzadko dotyczy kobiet faktycznie ogłupiałych ( czy to 
religią, czy "cudownym" partnerem) - raczej dotyka problemu braku 
elementarnej odpowiedzialności za skutki własnych działań. Tak jest, Ŝe 
stosunek płciowy daje ogromną szansę kobiecie na "zmianę statusu 
społecznego" - czyli zostania matką. I nawet mało świadoma, Ŝyjąca pod presją 
kobieta ma teraz moŜliwość zabezpieczenia się przed ciąŜą - trzeba pójść do 
ginekologa. I zamiast na aborcję, czy tabletki przeznaczyć pieniądze na 
antykoncepcję.  
Po czwarte - moŜe jednak warto uczyć czemu ma słuŜyć seks. Czy tylko 
prokreacji, czy jest dopełnieniem istniejącej autentycznej bliskości, czy moŜe 
jest "lekiem na całe zło" i amerykańskim wzorem ma zadziałać jak najszybsza 
tabletka na frustrację. 

Popraw     Usuń 

 
2. Niewątpliwie  • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-01 16:01:48 
Niewątpliwie masz rację. Wszystko to, o czym piszesz, to właśnie uzasadnione 
wątpliwości. UwaŜam jednak, Ŝe mimo wszystko rozsądny rachunek wskazuje 
na tabletkę, poniewaŜ szkody z jej nie zastosowania w wielu przypadkach będą 
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większe niŜ z zastosowania. I dodaj do tego te wszystkie okoliczności, które 
mogą zajść mimo woli delikwentek lub przy chwilowym jej ograniczeniu. 

Popraw     Usuń 
3. NIe ze wszystkim mogę się zgodzić • autor: Przemysław Kapałka2015-02-01 
16:53:39 
chowa swoje poglądy i moralne przekonania do kieszeni i próbuje się ratować. 

Chowanie swoich poglądów i moralnych przekonań i ratowanie się jest moŜliwe 
zawsze i zawsze występuje. Jako osoba, która przeŜyła wojnę, powinnaś się 
dość napatrzyć na takie zjawiska z róŜnych stron. MoŜe napiszesz jakiś odcinek 
na ten temat? 

Co do tego kalkulowania: Jestem jak najbardziej za kalkulowaniem, ale pod 
warunkiem, Ŝe skalkuluje się wszystkiie strony zjawiska, a nie tylko te 
najbardziej widoczne. Po pierwsze, zajście jakiegokolwiek zjawiska, w tym 
poczęcia dziecka, często jest konsekwencją wcześniejszych uwarunkowań 
karmicznych lub innych. Wtedy odsunięcie problemu doprowadzi do tego, Ŝe on 
po jakimś czasie wróci, prawdopodobnie odpowiednio powiększony. Po drugie, 
kaŜdy czyn ma konsekwencje karmiczne, które warto rozwaŜyć. Mówiąc krótko, 
dokonując aborcji czy jakiejkolwiek ingerencji w te sprawy trzeba uwaŜać, Ŝeby 
w dłuŜszej perspektywie nie wyjść na tym jeszcze gorzej. 

A co do moralnych aspektów zjawiska (przerywanie Ŝycia itp.) to warto spytać 
tych, którzy na ten temat wiedzą więcej - nie z jakichś ksiąg, nie ze swojej 
pseudomądrości, tylko po prostu wiedzą. Z tego, co ja na ten temat czytałem od 
ludzi robiących wraŜenie wiedzących, to akurat pigułka dzień po nie jest 
sprzeczna z Ŝadnymi boskimi czy kosmicznymi prawami. Ale na tym 
poprzestanę, bo po pierwsze pewien nie jestem, a po drugie z róŜnych powodów 
wolałbym za duŜo na te tematy nie mówić. 

Popraw     Usuń 

 
4. Działanie pigułki • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-01 18:22:33 
Z tego, co czytałam, działanie pigułki nie jest wczesnoporonne. Jednak budzi 
ona tak gwałtowny sprzeciw, jakby była - i to teŜ jest zjawisko dość 
interesujące. Piszesz o moralnej kalkulacji. Masz rację, jeśli ktoś w ogóle w 
swojej kalkulacji bierze pod uwagę całokształt własnych moralnych postaw, to 
nie przejdzie do porządku nad czynem, który tym postawom przeczy. Ale 
przecieŜ Ŝycie jest pełne wyborów - jeśli chce się je dostrzec. Co lepsze: urodzić 
dziecko z róŜnych względów (takŜe zdrowotnych) skazane na cierpienie czy nie 
urodzić go, stając się swego rodzaju zabójczynią? Oba czyny czy bezczynności 
pociągają za sobą dylematy moralne. NajwaŜniejszy: Czy zabójstwo i winę zań 
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moŜna stopniować? Znamy wiele jaskrawych i mniej jaskrawych przykładów 
argumentacji w powyŜszych sprawach, jednak nigdy nie będziemy w środku 
kobiety podejmującej taką decyzję. Prawdą teŜ jest, iŜ nie pozbędzie się ona 
dylematów sumienia do końca Ŝycia, a jeśli jest wierzącą katoliczką nie uzyska 
rozgrzeszenia. To wielki cięŜar i nie da się go zniwelować np. wystąpieniem z 
Kościoła. Im jednak większy cięŜar i jego powroty, trudne do uniesienia w 
chwilach słabości, tym mniejsza skłonność do dzielenia się szczegółami z 
innymi. I ja takŜe na tym poprzestanę. Pigułka po w pewnym stopniu zmniejsza 
ten cięŜar, poniewaŜ nie jest równowaŜna z aborcją. 

Popraw     Usuń 
5. Problem jest waŜny. Samej... • autor: gosia (Alicja)2015-02-01 19:21:07 
Problem jest waŜny. Samej trudno mi go poruszać, bo jak pisałam wybierałam 
szklankę wody zamiast.... Ale to teŜ nie jest metoda. Zgadzam się z Barbarą. 
Podstawowy problem to odpowiednia edukacja seksualna. Mówienie z czym 
wiąŜe się bliskość dwóch osób. Mówienie czym jest miłość równieŜ cielesna. To 
nie są sprawy związane z grzechem lub jego brakiem. Dla mnie waŜny jest tu 
temat naszego szczęśliwego Ŝycia w kontekście relacji partnerskich i 
pojawiającego się nowego Ŝycia. Straszne jest to, Ŝe kobiety często z tym 
problemem pozostają same. Brakuje u męŜczyzn świadomości, Ŝe oni są 
współodpowiedzialni za powstanie nowego Ŝycia(nie u wszystkich). Jestem 
zdecydowaną przeciwniczką aborcji. mam poczucie, Ŝe szkodzi to wszystkim. 
Mogę nie rozumieć jednak wszystkich aspektów sprawy. Antykoncepcja w na 
tym etapie rozwoju ludzkości wydaje się koniecznością. A taka tabletka? Wg. 
mnie jest lepsza niŜ aborcja. Nie chciała bym Ŝeby  ktoś uwaŜał, Ŝe to cudowny 
cukierek szczęścia. Tak naprawdę kobieta odpowiada swoim ciałem i psychiką. 
A twórców Ŝycia jest dwoje. Nie rozumiem dlaczego męŜczyznom moralnie 
pozwala się na więcej. JeŜeli kobieta ryzykuje swoją macicą(i nie tylko) to moŜe 
męŜczyźni powinni obawiać się kastracji? 

Popraw     Usuń 
6. Jak zwykle ryba... • autor: gosia (Alicja)2015-02-01 19:39:46 
Jak zwykle ryba śmierdzi od głowy. Wychowuje się całą grupę męŜczyzn- 
księŜy, którzy jeśli złamią swoje śluby nie odpowiadają za nic. Fundusz 
kościelny za nich zapłaci. Jeśli oni mogą być nie odpowiedzialni , to dlaczego 
niby inni, nie wierzący mają odpowiadać. Zmienić wg. mnie naleŜy chory 
system. Na dodatek to  kobieta w konfesjonale moŜe czuć się upokorzona. Ona 
wymaga pomocy i wsparcia a nie obarczania winą. To jest bardzo szeroki temat. 
Seksualność człowieka niestety jest przedstawiana w sposób ordynarny,  odarty 
z duchowości lub pomijana. To wielki błąd. Jeśli tego tematu nie ruszymy z 
miejsca, będziemy tkwić w tym samym punkcie świadomości. Wypieranie 
tematu nie da nic. 
7. Lek na całe zło.. • autor: Kalina2015-02-01 20:41:15 
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i wcale nie widzą w tym przesady. Pominę aspekty zdrowotne, tymczasem, bo 
widzę coś  innego. RozpręŜenie seksualne doprowadziło do tego , Ŝe 
zagroŜeniem ciąŜą są juŜ dziewczęta poniŜej trzynastego roku Ŝycia. Nie mnie 
oceniać czy owo likwidowanie tabu na seks jest rozluźnieniem moralności.  
JednakŜe, Ŝe nastolatki rzeczywiście traktują tabletkę "po" dość beztrosko. Skąd 
je mają..nie wiem. W kaŜdym razie zaopatrują sie w nie na kaŜde wyjście na 
imprezę..dokładnie tak samo jakby zabierały nieodzowną torebkę czipsów, ot, 
połknę i po sprawie a co się zabawię to moje. MoŜe to dobrze, skoro jet to 
tabletka antykoncepcyjna, moŜe. W kaŜdym razie jest mniej stresowa od 
noszenia kondomów i namawiania do ich załoŜenia faceta, ale....przecieŜ 
kondom ma tez chronić przed chorobami wenerycznymi, o czym często 
zapominają, albo bagatelizują.  Inna sprawa to, znowu ułatwianie sprawy 
wszelkim psychopatom i zwyrodnialcom. Zgwałcone dzieci, dziewczęta, 
kobiety mogą byc zmuszane wręcz do połknięcia tabletki jako uniknięcie 
odpowiedzialności za ewentualną ciąŜę. MoŜe to lepsze niŜ urodzenie dziecka z 
gwałtu, a nawet nie moŜe a na pewno. JednakŜe będzie zasłoną dla wielu 
wykroczeń seksualnych. W kaŜdym tym przypadku tabletka jest jednak bardziej 
dobroczynna niŜ zła, to na pewno. W dalszym ciągu jednak, tak jak 
napisała gosia (Alicja)  naleŜałoby tak zmienić prawo, ustawy czy co tam 
jeszcze , Ŝeby męŜczyźni byli równie pociągani do odpowiedzialności , a nade 
wszystko wychowywania ich w poczuciu współodpowiedzialności pod kaŜdym 
względem. (Dopiero dwa dni temu dowiedziałam się, Ŝe PapieŜ Franciszek 
zniósł w Watykanie i całym kościele prawo, które pozwalało na współŜycie z 
12-latką, bo do tej pory wg tego prawa mogli z takim dzieckiem 
współŜyć..masakra). Tak...Seksualność człowieka niestety jest przedstawiana w 
sposób ordynarny  i pozbawiony etyki (pomijam poczucie moralności) i z tym 
naleŜy się zmierzyć, ale widzę tutaj daleką i cięŜką drogę, ale póki co tabletka 
"po" jednak konieczna, Ŝeby zapobiec rodzeniu niechcianych dzieci. 

Popraw     Usuń 
8. Lek na całe zło.. • autor: Kalina2015-02-01 20:41:18 
i wcale nie widzą w tym przesady. Pominę aspekty zdrowotne, tymczasem, bo 
widzę coś  innego. RozpręŜenie seksualne doprowadziło do tego , Ŝe 
zagroŜeniem ciąŜą sa juŜ dziewczęta poniŜej trzynastego roku Ŝycia. Nie mnie 
oceniać czy owo likwidowanie tabu na seks jest rozluźnieniem moralności.  
JednakŜe, Ŝe nastolatki rzeczywiście traktują tabletkę "po" dość beztrosko. Skąd 
je mają..nie wiem. W kaŜdym razie zaopatrują sie w nie na kaŜde wyjście na 
imprezę..dokładnie tak samo jakby zabierały nieodzowną torebkę czipsów, ot, 
połknę i po sprawie a co się zabawię to moje. MoŜe to dobrze, skoro jet to 
tabletka antykoncepcyjna, moŜe. W kaŜdym razie jest mniej stresowa od 
noszenia kondomów i namawiania do ich załoŜenia faceta, ale....przecieŜ 
kondom ma tez chronić przed chorobami wenerycznymi, o czym często 
zapominają, albo bagatelizują.  Inna sprawa to, znowu ułatwianie sprawy 
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wszelkim psychopatom i zwyrodnialcom. Zgwałcone dzieci, dziewczęta, 
kobiety mogą byc zmuszane wręcz do połknięcia tabletki jako uniknięcie 
odpowiedzialności za ewentualną ciąŜę. MoŜe to lepsze niŜ urodzenie dziecka z 
gwałtu, a nawet nie moŜe a na pewno. JednakŜe będzie zasłoną dla wielu 
wykroczeń seksualnych. W kaŜdym tym przypadku tabletka jest jednak bardziej 
dobroczynna niŜ zła, to na pewno. W dalszym ciągu jednak, tak jak 
napisała gosia (Alicja)  naleŜałoby tak zmienić prawo, ustawy czy co tam 
jeszcze , Ŝeby męŜczyźni byli równie pociągani do odpowiedzialności , a nade 
wszystko wychowywania ich w poczuciu współodpowiedzialności pod kaŜdym 
względem. (Dopiero dwa dni temu dowiedziałam się, Ŝe PapieŜ Franciszek 
zniósł w Watykanie i całym kościele prawo, które pozwalało na współŜycie z 
12-latką, bo do tej pory wg tego prawa mogli z takim dzieckiem 
współŜyć..masakra,. Nic dziwnego, Ŝe tyle pedofilii w kościele). 
Tak...Seksualność człowieka niestety jest przedstawiana w sposób ordynarny  i 
pozbawiony etyki (pomijam poczucie moralności) i z tym naleŜy się zmierzyć, 
ale widzę tutaj daleką i cięŜką drogę, ale póki co tabletka "po" jednak konieczna, 
Ŝeby zapobiec rodzeniu niechcianych dzieci. 

Popraw     U 
9. @Kalina, @Kasia • autor: Przemysław Kapałka2015-02-01 21:55:37 
zagroŜeniem ciąŜą sa juŜ dziewczęta poniŜej trzynastego roku Ŝycia. 

Nic nowego. Przez wieki odbywało się to w majestacie prawa i dobrych 
obyczajów, a w niektórych częściach świata odbywa się nadal. Gdyby ktoś się 
nie domyślił, to przypomnijcie sobie, w jakim wieku dziewczęta były wydawane 
za mąŜ i rodziły dzieci. Pod tym względem dzisiejsze zwariowane czasy i tak 
robią na mnie wraŜenie normalniejszych niŜ te dawne.  

nigdy nie będziemy w środku kobiety podejmującej taką decyzję 

Rzecz w tym, Ŝe takie decyzje często są podejmowane nieodpowiedzialnie. 
Aborcja jest środkiem ostatecznym, tymczasem przez wielu jest traktowana jako 
"zabieg", jako coś normalnego. Dlatego dyskusje nad tym są zasadne. Dyskusje, 
zakazy juŜ niekoniecznie. 

Prawdą teŜ jest, iŜ nie pozbędzie się ona dylematów sumienia do końca Ŝycia 

Nieprawda. Osoba mądra i świadoma da sobie radę z wyrzutami sumienia.  

Popraw     Usuń 

 
10. A skąd wiadomo , • autor: Ewa Maria Piasecka2015-02-01 23:16:18 
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kiedy dusza "wchodzi" do ciała ? Czytałam w jednej z przypowieści w 
"Trzynastu Klanowych Matkach" historię o pomocy przy porodzie i jest tam 
opis jak  Dusza (nazwijmy tak umownie nasze JA) czekała i jakby zastanawiała 
się czy "wejść" do rodzącego się ciała. Tak mi to od pewnego czasu chodzi po 
głowie, być moŜe są jakieś naukowe wywody ale kto to wie ? To nie znaczy, ze 
popieram swobodę seksualną - uwaŜam,  Ŝe edukacja w tym zakresie powinna 
być nieomal obowiązkowa i to dla obu stron uczestniczących w tym akcie. 
Dodatkowo, co jest najistotniejsze to odpowiedzialność za powołaną do Ŝycia 
istotę, przez szereg następnych lat. Póki co .. lepiej zapobiegać niŜ niejako 
produkować kolejnych "niechcianych" . 

Popraw     Usuń 
11. skutki uboczne... • autor: omim2015-02-02 08:31:50 
Nie zamierzam tu pisać o skutkach ubocznych na morale, etyce, sumieniu itd. 
Bez wątpienia trudno odmówić pewnych zalet pigułce po, jednak z autopsji - 
doświadczeń własnych i obserwowanych - mogę opowiedzieć o jej skutkach 
ubocznych. To, czego nie dowiemy się z mediów, ani od lekarzy (niestety ci z 
reguły są za antykoncepcją hormonalną w kaŜdej postaci), wyczytamy małym 
drukiem w ulotce jako objawy niepoŜądane, rzadko występujące, jak zachować 
się, gdy zaŜycie pigułki wywoła torsje itp. (o ile pamiętam to tez o śpiączce)... 
Wyczytamy, ze jest to alternatywny, skuteczny, ale do stosowania w 
wyjątkowych sytuacjach środek itd. Producenci widać, ze na kaŜdym kroku 
zabezpieczyli się przed ewentualnymi przyszłymi pozwami.  
Gro skutków ubocznych występuje znacznie później, nawet do kilku miesięcy 
po zaŜyciu - migreny (tak!), bóle grypowe, stany podgorączkowe, gorączki, 
które po takim czasie cięŜko powiązać z zaŜyciem pigułki. Objawy te są bardzo 
częste, na tyle, by podobieństwo przypadków zaobserwować gołym okiem. 
Świadomość biorących pigułkę po jest nikłe. Spotkałam pewną młodą 
hiszpankę, która tę metodę stosowała z powodzeniem od kilku miesięcy, aŜ 
wylądowała na oddziale ratunkowym z trudnymi do diagnozy objawami. 
Ciekawe kiedy zostaną rozpowszechnione wyniki badań kobiet w ciąŜy mimo 
wzięcia pigułki lub wzięcia jej za późno? Rejestr skutecznie jest prowadzony: 
http://www.hra-pregnancy-registry.com/pl/ 
Szacunek do siebie, do swojego ciała, branie odpowiedzialności/ 
współodpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych decyzji (teŜ za 
swoje nieletnie potomstwo, tak doskonale wyedukowane co z czym połączyć, by 
było cool) powinno wyeliminować moralne rozwaŜania na temat pigułki po. 

Popraw     Usuń 
12. Co robi tabletka • autor: Wojciech Jóźwiak2015-02-02 13:42:13 
Ktoś napisał wyŜej tak: 
A co do moralnych aspektów zjawiska (przerywanie Ŝycia itp.) 
Tabletka "po" działa tak, Ŝe juŜ po stosunku przez jakiś czas (czytam, Ŝe ok. 24 
h.) nie dopuszcza do zagnieŜdŜenia zapłodnionego jaja. Fachowo: do 
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"implementacji zarodka" 
Czy to jest "przerywanie Ŝycia" czy nie jest? 
A. Podobno 50% lub więcej zapłodnionych jaj nie zagnieŜdŜa się lub się 
"wygnieŜdŜa", równieŜ etapie dość zaawansowanych podziałów komórek. 
Zapewne działa tu mechanizm odrzucający zarodki, które wykazują jakieś 
minimalne wady rozwojowe. Więc chronienie zarodka od początku czyli od 
zapłodnienia, bo "to juŜ jest człowiek", jest przesądem. 
B. W dawnych czasach na Otryt przyjechał pewien młody ksiądz lub kleryk 
(zdarzali się tacy w tamtym towarzystwie radykalnej lewicy :) z agitacją na 
rzecz nieprzerywania ciąŜy. (Nie było wtedy jeszcze o dziwo słowa aborcja.) 
Dyskusje trwały i trwały, bo duchowny był odporny na niespanie i inne trudy. 
Do dyskusji włączył się ś.p. Leszek "Aby" Dolata, który jako świadomy i wiele 
wiedzący śyd uświadomił zebranych, w tym księdza, Ŝe rabini liczą Ŝycie 
ludzkie nie od zapłodnienia, tylko od zagnieŜdŜania w macicy. Ksiądz się 
zadumał, na jakiś czas zamilkł, potem zapomniał. 
C. Straty skutkiem ubocznego działania leków są takie same jak przy innych 
lekach i nie widzę powodu, Ŝeby je demonizować. 

Popraw     Usuń 
13. nadludzka wiedza Trybunału • autor: Jerzy Pomianowski2015-02-02 
14:14:39 
Ale Trybunał Konstytucyjny juŜ dawno orzekł iŜ zapłodnione jajo jest 
człowiekiem.  
14. Podejrzewam, Ŝe na... • autor: gosia (Alicja)2015-02-02 16:17:44 
Podejrzewam, Ŝe na pewnym etapie rozwoju świadomości , płodnością moŜna 
sterować wykorzystując nasze naturalne siły umysłu i intuicję. Jeszcze jednak 
długa droga do tego , abyśmy chcieli słuchać wewnętrznego głosu. Choć 
słyszałam o plemieniu, które tak swoją płodność reguluje(bajka nie bajka) 
Problem chyba polega na tym, Ŝe ludzie są tak nie szczęśliwi i Ŝ jedynym 
pocieszeniem dla nich jest seks bez miłości. Zabawy nastolatków w tę grę 
zupełnie nie pojmuję. Po prostu nic ich nie cieszy. Rozgorzała dyskusja wśród 
moich zagranicznych znajomych. MęŜczyźni teŜ twierdzą, Ŝe nie jest dla nich 
obojętne co dzieje się z ich plemnikami. Oczywiście  mówię o facetach na 
pewnym etapie dojrzałości choć wcale nie świętych. MoŜe gdyby wychowywało 
się nas na istoty świadome i dojrzewające harmonijnie wiele problemów 
przestało by istnieć. KaŜda tabletka tak czy tak szkodzi. Wychodzi na to, Ŝe 
dyskutujemy na temat mniejszego zła........ 

Popraw     Usuń 

 
15. Nie wierzę • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-02 16:37:17 
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Nie wierzę, Ŝe płodnością moŜna sterować wykorzystując nasze naturalne siły 
umysłu i intuicję. Gdyby udawało się to komuś, pewnie więcej osób 
próbowałoby. Skoro nie działają środki tzw "naturalne", to tym bardziej natura 
zabezpieczyłaby się przed takim sterowaniem. Plemiona, które regulowały 
płodność (co nie jest potwierdzone) zapewne uŜywały do tego celu roślin. 
Wiadomo powszechnie, Ŝe wszelkie stresy, wysiłki, niespodziewane wydarzenia 
zaburzają naturalny cykl kobiety, a tym samym staje się on mniej 
przewidywalny. Natura działa poprzez zbiorowość ale nie koniecznie w myśl 
chęci tej zbiorowości. Np. po wojnach rodzi się więcej chłopców, choć matki 
niekoniecznie chcą mieć akurat w trudnych czasach dzieci. Króliki mogą 
wchłonąć ciąŜę, gdy brakuje poŜywienia - ale teŜ nie pojedyncze, a dana 
zbiorowość Ŝyjąca na wskazanym terenie. Piszesz Gosiu, Ŝe dyskutujemy na 
temat mniejszego zła. A czy człowiek zawsze nie wybiera między róŜnego 
rodzaju opresjami, mniejszymi i większymi? Jakoś nie stwierdzono, Ŝeby musiał 
wybierać między milionem w totolotka, a spadkiem w dolarach, prawda? Dobre 
przydarza nam się tylko, czasem warunkowo. 

Popraw     Usuń 
16. JeŜeli mamy taki... • autor: gosia (Alicja)2015-02-02 17:08:17 
JeŜeli mamy taki sposób myślenia, Ŝe nie spodziewamy się dobrego to trudno 
Ŝeby przyszło. Zdecydowanie lepiej było by stosować zioła jako środek 
antykoncepcyjny. Tak jak pisałam wcześniej, nie zmienimy świata wciągu 
jednej chwili i na razie środki antykoncepcyjne są konieczne. Do czasu kiedy 
ludzkość nie dojdzie do ładu sama ze sobą. Tak, jesteśmy zaleŜni od stresy i 
wielu innych czynników. Poza tym dziecko spłodzić a nawet urodzić to jedno. 
Jeszcze trzeba go wychować na szczęśliwego dobrego człowieka. MoŜemy 
poczekać aŜ coś w nas walnie a potem Ŝadne środki antykoncepcyjne nie będą 
potrzebne bo środowisko zostanie tak skaŜone , Ŝe kaŜde nowe Ŝycie okaŜe się 
cudem. Albo zmieniać świadomość ludzi od zaraz, po trochę .Z tego co słyszę , 
łatwość zachodzenia w ciąŜę mają bardzo młode kobiety. Potem się czeka i 
czeka i nie koniecznie są rezultaty. Słyszałam to wielkorotnie 

Popraw     Usuń 

 
17. Wierzysz w zioła? • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-02 18:06:52 
A jakie na przykład? 

Popraw     Usuń 
8. Myślę, Ŝe polskie... • autor: gosia (Alicja)2015-02-02 18:53:35 
Myślę, Ŝe polskie zioła antykoncepcyjne nie istnieją. Ale gdzieś w dŜunglii 
moŜe tak. Jeśli chodzi o leczenie ziołami popieram. Na moje zatoki jedyne ! 
Odkąd jednak 10 dni temu wyczyszczono mi brudy energetyczne z zatokami 
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równieŜ mam spokój. Tak na logikę Babciu Kasiu chcesz wszystko  brać?  :) 
 Wcale Ci nie wierzę! 

Popraw     Usuń 

 
19. Doświadczenie • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-02 19:06:14 
Nie wszystko biorę na logikę. Rumiankiem i miętą leczę Ŝołądek, szałwią płuczę 
buzię ale nie znalazłam zioła na ból stawów, bo tu trzeba silnych środków. Na 
silny ból nie pomogą nawet silne podobno środki reklamowane w telewizji, jak 
równieŜ zabiegi pewnej bioenergoterapeutki. Pomagają za to, gdy się nudzę. 
Wszystkie te rzeczy moŜna doświadczalnie sprawdzić. Co do ziół 
antykoncepcyjnych z dŜungli, to jeśli nawet takie istnieją, to skąd ta pewność, Ŝe 
nie mają działania aborcyjnego i są lepsze niŜ sprawdzone specyfiki? Nie dajmy 
się zwariować. Nie liczmy diabłów na końcu szpilki nie wiedząc czy naprawdę 
istnieją. 

Popraw     Usuń 
20. Władza nad płodnością • autor: Przemysław Kapałka2015-02-02 19:56:04 
Kiedyś miałem w ręku dekret afirmacyjny, tzn. dłuŜszy tekst składający się z 
afirmacji, w którym było coś takiego "mam całkowitą władzę nad swą 
płodnością". Tekst ten był dziełem człowieka odpowiedzialnego, który byle 
czego by ludziom nie wciskał i nie wciskałby czegoś, czego sam nie realizuje, 
więc moŜna wysnuć przypuszczenie, Ŝe jest to moŜliwe. To, Ŝe my tego sposobu 
nie znamy, dowodzi tylko naszej głębokiej niewiedzy - tak mi się wydaje. W 
końcu ile wieków trwało, zanim medycyna odkryła cykle płodności u kobiety? 
śe wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, tego moŜemy być pewni. Myślę, Ŝe 
panowanie nad swą płodnością jest jedną z nich i to wcale nie tak trudną. 

Popraw     Usuń 
21. zioła p-ból • autor: Jerzy Pomianowski2015-02-02 21:29:38 
Niestety w Polsce nic silnie przeciwbólowego nie rośnie.  Chyba Ŝe ewentualnie 
sałata kompasowa. Kiedyś stosowana jako zamiennik opium a przy tym 
praktycznie nietoksyczna i nie uzaleŜniająca. Nazbierałem jesienią trochę nasion 
to na wiosnę posieję i sprawdzę jak to działa. 
Stawy napieprzają mnie niestety tu i ówdzie. 

Popraw     Usuń 
22. KoleŜanka miała faceta,... • autor: gosia (Alicja)2015-02-02 22:29:37 
KoleŜanka miała faceta, który panował nad swoją płodnością. Po spłodzeniu 
trójki dzieci podwiązał nasieniowody . Potem podobno chciał odwiązać, ale 
chyba się zasuszyły :(  Ale przynajmniej antykoncepcję wziął na siebie. 

Popraw     Usuń 
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23. siła woli • autor: Jerzy Pomianowski2015-02-02 22:36:58 
Zapewne wytrenowany buddysta potrafi sterować erekcją. 

Popraw     Usuń 

 
24. Czyli powinno się... • autor: gosia (Alicja)2015-02-02 22:39:33 
Czyli powinno się takie szkolenia dla panów zorganizować ! 

Popraw     Usuń 

 
25. Afirmacja była • autor: Przemysław Kapałka2015-02-03 07:47:56 
Afirmacja była adresowana w równym stopniu do kobiet co do męŜczyzn. 

Popraw     Usuń 
26. Bardzo dobrze wszyscy... • autor: gosia (Alicja)2015-02-03 10:32:41 
Bardzo dobrze wszyscy afirmowac powinni 
27. Propozycja dla opornych.... • autor: Kalina2015-02-03 14:56:58 
Odniosę się tutaj wobec cięŜkich zarzutów w kwestii moralności wytoczonych 
przeciwko aborcji ( widać nie wszyscy rozumieją, Ŝe tabletka "po" nie jest 
tabletka poronną) przez niektórych komentatorów (np. Pana Igora Czajkę) pod 
postem Babci Ezoterycznej na FB.  Sprawa jest o tyle aktualna równieŜ tutaj , 
poniewaŜ zaczęła sie dyskusja na tematy płodności i jej moŜliwością sterowania. 
UwaŜam, Ŝe to "wyŜsza szkoła jazdy", jeśli w ogóle moŜliwa, a zapewne nie w 
szerokim stopniu stosowania dla wszystkich. Idea piękna, jak kaŜda idea. MoŜe 
kiedyś..moŜe. Oby. Sprawa aborcji jest trudna do jednoznacznego 
rozstrzygnięcia i decydowania, czy zapłodnione jajeczko, płód pozbawiony 
samodzielnego Ŝycia i przetrwania jest juŜ człowiekiem czy nie, a potem całą 
odpowiedzialność za "wyhodowanie" w sobie i wychowanie po urodzeniu 
zrzucając i obarczając nią kobietę . Proponowałam wychowanie obu płci w 
świadomości, czym jest Ŝycie i wychowaniu obojga płci w poszanowaniu tegoŜ 
Ŝycia, ale w dzisiejszej rzeczywistości wydaje się to utopią, a bynajmniej bardzo 
odległą ideą. Póki co, proponuję zatem inne rozwiązanie; bo widzę, Ŝe wszyscy 
ganią tylko kobietę za stosowanie antykoncepcji i "niechęć" rodzenia kolejnych 
dzieci. Proponuję wprowadzenie kary, wysokiej kary(!) dla męŜczyzn...za 
uŜywanie seksu li tylko dla przyjemności , którzy beztrosko rozsiewają swoje 
plemniki na prawo i lewo !(tak, bo to ich plemniki zapładniają i czynią, Ŝe ciąŜa 
jest moŜliwa) nie interesując się skutkami takich "przyjemności" a nawet często 
domagając się ich w ramach spełniania "obowiązku" (w małŜeństwach, 
związkach), nie wykazując często najmniejszej chęci poniesienia materialnego 
zapewnienia Ŝycia potencjalnego, spłodzonego i urodzonego po w tym akcie, 
człowieka przecieŜ.  Proponuję teŜ surowe kary dla męŜczyzn (kastracji ?) za 
uŜywanie seksu w celach li tylko "rozładowania napięcia" (przyjemności) w 
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związkach innych niŜ heteroseksualne i za pomocą innych czynów, które nie 
mają na celu prokreacji (np. onanizowanie się ?), bo przecieŜ marnują ( w 
kaŜdym z tych przypadków) , ba! ZABIJAJĄ POŁOWĘ CZŁOWIEKA ! a to 
jest wysoce niemoralne . Proponuję wprowadzenie tych kar dla męŜczyzn, bo to 
oni są sprawcami ciąŜ, których często się wypierają, unikają łoŜenia na 
potomków, których spłodzili , zarówno w akcie obopólnej zgody jak teŜ często 
wymuszając stosunki płciowe uŜywając przemocy a często emocjonalnego 
szantaŜu. Kobiety mając taką alternatywę współpracy będą się głęboko 
zastanawiały zanim podejmą współŜycie i wtedy dopiero moŜemy mówić i 
wtedy dopiero moŜemy mówić o moralnej stronie antykoncepcji a nawet 
aborcji.......Potrzeba nam męŜczyzny świadomego swojej seksualności i 
odpowiedzialnego za jej przejawy. (!).... I to jest dopiero podstawa moralności 
w kaŜdym aspekcie . MoŜna wiele na ten temat jeszcze powiedzieć, napisać, ale 
temat zbyt obszerny a komentarz i tak juŜ długi. Jak Wam się podoba takie 
rozwiązanie ? Mnie się podoba:D 
28. czyli co... • autor: omim2015-02-03 15:33:10 
Kontroluj chuć i myśl "właściwą" głową :). Prawo do decydowania o sobie ma 
kaŜdy (bez polemiki).  
Lekko "zboczyliśmy" z głownego tematu. To rozwijające :) 

Popraw     Usuń 

 
29. co do "męŜczyzny świadomego " • autor: Ewa Maria Piasecka2015-02-03 
15:58:01 
to ja się podpisuję obiema rękoma ale dodam do tego Świadomą Kobietę. 

 Co do ustanawiania prawa jak wyŜej ... to kto by to miał w aktualnej 
konfiguracji rządzącej zgodzić się innymi słowy - ustanowić i egzekwować  ? .... 
Jakoś czarno to widzę !! 

Popraw     Usuń 

 
30. Dyskusja z cieniem • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-03 16:10:09 
Dyskusja która się rozwinęła pod tym odcinkiem, tu i na Facebooku, potwierdza 
moje wcześniejsze podejrzenia, Ŝe obrońcom Ŝycia poczętego w istocie rzeczy 
nie chodzi o obronę tegoŜ, a o pokazanie swojej siły, bezkompromisowości i 
uprawnień do wskazywania innym co jest słuszne, a co nie (zwłaszcza jeśli sami 
nie ponoszą Ŝadnego ryzyka z tytułu głoszenia swojej wiary). Stawiają się oni w 
roli ostatecznych autorytetów, nawet jeśli plotą duby smalone i w ogóle 
intelektualnie nie są w stanie zająć merytorycznego stanowiska. BoŜe wybacz 
im ich głupotę i umysłowe lenistwo! 
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Czuję się więc w obowiązku przypomnieć, Ŝe nie jestem zwolenniczką aborcji, 
wręcz przeciwnie, uwaŜam ją za wielkie zło i uwaŜam za słuszne zapobieganie 
jej wszystkimi dostępnymi sposobami – choć moŜe z innych przyczyn, niŜ tzw. 
obrońcy Ŝycia. Tak zwani, bo w istocie nie bronią oni czegoś co nazywają 
„Ŝyciem poczętym”, a bronią swojej omnipotencji w ocenie moralności i 
poglądów bliźnich rozszerzając dowolnie to pojęcie. W ich oczach niesłuszny 
powód potępienia czegoś jest równoznaczny z brakiem tego potępienia, choć 
oczywiście do tego się nie przyznają, wykonując liczne łamańce intelektualne. 

Nie muszę liczyć diabłów na końcu szpilki i zastanawiać się od którego dnia 
płód jest człowiekiem, Ŝeby wiedzieć, Ŝe pigułka po jest lepszym rozwiązaniem, 
niŜ aborcja płodu i filmiki pokazujące późną aborcję, serwowane mi przez  
oponentów, nijak się mają do poruszonego przeze mnie problemu. 
Oponenci ci w dodatku oburzają się, Ŝe nie chcę z nimi dyskutować na temat, od 
którego momentu płód jest człowiekiem. Nie obchodzi mnie to i nie mam 
kwalifikacji, Ŝeby problem ten rozstrzygać. Nie piszę teŜ o tym. Podaję 
przykłady aborcji z Ŝycia wzięte, które chyba świadczą o tym, Ŝe nie jestem jej 
zwolenniczką. Skąd więc to odium które na mnie spada? Powinni przyklasnąć 
temu tekstowi, a tymczasem czepiają się. Parafrazują moje słowa mając potem 
pretensję, iŜ parafrazy nie uwaŜam za argument. Nie dyskutują z moimi 
argumentami, a dyskutują z jakimś cieniem, który nie istnieje. Muszę więc 
jeszcze raz (dla tych których w szkole nie nauczono czytać ze zrozumieniem) 
podkreślić , Ŝe przytaczam niedobre przykłady aborcji z czasów słusznie 
minionych po to, Ŝeby udowodnić, iŜ współczesność dała nam lepsze 
rozwiązanie problemu i nie potrzebujemy jakichś hipotetycznych ziół w 
dŜungli, ani sterowania płodnością za pomocą afirmacji (co pochodzi raczej ze 
sfery poboŜnych Ŝyczeń niŜ realiów) Ŝeby aborcji zapobiegać. Tylko tyle. 
31. dyskusja z cieniem • autor: Barbara2015-02-03 17:30:08 
Kasiu - to nie jest tak. Dyskusja o poczęciu, aborcji, tabletce przed-, tabletce po-
, w gruncie rzeczy zawsze będzie dyskusją z cieniem - paskudnym, bo 
nienazwanym wprost. Ale mnie się w duŜej części podoba to co tutaj ludzie 
piszą, na co zwracają uwagę chociaŜ moŜe nie dotyczy to bezpośrednio tabletki 
dzień po.  
Jestem przeciwniczką wszelkich nakazów i zakazów - szczególnie w tej 
dziedzinie. ChociaŜ sama wielu decyzji bym nie podjęła - uwaŜam, Ŝe w 
sprawach antykoncepcji, ciąŜy, aborcji i wszelkich innych takich działań 
decyzje naleŜy pozostawić kobiecie. Ale trzeba jej dać do ręki pełną informację 
o wszelkich konsekwencjach, czego najczęściej się nie robi.  
@Wojtku.  
Wierzę, Ŝe Twoja opinia o podobnej szkodliwości tabletki hormonalnej jak 
innych leków wynika ze znajomości tematu. Jednak duŜo faktów do nas nie 
dociera. Sporo - chociaŜ szczątkowych  informacji zawierają dołączone do 
leków ulotki co juŜ tutaj było wspomniane (@omim), których i tak większość 
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nie czyta. Ja jednak wiem jak wywołane zaburzenia hormonalne mogą wpłynąć 
na całe funkcjonowanie organizmu, bo doświadczyłam osobiście. Dlatego 
staram się na  to zwracać uwagę. Na ten temat dość precyzyjnie wypowiedział 
się Bruce Lipton pisząc w swojej "Biologii przekonań" o terapii, która u nas 
nazywa się hormonalną terapią zastępczą:  

"...Niedawna historia tragicznych, niepoŜądanych reakcji na terapię lekami, 
związana jest z upośledzającymi i zagraŜającymi Ŝyciu efektami ubocznymi 
terapii zastępczej syntetycznymi hormonami (HRT). Estrogen jest najbardziej 
znany z jego wpływu na Ŝeński system rozrodczy.  Ostatnie badania nad 
rozkładem receptorów estrogenu w ciele wykazują jednak, Ŝe tak one, jak i 
komplementarne dla nich sygnałowe cząsteczki estrogenu, odgrywają waŜną 
rolę w normalnym funkcjonowaniu ciałek krwi, serca i mózgu. Lekarze rutynowo 
przepisywali syntetyczny estrogen, by złagodzić objawy menopauzy związane z 
wyłączaniem się Ŝeńskiego systemu rozrodczego. Farmaceutyczna terapia nie 
koncentruje jednak oddziaływania lekarstw na docelowej, zamierzonej tkance. 
Lekarstwo wpływa takŜe i zakłóca receptory estrogenu w sercu, ciałkach krwi i 
systemie nerwowym. Wykazano, Ŝe ta hormonalna terapia ma zaburzający 
wpływ, skutkujący chorobami sercowo-naczyniowymi oraz neurologicznymi 
dysfunkcjami, jak np. wylewy. {Shumaker, et al 2003; Wasser theil-Smoller et al 
2003; Anderson, et al 2O03; Cauley, et al 2003]..." 
Czyli - ostroŜnie z grzebaniem w hormonach.  
A przecieŜ o ironio - wszystkie leki, wszystkie metody ingerujące w nasz 
organizm są stosowane w celu poprawienia jakości Ŝycia, a przynajmniej jej 
niepogorszenia. 
32. @Kalina • autor: Przemysław Kapałka2015-02-03 19:27:10 
Mam nadzieję, Ŝe to nie było na powaŜnie? 

A ode mnie na powaŜnie: Jestem jak najbardziej za wychowaniem do 
odpowiedzialności i to obu stron, bo obie biorą w tym udział. Tak się jednak 
składa, Ŝe to kobiety ponoszą większe konsekwencje, tak postanowiła Matka 
Natura i nam pozostaje to zaakceptować bez narzekania. Więc teŜ logiczne jest, 
Ŝe to do kobiet powinna naleŜeć główna inicjatywa w zakresie kontrolowania, 
Ŝeby do zbyt daleko idących konsekwencji nie dopuścić. Powtarzam: główna, a 
nie jedyna. W większości znanych mi przypadków obie strony podchodziły do 
sprawy z równą nonszalancją i nieświadomością. 
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         Wspominałam wcześniej, Ŝe zaczęłam dzienne studia na polonistyce UW, 
nie mając jeszcze 16 lat, a z powodu trudnej sytuacji materialnej (brak 
jakichkolwiek dochodów poza łaskawością otoczenia i ponawiane stale nakazy 
eksmisji z mieszkania) zaczęłam pracować na drugim roku studiów, nie mając 
jeszcze lat 18. Oczywiście robiłam to w tajemnicy, bo wyniki na uczelni miałam 
zbyt słabe, Ŝeby uzyskać zezwolenie rektora. Poza tym byłam niepełnoletnia i 
nie miałam dowodu osobistego, ale czasy były takie, Ŝe starczyło kłamliwe 
oświadczenie i Wydział Oświaty Rady Narodowej zatrudnił mnie jako 
nauczycielkę na zastępstwach za osoby przebywające na urlopach 
macierzyńskich. Udzielałam teŜ korepetycji, uczyłam pisania i czytania w 
szkole dla dorosłych przy Hucie Warszawa (były tam specjalne klasy dla 
dorosłych analfabetów!), w wolnych chwilach rozbijałam drewniane palety na 
deseczki, pracowałam na godziny w wypoŜyczalni ksiąŜek; jednym słowem 
dwoiłam się i troiłam, Ŝeby coś zarobić. W ferie i w wakacje wyjeŜdŜałam na 
kolonie i obozy, jako wychowawczyni. W ten sposób łączyłam miłe z 
poŜytecznym: zarobek z czasem, gdy nie musiałam martwić się, co zjem. Na 
ogół mam z tamtych czasów miłe wspomnienia i wiele Ŝyciowych doświadczeń, 
przez które przeszłam zadowalająco, mimo Ŝe wychowywano mnie „pod 
kloszem”. Poza jednym. 

         Muszę na wstępie zaznaczyć, Ŝe w mojej rodzinie hierarchia wykroczeń 
była zupełnie inna, niŜ przeciętnie uznawana. Na jej czele, jako najgorsze 
przestępstwo, jawiła się kradzieŜ, potem było kłamstwo, z kolei 
nieposłuszeństwo. Wszelkie inne zbrodnie, jak zabójstwo, bluźnierstwo itp. były 
traktowane ulgowo. Wiadomo, w czasie wojny się zabija i często bluźni Bogu, a 
moja mama tych wojen przeŜyła aŜ trzy. Z kolei w rodzinie ojca jakiś 
praprapradziadek zabił chłopkę pańszczyźnianą z błahego powodu, i choć za ten 
czyn został potem wykluczony z rodziny, męskie zrozumienie dla jego 
Ŝyciowych problemów przewaŜyło nad osądem moralnym. W kaŜdym razie 
Ŝaden z członków rodziny J. (oprócz mnie) nie splamił się słuŜbą reŜimowi i 
dlatego tylko ja poniosłam karę wykluczenia z rodziny, za zapisanie się do takiej 
organizacji, jak ZMS (o czym będzie w następnym odcinku). 
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         MoŜna te wszystkie opresje zrozumieć — jeśli ktoś kilkakrotnie tracił 
dorobek swojego Ŝycia (jak moja mama), bywał głodny, zmarznięty i zdany na 
czyjąś łaskę, a chciał zachować odrobinę godności własnej, szukał tego, co 
dawało mu przewagę moralną nad światem — na przykład nie kradł; wolał 
umrzeć z głodu, a nie ukraść. 

         Inną moją wadą, która miała ogromne znaczenie, była wielka i naiwna 
wiara w autorytety. Zawód nauczycielki postrzegałam idealistycznie i wszystkie 
moje koleŜanki – nauczycielki z prawdziwego zdarzenia traktowałam prawie jak 
świeckie święte. Pełniły MISJĘ a ja czułam się bardzo daleka od poziomu ich 
kwalifikacji zawodowych i moralnych. Moja rodzina ze strony ojca z dziada 
pradziada uprawiała ten zawód najwyŜszego zaufania, a mój dziadek, 
zamieszkały w Mielnicy Podolskiej, miał uprawnienia do nauczania w kilku 
językach: polskim, niemieckim, rumuńskim, ukraińskim; tłumaczył wiersze 
łacińskie i greckie oraz teksty niemieckich filozofów, zwłaszcza fascynował się 
Nietzschem. Czułam się przy nich głupia, mała i niewaŜna, w dodatku córka 
niewykształconej matki, sierotki z sierocińca, wŜenionej w rodzinę dla opieki 
nad umierającym na gruźlicę ostatnim potomkiem rodu, któremu 
niespodziewanie uratował Ŝycie wynalazek antybiotyków. 

         Miejscem, gdzie poniosłam pierwszą, powaŜną Ŝyciową klęskę i nie 
potrafiłam się wywikłać z sytuacji ani obronić przed oszczerstwem, było 
skądinąd ładne miasteczko: GiŜycko. 

         Na obozie miałam pod opieką grupę najstarszych dziewcząt, teoretycznie 
do 14 lat, ale i były teŜ nieco starsze. Nie zdarzyło się to po raz pierwszy i nic 
nie wskazywało na to, Ŝe nie dam sobie rady. Zazwyczaj nauczycielki unikały 
najstarszych grup, bo miały problemy z dyscypliną, ale ja jakoś nigdy nie 
narzekałam. Robiłam z nimi róŜne ciekawe rzeczy np. ćwiczenia z makijaŜu 
(trochę w ukryciu), przedstawienia (a kaŜda nastolatka chciała być zazwyczaj 
aktorką) i tym podobne. Sama w tym czasie uczyłam się aktorstwa w 
studenckim teatrzyku, pisałam wiersze i teksty piosenek, rysowałam i 
malowałam, sama szyłam sobie stroje, więc po prostu przenosiłam to wszystko 
na zajęcia. Do tego piękna pogoda, plaŜe, słońce, leniwe opowieści „ z Ŝycia 
wzięte” – naprawdę nigdy nie było problemów z dyscypliną. Dziewczyny same 
dbały o to, Ŝeby nikt do naszej grupy nie miał się o co przyczepić. Ale problem 
przyszedł z całkiem innej, nieoczekiwanej strony, koleŜanek nauczycielek. 

         Prowodyrka wszystkiego, nauczycielka klas początkowych w ostatniej 
mojej szkole, nazwijmy ją Zosią, na kolonii w GiŜycku wychowawczyni 
najmłodszych dziewczynek, pięknie grała na gitarze, więc miałyśmy z nią stały 
kontakt. Robiłyśmy przedstawienia bajek dla najmłodszej grupy, a ona często 
akompaniowała naszym piosenkom, które układałyśmy razem do tych 
przedstawień. Poza tym Zosia prowadziła „kasę” – zbierała składki na 
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wycieczki, przechowywała pieniądze dzieci, wypłacała im w razie potrzeby, gdy 
szły do sklepu. Kasa mieściła się w duŜej blaszanej puszce i zdarzało się, iŜ 
czasami puszka zostawała bez opieki, gdy Zosia na chwilę odchodziła od dzieci. 

         Pewnego dnia zauwaŜyłam, Ŝe moje koleŜanki nauczycielki zachowują się 
wobec mnie dziwnie. Unikały mojego wzroku, nie kontynuowały rozmów w 
mojej obecności, unikały bezpośrednich rozmów ze mną. Wyczułam to od razu 
ale nie miałam specjalnego powodu, Ŝeby się tym przejmować; z nikim nie 
miałam konfliktu i oczywiście niczego na sumieniu no i byłam bardzo naiwna 
sądząc, Ŝe mogę z tych powodów spać spokojnie. 

         Po kilku dniach jednak sytuacja tak nabrzmiała, Ŝe zaŜądałam wyjaśnień. 
Usłyszałam w odpowiedzi, Ŝe kadra koleŜeńska uwaŜa iŜ ukradłam pieniądze z 
puszki, którą chwilowo zostawiono w sypialni najstarszych dziewcząt. Po 
stronie argumentów wymieniono fakt, Ŝe moje dochody kontrolowała Opieka 
Społeczna i część z nich przekazywano jako alimenty na rzecz matki i siostry 
(ojciec ich nie płacił, a ja pracowałam) oraz moją reakcję na oskarŜenie, 
nieadekwatną do sytuacji. 

         Tu muszę wyjaśnić, Ŝe ja w sytuacjach stresowych reagowałam 
nieprzewidywalnie – co wytoczono tu jako argument. Na pogrzebie ojca 
dusiłam się ze śmiechu (choć bardzo go przeŜyłam), w szkole, gdy byłam zła na 
dzieciaki, mówiłam cicho, prawie szeptem (co powodowało, ze nie miałam 
problemów z dyscypliną), w stresie nieruchomiałam i traciłam jakiekolwiek 
odczucia, byłam zimna, kamienna i opanowana. Kiedy więc usłyszałam, Ŝe mają 
mnie za złodziejkę, nic nie powiedziałam, nie oburzyłam się; po prostu wyszłam 
i postanowiłam się utopić. Miesiąc wcześniej przeŜyłam sercowy zawód, gdy 
mój ukochany na moich oczach przespał się z niejaką Tańką, tuŜ po tym, jak 
poręczyłam za niego (w postępowaniu sądowym o zabójstwo, jako 
przedstawiciel organizacji ZMS). Od tamtej pory czułam się kamieniem na 
drodze wszystkich przechodniów, a moje reakcje dalekie były od przewidywań. 
Wcześniej naiwnie Ŝywiołowa, otwarta na otoczenie, skamieniałam; nieporadnie 
próbowałam odnaleźć swoją drogę wśród filozoficznych doktryn, 
intelektualnych wygibasów i wszelkich dostępnych lektur. Ale w tym 
momencie, w GiŜycku, zrezygnowałam z poszukiwań intelektualnych i 
postanowiłam zakończyć Ŝycie, z którym nie dawałam sobie rady. Uznałam, Ŝe 
moje ulubione doktryny filozoficzne, a zwłaszcza egzystencjalizm, nie dają 
odpowiedzi na pytanie: co robić, gdy się jest ostatecznie upokorzonym i nie ma 
się pola manewru. W GiŜycku zabić się było łatwo. Nasz ośrodek mieścił się tuŜ 
przy porcie jachtowym i starczyło dojść najdalej jak się da wśród drewnianych 
pomostów i tam właśnie zaczynała się głębia. 

         Uratowano mnie (a przy okazji nauczyłam się pływać). PrzeŜyłam jakoś 
do końca obozu, potem wróciłam 1 września do szkoły, w której miałam 
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zastępstwo i tam dowiedziałam się, Ŝe juŜ nie jestem podejrzana o kradzieŜ, 
bowiem prawdziwa sprawczyni została złapana na gorącym uczynku w 
autokarze, w drodze powrotnej, gdy penetrowała torebkę pani Zosi, 
wychowawczyni. 

         Oczywiście nikt mnie nie przeprosił. KoleŜanki uznały, Ŝe to ja ponoszę 
winę za podejrzenia, które mnie dotknęły, z dwóch powodów: po pierwsze 
byłam w jakiś nieuchwytny sposób inna, niŜ wszyscy normalni ludzie, po drugie 
reagowałam na oskarŜenie w dziwaczny sposób: zamiast się oburzyć, ryknąć 
silnym głosem, moŜliwe Ŝe rzucić się na oskarŜycielki z pięściami, nie 
powiedziałam nic; poszłam sobie spokojniutko na koniec molo i skoczyłam na 
głęboką wodę. Zapomniałam dodać, Ŝe miałam wieczorny dyŜur przy 
odtwarzaczu, nadającym muzykę z płyt na system głośników w porcie i akurat 
płyta się zacięła na mojej ukochanej melodii (pozwólcie Ŝe ukryję na której), co 
uruchomiło poszukiwania i sprawiło iŜ wybawiono mnie od wielogodzinnego 
trzymania się drewnianych podpór mola i w konsekwencji uratowało mi Ŝycie. 

         To był czas, w którym uznałam, Ŝe coś chroni mnie bardziej, niŜ sama 
bym chciała i potrafiła. Z pierwszej próby samobójczej uratował mnie kolejarz z 
nieistniejącej juŜ stacji Warszawa Główna, z drugiej dozorca-ratownik z 
GiŜycka. Potem juŜ zbyt bardzo bałam się śmierci, Ŝeby próbować kolejny raz. 

         Jednak elementy Ŝyciorysu człowieka powtarzają się, jak echo chichotu w 
kiepskiej komedii. Wiele lat później starsza sąsiadka z działki, moja 
przyjaciółka, osoba ze wszech miar zasłuŜona bohatersko w czasie wojny i 
okupacji, ulegająca wszak starczej demencji, oskarŜyła mnie o kradzieŜ jej 
klejnotów, a nikt z otoczenia nie stanął po mojej stronie. Po jej śmierci okazało 
się, iŜ klejnoty znalazły się w poduszce poniewierającej się na werandzie domku 
letniskowego. Prawdopodobnie oglądała je i gdy ktoś obcy pojawił się w 
bramie, szybko upchnęła je do poduszki, na której siadywała, a potem 
zapomniała o tym. Odkryto to później, w czasie remontu domu, gdy z rozlazłego 
starego, werandowego kredensu wyciągnięto ową poduszkę, na której zwykła 
siadywać. Gdybym wierzyła w karmę, moŜe by mnie ten zbieg okoliczności 
zastanowił, ale tak czy siak, nie oddał mi nikt sprawiedliwości. Tyle, Ŝe to juŜ 
wtedy tak bardzo nie bolało. 

         Uodporniając się na poszczególne rodzaje opresji zaznawanych od ludzi, 
bynajmniej nie zyskiwałam profitów dla mojej duszy, przeciwnie, traciłam coś 
nieokreślonego, co wiąŜe się jednak z ufnością wobec świata. Nie rozwijałam 
się więc duchowo, a przeciwnie karlałam, a zbliznowacenia pokrywające 
powierzchnię mojej duszy utwardzały ją, odbierały delikatność i duŜą część 
współczucia dla innych. W procesie socjalizacji traciłam swoje wewnętrzne 
dziecko, czułe na cudzą krzywdę — wiedziałam juŜ, jak łatwo moŜna 
manipulować otoczeniem, jak bardzo oszukiwać, ukrywając swoje prawdziwe 
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emocje i przyprawiając sobie zewnętrzne objawy uczuć akceptowanych i 
uznanych przez otoczenie. OskarŜona o złodziejstwo, łatwo mogłam pozbyć się 
tego oskarŜenia. Starczyło narobić wrzasku, bić się w piersi i przysięgać na 
wszystkie świętości, Ŝe to nie ja, pałać tak wielkim oburzeniem, Ŝe 
usprawiedliwiono by nawet posunięcie się do rękoczynów. Miałam zaprawę 
teatralną, potrafiłam mdleć i padać na ziemię, nie robiąc sobie Ŝadnej krzywdy, 
potrafiłam odgrywać dramatyczne sceny, ale nie chciałam lub moŜe nie 
umiałam korzystać z tego arsenału w sprawach dotykających mnie osobiście. 
Oddzielałam wówczas sztukę od Ŝycia. W walce pozorów przegranym był i jest 
zawsze ten, kto nie umie lub nie chce posługiwać się nimi, a więc ten, czyje 
reakcje odbiegają od przyjętego standardu. Na pogrzebie trzeba płakać, na 
weselu cieszyć się, przyjaciółkę pocieszać, wroga opluwać. Na moich oczach, w 
ciągu siedemdziesięciu paru lat mojego Ŝycia, te ludzkie reakcje stały się jeszcze 
bardziej teatralne i standardowo przejaskrawione. Stworzyły kanon społecznych 
zachowań. 
         Zastanawiam się, czy stąd nie bierze się mój krytycyzm wobec pewnych 
tekstów, czy prezentowanych poglądów. Bowiem jedynym zyskiem z moich 
problemów stała się intuicyjna umiejętność rozpoznawania fałszywych tonów w 
mowie i w piśmie, co wydaje się być zaprzeczeniem duchowości. To, Ŝe stroi się 
ona bardzo często w fałszywe piórka, rzadko spotyka się z rozpoznaniem. 
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Katarzyna Urbanowicz 
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komentarze 
1. szkoda czasu... • autor: grzegorzak2015-02-05 23:12:57 
szkoda czasu 

Popraw     Usuń 
2. szkoda czasu... • autor: grzegorzak2015-02-05 23:13:00 
szkoda czasu 

Popraw     Usuń 

 
3. Nie rozumiem • autor: sceptyk (Radek)2015-02-05 23:55:23 
Dlaczego "intuicyjna umiejętność rozpoznawania fałszywych tonów w mowie i 
w piśmie" miałaby być "zaprzeczeniem duchowości"? To duŜy dar, choć często 
utrudniający "obdarowanemu" Ŝycie.  

Popraw     Usuń 

 
4. Sceptyku • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-06 08:09:51 
Masz rację w teorii. Praktycznie rozpoznanie fałszywych tonów pociąga liczne 
działania przeciwko rozpoznającemu. W Ŝyciu prywatnym nie muszę ujawniać 
swojego rozpoznania, w Ŝyciu słuŜbowym (kiedyś) i w swoich tekstach 
(obecnie) nie kryję tego i spotykam się ze zmasowanym atakiem obrońców 
"duchowości". Zazwyczaj nie dyskutują merytorycznie z moim "rozpoznaniem" 
(staram się uzasadniać swoje twierdzenia) za to wybuchają wielkim oburzeniem 
za szarganie świętości. (np. Osho, Megre itp). Bierze się to stąd, iŜ wiele osób 
zainteresowanych duchowością podchodzi do wszystkiego bezkrytycznie, wręcz 
nie chce patrzeć rozsądnie, wiara i idee przesłania im świat.  

Popraw     Usuń 
4. To nie zawsze jest naiwny entuzjazm • autor: sceptyk (Radek)2015-02-06 
12:39:19 
To bywa teŜ zwykła hipokryzja. I wiem, z doświadczenia, Ŝe moŜna dostać za to 
po głowie. Jestem właśnie w trakcie przepracowywania takiej sytuacji. Ale to, 
co nazywasz duchowością właściwie nią nie jest. Perfuma o zapach róŜy nie jest 
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jeszcze róŜą, Ŝe pozwolę sobie na banalne porównanie. Duchowość chyba boli, 
nie tylko, ale równieŜ. Poza tym - myślę, Ŝe tu, na Tarace, niejedna osoba nie 
tylko zgadza się z wieloma Twoimi opiniami, ale cieszy się z tego, Ŝe gdzieś są 
teŜ inni, którzy nie dają się nabrać, których wraŜliwość jest moŜe nieufna, ale 
nie jest na pokaz. To wspaniałe odkryć, Ŝe gdzieś w kosmosie Ŝyją ludzie...  
4. Trzeba mieć niemałą... • autor: Michał Mazur2015-02-06 20:18:20 
Trzeba mieć niemałą odwagę cywilną by przyznać się do prób samobójczych. W 
sumie nawet przyznanie się do depresji jest "złe" zwłaszcza w epoce na siłę 
wciśniętego z zachodu do Polski "Keep smiling". Natomiast teatralizm, 
sztuczność zachowań były cechą kultury polskiej chyba od zawsze (po raz 
pierwszy opisują je XVI i XVII-wieczne źródła podróŜników zachodnich) - i 
jako takie od zawsze mnie wkurzały. Od małego wiedziałem Ŝe się z czymś 
takim identyfikować nie będę. 
Nie umiałem dostosować się do nich. Od niektórych znajomych, ba, nawet od 
Matki słyszałem czasem "...bo to tak trzeba grać czasem", moja odpowiedź była 
zawsze "Ale ja nie będę grać!". Pewnie dlatego "system" mnie w końcu 
"wypluł" albo raczej wydalił nie mogąc przetrawić - na emigrację. I dobrze, bo 
tak bym się pewnie dłuŜej męczył w którymś z poprzednich miejsc pracy, w 
skostniałej strukturze i formach.. 
 Zresztą maski i tak spadają: gdy człowieka dopada choroba (przez to rozumiem 
takŜe np. depresje), starość, albo gdy po prostu poziom tłumienia tego 
wszystkiego w sobie zostanie przekroczony (wówczas mamy do czynienia z 
mega destrukcyjnym efektem "przerwanej tamy"). I koniec końców moŜe wyjść 
jeszcze gorzej. Więc po co? 

Popraw     Usuń 
5. @Michał Mazur • autor: sceptyk (Radek)2015-02-06 20:39:05 
Myślę, Ŝe więcej osób, niŜ byśmy przypuszczali, ma na swoim koncie próby 
samobójcze. W końcu, jak to ujął Marek Hłasko, co cytuję Ŝartobliwie, ale 
pewnie i niedokładnie, bo z pamięci: "Samobójstwo - jedyna rzecz, o jakiej 
moŜe myśleć uczciwy człowiek". 

Popraw     Usuń 
6. W mojej rodzinie... • autor: Maria Poziomska2015-02-15 11:53:30 
W mojej rodzinie hierarchia wykroczeń teŜ była inna niŜ powszechnie przyjęta. 
Za najgorszą rzecz pod słońcem uchodziło kłamstwo. Gdy nawet w zabawie, 
inne dzieci zarzucały mi, Ŝe kłamię, dostawałam cholery. Podobnie rzecz się 
miała, gdy byłam juŜ dorosła i w sumie tak zostało do dziś. Czuję wręcz 
fizyczne obrzydzenie, gdy widzę osobę, która kłamie. A gdy ktoś podejrzewa 
mnie o kłamstwo, wstępuje we mnie diabeł. Była to dla mnie sprawa honoru, 
czego wiele osób niestety często kompletnie nie rozumiało. 

Popraw     Usuń 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 76) 

Jak zapisałam się do ZMS (Związku MłodzieŜy Socjalistycznej) 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 10135 razy, od 2014-11-14 
 

Pod poprzednim odcinkiem znalazł się czyjś lakoniczny komentarz: „Szkoda 
czasu”. Tak, wielokrotnie zastanawiałam się i zastanawiam, czy nie szkoda 
czasu na wspominki z czasów dawno i słusznie minionych. Jednak ilekroć 
czytam w prasie lub w internecie wypowiedzi młodych ludzi (tylko czasem 
nieco młodszych ode mnie) przyswajające sobie bzdurne opowieści o latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku, jako o czasie, gdy 
wszystko było zabronione (np. bilard), a za kaŜdym rogiem czyhał 
funkcjonariusz słuŜb, i z tego powodu wyobraŜający sobie, Ŝe Ŝyliśmy w 
więzieniu; bierni, stłamszeni (oprócz oczywiście ikon opozycji juŜ od dziecka 
przemycających ulotki w pieluchach), odnawia się przekonanie, iŜ trzeba 
pokazać, Ŝe byliśmy takimi samymi ludźmi, jak Wy, dzisiejsi młodzi. śe trochę 
inaczej rozumieliśmy patriotyzm, Ŝe w inny sposób staraliśmy się naprawiać 
naszą rzeczywistość, choć wiedzieliśmy mniej (nie było internetu, telefonów 
komórkowych, długopisów; liczyliśmy jeszcze na liczydłach i pisaliśmy ręcznie 
przez kalkę fioletowymi ołówkami oraz stalówkami z krzyŜykiem lub z 
łezką, psychologia była burŜuazyjną nauką), co nie oznacza, Ŝe byliśmy 
prymitywami, którzy ledwo wychynęli z jaskini. Zjawiska społeczne były 
identyczne jak dziś: molestowanie seksualne, przemoc, mobbing, i nawet 
czasem nieśmiało próbowano z nimi walczyć (np. pod hasłem poprawić stosunki 
międzyludzkie w zakładach pracy). Nie mówiono tak głośno, jak obecnie o 
pojedynczych przypadkach, ale te wszyscy doskonale znali z własnego 
doświadczenia i nie trzeba było cudzych przykładów. 

         Moją idee fixe we wczesnej młodości była idea równości wszystkich ludzi. 
Choć z własnego doświadczenia wiedziałam, jak bardzo powszechna jest 
nierówność uwaŜałam, Ŝe swoim działaniem jesteśmy w stanie to zmienić. 
Opowieści mamy z czasów sprzed wojny pokazywały mi, jak bardzo ta 
nierówność była zakorzeniona w mentalności społecznej i uwaŜałam, Ŝe dobrą 
stroną nowych czasów jest właśnie powszechne zrównanie społeczne. 

         Kiedy przeniosłam się ze studiów dziennych na zaoczne, rozpoczęłam 
pracę w bardzo szacownej instytucji – Bibliotece Narodowej, jeszcze w jej starej 
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siedzibie, na Hankiewicza. Zatrudniono mnie na stanowisku pomocy 
magazyniera, bardzo podrzędnym, ale dla mnie ciekawym, poniewaŜ pozwalało 
na kontakt z ksiąŜkami, wieloma zresztą, takŜe nie dopuszczonymi do 
powszechnego obiegu. Naukowcy musieli starać się o specjalne zezwolenia na 
dostęp do niektórych „nieprawomyślnych” druków, ja zaś, zwykła dziewczyna, 
mogłam zanurzać się w nich do woli. Sterty tych ksiąŜek przynoszono mi z 
magazynów, a moim zadaniem było sporządzanie ich listy, pakowanie w paczki 
i szykowanie partii do wysyłki do introligatorni, do oprawy. Większość była 
nieinteresująca, jakieś zeszyty groszowych kryminałów czy westernów, 
kilkadziesiąt tomików Karola Maya o Winnetou, i tym podobnych, ale trafiały 
się prawdziwe perły, a ja zawsze mogłam gdzieś się zaszyć i przeczytać to, co 
mnie interesowało. 

Szybko nawiązałam kontakt z grupą młodych ludzi, z którymi robiliśmy kabaret. 
Były to osoby, które ogromnie wpłynęły na moją orientację w świecie, światłe i 
wykształcone, z tytułami doktorskimi, niektóre z nich potem zrobiły karierę w 
dziennikarstwie literackim. Czułam się takim terminatorem wśród nich i do dziś 
wiele ze swoich przekonań im zawdzięczam, choć gdy zmieniłam pracę, 
wyszłam za mąŜ i wyjechałam z Warszawy, nasze kontakty urwały się 
bezpowrotnie. 

Wszyscy podzielaliśmy przekonanie o naturalnej równości ludzi, choć wokół 
siebie mieliśmy pełno przykładów na jej brak. Kadra Biblioteki składała się z 
wielu osób, przedwojennych fachowców, którzy na kaŜdym kroku 
demonstrowali swoją wyŜszość wobec fizycznych pracowników obsługi: 
sprzątaczek, herbaciarek itp. Pewien docent przechodząc korytarzem potrafił 
złośliwie kopnąć wiadro sprzątaczce i z uciechą chichotać, gdy ponownie 
musiała zbierać ścierką wodę z podłogi (nie było wówczas MOPów i innych 
takich, podłogi myło się na klęczkach). Inny profesor na znak pogardy nie 
pozwalał wchodzić do pokoju herbaciarce, dziewczynie w nieślubnej ciąŜy. 
Dźwigała na tacy cięŜki, dziesięciolitrowy czajnik z wodą i litrowy czajniczek z 
esencją. Zazwyczaj wchodziła do pokoju, stawiała tacę na którymś biurku i 
nalewała herbatę do przygotowanych wcześniej kubków. Ów profesor (a w ślad 
za nim i inne osoby, niŜej postawione w hierarchii) okazywały dziewczynie 
swoją pogardę poprzez nakaz pozostawienia tacy na ziemi przed drzwiami, 
zastukanie i oczekiwanie, aŜ osoby te same sobie naleją herbatę i odstawią 
czajnik pod drzwi. Problem polegał na tym, Ŝe cięŜarnej dziewczynie łatwiej 
było postawić tacę na biurku niŜ schylać się do podłogi, a potem stamtąd ją 
podnosić. Poza tym działało pogardliwe nie wpuszczanie „na pokoje”. 

Kpili śmy z tego w naszym kabarecie, ale niewiele to dało. Raz czy dwa razy 
urządziłam demonstrację chodząc z tą dziewczyną i pomagając nosić jej czajniki 
i bezpardonowo wchodząc do pokojów, ale mój przełoŜony zwrócił mi uwagę, 
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Ŝe zamiast wykonywać swoje obowiązki, biorę się za cudzą pracę, co w Ŝadnym 
wypadku nie moŜe być tolerowane. 

Postanowiłam więc zapisać się do ZMS i w majestacie organizacji walczyć z 
dyskryminacją, co oczywiście natychmiast odniosło skutek i herbaciarka do 
czasu porodu miała juŜ spokój. 

Dla mnie to zapisanie się miało niedobre skutki. Szybko prysło przekonanie, Ŝe 
pod parasolem organizacji mogę zmieniać świat, bo okazało się iŜ większość 
rzeczy organizacja robi na pokaz, nie próbując zawalczyć o sprawy istotne. Ja 
szybko podpadłam jej władzom, bo kiedyś z koleŜanką urządziłyśmy sobie 
wyścigi wózków bibliotecznych. Wracałyśmy z pustymi wózkami w budynku 
zwanym „okrąglakiem” i rozpędziłyśmy się jeŜdŜąc w kółko po okrągłym 
korytarzu. Mimo pełnoletniości byłam jeszcze dzieckiem, a moja nieco starsza 
koleŜanka takŜe miała naturę trzpiotki, no i stało się. Doszło do małej katastrofy, 
w której nam nic się nie stało, ale zostały uszkodzone wózki. Skończyło się 
naganą organizacyjną i całą aferą. W Ŝyciu osobistym skutki tego były teŜ 
Ŝałosne – mój Dziadek dowiedziawszy się iŜ „splamiłam się „słuŜbą reŜimowi” 
uroczyście wykluczył mnie z rodziny i zakazał pokazywania się na oczy. Odtąd 
aŜ do śmierci Dziadka spotykałam się z Babcią potajemnie, w piwnicy jej bloku. 
W dodatku informacja o tym, Ŝe byłam członkiem ZMS wędrowała za mną od 
zakładu pracy do zakładu i w kolejnych miejscach musiałam zapisywać się do 
koła ZMS. Z Ŝadnej organizacji w tamtych czasach nikt nie ośmielił się wypisać, 
nie wiem nawet czy w ogóle było to moŜliwe. Ciągnął się więc ten ogon za mną 
aŜ skończyłam 35 lat i automatycznie przestałam być młodzieŜą. 

Dzielę się z Wami moim hakiem w Ŝyciorysie nie dlatego, Ŝeby gloryfikować tę 
lub inne organizacje tamtych czasów. Wszystkie one zawierały ideologiczne 
jądro, cała reszta była uwaŜana za dodatek. Nawet harcerstwo miało bowiem 
swoje ciemne ideologicznie strony. Jednak dla ludzi, którzy w nich się znaleźli, 
nie koniecznie ten ideologiczny trzon coś znaczył. Był tak powszechny, jak 
dzisiejsze reklamy i wszyscy puszczali go mimo uszu, jak ja obecnie, zmuszona 
do wysłuchiwania reklamowych bzdur w przewie interesującego mnie programu 
telewizyjnego. 

Czasami zresztą, my młodzi, braliśmy udział w rozmaitego rodzaju 
demonstracjach (np. pod hasłem Nigdy więcej wojny, Ręce precz od Wietnamu, 
Kuby albo innego miejsca, czy innym niezbyt kontrowersyjnym) z własnej woli 
lub z przymusu jawnego albo zawoalowanego; podpisywaliśmy jakieś petycje, 
raczej nie z świadomej woli, ale dla świętego spokoju (bo po co ktoś kiedyś ma 
się nas czepiać). Dokładnie tak samo i dziś robi młodzieŜ, moŜe tylko w tym 
więcej jest spontaniczności i przemyśleń, ale nie upierałabym się, jak wiele 
więcej. Deklarując pewne poglądy lub przebywając w pewnych środowiskach, 
pewne rzeczy wypada, czy naleŜy robić, identycznie jak wówczas, choć wtedy 
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Ŝadne deklaracje nie były potrzebne – z załoŜenia wynikało, Ŝe musisz mieć 
jedynie słuszne poglądy. 
Jest jeszcze jedna róŜnica między demonstracjami i podpisywaniem ówczesnych 
petycji, a dzisiejszymi. Tamte zawsze dotyczyły spraw zbiorowych, uznanych za 
waŜne, obecne często zajmują się przypadkami jednostkowymi, 
indywidualnymi. Często reagujemy więc bardziej na samego człowieka, niŜ na 
ideę – i w tym tkwi nadzieja dla nas wszystkich. Jednostka jest więcej widoczna, 
choć czasem przybiera to niezbyt zachęcający kształt. Jedno od tamtych, 
słusznie minionych czasów się nie zmieniło – oddziaływanie owych 
demonstracji i petycji jest nikłe, trwa do następnego przedsięwzięcia. Na 
palcach jednej ręki moŜna policzyć te, które odniosły skutek. 

 

Katarzyna Urbanowicz 

Pisz nowy odcinek » 
 

komentarze 
1. "(...) okazało się,... • autor: esther19802015-02-17 10:29:49 
"(...) okazało się, iŜ większość rzeczy organizacja robi na pokaz, nie próbując 
zawalczyć o sprawy istotne." 
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Nie dziwi mnie to zupełnie, bo jak sadzę ZMS był dla wielu jedynie trampoliną 
do dalszej partyjnej juŜ kariery. 

  

Przepraszam za ten zgryźliwy nieco komentarz - mimo tego, Ŝe czasem nie 
zgadzam  
się z Pani poglądami, a nawet przeciwko nim jakoś wewnętrznie "buntuję", to 
uwielbiam czytać Pani teksty w Tarace. TakŜe (a moŜe zwłaszcza) te 
wspomnieniowe. Pisze Pani bardzo barwnie i ciekawie. 

Popraw     Usuń 
2. Rozumiem • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-17 10:49:12 
Rozumiem nie zgadzanie się z moimi poglądami, ale doceniam próbę ich 
zrozumienia. Zgryźliwość ja takŜe sobie cenię. Więc moŜe dodam nieco 
zgryźliwie: Czy obecne partie polityczne i ich młodzieŜówki są inne? 
Karierowiczostwo jest zjawiskiem nieznanym lub wyjątkowym? Oczywiście, Ŝe 
nie. KaŜdą organizację tworzą ludzie, a ci są podobni. Najpierw entuzjazm, 
potem ochłodzenie, na końcu trwanie dla wygody albo z inercji. Podobnie jak w 
kaŜdych związkach międzyludzkich (z małŜeńskimi na czele). Tylko mody 
trochę się zmieniają, ale nie mają one istotnego wpływu na przebieg historii 
organizacji. 

Popraw     Usuń 
. Przedwojenni profesorowie • autor: Przemysław Kapałka2015-02-18 
21:47:44 
Jest tu niepochlebna opinia o przedwojennych profesorach. To wbrew 
panującym trendom, które kaŜą w nich widzieć wymarłych przedstawicieli 
lepszego świata. Ale ja juŜ od dawna miałem podejrzenia co do tego 
przedwojennego lepszego świata. W końcu rewolucja październikowa i 
zwycięski pochód socjalizmu nie wzięły się z niczego. Coś w tym starym 
świecie musiało mocno zgrzytać. 

Popraw     Usuń 
4. Generalizacja • autor: esther19802015-02-19 11:50:16 
A ja myślę, Ŝe to przesadna generalizacja. Przedwojenny profesor mógł jako 
człowiek byc bucem, a mógł teŜ być wraŜliwym człowiekiem - wykształcenie 
niekoniecznie ma z tym wiele wspólnego. Ja z kolei słyszałam wiele przekazów 
świadczących na korzyść międzywojennych pracowników naukowych.  
5. Nie chciałam generalizować • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-02-19 
12:45:12 
Nie chciałam generalizować, jednak tak się składało, Ŝe pewne środowiska 
inteligenckie tak bardzo zasklepiały się w swojej fachowości, Ŝe nie zauwaŜały 
tego iŜ ich świat przeminął. Akurat bibliotekoznawstwo było dziedziną która nie 
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miała wiele wspólnego z Ŝyciem. Prawdą jednak jest takŜe (co znam ze swojej 
rodziny), Ŝe osoby gorzej wykształcone, kobiety, słuŜba, robotnicy, wieśniacy, 
nie były traktowane równorzędnie z resztą. Oczywiście od kultury osobistej i 
taktu zaleŜało czy i na ile to poczucie wyŜszości okazywano. Ja jako 
dziewczyna z rozwiedzionej rodziny, z niedokończonymi studiami, w dodatku 
biedna jak mysz kościelna z takim lekcewaŜeniem spotykałam się na tyle często, 
Ŝe swoim idee fixe uczyniłam dąŜenie do powszechnej równości. To między 
innymi wielu podobnych do mnie ludzi, a takŜe inteligentów w pierwszym 
pokoleniu, czy osoby które z powodu wojny wykształcenia takiego nie zdobyły, 
kierowało ku komunistom z powodu właśnie głoszonej równości. Moja mama, 
wychowana w sierocińcu, a potem nauczycielka w nim przed wojną, stykała się 
często z takim lekcewaŜącym traktowaniem (pozostałością jest uŜywane jeszcze 
do niedawna przez starszych lekarzy zwracanie się do kogoś w trzeciej osobie 
("niech wstanie, niech się rozbierze, niech postawi") ale tak zwracano się często 
w okresie powojennym do osób z pozycją zrównaną z pozycją słuŜby. Nie 
zmieniło się to całkowicie - tylko Ŝe obecnie linia lekcewaŜenia biegnie po 
granicy posiadania pieniędzy lub siły fizycznej - choć i tak zmieniło się duŜo, 
zawsze istnieje nierówne traktowanie ludzi. 
6. "niech się..."  • autor: Roman Fierfas2015-02-28 16:46:19 
... takie szybkie skojarzenie, z lekko czarniawym zabarwieniem: 
https://www.youtube.com/watch?v=PCAPC7K_gJo 
wspomnienia i tęsknoty za "lepszą, przedwojenną" są jak najbardziej 
współczesną ideolo, którą świetnie piętnuje Jan Sowa w wielu miejscach, a 
chyba najlepiej w swoim "Fantomowym ciele króla", które napisane jest 
niezwykle barwnie i pstrokato, upstrzone słownictwem od którego moŜna 
zatonąć w przypisach. być moŜe właśnie w przewrotny sposób to teŜ jest kpina z 
tej arystokratycznej maniery intelektualnej śmietanki, być moŜe jest to zupełnie 
nieświadoma ilustracja tejŜe. tym więcej okazji do złośliwienia się i pokpiwania 
:) 

Popraw     Usuń 

 
7. doczytane na szybko: • autor: Roman Fierfas2015-02-28 17:49:19 
doczytane na szybko (Sowa): 
 
"Teraz cała kwestia zasadnicza, czyli miejsce i wartość psychoanalizy w teorii 
krytycznej: w mojej ksiąŜce jest jej dość duŜo i cały jeden rozdział opiera się w 
całości na aparaturze Lacana. Świadomie jednak i celowo uŜywam jej w sposób 
zupełnie inny niŜ ten, o który chodzi Tobie – zaprojektowanie i opisanie 
radykalnej zmiany, rewolucji. Do tego psychoanaliza zupełnie się nie nadaje i 
przyznam rację kaŜdemu, kto to powie, niezaleŜnie z jak bardzo 
konserwatywnych pozycji wypowiedziana będzie ta krytyka (jak np. tezy 
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Dawida Matuszka, który mówił o tym na konferencji o Marksie w Pobierowie 
we wrześniu zeszłego roku). O ile jednak psychoanaliza nie nadaje się do 
projektowania rewolucji i lepszego świata, o tyle jest świetna w opisywaniu 
świata obecnie istniejącego i tłumaczeniu, dlaczego się w nim znaleźliśmy. W 
taki i tylko taki sposób wykorzystuję psychoanalizę w mojej ksiąŜce – do opisu 
szczególnego rodzaju kateksji, jakiemu poddany został porządek szlacheckiej 
Rzeczypospolitej po jej upadku i wynikających z tego obsadzenia zjawisk oraz 
procesów (przede wszystkim nostalgia, która okazuje się równieŜ bardzo istotna 
w kontekście postkolonialnym pod koniec ksiąŜki). To, Ŝe Lacanem nie da się 
pomyśleć rewolucji, a nawet gorzej, Ŝe z Lacana wynika niemoŜliwość 
rewolucji, zupełnie mnie nie interesuje. Nie przejmuję się tym w najmniejszym 
stopniu, poniewaŜ robię z Lacanem to samo, co on zrobił z algebrą i topologią – 
wykorzystuję trochę elementów z jego systemu, Ŝeby zbudować kilka 
przydatnych dla mnie figur i nie dbam szczególnie o spektrum konsekwencji, 
jakie zabieg ten wywoła na polu dyskursu, z których te elementy są 
zapoŜyczone. A więc profanuj ę Lacana w sensie, o jaki chodzi Agambenowi: 
traktuj ę go jak dziecko patyk, który jest świetnym narzędziem, Ŝeby trochę 
pobełtać kałuŜę (w tym wypadku bagienko polskiej nostalgii). A Ŝe z tego 
patyka nie da się zrobić procy? CóŜ, kto by się tym przejmował!? W lesie 
jest duŜo innych patyków i płakać moŜe nad tym tylko ktoś, kto ma mało 
wyobraźni i postanowił całe Ŝycie bawić się jednym patykiem." 
 
http://www.praktykateoretyczna.pl/jan-sowa-krystian-szadkowski-wielki-inny-
istnieje-to-my-nim-jestesmy/ 

Popraw     Usuń 
8. O co walczy młodzieŜ? • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2015-03-17 
09:09:22 
http://blog-n-roll.pl/pl/cz%C5%82owiek-i-funkcjonariusz#.VQfBIc2alz0 
 
Moja Mama wspomina PRL jak najgorzej, choć nie wiodło jej się znowu tak 
strasznie źle, jak Pani. Pochodzi z dobrej rodziny, Ojciec Jej to był muzykolog z 
ogromnym autorytetem naukowym, Mama Jej - genialny umysł i słuch 
absolutny. Ogląda te filmy Barei i mówi, Ŝe są bardzo śmieszne, ale Ŝe to 
wszystko nie wyglądało tak fajnie i tak miło. "One są za ciepłe" - mówi - "PRL 
był zimny". 
 
Co moŜna powiedzieć o kraju, w którym dziewczyna w ciąŜy, wchodząc do 
gabinetu ginekologa, słyszy z miejsca propozycje skrobanki? To jest właśnie ten 
powszedni, zimny PRL, o którym się zapomina. 

Popraw     Usuń 
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9. Propozycja skrobanki • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-03-17 09:43:14 
Na szczęście to, co usłyszała ta dziewczyna, nie świadczy o kraju tylko o 
ginekologu. Ta sama dziewczyna w czasach współczesnych zgłasza się na 
przykład do ginekologa poniewaŜ definitywnie juŜ przekwitła, celem usunięcia 
tzw. spirali. I dzieje się coś równie nieprzyjemnego. Lekarz wyrzuca za drzwi 
ową juŜ blisko sześćdziesięciolatkę wrzeszcząc na całą przychodnię o tym iŜ 
grzeszyła tyle lat a on nie ma zamiaru w ogóle mieć z kimś takim do czynienia. 
Jaką uciechę mieli pacjenci w tej przychodni wysiadujący pod drzwiami 
gabinetów, gdzie kaŜdy kogoś znał, bo to było małe miasteczko. Jednostkowych 
przykładów na kaŜdą generalizująca opinię moŜemy mieć mnóstwo! 
10. Twoja Mama • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-03-17 09:47:49 
A w ogóle Twoja Mama ma rację. PRL był zimny jak lód. I moŜe dlatego ludzie 
byli nieco cieplejsi, 
11. Zimny • autor: Przemysław Kapałka2015-03-17 13:23:24 
Jakoś nie przyszło mi do głowy nazwać PRLu zimnym. A przecieŜ jest to 
wspaniałe określenie. Był zimny. I ogólnie nieprzyjazny. 
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http://www.taraka.pl/czy_te_swiaty_kiedys 
 
14 marca 2015 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 77) 

Czy te światy kiedyś się spotkają? 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8826 razy, od 2015-01-08 
 

         Niedawno zostałam zaproszona na kolację do młodej pary mieszkającej na 
grodzonym osiedlu. Dla mnie powstała od razu pewna niewygoda: samochód 
tych, którzy mnie wieźli, nie mógł podjechać bezpośrednio pod blok (tfu, tfu, 
apartamentowiec), wysadzić mnie i odjechać. Zatrzymaliśmy się więc przed 
systemem furtek i schodków do nich prowadzących – konkretnie aby wejść do 
windy naleŜało pokonać ich trzy, plus wejście. Drzwi, jak zwykle w takich 
razach cięŜkie; dobrze, Ŝe był ktoś, kto przede mną je pchał, ja sama pewnie 
miałabym trudności. 

         Potem przywitanie i pierwszy rzut oka na mieszkanie. Wystrój 
standardowy: wielki płaski telewizor, rasowy, drogi kot i niewygodna kanapa. 
Zero rzeczy osobistych na widoku – ksiąŜek, papierów, gazet itp. Jeśli gdzieś 
były, to skrzętnie pochowane – być moŜe w pamięci komputera, albo w jakiejś 
chmurze. Na stole kolacja wprawdzie smaczna, ale bez odrobiny surówki, 
ogórka czy pomidora, czy jakichś warzyw. Gulasz i kartofle. Coca-cola i dobra, 
bardzo droga whisky. Kawy i herbaty brak. Kawę się pije rano w pracy, a któŜ w 
tym świecie piłby herbatę, jak ma pod nosem coca-colę! Babcia niestosownie 
ubrana w czarne jedwabne spodnie i kasak przetykany złotą nitką (tak się kiedyś 
chodziło na proszone kolacje) przywitana przez panią domu w wielkich 
kapciach z króliczymi uszami i bluzie z nadrukiem. 

         W telewizorze trwa mecz, rozmowa krąŜy wokół potknięć polityków i do 
nich się ogranicza. Tematy dawno juŜ przedyskutowane na FB w rozmaitych 
konfiguracjach, w telewizorach szły ze dwa tygodnie temu, jednak rozmówcy 
bardzo zaangaŜowani w problem świecącego nosa kandydata na prezydenta 
Dudy i faux pas urzędującego prezydenta w Japonii, który podobno wszedł na 
jakieś krzesło (czego nie widziałam). 

         Inna proszona kolacja w gronie ludzi mojego wieku lub niewiele 
młodszych, naukowców, niektórych jeszcze czynnych zawodowo. Taksówka 
podwiozła mnie pod same drzwi klatki schodowej peerelowskiego bloku, choć 
winda była dopiero z półpiętra, na które trzeba było wejść schodami. Zapewne 
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w całym pionie nikogo nie ma na wózku. Na szczęście permanentnie 
uszkodzony domofon tym razem działał i nie trzeba było dzwonić komórką do 
gospodarzy. Ten sam, jak poprzednio mój strój, był jak najbardziej stosowny. 
Gospodyni przygotowała wspaniałe potrawy, wygodne fotele okupowały dwie 
niesprawne osoby: ja i pewna pani profesor. Niestety, tematyka zawodowa gości 
była mi obca, jednak nikt się nią nie zajmował. Pani profesor brylowała w 
towarzystwie wypowiadając się na kaŜdy moŜliwy temat, począwszy od 
włoskiego bezwodnego ciasta na pierogi, na studentach i ich wiedzy ogólnej 
skończywszy. Mówiła interesująco, w myśli skrzętnie zapisałam przepis na 
pierogowe ciasto, niestety zdominowała cały wieczór. Najadłam się za 
wszystkie czasy, tylko próbując wszystkiego po trochu – ale Ŝal było nie 
spróbować. Jedynym, co jakoś mi przeszkadzało, był pusty środek pokoju. 
Wprawdzie stół przygotowano w systemie bufetowym, ale nikt nie poruszał się 
w tej pustej przestrzeni nakładając od razu pełne talerze, wskutek czego fotel 
pani profesor stał się katedrą, a reszta gości, łącznie z jej męŜem, usadowionych 
na przeciwko na kanapie, automatycznie stało się słuchaczami. Mój fotel, 
stojący z boku, pod ścianą, na strategicznym miejscu, bo przylegający do bufetu, 
jakoś odzwierciedlał moją rolę obserwatora. Myślę, Ŝe nie trzeba ustawień 
Hellingera, Ŝeby wyciągnąć wnioski co do sytuacji towarzyskiej i mentalnej 
uczestników kolacji (Dla uproszczenia pomijam inne osoby, których pozycja i 
rodzaj zajmowanych siedzisk, łącznie z gospodynią, takŜe miała swoje głębsze 
znaczenie. 

         Jeszcze inna kolacja, tym razem u mnie w domu, z młodymi ezoterykami. 
Ubrałam się swobodniej, w letnią sukienkę z indyjskiej  bawełny, Upiekłam 
jakieś droŜdŜówki z kapustą i soczewicą, zrobiłam dwie sałatki. Piliśmy co się 
trafiło: piwo, herbatę, kawę, kompot z mroŜonych winogron z mojej działki, 
wodę mineralną. To było pierwsze spotkanie, nie wiedziałam więc, czy 
ezoterycy piją alkohol, i nie przygotowałam się nań, ale skoro pili piwo, to 
pewnie wino teŜ by wypili. Na drugi raz się poprawię. Jeden z uczestników 
przyniósł torbę z misami tybetańskimi i miałam przyjemność doznania seansu 
uzdrawiającego. Nie wiem czy cokolwiek poprawił w moim zdrowiu, ale dał mi 
miłe wraŜenia i odpręŜenie. Niezwykłe to wraŜenie czuć dźwięki poprzez misy 
ustawione na swoim ciele. Ciekawe tylko, Ŝe pod koniec seansu miałam uczucie 
jakby opuszczało mnie coś nieprzyjemnego, powodując przejściowy ból w 
jednym z członów serdecznych palców prawej i lewej ręki i którymś z palców u 
stóp. Niestety, bóle mnie nie opuściły. 

         Rozmowa toczyła się wokół bardzo róŜnych tematów : Anastazja i 
Anastazjowcy, jakiś konkretny sen uczestnika i interpretacja postaci w nim 
występującej - trzynastoletniej dziewczynki w wieńcu z polnych kwiatów, 
trochę Ŝartów i powaŜnych rozwaŜań; poniewaŜ opowiadający siedział pod 
obrazem Izabeli Ołdak przedstawiającym symbol szczęścia: 



 496

 

 sugerowaliśmy mu iŜ sen był proroczy i miał pokazać jego wizytę u mnie oraz 
właśnie młodziutką, moŜliwe Ŝe rodzimowierczą Słowiankę, na którą powinien 
poczekać jeszcze parę lat. Rozmowa toczyła się takŜe wokół pewnych lektur, a 
takŜe wyczuwania śmierci, gdy pojawia się w pobliŜu (umieranie kogoś w 
jednym z wielu mieszkań w bloku). Było ciekawie i swobodnie, wszyscy 
wypowiadali się i wszyscy słuchali cudzych wypowiedzi. Ja wyniosłam z tej 
rozmowy oprócz miłych wraŜeń takŜe notatki o ksiąŜce, której warto poszukać i 
przeczytać. To spotkanie było zdecydowanie dla mnie najbardziej miłe, 
swobodne i interesujące, choć w niektórych sprawach mieliśmy inne zdanie (np 
o Anastazji i autorze ksiąŜek o niej). Po tym spotkaniu od jednej z uczestniczek 
dowiedziałam się teŜ o mnie czegoś ciekawego, wynikającego z usadowienia 
gości (i teŜ nie było konieczne do tego stosowanie ustawień Hellingera). 

         Czy te trzy światy, tak bardzo do siebie niepodobne, kiedyś się spotkają? 
Na moich oczach zmienia się wszystko, rozdrabnia, rozczłonkowuje, dzieli na 
kategorie. PRL przeorał świat przedwojenny, zrównał, przynajmniej pozornie 
ludzi. Awans kulturalny poprzez wykształcenie i stanowiska spowodował, Ŝe 
ludzie się wymieszali. Na weselach moŜna było spotkać róŜnych ludzi, ze wsi i 
z miast, na róŜnym stopniu kultury Ŝycia towarzyskiego i jakoś to było naturalne 
i nikogo nie raziło. Na studiach miało się kolegów i koleŜanki o róŜnym 
pochodzeniu, choć o zbliŜonych zainteresowaniach. Czasami powstawały 
zabawne sytuacje, które powtarzano jednak jak anegdotę. Ja sama miałam męŜa 
pochodzącego z innej grupy społecznej ale i tak nie miało to znaczenia przez 
wiele lat. Na samym początku naszego związku rodziny obu stron uwaŜały, Ŝe 
popełniliśmy mezalians. Moja mama – bo była Ŝoną inŜyniera (napominali mnie 
zawsze Ŝebym nie zapominała dodać magistra inŜyniera), rodzina męŜa, którego 
ojciec był podoficerem odznaczonym licznymi medalami za męstwo w czasie 
wojny – bo moi rodzice byli rozwiedzieni; mama po wojnie nie pracowała, nie 
naleŜała się jej więc renta chorobowa, do której trzeba było mieć 5 lat staŜu 
pracy po wojnie, a ojciec nie płacił alimentów, więc byliśmy biedni jak myszy 
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kościelne i pomagała nam okresowymi zasiłkami Opieka Społeczna. W ich 
oczach nie znaczyliśmy więc nic. My z męŜem śmialiśmy się z tego, i choć 
rodziny się nie znały i nie chciały poznać, dochodziło czasem do zabawnych 
sytuacji. Kiedyś, odwiedziła nas pewna ciotka, repatriantka ze Wschodu, 
przynosząc w spóźnionym prezencie ślubnym wielką, puchową poduchę. 
Otworzyłam drzwi i zobaczyłam potęŜną kobietę, ubraną po chłopsku z tą 
poduchą. Wiedziałam kim jest, ale ona nie odpowiedziała na moje powitanie 
tylko od progu załamała ręce. — CóŜeś ty za Ŝonę sobie wziął — zawołała do 
mojego męŜa od progu — takie chuchro, jak ona ci dziecko urodzi. Faktycznie 
jestem niewysoka, a waŜyłam wówczas czterdzieści parę kilo. Rok później 
byliśmy juŜ rodzicami bliźniąt. 

         Nie przeszkodziło to jednak, Ŝe w obu rodzinach rozmawialiśmy 
swobodnie na róŜne tematy i nikt nas nie traktował jako dziwadła. Na weselach 
wiejskich równie dobrze bawiliśmy się jak na miejskich ślubach kolegów i 
koleŜanek ze studiów. Tańczyło się te same tańce, słuchało tych samych 
piosenek. Ludowe przyśpiewki, które czasami się pojawiały, nie burzyły 
weselnych konwenansów. 

         Dziś, gdybym na spotkaniu nr. 1 zaczęła opowiadać o jakiejś przeczytanej 
ostatnio ksiąŜce, a na obu pierwszych spotkaniach zaczęła coś o astrologii albo o 
tarocie, potraktowano by mnie jako krańcowe dziwadło, relikt minionych 
czasów. Kiedyś róŜni ludzie opowiadali róŜne rzeczy, o których nie miało się 
pojęcia, ale byliśmy do tego przyzwyczajeni. RóŜne światy spotykały się i 
mieszały — dziś dzielą je lata świetlne. MoŜe właśnie po to są rewolucje i 
wojny — zakodowane w człowieku (tak samo jak podobno zakodowany jest 
instynkt religijny), aby wszystko mogło nagle wirować i mieszać się. Tak jak 
bolesna starość i choroba jest po to, aby nie Ŝal było odchodzić. Przygotowując 
się więc do czekającej nas nowej wojny lub rewolucji, zamiast zakładać 
infantylne kapcie z uszami królika, naleŜy zaopatrzyć się w inny ich 

wzór:  
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Z licznymi odmianami, które moŜna obejrzeć tu: 

https://www.etsy.com/listing/108449743/pattern-for-tiger-1-tank-panzer 

http://de.dawanda.com/product/62893011-Panzerhausschuhe-Haekelanleitung 

http://failblog.cheezburger.com/poorlydressed/share/8152168192 

https://www.etsy.com/listing/179416072/crochet-tank-slippers-panzer-tank-
shoes?utm_source=OpenGraph&utm_medium=PageTools&utm_campaign=Sha
re 

 

Katarzyna Urbanowicz 
1. Wyjątkowo dobry tekst • autor: alchymista (Jakub Brodacki)2015-03-17 
08:57:05 
Pani napisała. 
Ten świat obumarł. Ostatnio przesłuchałem sobie na youtube nagranie 60 minut 
na godzinę Fedorowicza, w którym to nagraniu kolega kierownik z przyjaciółmi 
gra w pokera - świetne źródło do mentalności Polaków sprzed roku 1990. Moi 
Rodzice teŜ kiedyś aktywnie brali udział w tym polskim Ŝyciu towarzyskim, 
brydŜyk był niemal chlebem powszednim. Po roku 1990 to wszystko zamarło 
jak ręką odjał. W miejsce gry w karty weszły gry typu role-playing, gry 
planszowe i gry komputerowe. Ludzie zostali przez biznes posegmentowani na 
grupy docelowe (targety) i utracili wspólny język. Podobne zjawiska nastąpiły w 
polityce, czego dowodem są nasze godne ubolewania dialogi o Ŝołnierzach 
wyklętych. 
 
Często się zastanawiam, w jaki to sposób osoby tak mi bliskie mentalnie, 
jednocześnie sa tak bardzo odległe mi politycznie. Dlaczego ja poszedłem w 
jedną stronę, oni w inną, choć jeszcze przed 1990 rokiem byliśmy w tych 
samych środowiskach i mówiliśmy tym samym językiem. Pozostawiam bez 
odpowiedzi. 

Popraw     Usuń 

 
2. Zadałeś pytanie • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-03-17 09:30:11 
Zadałeś pytanie nad którym i ja się wielokrotnie zastanawiałam. Sądzę, Ŝe 
trochę wynika to z zasobu informacji jakimi dysponujemy (z powodu ich 
dostępnej ilości nie dysponujemy takimi samymi), trochę z tego iŜ Ŝadnych 
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dostępnych informacji nie moŜemy być pewni (kiedyś liczyło się doświadczenie 
osobiste i świadectwo osób zaufanych - dziś informacje bywają tak sprzeczne Ŝe 
nie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie wyrobić sobie osobistego poglądu) no i 
tej segregacji dokonywanej przez handlowców. RóŜnice te łatwiej rozpatrywać 
na banalnych przykładach przyjątek (dawniej zwanych prywatkami, potem 
domówkami, teraz juŜ chyba są taką rzadkością iŜ nie ma dla nich nazwy) niŜ na 
powaŜnym przykładzie stosunku do Ŝołnierzy wyklętych. W pierwszym 
opisanym przeze mnie przypadku łatwo zgadnąć co wiedzieli i czym się 
interesowali młodzi ludzie - zresztą z wyŜszym wykształceniem), w drugim nie 
było waŜne co wiedziały te osoby, a zasób konwenansów, jakimi dysponowały, 
w trzecim zaś wyjątkowo tak się zdarzyło iŜ uczestnicy spotkania mieli wspólne 
zainteresowania. Inną róŜnicą, którą zauwaŜyłam między teraz a dawniej jest 
tendencja do upraszczania wszystkiego. To myślowe ułatwienie skutkuje 
zastępowaniem kłopotliwych rozwaŜań nad rozmaitymi aspektami np. 
politycznych układów uproszczoną wizją jakiegoś wysoko postawionego 
oficjela popełniającego na przykład błędy ortograficzne (które zresztą 
komentatorzy takŜe popełniają) To, Ŝe poszliśmy w tak róŜne strony nie jest 
wcale złe; po prostu nasze zainteresowanie ogniskujemy na rozmaitych 
aspektach interesujących nas spraw i dysponujemy róŜną wiedzą na ich temat. 
Problem jest tylko jeden: czy kiedykolwiek się spotkamy dyskutując i 
słuchając drugiej strony, próbując ją przekonać a nie przekrzyczeć i Ŝywiąc 
nawzajem do siebie szacunek. Nawet jeśli się nawzajem nie przekonamy, nic w 
tym złego pod warunkiem iŜ zostawimy nieco przestrzeni odmiennym od nas 
ludziom i poglądom. 
3. Bardzo dobry tekst Generalnie... • autor: Michał Mazur2015-03-21 
23:14:39 
Bardzo dobry tekst Generalnie wielokrotnie słyszałem opinie osób starszych ode 
mnie, Ŝe dawniej społeczeństwo polskie było bardziej spójne wewnętrznie. 
Jednak nie wiedziałem Ŝe momentem zmiany był rok 1990. Choć raczej nie 
szukałbym "winnych" w grach RPG czy planszówkach. To jest jakiś proces... 
kurcze, jak by to nazwać.. atomizacji społeczeństwa? Nie bardzo wiadomo jak 
to odwrócić, nie za bardzo teŜ wiadomo, kto/co jest temu winne 
Diabeł zamieszał ogonem... 

Popraw     Usuń 

 
4. Atomizacja • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-03-22 09:52:45 
Nie sądzę, Ŝeby atomizacja społeczna wzięła się za przyczyn diabła 
mieszającego ogonem w uporządkowanym świecie, co oczywiście jest Ŝartem, 
ani z powszechnej manii grania. Ja upatruję przyczyny tego w zmienionych 
priorytetach. Przed rokiem 1990 posiadanie pieniędzy nie miała tak duŜego 
znaczenia jak obecnie. Domy, mieszkania, pozycję społeczną osiągało się dzięki 
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ogólnie pojętej zaradności, współpracy z innymi (dzisiaj nazywa się to mniej 
sympatycznie, wtedy mówiono: ręka rękę myje, noga nogę wspiera). Takie 
nastawienie w drodze do zdobywania pozycji w Ŝyciu wręcz wymagało 
Ŝyczliwości i kontaktów z ludźmi, przy czym nigdy nie było wiadomo jaki 
kontakt kiedy moŜe się przydać. Niewiele znacząca sklepowa albo urzędniczka 
mogła być świetnym kontaktem poniewaŜ znała blisko kogoś innego, bardzo 
waŜnego itp. Po drodze gdzieś nawiązywały się kontakty i przyjaźnie wcale nie 
merkantylne. Dzisiaj priorytetem jest posiadanie pieniędzy, które są miernikiem 
wszystkiego, a do nich nie trzeba aŜ tak wielu kontaktów, jak kiedyś. Inna 
kategoria ludzi, do których chyba i ja się zaliczam po prostu lubi ludzi, lubi ich 
słuchać i zastanawiać się nad nimi, nie narzeka na brak przyjaciół i znajomych, 
zwłaszcza takich, z którymi wiąŜą ich zainteresowania. Mam duŜo wolnego 
czasu i znacznie więcej kontaktów niŜ kiedyś. Z tego powodu nie uwaŜam, Ŝeby 
zmieniła się natura Polaków, sądzę tylko iŜ mniej jest zakłamania niŜ dawniej i 
mniej udawania w Ŝyciu towarzyskim. 
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http://www.taraka.pl/pierwsze_wiosenne_dni 
 
22 marca 2015 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 78) 

Pierwsze wiosenne dni 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 1 razy, od 2015-03-22 | cały blog/serial: 9254 razy, od 2015-01-16 
 

         Tęsknię do prawdziwej wiosny. Dopiero w święta Wielkanocne pojadę na 
działkę i zobaczę moje drzewka i mój las w naturze, moje dywany przylaszczek 
i zawilców, moje borówkowe i jagodowe pola. W planie mam spotkanie z Ewą 
Seydlitz, wizjonerką, autorką kilku ksiąŜek o technikach wróŜbiarskich, kobietą 
która podjęła wyzwanie Ŝycia na podlaskiej wsi z płodów rolnych. (moje 
recenzje jej ksiąŜek w Tarace 
http://www.taraka.pl/tajemnice_nostradamusa i http://www.taraka.pl/symbole_te
banskie oraz odcinek bloga  
http://www.taraka.pl/nostradamus_czyli_proroctwa_zawiklane) 

         Szykuję się do tej rozmowy od blisko roku. Mam nawet spisane na kartce 
sprawy, które chcę poruszyć. Mam nadzieję, Ŝe okoliczności i fakt, Ŝe muszę 
korzystać z pomocy w dotarciu do niej, nam nie przeszkodzą (czasem kierujący 
dowoŜącymi Babcię pojazdami usiłują wpływać na przebieg spotkań, na który 
mnie odwieźli. To wpisuje się w ogólny trend przekonań, Ŝe babcie niezbyt 
dobrze wiedzą, co dla nich wskazane i słuszne.). Tutaj pragnę dodać tylko, Ŝe 
Ewa prezentuje spojrzenie na zwierzęcy i naturalny, ziemski świat pozbawione 
tej czułostkowości, którą aŜ ociekają posty na FB o zwierzątkach, pieskach, 
kotkach i zajączkach. Ewa jest hodowcą kóz, producentem serów, ziołowych 
mydeł i innych naturalnych wiejskich przetworów, miłośniczką ginących 
miejscowych rzemiosł i podlaskiego folkloru. Ze spokojem przyjmuje 
konieczność odbierania Ŝycia zwierzątkom i korzystania z daru ich ciał a jej 
stosunek do nich daleki jest od naiwnego entuzjazmu neofitów. 

 (gospodarski blog Ewy o Ŝyciu codziennym: 
 http://kresowazagroda.blogspot.com/, a o jej wizjach 
 http://transwizje.blox.pl/html) 

Polecam ich lekturę takŜe idealistom rozmaitej maści, a wśród nich i 
Anastazjowcom. Ewa wraz z koleŜanką, dziennikarką, zniechęcone do 
miejskiego Ŝycia i pracy we własnym wydawnictwie, same zbudowały od 
podstaw swoje gospodarstwo i prowadzą je śledząc jednocześnie Ŝycie 
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społeczeństw Podlasia, biorąc w nim udział, utrwalając pradawne rzemiosła i 
zwyczaje, przygotowując teŜ do wydania nowe ksiąŜki. 
          Czasami sama Ŝałuję, Ŝe nie pisałam pamiętnika działkowca (ale wówczas 
nie miałam komputera, nawet w pracy). Nakręciłam tylko film z budowy 
naszego domu, który mąŜ zaprojektował jako jednoosobowe przedsięwzięcie w 
wymyślonej przez niego unikalnej technologii, zbliŜonej do kanadyjskiej, która 
wówczas w Polsce nie była znana, ale przystosowanej do polskich warunków i 
dla amatorów dysponujących jedynie podstawowymi narzędziami. Napomknę 
tylko iŜ jeden męŜczyzna (z niewielką pomocą Ŝony) przygotowywał segment 
wielkości 1 lub ½ ściany, a dla osadzenia go na wcześniej przygotowanym 
fundamencie potrzeba było skrzyknięcie 4 sąsiadów zaledwie na 15 minut (nie 
licząc późniejszego przyjątka). Niestety, choroba i śmierć przeszkodziła mu w 
upowszechnieniu jego doświadczeń i przekucie ich na dobrze prosperującą 
własną firmę budowlaną. 

 

         Film, który nakręciłam z pomocą przypadkowych osób, posługując się 
ręczną kamerą 8 mm, na błonie ORWO, zbyt późno przekopiowałam na system 
video, a potem DVD, przez co stracił na barwie i nie został właściwie przez 
zakład fotograficzny zmontowany. Oddaje jednak ten entuzjazm i zapał 
budowy, gdzie wszyscy mają świadomość powstawania czegoś wielkiego na 
pustym, trawiastym polu (pomijając przypadkowe rozkopanie gniazda os 
mieszczącego się w ziemnej jamie). Na powyŜszym zdjęciu juŜ ostatni etap – 
budowa werandy w kilka lat po skończeniu samego domu. 
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         Wspomnienia z tych dni są jednak bardziej barwne, niŜ zachowany film. 
Zdjęcia są przyspieszone, czasem tragiczno-zabawne, jak te, gdy chochlą 
odganiam się od stada atakujących os (wylądowałam w pobliskim szpitalu, 
poniewaŜ jedna ugryzła mnie w gardło) lub te, gdy nastoletnia córka koleŜanki, 
w białych rękawiczkach i pełnym makijaŜu, kokieteryjnie wysuwając zgrabną 
nogę, podaje cegły. Sąsiadka pompująca zimną wodę do miski, stojąca ze 
zrezygnowaną miną nad stertą brudnych naczyń na piasku, gdy w tle, na 
polówkach ustawionych wśród wysokiej trawy, odpoczywają męŜczyźni. 

         Wszystko to juŜ przeminęło. Nie schylę się w lesie po jagody czy borówki, 
nawet nie zerwę grzyba (no, moŜe jednego...), nie spotkam z sąsiadkami: poetką 
i wiolonczelistką z Filharmonii, na plotkach w leśnym barze-sklepiku (nie Ŝyją 
sąsiadki, nie Ŝyją właściciel baru i jego Ŝona, samego sklepiku juŜ nie ma i nie 
ma komu sadzić kwiatków pod sosnami i pilnować piwoszy, Ŝeby nie podlewali 
ich resztkami z puszek). Nie wsiądę na rower i nie pojadę do gospodarzy po 
mleko, wieszając dla równowagi z kaŜdej strony kierownicy po butelce, z 
przytroczonymi do bagaŜnika wiejskimi jajkami, bo gospodarzy takŜe nie ma 
juŜ na tym świecie, a ich dzieci zbudowały nowoczesną, zautomatyzowaną 
oborę z systemem system dojenia i do mleka człowiek nie ma juŜ dostępu. Nie 
przelewa się go przez kawał gazy z wiader do bańki, nie zlewa resztek dla tuzina 
kotów. 
         Nie Ŝyje mój mąŜ, którego pasję wspólnie realizowaliśmy. 

 

Została wiosna. Jak ją oŜywić? Jak przywrócić wiosnę i lato pełne towarzyskich 
pogwarek, ognisk palonych dla odegnania pierwszych komarów, napojów 
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sączonych na tarasie i lodów z prawdziwych jajek, cukru i śmietanki, 
produkowanych w zamraŜarce, w piwnicy radziecką aparaturą, zbliŜoną do 
miksera, tylko obracającą się wolno i zatrzymującą, gdy lody juŜ były gotowe. I 
to domowe wino winogronowo-aroniowe w pięciolitrowych butlach z chłodnej 
piwnicy, o temperaturze 8 stopni nawet w upalne dni, mieszane pół na pół z 
chłodną wodą oraz równie chłodne kwaszone ogórki pachnące nadmiarem 
kopru, który sąsiad wyrywał, jak zbyt rozplenione chwasty. 

         Leniwe rozgwieŜdŜone wieczory teŜ nie powrócą. Rozbudowało się 
pobliskie miasteczko i wieś, rozszerzając obszar świetlnej łuny, działkowicze 
nawtykali w swoje skrawki ziemi lampki solarne, dające paskudne, widmowe 
światło i wszystko to zdusiło rozgwieŜdŜone niebo. Nie warto juŜ okręcić się 
śpiworem i połoŜyć na trawie rozpoznając gwiazdozbiory i planety, bo juŜ ich 
tak dobrze nie widać. Ładniejsze i dokładniejsze zdjęcia mamy w internecie. 

         Tak, wiem, co powiecie. Wojciech Jóźwiak podsumował inne moje Ŝale 
potwierdzając, Ŝe "Taraka" zaczęła słuŜyć jako WYśALALNIA, wi ęc i ja 
dorzucę do niej swój kamyczek, choć nie w dziedzinie narzekań na złodziei, 
zdrajców i zniewolony naród. Cytując stary dowcip: "Jak wszyscy, to wszyscy, i 
babcia teŜ." 

         Ale mój cel jest bardziej skomplikowany. Posługując się obrazami z 
czasów, które minęły, staram się utrwalić ówczesny stan świadomości. Dzisiaj 
usłyszałam w telewizji TVN, iŜ Polacy na tle innych europejskich krajów są 
dość szczęśliwi (ponoć 71 % szczęśliwych, przy, bodajŜe 73% w 
najszczęśliwszym kraju). Zdziwiłam się bardzo i od razu sięgnęłam do swoich 
osobistych doświadczeń. 

         W opisywanych czasach byłam zmęczona, przepracowana, nadmiernie 
obciąŜona wieloma obowiązkami (dom z pełnym gotowaniem obiadów, praca, 
studia, działka i budowa) i raczej nie lubiłam wiosny. Zdecydowanie wolałam 
jesień, gdy wszystko szykowało się do odpoczynku, działkowiska ogarniała 
cisza, mniej ludzi przyjeŜdŜało, nie trzeba było niczego kopać i zasiewać. 
Gdyby ktoś spytał mnie wówczas, czy jestem szczęśliwa, bez wahania 
odpowiedziałabym, Ŝe nie. Gdyby spytano mnie czego potrzebuję do szczęścia, 
odpowiedziałabym, Ŝe nie mam pojęcia. W istocie potrzebowałam wyspania się, 
bo nawet w dni wolne nie mogłam się wyspać (dziś nazywa się to migreną 
weekendową) – rozkręcony na pełne obroty organizm nie był w stanie w ciągu 
niewielu godzin przestawić się na inny tryb pracy, im byłam starsza tym gorzej 
reagował na zmiany. Po przejściu na garnuszek państwa potrzebowałam 8 lat, 
Ŝeby nauczyć się wysypiać, ale juŜ sen nie był tak odświeŜający, jak wcześniej. 

         Dziś na to samo pytanie odpowiem, Ŝe uwaŜam swoje Ŝycie za szczęśliwe 
i tamten czas takŜe, bowiem owa gonitwa Ŝyciowa jawi mi się jako zawierająca 
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niezasłuŜone i niedostrzegane wówczas piękno, energię wyraŜającą się w 
moŜliwości biegania, spacerów, fizycznego wysiłku, doznawania stale nowych 
wraŜeń, ciągle nowych spraw zaprzątających umysł. Ale i teraz nie jestem 
nieszczęśliwa, mimo ograniczonej ruchliwości; znam wiele Ŝyczliwych osób, 
stale poznaję nowe, choć często męczy mnie to, cieszę się z nowych wraŜeń. 
         Mam teŜ nadzieję, Ŝe wszyscy ostatnio publikujący głosy w dyskusjach na 
aktualne tematy w Tarakowej WYśALALNI na swoje stresy z powodu podobno 
rządzących nami zdrajców, sprzedawczyków i złodziei, spojrzą inaczej z 
perspektywy czasu na nasz kraj i swoje, nieudane rzekomo Ŝycia. Wierzcie mi, 
CZAS kaŜe zupełnie inaczej oceniać dawne emocje, czegokolwiek by nie 
dotyczyły. Bowiem chyba największe szczęście przynosi tkwiąca w środku i 
bijąca z nas energia. Cała reszta to ozdobniki. 

 

Katarzyna Urbanowicz 

. 
 

komentarze 
1. lepiej juŜ było • autor: Jerzy Pomianowski2015-03-22 19:44:12 
No właśnie. Teraz wszystko co było dawniej wydaje się lepsze niŜ ta nędza co 
jest teraz. U mnie działały tylko gazowe latarnie (aŜ do Gierka), więc niebo nie 
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było czarne lecz szare od milionów gwiazd, z Drogą Mleczną świecącą w zimie. 
Brak mi niezrównanego smaku gomułkowej kiełbasy, i chrupiących bułek Lecz 
wówczas wcale nie byłem zadowolony z Ŝycia. I tak mi zostało. 

2. WyŜalania • autor: Przemysław Kapałka2015-03-24 20:19:34 

Myślę, Babciu, Ŝe Twoje wyŜalania mieszczą się swobodnie w ramach 
dopuszczalnego limitu osobowego i - przede wszystkim - mniej dołują, niŜ 
pobudzają do refleksji. Więc nie ma o czym mówić. 
3. JuŜ się nie Ŝalę. • autor: MoonAngel.Me (Moon Angel)2015-03-25 12:09:49 
Wymodliłam sobie pogodę Ducha, i zgadzam się z tym czego zmienić nie mogę. 
Mam odwagę walczyć o to co w moim załoŜeniu jest słuszne. � Jednak nadal 
brakuje mi wiedzy i rozwagi aby odròŜnić jedno od drugiego. Więc dalsza 
nauka witania z radością kaŜdej nowej sytuacji, przede mną. Samych radosnych 
doznañ nam wszystkim Ŝyczę. � 
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http://www.taraka.pl/polityczne_zaloby 
 
15 kwietnia 2015 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 79) 
Polityczne Ŝałoby 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 76 razy, od 2015-04-15 | cały blog/serial: 7977 razy, od 2015-01-30 
 

          Lata całe, wieki, patrząc dzisiaj oczami tych, dla których Ŝycie zaczęło się 
z Solidarnością i zapoczątkowanym przez nią przewrotem (pokolenie moich 
dzieci) wspominam równie traumatyczne przeŜycie jak Katastrofa Smoleńska 
moich czasów – Śmierć Stalina. W moich wspomnieniach było to bardzo 
podobnie – wprawdzie nie było jeszcze telewizorów (pierwszy program 
telewizyjny obejrzałam na ekranie wielkości pocztówki w 14 roku Ŝycia u 
koleŜanki, BoŜenny, której rodzicami byli zagraniczni dyplomaci), ale zadbano 
o to, aby owe obchody zdominowały wyobraźnię dzieci i starszych. Na 
szkolnym, apelu wszystkie dzieci szlochały (z wyjątkiem jednej dziewczynki, 
która dostała napadu nerwowego śmiechu wskutek czego wydalono ją ze szkoły 
– z 6 klasy, wówczas siedmioletniej szkoły podstawowej). Ja teŜ płakałam, a 
jakŜe, pod swój smutek podłączając wszystkie Ŝyciowe baty, które zaliczyłam, 
wszystkie krwawo podbiegnięte pręgi na nogach od paska mojej mamy, 
wychowanki sierocińca podobnego do instytucji sióstr Boromeuszek, o których 
przypomina nowy artykuł w „DuŜym Formacie” GW. Niestety, nie zdąŜyłam 
poznać Stalina, który wszystkie spichrze radzieckie otworzył i którego kochały 
wszystkie dzieci, bowiem gdyby tylko zechciał zstąpić na naszą ziemię, zawitać  
na nasze podwórko czy ulicę, niechybnie dałby nauczkę naszym 
ciemięŜycielom. Pan Bóg i Jezus były zjawami przestarzałymi, niemodnymi, 
niewspółczesnymi, niepostępowymi, jedynie Towarzysz Stalin ( podobnie jak 
jego dziecinne wcielenie – Soso – kochające rzewną piosenkę p.t. „Suliko”) 
mógł odmienić los dzieci. 

         Niestety, towarzysz Stalin opuścił ten świat i słońce na długi czas zgasło. 
Potem minęły lata całe i zawitała do mnie przyjaciółka przyjaciółki, której mąŜ 
oczekiwał w Warszawie na przeszczep wątroby. Nie doczekał niestety i zmarł 
równo w dzień katastrofy. Był to jej drugi mąŜ, umiłowany i wspaniały 
człowiek, balsam na nieszczęścia sprowadzane na kobietę przez poprzednika 
sadystę. Jej rozpacz wzruszała bardziej niŜ rozpacz młódki i tracącej pierwszą 
miłość – bo była to miłość ostatnia. 

         Oglądałyśmy uroczystości pogrzebowe w telewizji i z kaŜdą ich minutą 
widziałam jak moja koleŜanka zapadała się w sobie. Jej męŜowi nie towarzyszył 
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orszak, nie szli na jego czele wymachujący dymiącymi kadzielnicami klerycy, 
niosący przed hierarchami otwarte z pietyzmem laptopy i w marszu przez 
Krakowskie Przedmieście wysyłający i odbierający maile. Nawet termin 
przewozu zwłok do rodzinnego miasta i pogrzebu był uzaleŜniony od spraw 
państwowych 

         śycie zatrzymało się w swoim przepływie, prywatne Ŝałoby musiały 
ustąpić Ŝałobie państwowej. NaleŜało płakać po ofiarach katastrofy, a nie po 
jakichś nieznanych nikomu wspaniałych męŜach i kochankach drugiego rzutu, 
którzy zawieszeni w szpitalach poza swoim miejscem zamieszkania musieli 
oczekiwać na przynaleŜne im uroczystości pogrzebowe. W czym byli gorsi od 
nieszczęśników z samolotu, którego pochłonęła  smoleńska mgła i którzy do 
dziś z niej nie wychynęli? W dodatku był niepokornym pacjentem, 
przyzwyczajonym do europejskich standardów opieki i uprzejmości, moŜe 
bezdusznej ale łagodzącej stresy rodzin chorych - te bezpłatne kawy, obiady, 
koncerty itp. - tyle, Ŝe tamci juŜ niczego nie chcieli się podjąć w związku z jego 
schorzeniem. Beacie polski szpital na Banacha wydawał się piekłem na ziemi. 

         Trauma dalej trwa. KaŜda rocznica katastrofy zabiera zapewne Beacie 
cząstkę jej prywatności, wspomnienie o wspaniałym człowieku (cudzoziemcu) 
zastępując Ŝałobą państwową. Z trybun przemawiają coraz nowi politycy nie 
mający pojęcia o traumie Beaty, której rok po roku nie dane jest obchodzić 
własnej Ŝałoby. 

         Wpisując się w ogólnonarodową dyskusję o katastrofie smoleńskiej 
stopniowo stajemy się ubezwłasnowolnieni, niczym dzieci zgromadzone na 
apelu w mojej szkole podstawowej, gdzie nakaz smutku był nakazem 
priorytetowym. Z tej sytuacji dziecko miało dwa wyjścia: 

         Pierwsze: przeŜywać smutek narodowy, nawet jeśli było się wesołym i 
radosnym. Jakie było wyjście z tej sprzeczności? Wspominać wszelkie swoje 
Ŝale i pretensje celem wyciśnięcia łez z oczu. Wszystkie niesprawiedliwe kary, 
wszystkie szkolne niepowodzenia i przejawy agresji, wszystkie „nic z ciebie 
dobrego nie wyrośnie” rodziców. 

          Drugie: przejąć się okazją, poddać Ŝałobie narodowej, uwierzyć, Ŝe to, co 
spotkała kogoś innego waŜniejsze jest tysiąckrotnie niŜ to, co spotyka nas. 
Podporządkować się nastrojowi ogółu, jego Ŝałobę przyjąć za swoją. 

         śadne z obu tych wyjść nie jest dobre i słuszne, Zniekształcają nasze 
prywatne odczucia, pozbawiają indywidualizmu, czynią marionetki poddane 
mitom. Co gorsza, dotyczy to takŜe tych , którzy się nie smucą, nie przejmują 
smoleńską traumą, bo oni swoje prywatne Ŝycie budują w opozycji do czegoś, 
czego w innym wypadku nie musieli by brać pod uwagę. Podobnie jak ja. 
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         Zagraniczna koleŜanka przysłała mi piękną, czarną, plisowaną spódnicę. 
Niestety, była zbyt szeroka w pasie, a nie chciało mi się pruć i wszywać nowych 
gumek. Na naszym osiedlu są trzy punkty poprawek krawieckich, udałam się 
więc do pierwszego „po drodze”. Pani spytała mnie, czy poprawkę szykuję na 
uroczystości rocznicy katastrofy smoleńskiej i tym zniewoliła mnie na tyle, iŜ 
nie bacząc na kule i trudności w chodzeniu udałam się do innego punktu. Złość 
jakoś nie chce mi do dzisiaj przejść, choć spódnicę zwęŜono w innym punkcie. 
Po prostu nie mogę na nią patrzeć. Nie mam pojęcia czy ją kiedykolwiek załoŜę. 

Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

 
1. Tak się u... • autor: Michał Mazur2015-04-16 15:17:33 
Tak się u nas porobiło... u wielu ludzi funkcjonuje w kalendarzu jakiś 
nieformalny czas "okołosmoleński" w którym czarna spódnica do poprawki 
oznaczać moŜe tylko jedno... 
 
Wielu ludzi poza Smoleńskiem i jego reperkusjami juŜ w zasadzie niczego 
innego nie dostrzega. 
2. Ciekawostka • autor: Przemysław Kapałka2015-04-16 18:34:03 
Mała ciekawostka a propo: Kompozytor Sergiusz Prokofiew zmarł tego samego 
dnia, co Stalin, nota bene jego prześladowca. Chyba nie muszę dodawać, Ŝe nikt 
nie dbał o jego pogrzeb. 

Tego dnia, którego umarł papieŜ, z moją obecną Ŝoną i naszą koleŜanką byliśmy 
na wędrówce. W pewnym momencie zatrzymaliśmy się w środku wioski pod 
krzyŜem i tam trochę staliśmy. Jakaś przechodząca kobieta zapytała nas, czy 
modlimy się za papieŜa i dopiero wtedy skojarzyliśmy te dwie okoliczności :) 
3. Wydaje mi się fałszywa ta alternatywa... • autor: Roman Kam2015-04-17 
05:06:35 
Nie mogę zrozumieć, w jaki sposób Ŝałoba narodowa wyklucza, lub zakłóca 
przeŜycie osobistej Ŝałoby. Tragedię smoleńską moŜe uczcić kaŜdy kto chce, a 
kto nie chce, przecieŜ nie musi. Nigdy nie czułem się zobligowany do niczego w 
związku z tym, Ŝe ktoś ma siłę i motywy, by troszczyć się o pamięć ofiar 
katastrofy. Podziwiam determinację tych patriotów, i jestem im wdzięczny, bo 
zachowanie Rosjan w tej sprawie jest policzkiem dla nas wszystkich.  
Anthony de Mello pisał w "Przebudzeniu" w mini eseju (?) 
"Somnambulizm":"...To coś takiego, jak na przykład wtedy, gdy zostawiasz na 
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stole ksiąŜkę, ja ją podnoszę i mówię: "Usiłujesz coś na mnie wymóc - muszę 
bowiem tę ksiąŜkę wziąć albo nie wziąć." JakŜe ludzie są zajęci oskarŜając 
wszystkich dookoła, bombardując oskarŜeniami Ŝycie, społeczeństwo, sąsiadów. 
W ten sposób nic nie będziesz w stanie zmienić; utkniesz w swym koszmarnym 
śnie, nigdy się nie przebudzisz." 
Oczywiście dotyczy to równieŜ i mnie, i tego komentarza ;) 

Popraw     Usuń 
4. Biorąc zdroworozsądkowo • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-04-17 
10:16:17 
Biorąc rzecz zdroworozsądkowo oczywiście masz rację. Nikt nikogo do niczego 
nie zmusza a presja, jeśli istnieje, to ogranicza się tylko do natrętnych reklam, 
które przecieŜ z załoŜenia nie budzą osobistych emocji. Zupełnie inaczej rzecz 
wygląda, jeśli weźmiesz pod uwagę emocje. Emocje osób, którym "odebrano 
ich Ŝałobę" traktujesz jako zestaw pretensji do całego świata o ich nieszczęście. 
Emocje znacznej części społeczeństwa związane z katastrofą traktujesz jako 
waŜniejsze, szlachetniejsze. Tym samym wartościujesz: prywatne - społeczne. 
Jednak człowiek który utraci swoich bliskich albo w ogóle przeŜywa silny ból 
nie patrzy zdroworozsądkowo i ma do tego prawo. Nie jesteśmy maszynami i 
nie mamy obowiązku przeciwstawiać osobistego przeŜycia społecznemu. Tak 
właśnie postępowali komuniści, tego uczyli dzieci od najmłodszych lat i to w 
starszym pokoleniu tkwi cięŜarem na ich barkach. Jednak Ŝeby zrozumieć jak 
bardzo powtarzalność pewnych ceremonii szkodzi samopoczuciu wielu ludzi, 
skłania ku zastępowaniu osobistych emocji zbiorowymi (podobnie jak inne 
polityczne happeningi) choć nawet sobie z tego nie zdają sprawy. Myślę, Ŝe 
miałbyś inne zdanie, gdyby Ci się coś takiego przytrafiło. Tu jeszcze dodam 
inny przykład: kobiety, wierzącej i religijnej, której mąŜ zmarł na zawał w 
czasie wizyty PapieŜa w Polsce i zmarł poniewaŜ karetka stała bezczynnie po 
jednej stronie ulicy, a on leŜał po drugiej, środkiem zaś przeciągały 
entuzjastyczne tłumy. Ona jednak moŜe zwalić to wszystko na okoliczności 
realne, nie musi borykać się z odczuciami. 

Popraw     Usuń 
5. tak się złoŜyło, nic więcej • autor: Jerzy Pomianowski2015-04-20 22:31:33 
To tylko pech, przypadkowa zbieŜność przeŜyć zbiorowych i osobistych. Mój 
kuzyn ma na przykład przerąbane, bo urodziny powinien teoretycznie świętować 
pierwszego listopada, kiedy akurat klimat społeczny jest nieodpowiedni. 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 80) 

Po co są bezsenne noce 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8078 razy, od 2015-02-04 
 

      Oczywiście po to, Ŝeby rozpamiętywać. JeŜeli jest co, to dobrze. Gorzej, 
jeśli nie ma niczego sensownego do rozpamiętywania. Dla mnie wszelkie 
zalecenia dotyczące medytacji są na nic. Bezsenność nie daje się 
zagospodarować i medytacyjnie wykorzystać; wcale nie zmierza ku medytacji, 
tak jak oczywistym jest, iŜ nie pomaga na nią liczenie baranów. Umysł sięga 
wówczas po strzępki napotkane przypadkowo i czepia się ich jak pijany płota. I 
wówczas na plan pierwszy (przynajmniej u mnie) wysuwają się drobne sprawy, 
spychane w ciągu dnia, nie tyle moŜe w podświadomość, ile wypychane na 
margines świadomości. A to, Ŝe PIT jeszcze nie wypełniony — muszę najpierw 
policzyć ulgi — w tym celu muszę pobrać wyciągi z banku — sobota moŜe być? 
— nie, w zeszłym roku usiłowałam wysłać w weekend i nie chciało pójść, aŜ 
wzięłam się na sposób i w połowie bezsennej nocy wysłałam i poszedł — więc 
wstać i zacząć wypełniać PIT — czy moŜe jeszcze poczekać, aŜ przyjdzie sen?... 
Albo jeszcze inaczej: — Trzeba w poniedziałek o szóstej rano ustawić się w 
kolejkę na schodach przychodni — kończą się juŜ leki — zaraz, zaraz, miał być 
deszcz, czy będzie mi się chciało rano stać na deszczu godzinę — nie podłoŜę 
wszak gazety pod tyłek i nie usiądę na schodach zalanych deszczem — a w 
ogóle poniedziałek to taki niemiły dzień, moŜe lepiej we wtorek — ale leków mi 
nie starczy do wtorku, co robić? — moŜe lepiej pójdę do apteki i ładnie 
poproszę panią farmaceutkę, Ŝeby mi sprzedała jedno opakowanie lekarstwa na 
borg, a ja doniosę receptę, gdy się dostanę do lekarza, jutro, pojutrze, za tydzień 
– wszak tyle lat jestem stałą klientką — albo moŜe lepiej juŜ wstanę i poszukam; 
gdzieś miałam taką nadmuchiwaną poduszkę, nawet na deszczu mogę na niej 
usiąść...— Ale nie, nie chce mi się, po prostu. Nie mogę teraz spać, więc rano 
będę źle się czuła, i jak tu wstawać i iść na deszcz... 

         Czasami jednak bezsenna noc przynosi jakieś słowa przeczytane lub 
zasłyszane w ciągu dnia i umysł z uciechą odrywa się od myślenia o 
przychodniach, lekach, podatkach, PIT-ach, wyborach, Bronku i Dudzie oraz 
Ogórku i szybuje w rejony niedostępne w czasie dnia (ciekawa jestem dlaczego 
w ciągu dnia nie mogę myśleć o rzeczach wzniosłych i od Ŝycia oderwanych?) 
MoŜe źle robię, Ŝe włączam dziennik telewizyjny na wybudzenie? MoŜe 
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niepotrzebnie wychodzę po poranną gazetę, jak niektórzy wyprowadzają swoje 
pieski? MoŜe. 

         Tak jak dziś. Nagle poczułam duszność i ból w klatce piersiowej i 
musiałam unieść oparcie łóŜka (na szczęście mam do tego pilota). Myśli wi ęc 
dzięki temu oderwały się od PIT-ów, planowania rozmów z farmaceutką z 
apteki lub listonoszem (jak go przekonać, Ŝeby poczekał nie 3 a 4 dzwonki, aŜ 
podejdę do domofonu; ciekawe, Ŝe dostawca wody, chudzina z wielką butlą na 
ramieniu, czeka czasem i 5 dzwonków) i poszybowały, (choć nie od razu) w 
przyjemnym, teoretycznym kierunku. 

         Są dwa okresy Ŝycia, kiedy instynkt i intuicja są dla nas waŜne, kto wie 
czy nie najwaŜniejsze: w dzieciństwie i na starość. W tym czasie powstają w 
największej liczbie i ukorzeniają się gesty, przyzwyczajenia, stające się 
rytuałem wiąŜącym nas ze światem, jak na przykład uŜywanie konkretnego 
kubka, niechęć do niektórych dźwięków, skręcanie ucha w zamyśleniu, dłubanie 
w nosie itp. Potrafią one nas cofnąć nie tyle do początku naszej osoby, ile do 
naszych korzeni, jak na przykład gest skręcania ucha wędrujący przez kolejne 
pokolenia męŜczyzn rodziny linii męskiej, czy dłubania w nosie przez pokolenia 
kobiet, albo wyrywania włosów z tyłu głowy, który to gest na szczęście nie 
przeniósł się na następne pokolenie. 
         Wielokrotnie obserwowałam dzieci, których konserwatyzm w drobnych 
sprawach bywa zadziwiający. Ta miseczka, ten miś, ten kubeczek, ten 
samochodzik są moje. Są i będą wiecznie. Miseczką i kubeczkiem nikt poza 
mną nie ma prawa się posłuŜyć, miś otrzymany w wieku 4 lat i zaraz po tym 
przywłaszczony, na zawsze staje się postacią Ŝywą i realną (pisałam o tym w 
pierwszym sezonie blogu „Babcia ezoteryczna” odcinek17  
http://www.taraka.pl/niebieski_misio i 18 http://www.taraka.pl/jaskinia ) 
zapamiętaną aŜ do starości, kiedy od przywłaszczycielki otrzymałam w 
prezencie taką podkładkę pod komputerową mysz: 
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      Ten talerzyk nie ma prawa stać po jedzeniu na okrągłym stole, jego miejsce 
jest zupełnie gdzie indziej. Ale tamten talerzyk, z takim samym nadjedzonym 
kawałkiem ciasta, na stoliku do kawy czy przy komputerze ma prawo stać, 
nawet gdy jest juŜ pusty. Dzieci swoiście pojmują wskazówki rodziców, czynią 
z nich fundamenty zachowań, święte rytuały, dodają im wagi i przypisują moce, 
których nie mają. Niestety, nie zawsze, jako rodzice przemyślamy nasze nakazy 
i zakazy. 

         W wieku średnim ludzie zaczynają się bardziej pilnować. Wiedzą, Ŝe 
dłubanie w nosie jest brzydkie, więc oduczają się tego. Odrzucają włosy z czoła 
ruchem głowy, ale jeśli nikt im na to nie zwrócił uwagi, Ŝe kilkakrotne w ciągu 
paru minut bywa denerwujące, robią to nadal, nawet w czasie publicznych 
przemówień, jak jedna z naszych kandydatek na urząd prezydenta. Jako ładna 
kobieta moŜe robić róŜne gesty, w innych okolicznościach denerwujące (jak 
wiele innych, ładnych kobiet), jako prezydentowi nie bardzo pasuje. Moja mama 
lubiła przy sprzątaniu podśpiewywać pod nosem (niemiłosiernie fałszując) 
pewne przedwojenne tango, którego nie znosiłyśmy, przyjmując z ulgą czas, 
kiedy wskutek cięŜkich przeŜyć osobistych w ogóle przestała śpiewać i tańczyć 
wokół szczotki. Kiedy ja oduczyłam się palenia papierosów, odruchowo 
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podnosiłam pustą dłoń do ust, a gdy stwierdziłam, Ŝe nie ma w niej papierosa, 
Ŝeby dokończyć i zgrabnie zamknąć rozpoczęty gest, pocierałam palcami nos. 
Niestety moje szefostwo to zauwaŜyło i zwróciło mi uwagę, Ŝe w mowie ciała 
gest ten oznacza oszukiwanie i nieszczerość, a w tak wymagającej zaufania 
dziedzinie, jak ubezpieczenia, po prostu takich gestów nie wolno wykonywać. 
Oduczyłam się więc (choć niemałym kosztem) pocierania nosa. Zaczęłam 
odgarniać grzywkę. 

         Z tego wynika, Ŝe pewne gesty, a takŜe rytuały moŜemy modyfikować. I 
Ŝe znawcy tzw. mowy ciała niewiele wiedzą o źródłach rozmaitych zachowań, 
opierając się zresztą najczęściej na amerykańskich ustaleniach, choć nasze, 
rodzime zachowania, wyrosłe na gruncie innej kultury, nieraz są bardzo odległe 
od tych zza oceanu. Ale zbaczam z tematu. 

         Na starość kostniejemy takŜe w swoich zachowaniach. Nabywamy 
nowych, nie zawsze, a raczej nigdy nie sprawdzających się w zmienionych 
warunkach. W domu mam łóŜko, do którego podchodzę ze swojej prawej strony 
i wobec nieruchawości niektórych stawów mam opracowany cały system 
wchodzenia na nie. Ma teŜ ono wysokość tak dostosowaną, Ŝeby nie obciąŜać 
kręgosłupa przy wstawaniu. Moja taktyka całkowicie zawodzi, gdy muszę 
połoŜyć się na leŜance u lekarza lub w gabinecie zabiegowym. Denerwuję się 
wówczas i wstyd mi, jaka jestem niezdarna. W swoim mieszkaniu niezdarność 
opanowałam, poza nim mniej panuję nad własnym ciałem. Mam specjalny 
kubek na wodę, który stawiam na noc przy łóŜku, Ŝeby móc napić się bez 
nadmiernego podnoszenia się. Mam teŜ wałek pod szyję, gdy obracam się na 
prawy bok i miękką poduszeczkę, gdy przewracam się na lewy bok. Zanim 
zamknę oczy wpatruję się w okno, gdzie daleko widzę na przeciwko wysoki 
blok. Rama mojego okna w promieniu widzenia zasłania prawą stronę bloku i 
stale oświetloną klatkę schodową, odsłania zaś rząd okien po lewej stronie. 
Kiedy kładę się spać, zazwyczaj palą się światła tylko w dwóch górnych oknach, 
gdy zaś cierpię na bezsenność, gasną i one. Myślę wówczas: oto juŜ bezsenność, 
trzeba ją zagospodarować. W nocy, gdy zmienię czasem pozycje, odsłania się 
oświetlony ciąg okien klatki schodowej i wówczas ze zniecierpliwieniem 
przesuwam się. Dziecinny talerzyk z napoczętym ciastem nie ma prawa stać na 
okrągłym stole, babciny wzrok nie powinien spoczywać na kolumnie 
rozświetlonych okien. Obie rzeczy zaburzają rzeczywistość, jaką chcemy 
widzieć i skłonni jesteśmy zaakceptować. 

         Zdaję sobie sprawę ze swych dziwactw, gdy przyjdzie mi nocować w 
innym miejscu i zastanawiam się, po co mi potrzebne takie głupie nawyki. 

         Kiedy byłam dzieckiem i młodą kobietą, męŜatką i matką, nigdy nie 
miałam własnego pokoju, własnej przestrzeni. Poczucie bezpieczeństwa 
wiązałam z obecnością innych osób przy mnie. Dzieci, mąŜ, domowe odgłosy 
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wskazujące na to, iŜ nic złego się nie dzieje, pozwalały mi spokojnie spać. W 
szpitalu takŜe nie potrafiłabym zasnąć w oddzielnym pokoju. Wolałam zbiorowe 
sale, gdzie oddech, kaszel, chrapanie innych osób dawało poczucie, Ŝe gdyby 
przypadkiem coś się ze mną niedobrego działo, mogę kogoś zawołać 
(pielęgniarki w nocy raczej nie reagują na dzwonki, ale biegną gdy ktoś, 
zwłaszcza kilka osób, robi wrzask) i oczekiwać nadejścia pomocy. Wiedziałam, 
Ŝe to złudne poczucie, bo i na mojej sali, po cichu umierały kobiety, nie 
zdoławszy komukolwiek dać znać, Ŝe przyszedł na nie kres. Ale mimo tego, 
czułam się bezpieczniej. 

         Kryzys przyszedł na mnie, gdy po wypadku i zawale w jego trakcie 
wróciłam ze szpitali do domu. MąŜ przebywał za granicą, dorosłe dzieci 
wpadały tylko w odwiedziny. Musiałam nauczyć się spać bez obecności 
kogokolwiek w moim otoczeniu, reagować na chwile bardzo złego 
samopoczucia i napady lęku przed śmiercią. Moja lekarka podpowiedziała mi, 
Ŝebym wówczas szybko ubrała się i wyszła z domu w moŜliwie jak najbardziej 
ludne miejsce, zanim zgasnę cicho i niespostrzeŜenie a mieszkańcy mojego 
bloku zainteresują się niemiłym smrodem w otoczeniu (tak zdarzyło się w moim 
bloku dwukrotnie). 

         Potem zmarł mój mąŜ i juŜ zostałam sama. Oswoiłam samotność, 
polubiłam ją, ale łapię się na tym, Ŝe w tym celu odtwarzam dziecinną jaskinię. 
Śpię i wszystko, co waŜne, przechowuję w moim najmniejszym pokoiku. Mam 
tu komputer, odtwarzacz, mały telewizorek (oprócz duŜego w salonie), ksiąŜki, 
dyktafon, elektroniczny czytnik, ciśnieniomierz, segregatory, papiery, butelkę z 
wodą, telefony, ładowarki, lekarstwa i chusteczki do nosa plus mały ręczniczek. 
Jak w opowieści o dziecinnej jaskini staram się oswoić przestrzeń wokół siebie. 
Kiedy psuje mi się jakaś rzecz z mojego bezpośredniego otoczenia, trudno mi 
pogodzić się z jej stratą. Kiedy mój mąŜ pracował za granicą rozbudowując 
Chmielnicką Elektrownię Atomową, przysyłał mi często róŜne gadŜety. Wśród 
nich były dwa dziwaczne zegarki: Jeden piał głosem koguta i obwieszczał po 
rosyjsku godzinę (dodając czy jest noc czy dzień), drugi wyświetlał czas na 
suficie. Szczególnie ten drugi sobie upodobałam. Wśród bezsennej nocy 
naciśnięcie wyszukanego po omacku guzika powodowało, Ŝe bez zapalenia 
światła wiedziałam, która godzina. Nie mogę do dziś go odŜałować. Drugi nie 
jest w stanie go zastąpić bo skrzekliwy głos koguta wybudza mnie i tylko kiedyś 
przejściowo stanowił zabawkę dla wnuka. Jednak nie wyrzucam go w nadziei, 
Ŝe moŜe kiedyś zechcę posłuchać porannego piania koguta. 
         Opisuję to wszystko tak dokładnie, Ŝeby pozwolić młodym osobom 
zrozumieć dziwaczne manie starości w rodzaju np. gromadzenia jakichś 
dziwnych przedmiotów. Mój teść gromadził woreczki po mleku (kiedyś mleko 
sprzedawano w takich woreczkach) i ja oraz moi synowie za kaŜdą wizytą 
bezmyślnie uszczuplaliśmy jego zapasy, nie bez słuszności sądząc, Ŝe lęgnie się 
tam robactwo. Podejrzewam, Ŝe i moje zbiory oceniane są jako zbędne zbiorniki 
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kurzu, choć sama dbam o to, Ŝeby dokonywać ich selekcji no i wyjaśniam 
rodzinie przeznaczenie niektórych przedmiotów, gdy widzę, Ŝe w ich głowach 
rodzi się myśl o ich potajemnej eliminacji. Dlatego teŜ namawiam młodych: 
zanim wyrzucicie babci lub dziadkowi cokolwiek (zwłaszcza skrycie) spróbujcie 
omówić z nimi tę sprawę, a przede wszystkim zbadajcie, do czego im te rzeczy 
są potrzebne. Skryte wyrzucanie powoduje w umyśle babci lub dziadka 
wątpliwość, na ile jeszcze jego pamięć jest sprawna (przecieŜ tu było, leŜało), a 
więc psychicznie dołuje, a poza tym podkopuje jego poczucie bezpieczeństwa. 
Tymczasem przedmioty takie mają często ciekawą historię, są ucieleśnionym 
wspomnieniem, zapisem Ŝyciowej drogi (nie kaŜdy potrafi dzielić się swoimi 
refleksjami o nich) pokazem, z jakimi lękami musiał się w swoim Ŝyciu mierzyć 
(braku czego wyrazem były torebki po mleku mojego teścia?). Wszak nie 
wyrzucicie dziecku ulubionej przytulanki tylko dlatego Ŝe jest brzydka i 
niemodna? 

Katarzyna Urbanowicz 
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         Z punku widzenia obserwatorki, na zadane przez Wojtka pytanie o 
świat „Jak by było, gdyby wieczna Ŝeńskość dobrze się miała w naszej 
cywilizacji?” nietrudno byłoby odpowiedzieć, poniewaŜ rozpoznanie światów 
najlepiej widać przez zjawiska degeneracyjne w nich występujące.. Dotrwawszy 
do 123 odcinka tureckiego serialu „Wspaniałe stulecie” oraz po lekturze ksiąŜki 
pt. „Harem”, Colina Falconera, którą niegdyś się zaczytywałam i przeniósłszy 
spostrzeŜenia na nasz poligon, mogę spróbować stworzyć obraz takiej 
cywilizacji. Oczywiście muszę wziąć pod uwagę, Ŝe przedstawiony tam świat 
jest ciągle światem objętym jawną dominacją męską, powodującą wynaturzenie. 
Znacznie lepszy obraz prezentuje ksiąŜka irańskiej autorki Szahrnusz Pārsipur 
„Tubā i znaczenie nocy”, gdzie ta dominacja przebiega w tle. 

         NiezaleŜnie od wszelkich zachwytów nad ksiąŜką, zamieszczanych w 
recenzjach, mnie osobiście uderzył wykoślawiony i skarlały obraz świata, 
powstający w umysłach kobiet odizolowanych od kultury współczesności. 
WyobraŜam sobie, Ŝe w takiej izolacji nikt nie mógłby być szczęśliwy i Ŝe juŜ 
lepsze jawne podporządkowanie świata Ŝeńskiego światu męskiemu. 

         Czytając artykuł Aleksandry Nimue Kosakowskiej w Tarace nie mogę 
zapomnieć o tym, iŜ dla osobistych doświadczeń zimująca w chacie odległej od 
wioski, brudnej, prymitywnej i bez wygód, jednak nie jest od tego świata tak 
odcięta, jak na przykład Iranka Tuba, która choć nauczona pisać i czytać przez 
dziwaka ojca, w swoim Ŝyciu tylko raz ma do czynienia z uzyskanym 
przypadkiem skrawkiem gazety i przeczytawszy go, wyciąga dziwaczne, 
wykoślawione wnioski o Ŝyciu na zewnątrz kobiecego świata. Aleksandra 
Nimue Kosakowska ma laptop i samochód (o którym wspomina w artykule) 
oraz widoczną na zewnątrz antenę satelitarną, a więc na bieŜąco jest w stanie 
śledzić przynajmniej najwaŜniejsze wydarzenia w świecie ogólnym, nawet bez 
specjalnych starań w tym kierunku. Cała reszta odbywa się w jej wewnętrznym 
świecie i choć izolacja jest dobrowolna i nakierowana na uzyskanie własnych 
wewnętrznych doświadczeń i ich zrozumienie, wiem, Ŝe nie moŜe być modelem 
Ŝycia dla innych, a wręcz nie powinna. 
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         Pierwsza obserwacja, jaką wyciągam z tych wszystkich filmów, ksiąŜek i 
tekstów jest taka, Ŝe świat w którym Ŝeńskość ma mieć się dobrze, jest 
właściwie światem w którym i Ŝeńskość i męskość musi jednocześnie mieć się 
dobrze. Dominująca męskość to wojny, konflikty, gry o władzę, prestiŜ, 
znaczenie i posiadanie, w dość jawnej postaci, w kaŜdym razie nie dającej się 
całkowicie ukryć; dominująca kobiecość to zawoalowane intrygi, podkopywanie 
władzy i znaczenia, zakulisowe wpływy, okrucieństwo nie mniejsze, niŜ w 
świecie męskim, za to bardziej podstępne i perfidne. 

          Dominująca męskość to męskie podejście do miłości i seksu, skupione 
raczej na podporządkowaniu kobiety i rodziny własnym wyobraŜeniom, 
dominująca kobiecość to wieczny konflikt między pragnieniem i wyobraŜeniem 
o potrzebach własnego ciała, a przekonaniem, Ŝe niesie to podporządkowanie i 
całkowite zapomnienie się i zatracenie w uczuciach, zaburzając poczucie 
własnego bezpieczeństwa. 

         Dominująca męskość to wielkie patriotyczne słowa, to Ojczyzna 
zestawiana ze Śmiercią, Zwycięstwem, Pogardą, Odwagą; dominująca 
kobiecość, to pewien sceptycyzm wobec wielkich słów, mentalne ograniczenie 
pojęcia Ojczyzny do własnego domu, pola, miasta, środowiska. 

         Jak by więc było gdyby bardziej połączyć te dwa światy? Dziwacznie i 
wręcz nierealnie. Wzajemne respektowanie swoich róŜnic odrobinę by pomogło 
w lepszym samopoczuciu świata kobiecego, jak odrobinę pomaga świadomość, 
Ŝe nie Ŝyjemy w haremie sułtana Sulejmana, ani nie jesteśmy 
ubezwłasnowolnione jak prawie nam współczesna irańska Tuba, tylko Ŝyjemy w 
Polsce tu i teraz; mamy prawo do nauki, czytania gazet, telewizji i równy z 
męŜczyznami dostęp do informacji, literalnie biorąc, równe prawa. Nie jestem 
pewna, co jeszcze mogłybyśmy, jako kobiety uzyskać, oprócz wzajemnego, 
lepszego zrozumienia. Na moich oczach dokonał się ogromny postęp, choć 
czasami sprawy nie poszły w dobrym kierunku. 

         PrzeŜyłam 72 lata i widzę ogromną róŜnicę między światem moich 
nastoletnich doświadczeń, a światem obecnym nastoletnich dziewcząt. W 
stosunku do ówczesnej mnie, obecna nastolatka jest o wiele bardziej infantylna, 
całkowicie prawie skupiona na sobie i swoich zewnętrznych walorach i 
potrzebach, pewna swoich praw i obowiązków świata wobec niej, jako wobec 
dziecka. Tego nie było w moich czasach. Dzieci nie miały świadomości 
istnienia jakichkolwiek praw, za to pełną świadomość swoich obowiązków. 
Szkoła akurat nie była najbardziej uciąŜliwym z nich, często oznaczała 
odpoczynek od pracy w gospodarstwie rolnym, a jeśli chodzi o dziewczęta, 
zawsze od prac domowych. Pamiętam moją przyjaciółkę z lat szkolnych, 
wspaniałą, Ŝywiołową dziewczynę (dziś jest znanym profesorem) z bardzo 
ciepłej rodziny wykształconych i znaczących ludzi, której ojciec pełnił często 
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swoje obowiązki za granicą, a która po powrocie ze szkoły, zanim zabrała się do 
odrabiania lekcji, musiała wysprzątać całe mieszkanie i przygotować obiad dla o 
rok młodszego brata, niecierpliwie oczekującego na to, aŜ siostra ustawi 
nakrycia na stole i poda mu obiad. Zresztą jej brat był i pozostał nikim. Moja 
przyjaciółka była zawsze bardzo chuda, bo gdy skończyła wszystkie prace i 
mogła zasiąść do lekcji, juŜ dawno odechciało jej się jeść. Niemniej ojciec takŜe 
bardzo dbał o nią i przywoził jej piękne sukienki zza granicy, których 
zazdrościły koleŜanki. Jednak takie Ŝycie nauczyło ją cięŜkiej i nieefektownej 
pracy i zaowocowało w przyszłości profesurą w dziedzinie, którą nikt nie chciał 
się zająć, tak wymagała ślęczenia i kategoryzowania wiedzy, a poniewaŜ była 
jedyna, osiągnęła wyŜyny. 

         Moja matka zawsze ubolewała, Ŝe ma córki, a nie synów. Synowie w 
rodzinie stanowili nadzieję i zysk tej rodziny, córki były kłopotem i najwyŜej 
podręczną pomocą matkom, które zdaniem męŜów doskonale bez takiej pomocy 
obyłyby się. Tak działo się we wszystkich środowiskach. Mój ojciec takŜe 
zapewne ubolewał, Ŝe nie miał synów, bowiem faworyzował moją siostrę, która 
w nastoletnich latach była typową „chłopczycą” i miała męskie zdolności 
(matematyka, fizyka, przedmioty ścisłe), ja zaś byłam po kobiecemu 
niedookreślona – interesowało mnie wszystko, ale nic szczególnie, a co gorsza, 
bardzo często zmieniałam obiekt swoich zainteresowań. Gdy mnie coś napadło, 
ślęczałam w bibliotekach, poruszona wulkanami i gejzerami oraz trzęsieniami 
ziemi, po krótkim czasie wpadałam w euforię nad zagadkami logicznymi i 
matematycznymi (nie za bardzo przejmując się programem szkolnym 
matematyki), aby wreszcie tuŜ przed maturą popaść w fascynację astronomią 
(niestety nie naleŜała do przedmiotów obowiązkowych na maturze). W końcu 
wahałam się przy wyborze studiów między Akademią Sztuk Pięknych, 
archeologią i geologią, aŜ wylądowałam na polonistyce. Moja siostra startowała 
na typowo męski kierunek na Politechnice i stała się jedną z 2 studentek na tym 
wydziale, zdobywając w dodatku stypendium naukowe – co bynajmniej nie było 
zaczątkiem jej dalszej kariery, bowiem trafiła pod skrzydła słynnego naukowca, 
któremu potrzebna była wieczna asystentka, a nie była wystarczająco rogatą 
duszą, Ŝeby oprzeć się oczekiwaniom otoczenia wobec siebie. 

         W świecie przyjaznym kobiecości obie miałybyśmy lepsze szanse na Ŝycie 
zgodne z własnymi chęciami chyba, Ŝe... 

         Ówczesne sufity bynajmniej nie były szklane, a betonowe i trwałe, nie do 
rozbicia. TakŜe ściany były trwalsze — dziewczynki wychowywano w poczuciu 
Ŝe ich przeznaczeniem jest dostosowanie się i podporządkowanie przyszłym 
męŜom. Dzisiaj takie wychowanie jest stosowane tylko w mniejszości rodzin, a 
na pewno juŜ świadomie nie serwuje się go dzieciom w przedszkolach i 
szkołach. 
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         No właśnie!. Przeszkody na Ŝyciowej drodze często hartują i utrwalają 
charaktery, pozwalają rozwijać w sobie waleczność i pewność siebie (jeśli je 
pokonamy). Współczesne nastolatki nie mają tylu realnych przeszkód na drodze 
(jeśli nie zaliczać do nich na przykład Ŝądania powrotu przed określoną godziną 
do domu lub spowiadanie się ze znajomości), które w oczach moich 
rówieśniczych nastolatków nie były Ŝadnymi przeszkodami, a normalnym 
Ŝyciem. Problemem nie była godzina powrotu, a znalezienie czasu na wyjście i 
akceptacja tego wyjścia przez rodziców. Stąd marzenie kaŜdej dziewczyny i 
kaŜdego chłopaka – jak najszybciej usamodzielnić się. Nikt z nas dobrowolnie 
nie chciałby mieszkać z rodzicami – co dzieje się dzisiaj. 

         Obserwując dzisiejszych nastolatków widzę, Ŝe są przedmiotem 
wychowawczych rozwaŜań, dyskusji, Ŝe uznaje się ich prawo do 
„kieszonkowego”, róŜnych wyborów (np. kierunku studiów), błędów, wyglądu 
zgodnego z własnym wyobraŜeniem, często doświadczeń seksualnych i 
towarzyskich, a ich obszar wolności jest nieporównywalnie większy, niŜ moich 
rówieśników. 

         Jednak na tym pięknym obrazie jest rysa. Pytanie o dobrostan Ŝeńskości (i 
w ogóle o czyjkolwiek dobrostan) w naszej cywilizacji staje się 
bezprzedmiotowe, jeśli sytuacja polityczna lub społeczna zmieni się 
diametralnie. Do przeŜycia w warunkach ewentualnej wojny czy rewolucji moje 
pokolenie było lepiej przystosowane, choć ograniczenia, które znosiliśmy, na 
nic się nie przydały. Wystarczy gdy przywołam swoje młodzieńcze 
doświadczenie – Ŝycia w nieogrzewanym zimą mieszkaniu. Wątpię, czy któreś z 
pokolenia moich wnuków potrafiłoby tak Ŝyć, chodzić do szkoły, pisać klasówki 
z pustym brzuchem i wyziębionym ciałem. Dlatego teŜ jest moŜliwe (z powodu 
np. chichotu losu), Ŝe właśnie im przyjdzie się zmierzyć z taką próbą. I dlatego 
doświadczenie Aleksandry Nimue Kossakowskiej i doświadczenia twardej 
ścieŜki nabierają tak ogromnego znaczenia: przeŜyć, a jednocześnie poznawać 
siebie i swoje wnętrze. Rozpoznawać swoje człowieczeństwo takŜe. Starać się 
zbadać i zrozumieć to, co jest moŜliwe do zbadania i zrozumienia. Choć 
przeŜycie w trudnych warunkach nie jest głównym celem tych doświadczeń, 
będzie nieoczekiwanym zyskiem i premią. 
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komentarze 
1. walka o tapczan i gazetę • autor: Jerzy Pomianowski2015-04-27 20:48:21 
Piękne sprowadzenie "dyskusji o Ŝeńskości i męskości" do poziomu 
prawdziwego Ŝycia.  
Myślę Ŝe obecnie kobiety walczą  z męŜczyznami w rodzinie tylko o to kto 
będzie miał mniej obowiązków. Wolność wymaga wolnego czasu. 
2. Bez walki moŜna osiągnąć consensus. • autor: MoonAngel.Me (Moon 
Angel)2015-04-28 07:40:02 
W prawidłowej relacji istnieje balans. I dotyczy to kaŜdej relacji. Rzeczywiście, 
obecne czasy są bardziej komfortowe dla Kobiet, i to niekoniecznie 
uświadomionych. Większość moich ròwieśnic juŜ wie, tylko od Nas samych 
zaleŜy jak będziemy kierunkować Nasze Ŝycie.  
4. brak tytułu  • autor: Wed2015-04-28 08:19:32 
Mam wraŜenie, Ŝe coś jest nie tak, to dość osobiste i głębokie przekonanie. 
Porządkowanie relacji świata kobiet i męŜczyzn jest moim zdaniem niemoŜliwe. 
Z mojej perspektywy wygląda to tak jakby w domu całkowicie zniszczonym 
przez trzęsienie ziemi ktoś zaczął zawieszać firanki. MoŜe trzeba porzucić 
gruzowisko i na nowym miejscu rozpocząć budowę domu, moŜe nawet dwóch 
domów. 

Popraw     Usuń 

 
5. Nie zgodzę się z Tobą • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-04-28 08:50:35 
Nie zgodzę się z Tobą. Wiele problemów rozwiązywanych za pomocą zburzenia 
starego i budowy nowego (rozmaite rewolucje z bolszewicką włącznie, budowa 
nowego utopijnego świata w KambodŜy/Kampuczy, w Polsce likwidacja PGR i 
inne) przynosiło nowe, jeszcze potęŜniejsze problemy, wyradzało się, gubiąc 
poprzednie osiągnięcia, zdobywane metodą małych kroczków. Oczywiście 
burzyć i zaczynać na nowo jest łatwiej, bowiem rozsądne sterowanie moŜe 
zostać zastąpione mało przemyślanym entuzjazmem i na ogół przyszłość 
kwituje się "jakoś to będzie". Dlaczego porządkowanie relacji kobiet i męŜczyzn 
drogą rozsądnych powolnych i nieradykalnych zmian jest niemoŜliwe? Relacje 
te nie są najgorsze, jeśli mamy do czynienia z mądrymi, samoświadomymi i 
odpowiedzialnymi ludźmi, jeśli nie, reszcie wynaturzeń moŜe i powinno 
zapobiegać prawo. Ale trzeba pamiętać, Ŝe dla zmian w takich relacjach 
potrzebny jest czas i zmiany warunków, w jakich one zachodzą powodują 
bardzo opóźnione skutki - nieraz przez kilka pokoleń. Pisali o tym niemodni 
dziś filozofowie, a między innymi taki jeden od bazy i nadbudowy, odsądzany 
od czci i wiary, zresztą nie za swoje koncepcje tylko za to, Ŝe byli tacy, co 
próbowali rewolucyjnie przyspieszyć zmiany. 

Popraw     Usuń 



 523

 
6. I jeszcze • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-04-28 08:52:53 
Z punktu widzenia kobiet wieszanie firanek w domu zniszczonym trzęsieniem 
ziemi ma głęboki sens. Podkreśla istnienie tego domu wbrew przeszkodom i 
trudnościom, zachęca do uporania się z nimi. MoŜna obok wybudować nowe, 
ładniejsze, ale ten będzie zawsze najwaŜniejszym i p r a w d z i w y m. 

Popraw     Usuń 
7. Doskonały argument, • autor: MoonAngel.Me (Moon Angel)2015-04-28 
09:24:06 
Pani Katarzyno. Właśnie w ten prozaiczny, dla męskiego punktu widzenia 
zupełnie za przeproszeniem idiotyczny, podkreślamy kobiecy aspekt waŜności 
Naszego miejsca.  
8. Jedna uwaga • autor: sceptyk (Radek)2015-04-28 12:02:42 
Jest tu duŜo schematów, takich kulturowych, wpojonych. Dla przykładu, 
napisano: "Dominująca męskość to wielkie patriotyczne słowa, to Ojczyzna 
zestawiana ze Śmiercią, Zwycięstwem, Pogardą, Odwagą". Większość, a w 
kaŜdym razie znaczna część męŜczyzn to tchórze, jeśli w ogóle czymś / kimś 
pogardzają, to tym, co słabsze. Nawet w czasie wojny większość męskiej 
populacji siedziała w domu przecieŜ. (Ostatnio próbowałem dwóm katolikom-
męŜczyznom dać do zrozumienia, Ŝe męŜczyźni katoliccy są bez honoru, bo 
godzą się na dyskryminację kobiet, w tym i "swoich", ale oni nic.) MęŜczyźni 
rzadko kiedy są skłonni oddać o wiele mniej znaczące "rzeczy" niŜ Ŝycie. Tzn. 
rzadkością jest równieŜ odwaga cywilna (kobiety nie są tu chyba jakoś lepsze), 
czy choćby chęć dzielenia się z innymi. Natomiast czym innym jest ten rodzaj 
wyobraŜenia męŜczyzny: łączonego z odwagą, śmiercią, potrzebny teŜ wielu 
kobietom. (Co do śmierci, to myślę nawet, Ŝe faceci znoszą gorzej myśl o niej. 
Za dominujący nie uznawałbym teŜ medialnego obrazu nieumiejętności 
starzenia się kobiet).   
Te schematy zresztą wypierają męskość kobiet (odwagę, poświęcenie) i 
kobiecość męŜczyzn (wraŜliwość). To, Ŝe ludziom Ŝyje się wygodniej, nie 
oznacza jednak Ŝe stali się lepsi.  
Zgadzam się jednak z tym, Ŝe tam gdzie byłoby dobrze kobiecości, tam byłoby 
dobrze i męskości. Kto wie, moŜe nawet nie byłyby one aŜ tak istotne, moŜe 
potrafiłyby patrzeć na coś innego niŜ one same. MoŜe by się do siebie trochę 
upodobniły. 

9. Znakomity artykuł  • autor: Przemysław Kapałka2015-04-28 14:20:05 

Cieszę się, Ŝe kobieta zauwaŜyła, Ŝe świat, w którym dominują kobiety, wcale 
nie byłby lepszy od tego, w którym dominują męŜczyźni. 



 524

Do wielu zawartych tu spostrzeŜeń mam takie, Ŝe tam, gdzie ma miejsce 
przegięcie, musi nastąpić przegięcie w drugą stronę. Właśnie dlatego dziś mamy 
przerost praw nad obowiązkami, powszechne rozluźnienie, zanik dyscypliny w 
szkołach (efekt tego, Ŝe nauczyciele naduŜywali swej pozycji), zajadły feminizm 
i wiele innych zjawisk. Musimy to przeczekać i prostować to, co się da. 

@Radek: Patriotyzm i epatowanie Śmiercią i  tchórzostwo wcale nie są 
sprzeczne ze sobą. Większość współczesnych patriotów to tchórze. A patrząc na 
tych sprzed kilkudziesięciu lat odnoszę wraŜenie, Ŝe wielu z nich potrafiło lepiej 
umierać niŜ Ŝyć. 
10. Świetny artykuł, wywaŜony,... • autor: Kino Siecioryca2015-05-03 
03:30:12 
Świetny artykuł, wywaŜony, jak ktoś juŜ słusznie zauwaŜył - sprowadzający 
dyskusję do poziomu realnego Ŝycia. Niestety muszę powiedzieć Ŝe obserwując 
swoich rówieśników (pokolenie urodzone we wczesnych latach 90′) wyciągam 
co do ich wyobraŜeń na temat męskości i kobiecości bardzo smutne wnioski. 
Człowiek jak wiadomo uczy się poprzez naśladowanie, a wzory płynące z 
mediów i internetu są przede wszystkim ogłupiające. Być "inteligentnym" to 
coraz mniej posiadać głębokie, przemyślane poglądy, a coraz bardziej 
wygłaszać jak jak najkrótsze i jak najprostsze, sprowadzające całe zagadnienie 
do łatwo przyswajalnego wniosku z którym kaŜdy się zgodzi (a wszyscy lubią 
się godzić z chamstwem i cynizmem); to nie sprzyja powaŜnemu podejściu do 
poczucia własnej wartości jako męŜczyzna czy kobieta.         Ci ludzie są 
strasznie zagubieni, a ci nieco wraŜliwsi i tak prędzej czy później dają się 
wciągnąć w szaleństwo ignorancji, bo Ŝyć idąc pod prąd jest bardzo trudno. 
Przejście od stanu umysłu w którym chlebem powszednim są praca i obowiązki, 
do stanu umysłu w którym jest miejsce tylko na konsumpcjonizm, imprezy, 
niezobowiązujące rozmowy o przedmiotach albo o wydarzeniach nie moŜe w 
dłuŜszej perspektywie nie zadziałać na społeczeństwo jak trucizna. Jakie 
wartości będą szły z ojców na synów, z matek na córki? Nie zdziwiłbym się 
gdyby za parę pokoleń niemoŜliwą byłaby na słowa "honor, ojczyzna" czy 
"szacunek dla własnego ciała" inna reakcja niŜ pusty rechot.      MoŜe nie 
powinienem nic mówić o czasach w których nie Ŝyłem, ale oglądając chociaŜby 
filmy z czasów PRLu trudno mi oprzeć się wraŜeniu, Ŝe młodzi ludzie byli 
wtedy po prostu rozumniejsi, przytomniejsi, bardziej zaradni, nie mieli takich 
problemów z formułowaniem swoich myśli. 
1. śYŁEM W PRL-U  • autor: sceptyk (Radek)2015-05-03 11:24:10 
Nie tak długo jak Autorka tego artykułu, ale ostatnie 20 lat PRL-u, z czego 
przynajmniej kilka w miarę świadomie. Nie sądzę, aby młodzi ludzie byli wtedy 
"rozumniejsi, przytomniejsi, bardziej zaradni, nie mieli takich problemów z 
formułowaniem myśli". Inaczej niŜ dzisiaj - nie było publicznego wglądu w 
Ŝycie młodych ludzi. Dziś teŜ jazgot mediów zagłusza głos rozsądnej młodości. 
Ale zagłuszają go teŜ opinie typu "a drzewiej to, Panie, bywało". Solidarność, 
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papieŜ, Armia Krajowa, Kościuszko i Pułaski.  
 
Filmy w PRL-u czasem były znakomite, lepsze było aktorstwo zazwyczaj, ale 
były teŜ wykastrowane semantycznie, zwłaszcza filmy, bo literatura tu sobie 
radziła.  A w sprawach płci - podkreślam to - dzisiejsza młodzieŜ - jest duŜo 
bardziej tolerancyjna. Owszem, zawsze są jacyś skinheadzi, wielbiciele księdza 
Oko i inni płciowi frustraci, ale powoli robi się lepiej. Od zwykłych ludzi 
poczynając, przez uczelnie wyŜsze, a kończąc nawet na niektórych 
środowiskach katolickich (jak "Więź" - ostatni numer on-line jest o kobietach w 
KRK). Jest nieźle. NIGDY NIE BYŁO TAK PIĘKNIE. (Z wyjątkiem, 
oczywiście, XVII czy XVIII wieku, gdy, jak to swego czasu twierdzili na Tarace 
niektórzy, w Polsce rządziły kobiety.)   
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         W natłoku informacji związanych z politykami, szczególnie duŜym w 
okresie przedwyborczym, przebija się motyw, który na pozór wydaje się 
całkiem nieszkodliwy, ba, nawet słuŜący prezentacji pozytywnego wizerunku 
poszczególnych osób. Są to wszelkiego rodzaju informacje o kandydatach na 
wysokie stanowiska, bądź bohaterstwie przodków tych osób. Młody człowiek 
zada za chwile zdziwione pytanie: Co w tym złego, Ŝe wspomina się dobrze 
czyichś przodków? MoŜna by zrozumieć zastrzeŜenia przy wspominaniu o ich 
złych cechach, które to wspominanie nastawić mogłoby negatywnie do ich 
potomków, wszak nie mających Ŝadnego wpływu na swoje pochodzenie, ale 
wspomnienia o bohaterstwie? MoŜliwe, Ŝe przemawiają przeze mnie 
uprzedzenia, ale takie eksponowanie zalet rodu, z którego pochodzi waŜna 
osoba, mające niewątpliwie na celu jej pozytywny obraz, takŜe budzi mój 
wewnętrzny sprzeciw. 

         Swoją postawę Ŝyciową kaŜdy człowiek wyrabia sobie wprawdzie nie w 
oderwaniu od rodziny, ale czasem w zgodzie z jej tradycjami, czasem zaś w 
całkowitym oderwaniu od tych tradycji. Tym, którzy odrywają się mentalnie od 
postępowania swoich przodków, niewątpliwie jest znacznie trudniej, takŜe i 
dlatego, Ŝe w ich przypadku analizowane są wyłącznie ich osobnicze cechy. 
Jeśli ktoś mnie spytałby, czy bardziej cenię człowieka, którego dziadek był SS-
manem, komendantem obozu koncentracyjnego, i który odciął się od tradycji 
rodzinnych, poświęcając się pracy na rzecz demaskacji nazizmu, niŜ człowieka, 
którego dziadek został zamordowany przez komunistów i który nienawidzi (od 
niedawna zresztą) tychŜe komunistów, z rozpędu wskaŜę tego pierwszego. 
Jednak po chwili refleksji dochodzę do wniosku, Ŝe taka prezentacja ma sens 
jedynie wówczas, gdy tradycja przodków ma coś wspólnego z obecnym 
postępowaniem analizowanej osoby, w Ŝadnym wypadku, gdy słuŜy do 
podniesienia jego obrazu w oczach czytelników. 

         Refleksje te nasunęły mi się w związku z prezentacją osoby jednego z 
kandydatów na prezydenta. Człowiek ów miał właśnie dziadka, który zginął w 
komunistycznych kazamatach, niedokładnie wiadomo, czy z powodu 
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stanowiska, jakie zajmował (polski policjant), czy z jakichś innych powodów. 
Mglisto opisaną tę postać stawia się na pediestale, podobnie jak świętych 
męczenników – nie z racji tego, Ŝe byli dobrzy i postępowali słusznie, a z racji 
tego, Ŝe zginęli gwałtowną śmiercią. Ale o to mniejsza. Gorzej, Ŝe jego zasługi 
pcha się na siłę do Ŝyciorysu kandydata, polewając słodkim syropem z taką 
dziennikarską, modną manierą niby-obiektywnego sprawozdania z pierwszych 
lat Ŝycia. „Urodził się w patriotycznej, kresowej rodzinie... itp itd”. 

         Przeciwko owemu kandydatowi nic nie mam (poza faktem, Ŝe w ciągu 
swojego Ŝycia chwytał się róŜnych rzeczy nie doprowadzając Ŝadnej do końca). 
Bardzo wiele mam zaś przeciwko dziennikarce, przedstawiającej w prasie tę 
osobę. Zanim przejdę do innych cech artykułu, mającego przedstawić kandydata 
w pozytywnym świetle, a wskutek tego budzącego moje dalsze wątpliwości, 
skończę z rodowodami. Nie mogę oprzeć się przekonaniu, Ŝe jest to jakaś 
odchyłka psychiczna potomków homo sovieticusa, kaŜąca badać rodziny do 
pokoleń wstecz, by z tego badania wyciągać nieuprawnione w rzeczywistości 
wnioski (na plus czy na minus zresztą). Komuniści tego badania przodków nie 
wymyślili, ale twórczo rozwinęli śladem przestróg  proroków, Ŝe dzieci będą 
cierpieć za winy rodziców do szóstego pokolenia. 

         Zaiste, wśród komunistów nawet nie był waŜny konkretny przodek, a jego 
pozycja społeczna (np. kułacy, burŜuje), wykształcenie, stan posiadania. 
Odcisnęło się to na moim osobistym doświadczeniu, gdy jako dziecko 
inteligencji (pół biedy, Ŝe nietwórczej, a pracującej) ustawiano mnie w innej 
kolejce do przyjęcia na Uniwersytet (wówczas jeszcze nie funkcjonował system 
punktów za pochodzenie tylko prawo pierwszeństwa) i wykluczona zostałam z 
moŜliwości uczęszczania na ukochane malarstwo w Pałacu MłodzieŜy, 
otrzymując w zamian łaskę skorzystania z kursu filatelistyki. W mojej rodzinie 
temat pochodzenia społecznego był bardzo waŜny i ustawicznie wałkowany, 
jako Ŝe decydowało pochodzenie społeczne ojca, a nie matki. Tak więc ojciec 
cierpiał podwójnie – ze strony rodziny z racji mezaliansu z kobietą 
niewykształconą i sierotą w dodatku i z racji posiadania z tą kobietą dzieci o 
niekorzystnym pochodzeniu społecznym. Wśród znajomych pochodzących z 
lepszych, czasem utytułowanych klas, stosowano róŜne taktyki, niweczące 
przynajmniej częściowo zamysły ustawodawców, jak na przykład 
podejmowanie pracy robotnika na czas kilku miesięcy przed egzaminami córek 
na wyŜsze uczelnie – ale do tego trzeba było mieć inne źródła utrzymania, 
którymi moi rodzice nie dysponowali – jak np sprzedaŜ cennych pamiątek po 
przodkach. W moim młodzieńczym przekonaniu system oceny człowieka po 
jego przodkach był krańcowo niesprawiedliwy. I dziś uwaŜam, Ŝe oceny ludzi, 
ich wartości społecznych i osobistych cechuje zestaw przestarzałych, 
idiotycznych przekonań, w pełnej krasie prezentowany z okazji wyborów. 
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         Czego jeszcze dowiedziałam się o wspomnianym kandydacie z dziadkiem 
męczennikiem? Samych podobno pozytywnych rzeczy, które dla mnie są 
negatywami, lub informacjami zgoła zbędnymi w kontekście celu w jakim 
artykuł napisano. A więc: 

         — omówieniu pochodzenia kandydata towarzyszy wyciskanie litości z 
czytelnika, jako Ŝe rodzinę deportowano do Kazachstanu, a ojciec kandydata, 
mając cztery lata, chorował na czerwonkę, a potem na dur brzuszny. CóŜ, wiele 
dzieci chorowało na to samo (ja i moja mama teŜ w czasie Powstania 
Warszawskiego), wiele nie przeŜyło tych cięŜkich chorób, ale czy tym, które 
przeŜyły moŜna przypisać jakieś zasługi z tego tytułu? Miały szczęście, i tyle. 
PrzeŜyły i urodziły im się dzieci, jak wielu innym. Jakie są zasługi kandydata z 
tego tytułu, Ŝe jego ojciec przeŜył te choroby? 

         — Ojciec kandydata w zespole pracowniczym był najpracowitszym z 
trzech kolegów, ale tylko dwaj pozostali doszli do profesury, ten zaś został 
zwykłym lekarzem, bo nie zapisał się do PZPR. Po pierwsze: skąd wiadomo, Ŝe 
był najpracowitszy? Kto to oceniał? Sfrustrowany kandydat czy jego ojciec? 
Skąd w ogóle wiadomo, Ŝe interesowałaby go ścieŜka naukowa? Co do owego 
zapisywania się do PZPR, to nie tak to działało, jak teraz młodzi bezmyślnie 
powtarzają po rozmaitego kalibru nieudacznikach, którym się nie powiodło. 
Prawdą jest, Ŝe przynaleŜność pomagała, a właściwie czasem była wymagana na 
pewnych stanowiskach; kandydatów na partyjnych było jednak wystarczająco 
duŜo, Ŝeby za bardzo się tym nie przejmować. Wiele rzeczy szło, jak dziś, po 
znajomości i za profity, a zapisanie się do partii przychodziło później, raczej 
jako kamuflaŜ drogi dojścia do kariery i bardzo często propozycję zapisania się 
do partii następowała po kwalifikacji na stanowisko. Czasami zresztą moŜna 
było zastąpić siebie członkiem najbliŜszej rodziny w myśl zasady, Ŝe skoro ty 
nie chcesz się zapisać, to w ostateczności niech zapisze się twoja Ŝona 
(autentyczne!). 

         — Matka kandydata miała artystyczne marzenia, ale w małym miasteczku 
nie była w stanie ich zaspokoić. Jestem wręcz przeciwnego zdania. W małych 
miastach była mniejsza konkurencja utalentowanych i wykształconych ludzi i 
zawsze poszukiwano animatorów Ŝycia kulturalnego (Domy Kultury, kina, 
biblioteki i inne). Dla chętnych zawsze znajdowała się praca, tyle Ŝe niezbyt 
dobrze opłacana. 

         Nareszcie opuszczamy rodzinę kandydata i przechodzimy do niego 
samego. Dowiadujemy się, Ŝe: 

         — trzy razy podejmował studia ale Ŝadnych nie skończył. Ja sądzę, Ŝe brak 
wytrwałości przy realizacji zamiarów przemawia przeciwko kandydatowi na 
urząd prezydenta, jednak dziennikarka uwaŜa, Ŝe to pozytywny brak pokory. 
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Ten brak pokory podkreśla zresztą faktem, Ŝe był nerwusem, wdawał się w bójki 
i awantury (w tym z jakimś kelnerem) oraz nosił fryzury z długich, 
natapirowanych włosów. 

         — Zaczynał od krytyki Kościoła, potem zmienił front o 180 stopni. 

         — Jednocześnie był homofobem i wspomagał stowarzyszenie Lambda. 
Hajlował na koncertach ale nie był faszystą, bowiem tylko prowokował. 
Oczywiście autorka artykułu* nie uwaŜa, Ŝe był koniunkturalistą — po prostu 
tak mu wychodziło. 

         Mnie osobiście osoba kandydata jest całkowicie obojętna poza tym, Ŝe nie 
lubię facetów uŜywających jako przerywnik brzydkich słów, choć moŜna 
zapisać na jego plus to, iŜ nie wstydzi się takiego słownictwa i nie ukrywa go, 
jak wielu innych prominentnych polityków (co ujawniły nagrania kelnerów). 
Nie uwaŜam go za sympatycznego typa, ale prezydent nie musi być 
sympatycznym misiem. Gdybym jednak przystąpiła do pisania artykułu o jakimś 
kandydacie, z zamiarem eksponowania jego pozytywnych cech, pewnie 
starałabym się znaleźć prawdziwe walory wskazujące na racjonalność wyboru 
takiej osoby. MoŜe bym teŜ więcej napisała o jego poglądach i koneksjach 
politycznych (poza tym, Ŝe zna Schetynę i jest za okręgami 
jednomandatowymi). Zresztą ciekawiłoby mnie teŜ to, jak rozprawi się z 
zarzutem, Ŝe okręgi jednomandatowe mogą generować korupcję. I w ogóle 
chciałabym coś więcej wiedzieć niŜ to, Ŝe walczy ze wszystkimi dookoła (takŜe 
z opieszałymi kelnerami i spasionymi gejami w lateksie z dziurą w tyłku) 
rozdając ciosy bezmyślnie i na oślep. 

  

*Małgorzata I Niemczyńska „Kukiz jak to się stało?” Gazeta Wyborcza” nr. 101 
z 2.05.2015 
 

 

Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
 
1. "Refleksje te nasunęły... • autor: esther19802015-05-04 12:12:18 
"Refleksje te nasunęły mi się w związku z prezentacją osoby jednego z 
kandydatów na prezydenta. Człowiek ów miał właśnie dziadka, który zginął w 
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komunistycznych kazamatach, niedokładnie wiadomo, czy z powodu 
stanowiska, jakie zajmował (polski policjant), czy z jakichś innych powodów. 
Mglisto opisaną tę postać stawia się na pediestale, podobnie jak świętych 
męczenników – nie z racji tego, Ŝe byli dobrzy i postępowali słusznie, a z racji 
tego, Ŝe zginęli gwałtowną śmiercią." 

 Nie mogę oprzeć się wraŜeniu, Ŝe brzmi to trochę złośliwie. A gdyby zginął z 
rąk np. hitlerowców złosliwości by nie było?..  

Popraw     Usuń 

 
2. Złośliwość • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-05-04 12:20:41 
Złośliwość nie wynika z tego, z czyich rąk zginął dziadek kandydata (nie 
kandydat!), a z posługiwania się archetypem świętego-męczennika w 
odniesieniu do przodka, który niewiele wspólnego ma z samym kandydatem. 
Równie dobrze mógłby zginąć w wypadku drogowym albo innym. Czy 
wybieramy kogoś na męŜa, bo jego dziadek walczył z komunistami? 
 
3. Swietny tekst ! • autor: jonel2015-05-04 20:22:02 
Szanowna Pani Prababciu ! 
Przeczytałam z wielką przyjemnością i cieszę się, Ŝe tak Pani oceniła ten 
"biedny" artykuł w GW. Mam podobne a nawet identyczne zdanie, to czysta 
Ŝenada-te zasługi kandydata ( przodków) i całe jego męczeństwo z czerwonką 
na czele. 
Przykro, Ŝe Polacy tak łatwo ulegają manipulacji z powodu obiecanek 
kandydata.  
Wielu czeka na "mannę z nieba" i wierzą Ŝe im spadnie . 
A najbardziej przykre, Ŝe w tym Narodzie nie ma takiego kandydata na którego 
z największym przekonaniem, z radością bym glosowała. Bardzo serdecznie 
Panią pozdrawiam. Czytam Pani artykuły w Tarace. Jolanta K. 
. Poniekąd to pokłosie... • autor: Michał Mazur2015-05-05 11:54:07 
Poniekąd to pokłosie sarmatyzmu - z tym patosem, teatralnością i 
wychwalaniem zasług przodków... 
5. Jak nie wychwalać kandydata na prezydenta • autor: doris_day2015-05-05 
12:23:24 
Osobiście odebrałam artykuł w GW jako zawoalowaną formę zdyskredytowania 
kandydata. Niby miło, a coś śmierdzi. 
Czekam zawsze na Pani artykuły i smuci mnie, gdy długo nic nowego Pani nie 
publikuje. 
6. Zgadzam się aboslutnie... • autor: esther19802015-05-05 13:44:24 
Zgadzam się aboslutnie z poprzednim komentarzem.  
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         Ostatnio znalazłam się w towarzystwie moich rówieśników, uczniów 
zupełnie innej niŜ moja szkoły, dawnych harcerzy — niejako przypadkowo, 
reprezentując na ich spotkaniu klasowym kogoś, kogo juŜ nie ma na tym 
świecie, ale widnieje na wielu, z pietyzmem gromadzonych fotografii z tamtych 
czasów. Spotkanie odbyło się w pięknym i zadbanym ogrodzie, wśród licznych 
kwitnących krzewów. Wielu uczestników miało za sobą cięŜkie choroby i 
Ŝyciowe przeciwieństwa, ale to wszystko przestało być waŜne, gdy na spotkaniu 
pojawiła się współczesna harcerka, wnuczka jednej z uczestniczek, nagrywająca 
harcerskie i szkolne wspomnienia siedemdziesięciolatków. Zdobywała w ten 
sposób jakąś sprawność. 

         Zazdrościłam im tej Ŝywości wspomnień i tego, Ŝe spotykają się co kilka 
lat, utrzymują ze sobą kontakt, wspominają szkolne i harcerskie anegdoty i Ŝe 
potrafią na te wspomnienia spojrzeć z szerszej perspektywy, powiązać je z 
ówczesną sytuację polityczną, którą przecieŜ wówczas kaŜdy odbierał jako tło, 
nie do ruszenia; coś w rodzaju pór roku czy koryta rzeki — nie ma sensu się nad 
nią zastanawiać bo i tak nie moŜemy nic zmienić. Młodzieńcze wybryki w 
rodzaju okrzyków na pochodzie pierwszomajowym, stanowiących odpowiedź 
na wołanie ówczesnego zapiewajły: „Niech Ŝyją studenci polscy” — „niech Ŝyją 
ale za co?!” niewiele się róŜnią się z pozoru od obecnych okrzyków w trakcie 
przejazdu bronkobusów — „Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę” — poza 
tym oczywiście, iŜ obecnym wrzaskunom nic nie grozi, dopóki ograniczają się 
do wrzasków. 

         Jako ilustrację moich szkolnych lat załączam pocztówkę, jaką otrzymałam 
od mojej koleŜanki z harcerstwa. Moja przygoda z harcerstwem była krótka i 
zupełnie nie przypominała przygód osób z omawianego spotkania. W mojej 
szkole bowiem było całkiem inne harcerstwo i zaraz zrozumiecie dlaczego. 
Litościwie przycięłam skan ukrywając podpis koleŜanki, która do niedawna 
przynajmniej, pełniła waŜną polityczną funkcję. 
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Najciekawsze, Ŝe ani ona ani ja, nie naleŜałyśmy do partii! 

         Ale wracam do spotkania i innych z niego refleksji. Zazdrościłam im tych 
wspomnień. Moja szkoła, połoŜona na ówczesnych peryferiach Warszawy nie 
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odznaczała się taką mocą integracyjną. Prawdę mówiąc, chyba nikt z 
pedagogów nie widział jakiegokolwiek poŜytku z uczniowskich przyjaźni. 
Nasza szkoła miała u steru dwie kobiety: dyrektorkę i wicedyrektorkę, 
nauczycielkę łaciny, ongiś wespół trzymające mocną ręką Ŝeńską szkołę; ale w 
tych latach, kiedy ja się uczyłam, szkoła była juŜ koedukacyjna, choć sterowanie 
nią wykorzystywało wszelkie atrybuty kobiecego władztwa. Szalały tzw. 
„klasowe trójki” złoŜone z rodziców, a właściwie matek, zajmujące się głównie 
tropieniem i śledzeniem uczennic, pilnowania ich strojów, moralności, włącznie 
z zaglądaniem przez okna i niespodziewanymi wizytacjami imieninowych 
prywatek. 

         Pamiętam jedne z takich imienin, u mnie w domu, w tzw. holu, którego 
ukształtowanie pozwoliło na skrycie się w czasie tańca pewnej pary za piecem, a 
którą to Ŝeńską częścią tej pary była opisywana juŜ wcześniej moja przyjaciółka 
(obecna pani profesor). Zdemaskowanie nastąpiło poprzez wgląd przez okienko 
w drzwiach, do którego przedstawicielki „trójki” zapuścili Ŝurawia i zobaczyli 
skraj czerwonej, taftowej sukienki na złoŜonej z pienistych koronek 
śnieŜnobiałej halce, po czym rozpoznano delikwentkę, jako Ŝe jej ojciec, 
piastujący waŜne stanowiska państwowe wyjeŜdŜał za granicę i przywoził córce 
stamtąd ciuchy niedostępne innym dziewczynom. Organizatorka prywatki (to 
znaczy ja) i moja przyjaciółka (jej partnera w tańcu i chłopaka nie zaproszono 
— męŜczyzn nie ściągano w sprawach moralności, tylko dziewczyny i ich 
matki) zostałyśmy wezwane przed oblicze dyrektorki i usłyszałyśmy powaŜne 
ostrzeŜenia, łącznie z moŜliwością otrzymania oceny dostatecznej ze 
„sprawowania” na koniec roku. Nie dlatego, Ŝeby delikwenci robili coś 
niestosownego (tego nie moŜna było zobaczyć przez Ŝadne okno), ale z tego 
powodu, Ŝe się schowali przed resztą towarzystwa. Nie moŜna zapomnieć, Ŝe 
ocena niedostateczna wówczas w praktyce nie istniała. Przy okazji wyszło na 
jaw, iŜ denuncjacji dokonała jedna z zaproszonych naszych koleŜanek, której od 
tamtej pory wszystkie dziewczyny dokuczały, nie bacząc na to, Ŝe jej mama jest 
w „trójce”. 

         Innym razem znowu ja podpadłam, poniewaŜ stałam na klatce schodowej 
bloku i długo rozmawiałam z chłopakiem i na nic się zdały moje tłumaczenia, Ŝe 
nie był to Ŝaden chłopak, tylko moja przyjaciółka, poniewaŜ nikt nie uwierzył, 
Ŝe miała na sobie spodnie. Dziewczyny w tamtych czasach i w tamtej dzielnicy 
nie ośmieliłyby się pokazać w spodniach (chyba Ŝe na WF), a ona załoŜyła 
spodnie od dresu, bo sprzątała mieszkanie i pastowała podłogi, rozmawiała zaś 
ze mną na klatce schodowej, bo zwyczajnie matka nie pozwoliłaby jej 
plotkować z koleŜanką, tylko zagoniłaby ją z powrotem do pracy. 

         Jednym słowem moralne wymagania przeniesione były Ŝywcem z Ŝeńskiej 
szkoły z epoki przedwojennej albo jeszcze wcześniejszej i wspierano raczej 
rywalizację między dziewczętami, niŜ współpracę. W naszej, 
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czterdziestoparoosobowej, łacińskiej klasie było tylko 3 czy 4 chłopców i ich 
Ŝycie towarzyskie odbywało się poza progami szkoły. 

         Wspominając moje szkolne lata zrozumiałam, dlaczego odbyło się tylko 
jedno klasowe spotkanie i więcej się nie powtórzyło, poniewaŜ atmosfera była 
niemiła, naładowana wcześniej niewypowiedzianymi Ŝalami sprzed lat i 
niedługo potem organizatorka, nasza piękna koleŜanka, tracąca urodę i 
powodzenie aktorka, popełniła samobójstwo. Po niej juŜ nikomu na klasowych 
spotkaniach nie zaleŜało. 

         Do mnie jednak, zupełnie nie wiedzieć czemu, w ostatnią sobotę ze 
szczególną siłą powróciło wspomnienie pewnej lekcji języka rosyjskiego. W 
podręczniku znajdował się rosyjski wiersz, sławiący młodą kołchoźnicę, która 
dzięki edukacji przestała być analfabetką i gdy tylko nauczyła się pisać, tak 
bardzo cieszyła się z tego powodu, iŜ na jeden list swojego chłopaka odpisała 
mu aŜ kilka. 

         Wiersza tego miałyśmy nauczyć się na pamięć, ale nasza rusycystka 
bardzo była niezadowolona z tego, Ŝe znalazł się w podręczniku i uznała za 
konieczne opatrzenie go dodatkowymi komentarzami. Z jej analizy tekstu 
wynikało, iŜ bohaterka jest osobą prostoduszną i mało kulturalną i dlatego nie 
zdawała sobie sprawy, Ŝe nie przystoi narzucać się chłopcu ze swoimi 
uczuciami, a pisząc kilka listów w odpowiedzi na jeden, po prostu właśnie mu 
się narzucała. W rozumieniu rusycystki narzucanie się męŜczyźnie stanowiło 
najgorszą moŜliwą wadę dziewczyny, stawiającą pod znakiem zapytania całą jej 
przyszłość jako szanującej się osoby. 

         Ale nie tylko nasza rusycystka podkreślała istotność tego problemu. TakŜe 
nasza łacinnica przy okazji tłumaczenia wierszy łacińskiego poety, znanego z 
cytatu „carpe diem” – „korzystaj z dnia” wmawiała nam, Ŝe nie naleŜy rozumieć 
dosłownie „śmiechu dziewczyny kryjącej się po kątach”, poniewaŜ śmiech ten 
jest tylko poetycką przenośnią Horacjusza, wynikającą z konstrukcji łacińskich 
zdań; podobnie jak nie naleŜy dosłownie rozumieć fragmentu z „Commentarii 
de bello gallico” Gajusza Juliusza Cezara bodajŜe, iŜ rozbitkowie „rozłoŜyli 
członki swoje na piasku”, podczas gdy oni po prostu padli na piasek, zmęczeni 
sztormem. 

         Takie komentowanie tekstów literackich, uprawiane teŜ przez naszego 
polonistę przy omawianiu klasyków naszej literatury (Telimena i mrówki, Zosia 
wbiegająca do komnaty po desce przystawionej do okna zamiast przez drzwi) 
utrwaliło w nas, uczennicach, umiejętność odróŜniania rzeczy stosownych od 
niestosownych, ale zabiło chęć poszukiwania w nich intelektualnej przygody. 

         W dodatku przeŜyłam teŜ osobiste upokorzenie, gdy jako czternastolatka 
w klasie ósmej (pierwszej licealnej) zakochałam się w chłopcu o migdałowych 
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oczach (niestety, podobne miał młodszy z braci Carnajewów, ostatnio skazany 
na śmierć za zamach terrorystyczny) i usiłowałam zdobyć jego zdjęcie ze szkoły 
podstawowej, a koleŜanka, która mi to zdjęcie dała, doniosła chłopcu o mojej 
nieszczęśliwej miłości i chłopiec publicznie mnie wyśmiał. W dodatku pisałam 
w czasie lekcji pamiętnik, który został zabrany przez łacinnicę i upubliczniony, 
stał się przedmiotem narady Komitetu Rodzicielskiego z udziałem Trójki 
Klasowej. 

         Wydawało mi się, Ŝe to dawno zapomniane historie i nie mają nic 
wspólnego z poglądami, które wyznaję obecnie i emocjami, które teraz 
odczuwam w kontaktach społecznych, gdy dwa lata temu doznałam pewnego 
niemiłego olśnienia. Nastąpiło ono przy okazji spektaklu sztuki Petera Quiltera 
„Boska!” w Teatrze „Polonia” Krystyny Jandy z nią samą w roli głównej. 
Sztuka stanowi opowieść o Florence Foster Jenkins — bogatej ekscentryczce, 
która, nie mając ani słuchu, ani głosu występowała w najsłynniejszych salach 
koncertowych świata, zapełniając Carnegie Hall do ostatniego miejsca. 
Radośnie fałszując, wierząc jednocześnie w swój talent i słuch muzyczny, 
Jenkins mowiła: Ludzie mogą mówić, Ŝe nie umiem śpiewać, ale nikt nigdy nie 
powie, Ŝe nie śpiewałam. Zdaniem recenzentów „Ta prawdziwa opowieść o 
jednej z najdziwniejszych postaci dwudziestowiecznej kultury pokazuje 
jednocześnie, Ŝe warto realizować nawet najbardziej szalone marzenia. Płyty z 
wykonaniami Jenkins sprzedawane są do dziś na całym świecie.” 

         CóŜ, ja zupełnie inaczej odebrałam tę sztukę. Byłam na niej z młodszą 
siostrą, całkowicie charakterem i usposobieniem oraz poglądami odmienną ode 
mnie, jednak odczucia miałyśmy identyczne. Przede wszystkim we mnie 
przedstawienie wzbudziło niesłychane emocje, aŜ do mdłości włącznie. 
Zasadniczo nigdy nie lubiłam sztuk teatralnych; wydawały mi się za bardzo 
sztuczne i nieprawdziwe w porównaniu na przykład z filmem; nie chodziłam 
często do teatru, chyba, Ŝe ktoś mnie tam wyciągnął (opery nie zaliczam do 
teatru — tam emocje wywoływała muzyka, a zadaniem akcji rozgrywającej się 
na scenie nie było dostarczenie przeŜyć, tylko tła dla niej). Tak więc mocne, 
nieprzyjemne przeŜycia, związane z obejrzeniem „Boskiej” były dla mnie 
całkowitym zaskoczeniem. 

         Na czym one polegały? Czułam się całkowicie zaŜenowana, zniesmaczona 
i zagroŜona — jakby to wszystko dotyczyło mnie osobiście. PrzeŜywałam męki, 
wręcz mnie skręcało, gdy Krystyna Janda świetnie fałszowała, gdy grana przez 
nią bohaterka nie dostrzegała upokorzenia jakie niosły wszystkie stwarzane 
przez nią sytuacje. Skóra mi cierpła na myśl, Ŝe moŜna czegoś takiego w swoim 
otoczeniu nie odczuwać (bo juŜ pomysł, Ŝe moŜna się tym nie przejmować 
wydawał mi się całkiem bluźnierczy). Podobnie zaŜenowana i zniesmaczona 
była moja siostra i podobnie silnie to odczuła — zupełnie przecieŜ bez 
racjonalnego powodu. 
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         Powód jednak był. W nagłym przebłysku w ostatnią sobotę zrozumiałam, 
co mi wdrukowano sześćdziesiąt lat wstecz, o czym zupełnie zapomniałam (a 
prawdopodobnie wyparłam ze swojej świadomości) i co nigdy nie pozwoliło 
odnieść w moim Ŝyciu znaczącego sukcesu. Nie byłam głupsza od innych, nie 
byłam w Ŝyciu pasywna, jednak zawsze zatrzymywałam się na jakimś 
nieprzekraczalnym progu. Na tym progu moja aktywność wyparowywała ze 
mnie, pozostawiając strzępki, które jakoś gromadziłam i uzasadniałam, nie 
specjalnie się starając, aby uzasadnienia te były istotne. Wystarczały preteksty. 

         Gdzieś w głębi mnie tkwiło przykazanie numer 1:  

Za wszelką cenę nie narzucaj się nikomu. W przeciwnym bowiem wypadku 
staniesz się osobą niegodną szacunku. 

         Oto jakie płyną poŜytki z uczestnictwa w cudzych szkolnych spotkaniach 
w imieniu duchów nieŜyjących osób! Olśnień moŜna doznawać nawet wówczas, 
gdy do niczego się juŜ nie przydadzą, poza satysfakcją z rozwiązania zagadki. 

          

Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 

 
1. Dawne... • autor: Przemysław Kapałka2015-05-28 19:37:07 
Oto są stare, dobre czasy. Warto zachować ich świadectwo. 
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         W kwietniu 1999 roku przeczytałam artykuł w „Polityce” który na długie 
lata skierował moje zainteresowania na ezoterykę. Jego lektura nastąpiła trzy 
lata po moim wypadku drogowym, który całkowicie zmienił moje Ŝycie i 
przyniósł komplet wcześniej nie zadawanych sobie pytań. Wiele razy 
przeszukiwałam moje zbiory skanów i nigdy nie mogłam natrafić na ten tekst. 
Opowiadałam o nim kilku osobom, ale cóŜ, bez dowodów w ręku wszystkie 
opowieści na nic. A co gorsza nie zapamiętałam Ŝadnych szczegółów. I nagle, 
jak za dotknięciem róŜdŜki czarodziejskiej artykuł odnalazł się nie wiadomo 
czemu towarzysząc pierwszomajowej pocztówce. Co mną kierowało, Ŝe tam go 
umieściłam, nie wiem. Nie pisałam jeszcze wówczas do Taraki, ba nie 
wiedziałam, Ŝe taka strona istnieje. Ale juŜ wiedziałam, Ŝe przeczytałam coś 
bardzo zagadkowego i zastanawiającego. A trafiłam na niego właśnie teraz, gdy 
temat zaczął z powrotem być niesłychanie aktualny. Jak tu nie wierzyć w 
przeznaczenie!? 

         Autorem artykułu w numerze „Polityki”nr. 15 z 10 kwietnia 1999 r jest 
zmarły znany dziennikarz , filmoznawca i popularyzator kultury, dość zresztą 
kontrowersyjna postać, ale odznaczająca się niesłychaną siłą i intelektualną 
wnikliwością – Zygmunt KałuŜyński. 

         Po paru słowach wstępu zaczyna się on od fragmentu tekstu Ernesta 
Jungera. Oto co pisze urodzony w roku 1895, uczestnik obydwu wojen: 

         „Zastanawiam się, dlaczego czułem się zagubiony, osłabiony, moralnie 
zmiaŜdŜony po I Wojnie, bez porównania bardziej niŜ po II, mimo Ŝe katastrofa 
była wtedy stokrotnie większa. OtóŜ dlatego, Ŝe owa I ugodziła w nasze 
najgłębsze pokłady, w sam fundament naszego dotychczasowego świata. 
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Decydowały o tym nie fakty, nie ofiary, nie przesunięcia polityczne, ale nagła 
zmiana atmosfery, coś podobnego, co następuje w tropikach przy trzęsieniu 
ziemi. Powietrze staje się wtedy w niewytłumaczony sposób cięŜkie, dławiące, 
gorączkowo niepokojące, jak nie bywa nigdy. Pojawiają się sygnały, znaki, 
objawy niby przy cięŜkiej chronicznej chorobie, raz silniejsze, raz słabsze, to 
znowu przyczajone, ale nie znikają. Jest to wraŜenie zacieśniania się, duszenia, 
rosnących trudności w oddychaniu, powiększającego się osaczenia. Niepokój, 
jakby było się przestępcą, albo zwierzęciem zapędzonym w kąt bez wyjścia, kimś 
niezorientowanym, którego okłamują i pogrąŜają jacyś nieuchwytni oszuści. 
Sztuka ówczesna — na granicy obłędu — starała się to pogrąŜenie wyrazić. 
Druga Wojna, ze Stalingradem i Oświęcimiem, o ile przecieŜ straszniejsza! - 
była, w porównaniu do tamtego stanu, juŜ tylko oczywistością”.  

         Autor zauwaŜa, Ŝe wyłonił się zadziwiający kontrast w Ŝyciu pokolenia 
tych, którzy przeŜyli obie wojny i których bliscy czy znajomi zginęli śmiercią 
gwałtowną lub zaginęli w zawierusze — między tamtymi czasami, a dzisiejszą 
eksplozją wynalazków, produkcji, nadmiarem, dobrobytem i całkowicie 
odmienionym stylem Ŝycia — z którego to powodu kontrast współczesności 
jawi się jak z najodleglejszym średniowieczem. Z. KałuŜyński pisze: 

         „Atmosferę początku XX wieku cechuje przekonanie, Ŝe wojna będzie 
ciągnęła się zawsze, oraz stosunek do własnej śmierci jako do ewentualnej stałej 
moŜliwości. Najwybitniejszy zapewne współczesny badacz archetypów 
psychoanalitycznych C. G. Jung opisuje, w 1926 r., swój sen. Śniło mu się, Ŝe na 
wózku zaprzęŜonym w konia uchodzi pospiesznie z linii frontu, przy tym dookoła 
wybuchają pociski. Jego interpretacja: „Sen wykazywał, Ŝe w mojej 
podświadomości wojna się nie skończyła: w mojej psyche będzie trwała zawsze, 
bo teŜ istotnie nie ustępuje ona w wewnętrznym przekonaniu zarówno moim, jak 
nas wszystkich”. 

         Autor artykułu pisze, Ŝe ocena własnej szansy przetrwania wydaje się 
zawieszona. „Następuje obniŜenie wartości Ŝycia. Sądzi się, Ŝe umrzeć, zginąć, 
zabić jest łatwo i naleŜy to do biegu rzeczy. Jest to mentalność róŜna od tej z 
czasów pokoju, równowagi, normalności, gdy istnienie ludzkie się 
ceni.” Przytaczając na poparcie tego spostrzeŜenia o europejskim stanie ducha 
słowa Orwella i Paula Mousseta, zastanawia się, czy podobnie było teŜ w 
Polsce. Sugeruje, Ŝe „wizja II Rzplitej, jaka się obecnie ustaliła, jest tworem 
fantastycznym, uformowanym na rzecz potrzeb polityczno-pedagogicznych”. 
Potwierdzeniem tego ma być ankieta Polityki w odpowiedziach na którą z 
reguły pomijano najwaŜniejszych pisarzy polskiego XX-lecia, 
reprezentatywnych dla tego okresu na rzecz pisarzy wieku XIX, a poczucie 
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czasów właśnie najsilniej łączy się z pisarzami. Jego zdaniem wiek XIX dlatego 
okazał się bardziej Ŝywotny w mentalności Polaków od wieku XX, poniewaŜ po 
wieku XX pozostały tylko fakty historyczne, a nie emocje. Jak wyglądał 
ówczesny stan ducha? Twierdzi, Ŝe „był on podobny jak wszędzie: widmo 
śmierci wojennej unosiło się nad naszymi głowami, ale z dodatkami własnymi: 
plus poczucie prowizoryczności, plus zdumiewający klimat beztroski. Tak jest. 
Dokumenty ogłoszone ostatnio sugerują, Ŝe Piłsudski juŜ w roku 1935 doszedł 
do wniosku, Ŝe kraju nie da się ocalić”.  Stwierdza teŜ, Ŝe sfery rządowe 
doskonale musiały sobie zdawać sprawę z ówczesnej sytuacji Polski, na co 
przytacza liczne przykłady. Między innymi wypowiedź znanego historyka 
Szymona Aszkenazego : „ śe teŜ ludzie maja, ochotę wznosić tak kosztowne 
budynki w mieście przeznaczonym na zagładę” - powiedział Askenazy. „Kiedy 
tu z panem siedzę, widzę jak Niemcy z samolotów zrzucają bomby na 
miasto” zastanawiając się dlaczego to proroctwo i inne przepowiednie tego 
rodzaju nie było głoszone publicznie i dlaczego nikt nie próbował publicznie 
wyrazić przekonania o nieuchronności wojny. Jednocześnie uwaŜa, Ŝe nie było 
mowy o publicznym przygnębieniu: „Ambasador Laroche wspomina, Ŝe 
pomimo nędzy na przedmieściach towarzystwo stołeczne promieniowało 
beztroską i atmosfera przypominała mu Drugie Cesarstwo Napoleona III, kiedy 
to ParyŜ był ośrodkiem zabawy dla Europy, zaś na premierę kolejnej operetki 
Offenbacha zjeŜdŜali się królowie, po czym nastąpiła klęska roku 1870 i 
masakry Komuny Paryskiej. („La Pologne de Piłsudski 1926-35”, 1953). W 
Warszawie równieŜ jest to epoka efektownych premier, kabaretu i złoty wiek 
fraszkopisarstwa, które uprawiają wszyscy: Ŝarciki pisze zarówno poeta Tuwim, 
jak generał Wieniawa. Tygodnik satyryczny „Cyrulik Warszawski”, załoŜony 
pod auspicją rządową i mający przeciwstawić się lewicowym niezaleŜnym 
„Szpilkom” - nosi charakterystyczne motto z Beaumarchais”go: „Śmiejmy się! 
Kto wie, czy świat potrwa trzy tygodnie!” co opisał Marek Groński w swojej 
monografii kabaretu z owych lat. 

         Kończy zaś stwierdzeniem „Co do mnie, jeŜeli wolno mitu być świadkiem, 
to lękać się wojny nie przestałem do tej pory, bo obsesja nabyta z historii nie 
ustępuje. Które to zresztą doznania moje i podobnych do mnie rozbitków nie 
mają znaczenia wobec naszych czasów, które trawi coś innego: melancholia 
pochodząca z niedostatku perspektywy historycznej i z braku wizji przyszłości: 
jesteśmy zamknięci kaŜdy w sobie, na siebie i na otoczenie, tak jakby wszystko 
juŜ zostało zakończone. Bowiem wiek XX był, co prawda, koszmarny, absurdalny 
iw najwyŜszym stopniu nieludzki, niemniej nie dawał okazji do społecznego 
spleenu” 

         Na mnie wraŜenie zrobił jeden ze śródtytułów: 
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Nasze czasy trawi melancholia pochodząca z braku wizji przyszłości: 
jesteśmy zamknięci kaŜdy w sobie, na siebie i na otoczenie, tak jakby 
wszystko juŜ zostało zakończone.  

        Przed II turą wyborów, czytając prasę i oglądając programy informacyjne 
w telewizji (nieliczne, bo ileŜ moŜna wytrzymać błazenad!) zadaję sobie 
pytanie, moŜliwe Ŝe zasugerowane pewną reklamą: Czy naprawdę sądzimy, Ŝe 
uda nam się wiecznie kręcić na karuzeli i nikt nie powie nam STOP? 

 

         Na własnej skórze zawsze odczuwałam gęstnienie powietrza, gdy miało 
się wydarzyć coś dla mnie trudnego. Dzień, dwa, wcześniej, czasem stając oko 
w oko z kimś wcześniej nieznanym. Przez wiele lat swojej młodości uwaŜałam 
to za swoją chorobliwą wadę i niepokojącą psychiczną odmienność. Moja mama 
miała astmę i uwaŜałam zawsze, Ŝe jest to objaw choroby, przypomnienie, Ŝe 
jeśli nie będę na siebie uwaŜać, nie uspokoję się we własnym wewnętrznym 
zakresie (ojciec uwaŜał matkę za histeryczkę), spotka mnie coś trudnego do 
opanowania i przezwycięŜenia. Zazwyczaj i tak spotykało, jednak nie chcąc tego 
dostrzegać, sprowadziłam swoje przeczucia do tajemnych objawów 
chorobowych, bacząc, aby mnie nikt nie nazwał histeryczką. 

         Dopiero na starość zaczynam więcej ufać owemu odczuciu powietrza, 
które moŜna kroić noŜem, a które z nagła zaczyna mnie otaczać, wywołane nie 
wiadomo czym. Zaczynam teŜ analizować. JuŜ wiem, czym moja mama i moi 
dziadkowie róŜnili się od współczesnych. Oni wszyscy przeŜyli obie wojny, 
pierwszą i drugą, rewolucję październikową i odmianę sytuacji na Kresach, a 
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dziadek w okopach pod Ypres bliskie spotkanie z gazem musztardowym. Jako 
dziecko nie mogłam zrozumieć dlaczego nikt z rodziny nie próbował na 
przykład nabyć na własność domu czy mieszkania, Mój dziadek, inspektor 
szkolny z babcią, siostra babci, nauczycielka, liczni krewni, przedstawiciele 
inteligencji nieźle zarabiającej, nigdy nie starali się o Ŝadne przydziały 
kwaterunkowe, ani nie próbowali kupić jakiegokolwiek lokum. Wynajmowali 
jakieś pokoje na poddaszach, a gdy im wypowiadano mieszkanie, przenosili się 
do innego z walizkami i pudłami pełnymi dzieł filozofów, poetów i nieco 
nieprawomyślnych myślicieli. Moja mama otrzymawszy przydział 
kwaterunkowy, beztrosko zasłoniła zasłonkami z taniego kretonu wybite okno 
przysłonięte deską. Nie uwaŜała za konieczne wstawianie szklanej szyby. 
Wszystkie sprzęty i gadŜety nie były waŜne. Wszystko było tymczasowe. 
Porządek w domu polegał na lśniącym parkiecie i rzeczach upchanych na chybił 
trafił w szafach, po otwarciu których wszystko wysypywało się. śadna z rzeczy 
nie była sensownie poukładana w niewypowiedzianym przekonaniu, Ŝe nie 
warto. Kiedy jednak przytrafiało mi się jako młodej dziewczynie, Ŝe powietrze 
wokół mnie gęstniało – moja mama dokładnie wypytywała o moje sny. 
Wszystko inne nie było waŜne, z wyjątkiem postaci, które się w snach 
pojawiały. 

         Dziś wiem, Ŝe ludzie, którzy potracili wszelki dobytek w wojennych 
zawieruchach nie przywiązywali wagi do rzeczy, za to przywiązywali ją do 
snów — zwłaszcza tych, w których zmora siada na piersiach, na szyjach 
bohaterów pojawiają się girlandy białych kwiatów albo naszyjniki z 
poszarpanych kawałków mięsa. Wiem takŜe, Ŝe kaŜdy z mojej rodziny miał 
senne kody, odmienne od innych i Ŝe czasem coś z tych sennych przywidzeń 
potwierdzało Ŝycie. Ja wiem, Ŝe kiedy powietrze wokół mnie gęstnieje 
nadchodzi coś złego i Ŝe nawet ciesząc się i radując (a na starość mam lepsze 
Ŝycie niŜ w młodości) tańczę na szczycie wulkanu. JakŜe szpetne wydaje się 
wówczas wszystko, co estetyka naszego wieku niesie z sobą łącznie z barwami i 
ciałem kształtowanym bardziej chęcią niŜ moŜliwością. Po prostu duszą mnie 
transparentne barwy, nienaturalne zielenie i róŜe, ich dzikie zestawienia, a 
czasem teŜ ostre modne perfumy w windzie czy autobusie. Myślę wówczas, Ŝe 
to juŜ przyszedł czas i usiłuję się pogodzić z jego nieuchronną koniecznością — 
do następnego razu. 
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F. Frazzetta (1928- 2010) Taniec na wulkanie 
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1. Ten artykuł zrobił... • autor: Michał Mazur2015-05-21 20:04:25 
Ten artykuł zrobił na mnie spore wraŜenie, przyznaję. Zaciekawiła mnie 
zwłaszcza ta informacja o Piłsudskim - który miałby wiedzieć juŜ w 1935 roku, 
Ŝe Polski nie da się uratować. Tym bardziej, Ŝe Marszałek był osobą, która miała 
dostęp do największej liczby danych jednocześnie - nie tylko do tajnych not 
dyplomatycznych czy raportów wywiadu, ale takŜe np. do tych pochodzących 
od pewnych gremiów ezoterycznych 

Popraw     Usuń 
2. szkoda • autor: Jerzy Pomianowski2015-05-21 22:24:29 
Kiedy byłem jeszcze w technikum, czymś zwyczajnym było spotykanie ludzi 
dobrze pamiętających  pierwszą wojnę. Nawet nie byli bardzo starzy. 
Nauczyciel BHP często nam opowiadał o tym jak tam było,  jak sypiał w 
pociągu wojskowym w skrzyni z amunicją, i tak dalej. Szkoda Ŝe słabo ich 
słuchaliśmy, tyle wiedzy przepadło. 

Popraw     Usuń 
3. szkoda • autor: Jerzy Pomianowski2015-05-21 22:24:41 
Kiedy byłem jeszcze w technikum, czymś zwyczajnym było spotykanie ludzi 
dobrze pamiętających  pierwszą wojnę. Nawet nie byli bardzo starzy. 
Nauczyciel BHP często nam opowiadał o tym jak tam było,  jak sypiał w 
pociągu wojskowym w skrzyni z amunicją, i tak dalej. Szkoda Ŝe słabo ich 
słuchaliśmy, tyle wiedzy przepadło. 



 544

http://www.taraka.pl/sasiadki_przychodzily_do_domow 
 
03 czerwca 2015 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 85) 

Sąsiadki przychodziły do domów... 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7828 razy, od 2015-03-17 
 

         W "Newsweeku" z okazji Dnia Matki ukazał się tekst Pauli Szewczyk 
„Mojej mamy i moje Ŝycia równoległe” poświęcony róŜnicom między 
pokoleniami PRL-owskich matek i obecnym ich córek. Tekst nie jest 
szczególnie interesujący ze względu na nieumiejętność odróŜnienia przez 
autorkę zjawisk występujących w jej konkretnym środowisku, od zjawisk 
właściwych dla społeczeństwa całego kraju. MoŜna przeczytać go tu: 

http://opinie.newsweek.pl/dzien-matki-prl-idealne-matki-macierzynstwo-
polek,artykuly,363883,1.html 

         Mimo tego, Ŝe autorce nie udało się zobiektywizować swojej i matki 
sytuacji, nie zasłuŜył na pełne pogardy uwagi na FB w rodzaju „Dawno nie 
czytałam takich bredni”. A poszło o pewien fragment wspomnień matki autorki, 
w których wypowiada się o wścibskich sąsiadkach. Brzmi on tak: „Zapytałam 
mamy, czy jako młoda kobieta czuła presję, by łączyć wychowanie dzieci z 
karierą, przy tym świetnie wyglądać, mieć czas na hobby i wyjścia do koleŜanek. 
Powiedziała, Ŝe owszem, presję dało się wyczuć, ale przede wszystkim w kwestii 
porządku. Sąsiadki przychodziły do domów pod róŜnymi pretekstami, a tak 
naprawę sprawdzały, czy kurz na meblościance jest idealnie starty, zasłony 
wyprane i obiad ugotowany. Były i takie, które zaglądały w garnki, podobnie 
zachowywały się w odwiedzinach teściowe” 

         Jeden z oburzonych dyskutantów napisał wręcz: „Co to kogo obchodzi, czy 
ja mam w domu kurz na meblościance, czy teŜ obiad ugotowany. Dlatego nigdy 
nie przyjmuję osób nieumówionych z wyjątkiem mundurowych i kurierów” dając 
tym świadectwo kompletnego niezrozumienia, o co chodziło z tymi sąsiadkami i 
w ogóle co ich obecność oznaczała. 

         Problem nie wynikał z właściwości natury ludzkiej, czyli wścibstwa 
niektórych kobiet, jak zdaje się sądzić większość czytelników, a właściwie 
znakomicie został w tę ludzką (nie tylko kobiecą!) naturę wpasowany dzięki 
propagandzie pewnych ideologicznych załoŜeń komunizmu. OtóŜ filozofia 
leŜąca u podstaw tej ideologii zakładała, Ŝe pojedynczy człowiek nie do końca 
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zdaje sobie sprawę ze swoich potrzeb. Potrzeby człowieka właściwie ocenić 
moŜe jedynie kolektyw. Bo, czy na przykład niepiśmienny obywatel zdaje sobie 
sprawę z konieczności nauczenia się czytania i pisania; czy ktoś, kto Ŝyje przy 
lampie naftowej, kładąc się spać z kurami, docenia dobrodziejstwa powszechnej 
elektryfikacji kraju? Oczywiście Ŝe nie! (Nawet współczesna ja osobiście nie 
czułam potrzeby posiadania zmywarki, dopóki nie kupiono mi jej w prezencie). 
Oceny moich i społecznych potrzeb najlepiej dokonują inni, a właściwie ich 
zbiorowość, co stanowi tzw. mądrość ludu. Ze wsparciem kolektywu nawet 
kucharka moŜe rządzić państwem — powiadano nawiązując bodajŜe do słów 
Lenina. „Jest niemoŜliwym egzystować w społeczeństwie i jednocześnie być 
wolnym od niego.” – pisał podobno gdzieś indziej. W świetle takich stwierdzeń 
niewpuszczanie do domu społecznej opinii było mocno naganne. 

         Reprezentantem kolektywu jest władza pochodząca w komunizmie nie od 
Boga, a od społeczeństwa (teoretycznie oczywiście). Tak więc w b. ZSRR, 
Chinach i innych krajach tzw. demokracji ludowej (demoludów); w jednych 
bardziej, w innych mniej; widoczna była zasada mówiąca, iŜ kaŜdy członek 
społecznego kolektywu ma prawo i obowiązek śledzić swoje otoczenie, 
odnajdywać w nim nieprawidłowości i reagować na nie w imię postępu. 

         Stąd teŜ brały się osławione samokrytyki, składane na zebraniach 
partyjnych (i innych), gdzie doniesienia kolektywu były analizowane, 
dyskutowane, a zjawiska uznane za nieprawidłowe potępiane, dopóki osoba 
poddana krytyce nie zrozumiała stawianych jej zarzutów i nie zaakceptowała ich 
dobrowolnie, czego podsumowanie stanowiła samokrytyka. 

         Szczególnie jaskrawo zjawisko to wystąpiło w Chinach, a przykłady z 
Ŝycia wzięte takich działań kolektywu znakomicie opisane zostały w wielu 
powieściach i autobiografiach wydawanych za granicą. Widoczne było takŜe 
bardzo wyraźnie na terenie b. ZSRR gdzie kaŜda sklepowa miała władzę 
pouczania klientów o obowiązku wycierania nóg na wycieraczce, zasłaniania ust 
przy kaszlu oraz wielu innych powinnościach nieznanych przybyszom z innych 
krajów jak np. zakaz opierania się o ladę i spluwania w innych miejscach, poza 
ustawionymi spluwaczkami. 

         Kiedyś nie chciano wypuścić mojej wycieczki z wagonu sypialnego na 
stacji Odessa, poniewaŜ nie złoŜyliśmy w odpowiedniej wielkości kostkę 
pościeli i nie odnieśliśmy jej za pokwitowaniem konduktorce, tylko bezczelnie 
próbowaliśmy zostawić w wagonie spowodowany przez siebie 
indywidualistyczny bałagan — kaŜda pościel złoŜona wg własnych zwyczajów: 
część od strony okna, część w nogach leŜanek. 

         Takie teŜ było źródło postępowania personelu w hotelu w Dreźnie na 
terenie b. NRD opisane w 12 odcinku II sezonu Babci ezoterycznej „Enerdówek 
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2013”.http://www.taraka.pl/enerdowek_2013 , gdy Ŝądano ode mnie, bym nalała 
kawy do białej filiŜanki, a nie do przezroczystej, jakich uŜywam w domu, 
przeznaczonej na herbatę, zastępując mi drogę w obawie, Ŝe wyjdę zanim nie 
zmienię swojego nieprawidłowego postępowania. śądano ode mnie takŜe 
odniesienia brudnych talerzy na wskazane miejsce, co było niemoŜliwe 
chociaŜby z tego względu, Ŝe posługując się dwoma kulami musiałam zejść z 
kilku stromych schodków i celem zabrania talerzy musiałabym mieć dodatkowe 
dwie ręce. 

         Polska w tym ideologicznym otoczeniu była całkiem znośnym krajem, a 
wścibskie sąsiadki stanowiły niemiły, ale względnie nieszkodliwy przejaw. 
Mogły donieść wprawdzie temu i owemu to i tamto, zepsuć trochę opinię, ale 
poza terenem szkół, gdzie „trójki klasowe” miały nieco większe wpływy — na 
ogół poza uprzykrzaniem Ŝycia nikomu nie mogły powaŜnie zaszkodzić. 

         W czasach, gdy za PRL mieszkałam w mieszkaniu kwaterunkowym 
obowiązywały przepisy, Ŝe osoba nocująca u gospodarzy miała obowiązek 
zgłosić ten fakt w odpowiednim urzędzie. Kiedy więc mój narzeczony przed 
ślubem „zasiedział się” u mnie do północy (robiliśmy kanapki na przyjęcie 
poślubne, nic zdroŜnego) wredna sąsiadka, gromadząca argumenty za eksmisją 
naszej rodziny (chciała rozszerzyć swój obszar przyznany przez kwaterunek) 
zrobiła donos i pojawiła się policja celem sprawdzenia czy rzeczywiście nocuje 
u naszej rodziny ktoś niezameldowany. Zostali poczęstowani kanapkami i 
odeszli ku niezadowoleniu sąsiadki. 

         Gorzej było w ZSRR. Do teściów przyjechała kiedyś w latach 
sześćdziesiątych spokrewniona polska rodzina z Wołynia i nie zastała ich w 
domu, bo akurat wyjechali z Warszawy. Zadzwoniła do nas ich sąsiadka, Ŝe 
siedzą na schodach: rodzice i troje małych dzieci. MąŜ prosił, Ŝeby wsadziła ich 
do taksówki i podała nasz adres, a my zapłacimy taksówkarzowi. Niestety, 
Wołyniacy nie chcieli ruszyć się z tych schodów, bo, jak tłumaczyli, mieli 
bumagę na ten adres. W końcu po długich targach i przekonywaniu, Ŝe u nas jest 
inaczej i władzom radzieckim nikt nie doniesie, przyjechała matka z dziećmi, 
ale ojciec rodziny warował na tych schodach do rana i co wieczór na nie się 
udawał, aby spędzić noc tam, gdzie wskazano w bumadze. Tak było przez dwa 
dni, dopóki nie wrócili teściowie. 

         Hołubienie przez władzę wścibskich sąsiadek miało głębokie 
uzasadnienie. Łącznikiem między nimi a władzą zazwyczaj byli gospodarze 
domów, z których wielu współpracowało z „słuŜbami” powodując iŜ w 
miejskim blokowisku niewiele było w stanie się ukryć, podczas gdy dzisiejsi 
gospodarze czasem nie wiedzą do kogo naleŜy samochód blokujący podjazd 
potrzebny StraŜy PoŜarnej czy innym słuŜbom, co w tamtych czasach byłoby nie 
do pomyślenia. 
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         Współcześni dyskutanci na FB, nie znając kontekstu ówczesnej sytuacji 
politycznej, dziwią się, Ŝe w ogóle takie sąsiadki wpuszczano do domu, skoro 
najprostsze, jak im się wydawało, było nikomu nie otworzyć. Pomijając fakt, Ŝe 
drzwi wejściowe zwyczajowo na ogół były otwarte, gdy ktoś był w mieszkaniu, 
sam pomysł, Ŝe komuś moŜna było nie otworzyć, gdy zadzwonił do drzwi, był 
tak odległy od ich mentalności, Ŝe aŜ nie do przełamania. 

         Mój osiemdziesięcioparoletni teść jeszcze w latach dziewięćdziesiątych w 
m. stołecznym Warszawie w centrum śoliborza nie dawał sobie wytłumaczyć, 
Ŝeby nie otwierać drzwi dzwoniącym do nich nawet nieznajomym (Jak mogę 
komuś nie otworzyć? MoŜe ma on do mnie waŜną sprawę?), skutkiem czego 
otwierał bandom wyrostków opróŜniającym mu bezczelnie portmonetkę. 

          Konkluzja mojej opowieści jest taka. Opowiadając o czasach słusznie 
minionych warto zdać sobie sprawę z zupełnie innej ówczesnej filozofii Ŝycia, 
spojrzeć na opisywane zjawisko szerzej, a nie tylko z punktu wiedzenia 
współczesnego „ja” arogancko pewnego siebie i swojej odrębności oraz swoich 
praw. Odrębność i indywidualność podobna do dzisiejszej po prostu nie istniała; 
prawa jednostki były mgławicą dostępną do wykorzystania przez silniejszych a 
przeciwstawianie się ogółowi rodziło następne i kolejne kłopoty... Lepiej było 
więc czasem wpuścić te sąsiadki... 

         Podstawowa róŜnica między PRL, zwłaszcza wczesnym, a współczesnymi 
nam czasami (choć w róŜnych środowiskach róŜnie bywało) polegała na tym Ŝe 
kobiety były mniej wymagające, jeśli chodzi właściwie o wszystko. 
Akceptowały świat, w którym Ŝyły, ze wszystkimi często idiotycznymi 
wymaganiami wobec nich, bo nie wyobraŜały sobie, Ŝe moŜe być inaczej, Ŝe 
mają jakieś prawa i mogą czegoś się domagać. Wmawiano nam, Ŝe i tak 
osiągnęłyśmy wielki społeczny postęp, bo moŜemy pracować nawet 
dawniejszych w męskich zawodach i głosować, i nikt nas nie wyzyskuje i nie 
upokarza, jak w kapitalizmie. PrzecieŜ nie było juŜ słuŜących, tylko pomoce 
domowe, dozorców, tylko gospodarze domów — cała ta zmiana nazw 
dowodziła troski o człowieka. I takŜe my, młode, głupiutkie dziewczyny 
nabierałyśmy się na te nazwy, jak teraz inne młode głupie dziewczyny na 
reklamowe hasła w rodzaju „jesteś tego warta”. W ślad za wymyślonymi 
nowymi nazwami i wówczas i dziś szła nieuświadomiona praca umysłu 
gromadząca przykłady na to, Ŝe musimy nowoczesności sprostać (a obecnie coś, 
co podnosi naszą wartość, kupić). Istniało nawet słowo-wytrych na wzorzec 
„nowoczesna kobieta”. Nowoczesna dziewczyna pracowała i wypełniała 
wszystkie swoje obowiązki (łącznie z praniem na tarze w balii w 
przedpralkowej epoce). O sobie niewiele myślała. Jak pisze autorka 
wspomnianego na wstępie artykułu: 
„Jaka siłownia?” odpowiedziała mi mama, kiedy zapytałam jej, czy dbała o 
sylwetkę i formę. Kiedy kobieta przytyła po ciąŜy, mówiło się, Ŝe to normalne, 
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mąŜ witał nowe kilogramy Ŝartem „mam więcej do kochania” - mówiła. Sama 
nie pamięta, by rozkładała w domu maty i wykonywała jakieś ćwiczenia. Chętnie 
chodziła do kina, na spacery, jeździła do lasu na grzyby, ale nigdy z 
nastawieniem, Ŝe musi być aktywna i fit.” Ja dodam do tego, Ŝe powszechnie 
robiono teŜ przetwory domowe z owoców i grzybów — stąd wycieczki do lasu 
miały teŜ praktyczną stronę — a takŜe w wolnych chwilach (były takie!) 
szydełkowały i robiły na drutach oraz same szyły, jeśli chciały ładnie wyglądać. 
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Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. Powroty do przeszlości • autor: jonel2015-06-04 12:19:53 
.... nie są moją ulubioną bajką. Ale tez nie moŜna jej wymazać gumką Myszką. 
KaŜdy ma inną przeszłość i inaczej na nią reagował wtedy jak i teraz, myśląc o 
wspomnieniach. 
Chcę Ŝyć TU I TERAZ, choć to trudne. Uciekam teŜ od "dzielenia włosa na 
czworo" 
Serdecznie Panią pozdrawiam Jolanta. 

Popraw     Usuń 
2. uboczny wątek • autor: Jerzy Pomianowski2015-06-09 00:13:31 
Fajnie powspominać czasy komuny. W mojej poniemieckiej dzielnicy willowej 
nikt do 1990r  nie wpadł na pomysł zamykania furtki na klucz. Dom od 
wewnątrz zamykano dopiero na noc. Teraz nawet kubły na śmieci są zamykane. 
Powstają osiedla bogaczy bronione przed dostępem plebsu jak w Brazylii. Jakieś 
szaleństwo nas dopadło.  
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Wycieczki w głąb siebie (1) 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Własne doświadczenia 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 7949 razy, od 2015-03-17 
 

         Przeczytałam gdzieś o znanym pisarzu w starszym wieku, który napisał 
lub powiedział podczas jakiegoś wywiadu, Ŝe jeśli nie moŜesz juŜ chodzić, 
zawsze moŜesz zwiedzać swoje wnętrze. 

         Ja je widzę podobne do odwiedzin w środku ogromnego, spróchniałego 
dębu. Komora utworzona przez czas, podobna mieszkaniu w baobabie dzieci z 
powieści Sienkiewicza „W pustyni i puszczy”, dając ochronę i bezpieczeństwo, 
stwarza takŜe niepowtarzalną okazję, by udać się w podróŜ do miejsc, gdzie 
powstawały nowe konary lub ich zaląŜki, zobaczyć gdzie powstały, jak 
powstały; jak moment ich powstania odbił się na ich wyglądzie i kształcie; jakie 
odbicie znalazły wydarzenia zewnętrzne; prześledzić jak konary te potem 
wzrastały, próbować zrozumieć dlaczego jedne urosły potęŜne i piękne, inne zaś 
zamarły, uschły, bądź skarlały. W miejscu, gdzie wyrastają z pnia drzewa, 
pozostały skumulowane ślady ich początków, częściowo determinujące wzrost 
lub go blokujące. Jeszcze konary te nie spróchniały, nie moŜemy więc udać się 
śladem wewnętrznych komór do wnętrza ich ciał, ale zawsze moŜemy spojrzeć 
od środka i z zewnątrz na tę czy inną gałąź, spekulując z jej wyglądu i 
początkowych zawirowań materii wokół zaląŜka, czy były skazana juŜ od 
zarania na sukces lub zagładę, czy moŜe przypadkiem, wiele lat po uschnięciu, 
nie wypuściła nowego pędu i dlaczego stało się tak późno. 

         I tak udając się w górę spróchniałego dębu, moŜemy wędrować po 
kolejnych piętrach coraz wyŜej, trochę mniej interesując się najnowszymi 
gałęziami, rosnącymi na samej górze, bez względu na ich siłę i wartość, 
skazanymi na zagładę, gdy dąb upadnie lub zostanie ścięty, docierając na sam 
szczyt, pełen jaskrawej białości światła; a to, co jest nad nami, jest juŜ tylko 
pustą i czystą przestrzenią. PoniewaŜ jednak śmierć wieszczy nie czerń w 
oczach, a białość — wiemy juŜ iŜ nadszedł kres naszej wycieczki i jej plony, 
jeśli jest prawdą istnienie kosmicznej pamięci, Kroniki Akaszy, zostaną w niej, 
zasilając te siły, które nas tu przywiodły i osadziły, nie przydając się poza tym 
chyba nikomu i na nic (z wyjątkiem profesjonalnych jasnowidzów). 
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         Istnieją jednak odbite i zniekształcone jej fragmenty, z granicami 
zamazanymi między tym, co było, jest, i będzie, trafiające róŜnymi drogami do 
róŜnych osób, często wraŜliwych profanów i moŜe właśnie ze względu na nich 
warto odbywać te, ostatnie juŜ zapewne, wycieczki.         

         Wiatr wieje, goni chmury z północy i choć chwilami wychodzi słońce, ten 
majowy dzień bardziej przypomina listopad, niŜ początek lata. Jednak głodna 
światła siedzę na zewnątrz domku letniskowego z kawą i ksiąŜką, nie czytając i 
nie popijając kawy, a popatrując do wnętrza ogromnej tui, gdzie wre Ŝycie 
małych ptaszków, małych nornic i jeszcze mniejszego drobiazgu kłębiąc się i 
hałasując w procesie poŜerania jednych przez drugich i wykorzystywania 
nadarzających się okazji, gdy ktoś na chwilę stracił swoją uwaŜność. Wieczorne 
rozmowy z przyjaciółmi, gdy zmęczeni dniem, kończąc kolację, jeszcze 
przyprawiamy ją odrobiną humoru na deser i czasem goryczą spóźnionej 
musztardy czy chrzanu w occie, kierują takŜe myśli do wnętrza owego 
wielkiego dębu i czasów, gdy na wątłym jeszcze drzewku powstawały nowe 
pędy. 

         Siedzę więc na ogrodowym foteliku i popatruję na obciekający twaróg w 
tobołku z płótna, zawieszony na ogrodowym kraniku, dbając, aby nikt z Ŝywych 
obecnych tu i teraz (oprócz mnie) nie dostrzegł w nim okazji dla siebie. I nagle 
napływa do mnie fraza starego, dawno zapomnianego wiersza:  

Katarzyno zapomnieliśmy o Ŝyciu wśród łanów zboŜa i dziecięcych latawców, 

Zapomnieliśmy o rękach, które się nie spotkały. 

Gdy wieczór zapada w naszym parku tyle jest ptaków i smutku, 

śe piersi nasze pełne są świergotu i marzeń, 

Oczy nasze napełniają się... Nie powiemy o tym nikomu Katarzyno, 

Czego mamy pełno w naszych zielonych oczach, prawda? 

Gałęzi czy teŜ blasku dziecięcych błahostek. 

A moŜe drŜenia wielkiego morza, które przeczuwaliśmy z goryczą?  

         DraŜniąca fraza wiersza, kojarząca się dla mnie z jakimś lamentem, 
atrakcyjna moŜe tylko z powodu częstego powtarzania mojego imienia w jego 
uroczystej, pomnikowej formie, (zwykli ludzie wołali na mnie Kaśka), 
jednakowoŜ łamiąca wersyfikacyjne konwencje (niczym Okrasa przepisy) 
pojawiła się z głębin nieświadomości. Nie lubiłam tego wiersza i nie 
rozumiałam go. Nie miał ze mną prawdziwą nic wspólnego, choć dla mnie był 
przeznaczony. Zeskanowałam go kiedyś i umieściłam skan na dyskietce, a kiedy 
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zmieniałam komputer na nowszy, nie posiadający juŜ kieszeni na dyskietki, 
przekopiowałam na dysk, który został w jakimś procesie domorosłego 
rozszerzania pamięci dołączony do obecnego, co nie znalazło Ŝadnego odbicia w 
spisie materiałów z wyjątkiem moŜe zbioru „Archiwum z dyskietek”. Tam 
znalazłam pocztówkę z PRL-u, o której mowa w odcinku 83 (niestosowne 
narzucanie się), poszukiwany lata całe skan artykułu KałuŜyńskiego (odcinek 84 
Tragedia w klimacie zastanawiającej beztroski) i kilka wierszy, w tym i ten, z 
którego pochodzi fragment przytoczony przed chwilą. 

         Autorem wiersza był pewien młody poeta, jednak kilka lat ode mnie 
starszy, moŜe trzydziestoletni, mieszkający w Otwocku, w sanatorium 
przeciwgruźliczym. Miałam 20 lat, studiowałam polonistykę z zamiarem 
podjęcia późniejszych studiów na reŜyserii filmowej i zapisałam się na Studium 
Wiedzy o Filmie. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu, po południu, po 
zwykłych zajęciach na moim wydziale. Składały się z projekcji 3 filmów i 
dyskusji, a całość kończyła się koło 8-9 wieczorem. Z owym poetą szliśmy 
potem skołowani głodem i wraŜeniami do jakiejś kawiarni na Krakowskim 
Przedmieściu i dyskutowaliśmy dalej o obejrzanych filmach, o scenach, które 
my byśmy nakręcili i co by one przedstawiały, aŜ do godziny, kiedy on musiał 
zdąŜyć na ostatni pociąg do Otwocka. W naszych dyskusjach nie było nic 
osobistego, zresztą poeta ten był bardzo mądrym człowiekiem, ale jako 
męŜczyzna bynajmniej mnie nie pociągał. Nawet nie pamiętam koloru jego oczu 
i dziś nie poznałabym go na ulicy. Wiedziałam, Ŝe jest chory na gruźlicę i Ŝe nie 
poddaje się ona leczeniu, ale z młodzieńczym egotycznym brakiem wyobraźni 
na temat innych osób, nie myślałam o tym, aŜ do czasu, gdy otrzymałam 
zaadresowaną do mnie przesyłkę z jego listem, wierszami i powiadomieniem 
przez personel sanatorium, Ŝe właśnie zmarł. 

         Ten wiersz, mimo szokującej wiadomości o śmierci autora, szczególnie 
mnie zirytował. Nic w nim nie było prawdziwe. Nie chodziliśmy razem do 
Ŝadnego parku. Nie słuchaliśmy razem muzyki. Nie siedzieliśmy w Ŝadnej 
kuchni z rękami spokojnie spoczywającymi na kolanach. Nie goniliśmy wśród 
łanów zboŜa Ŝadnych latawców i tak dalej.  

Nasza muzyka: ręce spokojnie leŜące na kolanach 

I nasze oczy, gałęzie z martwymi zielonymi ptakami. 

śycie upływa niepowstrzymanie, Ŝycie wciąŜ przemija 

Między nami, naszą mocą i naszym smutkiem, Katarzyno. 

I my nigdy, ty wiesz — prawda — nigdy 

Nie wrócimy do siebie, do naszego parku, do naszych pól i latawców. 
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Tylko czasem cięŜko się dźwiga w chmurny 

I ponury wieczór — Jakby za twymi oknami, Katarzyno — 

CięŜko dźwiga się całe to szczęście zakopane 

Zupełnie i bezpowrotnie na dnie gorzkiego morza.  

         Dopiero dziś dostrzegam, Ŝe wiersz nie był o mnie realnej i rzeczywistej, a 
o mnie, a właściwie mojej sylwetce, płaskiej jak wyciętej z brystolu, mojej 
zewnętrzności, wplątanej w oglądane w absurdalnej ilości filmy, umieszczonej 
gdzieś wśród scen pary przechadzającej się w parku, dzieci biegających z 
latawcami po polach i innych tego rodzaju. 

         Nic dziwnego, Ŝe nie podjęłam studiów reŜyserskich i w ogóle przerwałam 
studia. Nie nadawałam się na filmowca, skoro nie zrozumiałam wówczas, jak 
świat rzeczywisty i świat filmów mogą przenikać się i scalać. Nie mogłam tego 
zrozumieć, bo między obrazem, a mną stał zawsze tłumacz. I gdybym nawet 
wiedziała, nie aprobowałabym przetwarzania mojej osoby na wzór ekranowych 
opowieści snutych przez innych. Moje opowieści miały inną dynamikę, inną 
poezję i inną śpiewną frazę. Były to zawsze brzmienia, a nie obrazy; te ostatnie 
mogły stanowić jedynie dopełnienie, nie zaś podstawę refleksji. Nie oznacza to 
oczywiście, iŜ obrazy nie robią na mnie wraŜenia, przeciwnie, robią, czasem 
ogromne, czasem przeraŜające, ale dla opanowania i oswojenia wzbudzonej 
nimi emocji, zawsze wymagają intelektualnej zadumy. Często zaduma ta tak 
odbiega od treści obrazu, Ŝe wręcz zaciera go i przekształca. Dlatego teŜ kino 
nieme odczuwałam jako gorszy rodzaj kina, a nie samoistną wartość. Dlatego 
nie lubię teatru, zwłaszcza współczesnego – jest dla mnie za dosłowny. BliŜej 
przekonałam się o tym, gdy jako tzw. murzyn, z przedstawionych mi 
fragmentów tekstów nieznanego pochodzenia, odpłatnie (za gówniane 
pieniądze) konstruowałam dialogi do przedstawień Teatru Telewizyjnego 
„Kobra” dla osławionego chamstwem reŜysera lub pod dyktando pewnego 
psychologa, gdy (za nieco lepsze pieniądze) odręcznie spisywałam jego 
przyziemne teorie noszące socjalistyczne mentalne piętno narzucone przez obraz 
rosyjskich „bezprizornych”. Z tych wszystkich zajęć najmniej stresujące było 
rozbijanie młotkiem palet na małe deseczki. I najbardziej oczyszczające. Ale 
odbiegłam od tematu. 

         Tak się utarło, Ŝe większość ludzi ma pamięć wzrokową. Niestety, ja nie. 
Pamiętam raczej to, co usłyszałam, niŜ to, co zobaczyłam. Najlepiej zaś to, co 
przetworzyłam i zawarłam w przez siebie wymyślonych schematach. Odrzuca 
mnie na przykład, gdy w oglądanym ostatnio namiętnie serialu „Wspaniałe 
stulecie” po raz kolejny słyszę w dialogu „za kogo ty się uwaŜasz!” i podobne 
temu zbitki słowne. Okrrropieństwo – ale nadal preferowane, mimo upływu 
ponad 50 lat. Nigdy nie byłam dobrym murzynem – właśnie z tego powodu. 
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Moje dialogi ze światem zawsze musiałyby brzmieć inaczej. Mimo, Ŝe 
doskonaliłam je, nigdy nie spełniały swojego zadania – nie stawały się silnym 
pomostem między mną, a innymi ludźmi. ChociaŜ czasami... 

         TakŜe z innego powodu, niŜ rodzaj wraŜliwości i brak bliskości, nie 
mogłam poczuć związku z wierszami tego poety, choć owszem, imponowało 
mi, Ŝe w ogóle ktoś o mnie wiersze pisał. Nikła niteczka Ŝalu, naleŜąca się 
adoratorowi, który znikł, zanim zaczął być prawdziwym adoratorem, 
wystarczała jako uspokajacz sumienia na lata całe. 

         Dopiero siedząc obok tui, w której drapieŜnie kłębiło się Ŝycie i patrząc na 
obciekający serek zrozumiałam, jak mało wówczas wiedziałam o perspektywie 
śmierci, o tym co widzi człowiek wiedzący, Ŝe jego czas się kończy i o tym, jak 
szuka pokrewieństw z bliźnimi, jak szuka ich zrozumienia, jak czepia się 
strzępków obrazów przypadkowo dostrzeŜonych, jak wielką nadaje wagę 
dzieciom, latawcom w parku, gałęziom miotanym wiatrem, świstunkom 
wijącym gniazdo w ściółce, a nie na gałęziach i wskutek tego walczącym z 
kaŜdym większym Ŝukiem, nie mówiąc juŜ o nornicach czy myszach, inwazjach 
zastępów mrówczanych wojowników, obciekającym pod bezlitosnym wzrokiem 
szerszeni serkom i takim tam detalom.  

... Nie powiemy o tym nikomu Katarzyno, 

Czego mamy pełno w naszych zielonych oczach, prawda?  

         Tak, moŜe jednak spróbujemy powiedzieć... Tak całkiem nie 
zapomnieliśmy o rękach, które się nie spotkały. Ten konar usechł dawno temu, 
wątły i rachityczny, a dziś właśnie wypuścił mały listek... 
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Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 
1. Pani Katarzyno,mam wraŜenie,... • autor: Danuta Pająk2015-06-07 
23:06:57 
Pani Katarzyno, 
 
mam wraŜenie, moŜe się mylę, Ŝe nie oczekuje Pani komentarzy do tego tekstu.  
Chcę Pani po prostu podziękować.  
http://literat.ug.edu.pl/xxx/lesman/jakniew.htm 
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Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 87) 

Wycieczki w głąb siebie (2)  

Danuta Wawiłow czyli: dlaczego nie zostałam poetką 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Własne doświadczenia 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8225 razy, od 2015-03-17 
 

         Napisałam kiedyś na tym blogu, Ŝe słowa miały dla mnie ogromne 
znaczenie. Były źródłem fascynacji, przysparzały niejednokrotnie bólu – te 
wypowiedziane i nie, te usłyszane i te wyobraŜone takŜe, a moŜe zwłaszcza one. 
WaŜna była ich treść, ale teŜ melodia, brzmienie, zawieszenie głosu, gdy je 
wypowiadano, tonacja i nawet nagła chrypka w głosie mówiącego. Z takim 
podejściem dziwnym byłoby, gdybym jako młoda dziewczyna (która miała 
siebie za prawdziwie romantyczną duszę i na pewno była wówczas klasyczną 
enneagramową czwórką — Tragicznym Romantykiem) nie próbowała sama 
stawiać pierwszych kroków w poezji. Na I roku polonistyki wszyscy pisali 
wiersze, więc ja teŜ, choć zaczęłam wcześniej, jeszcze w szkole. To, Ŝe 
przestałam, zawdzięczam przede wszystkim Danusi Wawiłow, mojej koleŜance-
poetce i jej wzorcowi prawdziwej poetki — Agnieszce Osieckiej — z którą nie 
tylko, Ŝe nie ośmieliłabym się równać, ale której stylu nie uznawałam za 
odpowiedni dla siebie, nie wyobraŜając sobie jednak, Ŝe mogłabym się od 
obowiązujących zasad wyłamać. 

         Istnieje takie określenie na dawniejszą literacką postać — pierwszą 
naiwną – świeŜynka. ŚwieŜynka rano wstanie i umyje się zimną wodą i 
mydłem, a nos jej się świeci, bo go nie pudruje. Ma krosty na twarzy i 
przetłuszczone włosy. ŚwieŜynka nie goli nóg, wierzy we wszystko, co jej 
powiedzą, a zwłaszcza w to, co przeczyta. Uznaje wszelkie reguły za 
nieprzekraczalne. W szkole dobrze się uczy, pilnie odrabia lekcje, i nie 
przejmuje się tym, Ŝe mają ją za kujona. Nawet gdy nie jest kujonem, to 
przynajmniej jest grzeczna na lekcjach i wobec starszych. W ogóle tego nie 
widzi, gdy z niej się śmieją lub nie rozumie, gdy ją upokarzają. Kiedy koledzy 
zamiast „Kaśka” wołają na nią „Kuśka” nie rozumie, z czego wszyscy się 
śmieją, tak jest głupia. Nie zna większości brzydkich wyrazów, bo chowano ją w 
domu pod kloszem. Zajęcia ŚwieŜynki wzbudzają śmiech, bowiem czymkolwiek 
się zajmie, to zajęcie zaczyna być śmieszne, zwłaszcza zaś, gdy pisze wiersze. 
Mnie ŚwieŜynka czasem kojarzy się ze świeŜyzną, w nawiązaniu do zwyczaju 
panującego po uboju i rozbiorze świni lub barana; gdy wszystkie mniej 
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atrakcyjne kawałki mięsa i podrobów gotuje się razem w garze gorącej wody, 
przyprawionej oszczędnie listkiem bobkowym i zielem angielskim, po czym 
parujące podaje na stół w wielkiej misie, jako zakąskę do wódeczki dla 
pomocników w ubijaniu. ŚwieŜyzna ma to do siebie, Ŝe trudno odróŜnić z 
jakiego zwierzęcia pochodzi – baranina smakuje jak cielęcina, wieprzowina jak 
wołowina i tak dalej. Dziewczyna ŚwieŜyzna jest więc nieokreślonego gatunku i 
pośledniej jakości kawałkiem do szybkiej konsumpcji, zastępując prawdziwą 
potrawę. Literacko przegrana, zanim w ogóle zaczęła pisać. 

         Byłam taką ŚwieŜynką na I roku polonistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. Nieobyta w literackim towarzystwie, nie wiedząca kto jest kim w 
kulturalnym światku, kto z kolegów czy koleŜanek czyim jest dzieckiem lub kto 
go wspiera i hołubi, słabo zorientowana w załoŜeniach marksizmu-leninizmu, 
który wprawdzie wszyscy kontestowali, ale przynajmniej wiedzieli, co ma 
piernik do wiatraka, czyli ekonomia do kultury. Nie zachwycałam się aktualnie 
modnymi tekstami, sztukami i filmami, ani modnymi osobami ze świata filmu 
czy teatru (dziś zwanymi celebrytami), porywając się na rzeczy przerastające 
mnie o całe niebo, śmieszna po prostu. Biedna jak mysz, źle ubrana, 
korzystająca co czwartek z publicznej łaźni na Krakowskim Przedmieściu, w 
kawiarniach zamawiająca tylko wodę mineralną i kupująca jedne z najtańszych 
papierosów – śeglarze, tylko o odcień lepsze od proletariackich Sportów, 
sprzedawane teŜ na sztuki, podczas gdy środowisko paliło Carmeny w 
czerwonej, błyszczącej paczce z celofanem, a gdy modna stała się Kuba, białe 
kubańskie Kimy. No i oczywiście biorąca się za jakieś dziwne dorywcze prace, 
jak na przykład demontaŜ palet, pisanie pod dyktando, sporządzanie ze zuŜytych 
Ŝarówek lalek-pacynek i sprzedawanie ich po kawiarniach. Moi koledzy i 
koleŜanki nie pracowali i teoretycznie na studiach dziennych nie wolno nam 
było tego robić. Zresztą pracowali tylko ci z niŜszą pozycją socjalną, studenci 
Wydziału Filologicznego mieli być elitą elit kulturalnych kraju, choć najczęściej 
czekała ich kariera nauczyciela, bibliotekarza lub archiwisty. 

         Danusię Wawiłow przez I rok studiów uwaŜałam za jedną z najlepszych 
przyjaciółek. Wydawała mi się podobnie wyobcowana, jak ja. Urodzona w 
ZSRR, z wyraźnym zaśpiewem w mowie, niezbyt ładna, choć o świetlistym 
spojrzeniu pięknych oczu; widać było, Ŝe Ŝyje poezją i Ŝe ona jest dla niej 
najwaŜniejsza. Podziwiałam ją, Ŝe ma tak skrystalizowane zainteresowania, 
podobały mi się teŜ jej wiersze, choć gdy dziś przeglądam internet, nie 
znalazłam Ŝadnego wiersza pisanego w czasach, gdy razem studiowałyśmy. 
Prawdopodobnie uznała je za mniej wartościowe, choć ja pamiętam swój 
zachwyt nimi, a wcale nie zachwycają mnie jej publikowane wiersze dla dzieci. 
Wzorcem literackim i osobistym dla Danusi była Agnieszka Osiecka, co 
spowodowało Ŝe na I roku polonistyki, przynajmniej wśród dziewczyn, panował 
wyraźny osieckizm. Nasz kolega z roku, Wojtek Młynarski jeszcze nie pokazał 
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swoich poetyckich pazurów, nie było więc komu z tym osieckizmem 
konkurować. 

         Nasze wiersze nie były dla nikogo tajemnicą. Dzieliliśmy się nimi ale w 
przeciwieństwie do późniejszego legendarnego dziś Klubu Tfurcuff, autorów SF 
i fantasy, do którego naleŜałam lata później, nie omawialiśmy swoich tekstów, 
nie wyszukiwaliśmy w nich błędów, kiksów i nieprawdopodobieństw, nie 
dyskutowaliśmy nad koncepcjami i ich sensownością czy wymową, nie starając 
się zresztą być nadmiernie delikatnym i taktownym. Był to ogromny błąd, 
bowiem tylko w ten sposób moŜna nauczyć się prawdziwego pisania, wyrobić w 
sobie krytyczne spojrzenie na swoje teksty, wyszukać i poprawić własne 
idiotyzmy czy niedoróbki. Trzeba takŜe wyrobić sobie twardą skórę i 
umiejętność przyjmowania krytyki bez obraŜania się i strojenia fochów. Dlatego 
zresztą omawianie tekstów odbywało się według pewnego schematu kolejności 
poruszanych zagadnień, jednakowego dla wszystkich i przestrzegano pewnych 
reguł: nie demonstrowania emocjonalności i braku osobistych wycieczek 
zwłaszcza. Na polonistyce zaś czytanie swoich tekstów było czynnością w 
rodzaju przygładzania piórek i strojenia min do lustra – a więc zupełnie zbędną, 
co gorsza zaś, otwierającą pole do pozakulisowych ocen. 

         Po jakimś czasie zrozumiałam, Ŝe poezja nie jest tym, co mnie tak silnie 
absorbuje, Ŝebym zapominała o świecie, więc zwyczajnie przestałam pisać. Na 
zajęciach z teorii literatury dowiedziałam się tak duŜo o regułach wersyfikacji, 
choć nikt nie powiedział mi, Ŝe poezja polega na świadomym łamaniu tych 
reguł. Według naszych wykładowców łamać reguły mogli jedynie najlepsi, a 
reszta miała potem prawo ich naśladować. W dodatku osieckizm budził we mnie 
inny bunt, spowodowany rodzajem spojrzenia na świat. Te kwiatki, ptaszki, te 
słodkie dziecinki, te wiersze o czułej miłości, gdy prawdziwe uczucie bywa 
niszczące i potrafi przeorać człowieka do głębi, odrzucały mnie. Agnieszka 
Osiecka brylowała w swoim poetyckim świecie wśród tabunów naśladowczyń i 
wyznawczyń, zaś męska część naszych kolegów zwolniona z obowiązków 
czytania kobiecych wierszy poddawała się fascynacji Powstaniem, walką 
zbrojną, rewolucjami i literackim wzorcom tychŜe, czyli Hemingwayem, jego 
krótkimi zdaniami i chilijskim poetą, autorem poematu „Sława i śmierć 
Joachima Muriety” —  Pablem Nerudą. Co do Nerudy, i ja podzielałam ten 
pogląd o jego geniuszu (zwłaszcza, Ŝe napisano operę do jego poematu), co do 
Hemingwaya – nie, choć jego zasługi dla upowszechnienia swoistego „męskiego 
stylu” powieści są ogromne, ale moim zdaniem szkodliwe dla literatury, 
podobnie jak zasługi Agnieszki Osieckiej dla kobiecego widzenia świata. Jej 
między innymi zawdzięczamy utrwalenie podziału na literaturę dla męŜczyzn i 
dla kobiet, złośliwie nazywaną w ówczesnych powaŜnych periodykach 
literackich majtkową poezją ze sztandarową tematyką: piękno przyrody i 
krajobrazu, szczęście macierzyństwa oraz wyznania okołomiłosne. 
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         Wiele lat później Danusia Wawiłow, mająca swoją stałą rubrykę poetycką 
w jednym z czasopism dla młodzieŜy Ŝeńskiej („Filipinka”) przypomniała sobie 
o mnie i napisała w r. 1973 coś, co podsumowało ówczesną mnie jako 
ŚwieŜynkę. 
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Znacznie później znalazłam się w doborowym towarzystwie pisarzy SF i nie 
byłam juŜ bynajmniej świeŜynką, jednak kimś z utrwalonym przekonaniem o 
niemoŜliwości porozumienia między ludźmi i poczuciem obcości, które naleŜy 
zgłębić i zdefiniować, do czego najlepiej nadaje się analiza kontaktów Ziemian z 
Obcymi. Akurat konwencja SF najbardziej pasowała do wyraŜania moich 
poglądów, jak trudno jednak ją opuścić (podobnie jak „literaturę kobiecą” na 
przykład) przekonuję się do dziś. 
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Jedno, czego w literaturze nie znosiłam, to panujący hemingwayowski styl 
pisania, który przeniósł się na dzieła II kategorii (za jaką uwaŜano SF). Długie, 
wieloczłonowe zdania właściwe dwudziestowiecznej literaturze refleksyjnej, 
które tak bardzo lubię, były wyklęte i bezlitośnie rozczłonkowywane na krótkie, 
męskie stwierdzenia bez niuansów i odcieni. Na szczęście wraz ze zwiększającą 
się liczbą kobiet piszących w stylu fantasy, ta szkodliwa maniera przestaje być 
uwaŜana za wzorzec i niech wyląduje wreszcie w serialach, gdzie jest jej 
miejsce. Widz usłyszy jedno z czterdziestu rodzajów zdań, trzy razy w kaŜdym 
ze stu kilkudziesięciu odcinków: za kogo ty się uwaŜasz? i będzie od razu 
wiedział o co chodzi, bez Ŝadnych odcieni znaczeń. Czy sułtan, czy odaliska, 
czy eunuch wreszcie, jednym mówią tekstem. 

         Na szczęście nowe juŜ na horyzoncie... 

Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

 
1. Z Ziemkiewiczem! • autor: Wojciech Jóźwiak2015-06-09 09:29:36 
Ho ho, na jednej stronie z Ziemkiewiczem. Który pięknie długowłosy. 
Dlaczego, Kasiu, nie znam (nie znamy?) Twoich dzieł SF? 

Popraw     Usuń 

 
2. To było dawno • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-06-09 09:43:29 
To było dawno i moje opowiadania (poza tomikiem dostępnym na Allegro za 1 
zł) rozproszone są po róŜnych antologiach i czasopismach. Większa część 
dorobku (ta spoza SF) leŜy w szufladach. Co do Ziemkiewicza i in - do dziś 
jesteśmy przyjaciółmi, spotykamy się na prywatnych i oficjalnych imprezach. 
To jeszcze jeden dowód na to Ŝe poglądy polityczne nie muszą nikogo dzielić. 
Prywatnie Ziemkiewicz jest przemiłym i dobrym człowiekiem. 
3. Uran a SF • autor: Wojciech Jóźwiak2015-06-09 09:52:56 
SF jest gatunkiem literatury najściślej "energetycznie" spokrewnionym z 
Uranem. Przyszłość, technika, wynalazki, roboty, szalejąca sztuczność. A 
"ideowo" jest w SF wielkie oderwanie (ang. "detachement" -- kojarzony z 
Uranem) od "Ŝycia", "takiego jakie jest" -- czyli tego, co tak kochają Raki. 
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4. KsięŜycowy Rak • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-06-09 09:56:11 
Więc ja, z silnym Uranem w opozycji do Słońca i jako księŜycowy Rak miotana 
jestem (jak zawsze) przez przeciwne siły. 
5. Klub Tfurcuff  • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-06-09 10:43:49 
Oto klub w 1986 roku - za mną młody Ziemkiewicz 

 
6. Jaki włochaty! • autor: Wojciech Jóźwiak2015-06-09 11:19:28 
:) 

7. Wiersze Kasi • autor: Przemysław Kapałka2015-06-11 20:26:13 

Wiesz, Kasiu, mało rozumiem poezję, szczególnie współczesną. PrzewaŜnie 
nawet nie czytam, bo i tak do mnie nie dociera. Twoje wiersze, jako jedne z 
nielicznych, podobają mi się. 
8. Dzięki!  • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-06-11 22:14:52 
Takie były jeszcze dziecinne... 
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I pomalowałem dom na czerwono... 
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         Babcia znowu się szwenda po swoim Ŝyciu wewnętrznym – jak napisał mi 
kiedyś pewien przyjaciel. Dlatego teŜ na jakiś czas odmienię punkt widzenia i z 
wnętrza dębu/baobabu przeniosę się na ulicę, gdzie dziś podąŜałam za 
wycieczką, na oko pierwszoklasistów, z pobliskiej szkoły. 

         Dzieci dziś, choć jak kiedyś w parach, inaczej chodzą. KaŜde w swoim 
tempie, jedni szybciej inni wolniej, a pary są raczej konstrukcjami teoretycznie 
sformułowanymi, niŜ osiągalnymi w praktyce. Po chwili robi się skacząca i 
nieuporządkowana grupka, a po jeszcze następnej grupka (choć niewielka – 
raptem sześć par) rozpada się, a odległości między jej częściami rosną. Pani 
nawołuje, Ŝeby dzieci szły razem, a nie kilometr od siebie, ale to, co pani mówi 
to jedno, a co dzieci robią, to drugie. Inną zauwaŜalną cechą takiej wycieczki 
(na ulicy czy w metrze) jest fakt dawniej nie występujący — Ŝe dla dzieci nie 
istnieją inni przechodnie. Nie przejmują się nimi, przepychają, odpychają jak 
nieoŜywione przeszkody na drodze. To wbrew wszystkiemu, choć niemiłe dla 
niektórych niepełnosprawnych przechodniów, pozytywne zjawisko: znaczy, Ŝe 
dzieci się nie boją iŜ ktoś na nie nakrzyczy czy odepchnie. Czują się bezpieczne. 
Ale chyba tylko w warstwie fizycznej, bo w warstwie dialogowej widać nowe, 
nieznane dawniej problemy. 

Pani do pierwszoklasistów: 

— Wszystkie dzieci trzymają się za rączki! 

Widzę tylko dwie dziewczynki z grupy trzymające się za rączki, zresztą w 
grupie przewaŜają chłopcy, którzy poruszają się całkiem oddzielnie i trudno 
domyślić się z kim zostali ustawieni w parę. Dzieci śmieją się z tych 
dziewczynek. Jakiś chłopiec coś mówi jednej z nich na ucho i dziewczynki 
puszczają swoje ręce. Po chwili jednak znowu ujmują się za ręce, a jedna z nich 
buntowniczo odzywa się: 

— Czemu nie wypada, przecieŜ my się lubimy? 
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Na to koleŜanka puszcza rękę przyjaciółki, zdejmuje ze swojej bransoletkę z 
Ŝółtych koralików, a z ręki koleŜanki z niebieskich i zamienia bransoletki. 

—No to chociaŜ zamienimy się bransoletkami. 

Pani zatrzymuje się i czeka na spóźnialskich: 

— Wszystkie dzieci trzymają się za rączki! 

Teraz juŜ nikt nie trzyma się za rączki. Nawet posłuszne pani dziewczynki. 
MoŜliwe, Ŝe nie wiedzą, jak bronić się przed wpływem opinii środowiska. Ale 
pani tego nie widzi, bowiem jeden z chłopców woła nagląco: 

— Proszę pani, proszę pani, a Arek (tu dość charakterystyczne nazwisko) przed 
chwilą napluł na samochód mojego taty! 

Problem wydaje się bardziej powaŜny i pedagogicznie nośny, niŜ to, cokolwiek 
robią dziewczynki. 

         Powracam do domu i do opowiadań SF kogoś, kto ma za sobą kilka 
ksiąŜek o systemach wróŜebnych, a obecnie pisze opowiadania oparte na  
sennych wizjach. 

         Opowiadania te są bardzo ciekawe i w pewien sposób nowatorskie, dlatego 
trudno mi prognozować sukces czy poraŜkę autorki. Ale kiedyś napiszę o nich 
więcej. 

         Z pozoru wykorzystywane są wszelkie atrybuty i artefakty SF. Mamy więc 
planety skolonizowane przez Ziemian lub istoty sterujące ich kolonizacją, 
gubernatorów tychŜe, jakieś aluzje do rządzących nami jaszczurów i nawiązanie 
do innych teorii spiskowych, dziennikarzy śledczych usiłujących rozwikłać 
miejscowe afery itp. Zasadnicza róŜnica tkwi w czymś, co nazywamy pointą 
przedstawionych historii. Te pointy są tak bardzo róŜne od wszystkiego, co 
dotychczas czytaliśmy, tak nie liczące się z zasadami rządzącymi pisaniem 
opowiadań, zwłaszcza literatury popularnej, Ŝe bywa to chwilami aŜ 
przeraŜające. Nagle stajemy w obliczu przekonania, Ŝe coś, co miało być 
wyświechtaną historyjką zaczyna przypominać wizję tego, co stać się naprawdę 
moŜe u nas, tu i teraz lub za niedługo. 

         Bunt dinozaurów, traktowanych przez okupujących planetę Ziemian. jako 
efekt zwierzęcej zarazy, zostaje stłumiony przez skrzyŜowanie ich z 
inteligentnymi przedstawicielami myślącej rasy, ale niejaka Liliana, 
postanawiająca opuścić strony nie nadające się do czynności prozdrowotnych, 
bezczelnie podłącza się do pałacowego agregatu stanowiącego przeszkodę w 
kąpieli namiestnika. Czy to problem równych i równiejszych? Czy moŜe ludzka 
odmiana chorób zwierzęcych polegająca na utracie uczuć i ciepłą w psychice? 
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Jako kontrapunkt pojawia się będąca wynikiem skrzyŜowania jaszczurów z 
ludźmi dziewczynka aprobowana przez Matki – kimkolwiek by były. Matki 
mają jeszcze inne osiągnięcie – udaje im się przestawić jaszczury na karmę 
roślinną. Namiestnikowi planety, niewiele mającemu uprawnień udaje się 
uniknąć spisku ewentualnego następcy. Oczekujemy, Ŝe wykorzysta swoje 
zdolności do pognębienia spiskowca, ale on tylko wraca do swojej rezydencji i 
maluje jej ściany na czerwono. 

         Nie wiedzieć czemu staje przed moimi oczami poranny obrazek dwóch 
małych dziewczynek — zapewne takŜe symbolicznie, społecznie 
przestawianych na karmę roślinną . Matki coś aprobowały, po czym zostawiły 
dziecko samemu sobie. Jak ma ono rozumieć, Ŝe zanim przyszło na świat, 
rodziców przestawiono na inny rodzaj karmy? Jak walczyć o swój sentyment do 
koleŜanki, skoro nie wiedzą skąd się on wziął? Czy moŜe bliŜej im do owej 
Lilianny, czy do rodziców pochodzących z dwóch światów? Dinozaury, których 
dietę zmieniono z krwistej na neutralną, Ŝeby przeŜyć, pakują się uŜywkami — 
co zresztą wkalkulowano w ich proces przemiany. W dodatku podstawia się im 
sztuczne fantomy, z kształtu przypominające pobratymców, które mogą 
rozszarpywać zaspokajając pierwotnie wdrukowane w nich Ŝądze. 

         Bohater opowiadania pomalowawszy swój pałac na piękne czerwone 
odcienie ogląda sprawy z oddalenia i wyczekuje... 

         Autorka opowiadań naleŜy do osób które przewidują przyszłość w 
rozbłyskach zrozumienia, opierając się na tego rodzaju środkach jak: I`cing, 
tarot i astrologia, ale i spontanicznych wizjach, i podobno jej przewidywania są 
bardzo trafne. W przeciwieństwie jednak do innych wizjonerów, nie 
upowszechnia swoich wizji stanowczo twierdząc, Ŝe Putin zostanie 
zamordowany w górach, albo Ŝe będzie taki czy inny zamach. Wydawać by się 
mogło, Ŝe próbuje wizje te ubrać w szatę bardziej strawną dla innych. To, Ŝe jest 
niepewna tego, co przewiduje, przemawia za jej talentem, jednak kształt 
opowiadań odbiera im siłę. Proroctwa powinny być wygłaszane ze szczytu 
wzgórza przez wysokiego mocarza w rozwianych szatach, uranicznym językiem 
i plutoniczną mocą. Bez tego moŜe dopiero trzeba spotkać pierwszą klasę dzieci 
z pobliskiej szkoły, Ŝeby zacząć coś rozumieć? 

         W końcu oglądane rano dziewczynki zamieniając się bransoletkami takŜe 
próbowały znaleźć pośrednią drogę. W procesie szkolnego nauczania i 
socjalizacji rozmaite Matki próbują stosować rozwiązania, które wydają im się 
słuszne i konieczne, ale kto wie, czy nie powodują tym kolejnych, jeszcze 
gorszych problemów? Bo czy cieszyć się czy smucić, Ŝe dinozaury zmieniają się 
w dzikie koty i czy wprowadzenie do nich królewskiej krwi (czymkolwiek by 
była) to najlepszy pomysł? 
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          Z wizjonerami, podobnie jak z Nostradamusem, a często naszymi snami i 
sennymi koszmarami bywa tak, Ŝe problemem jest zrozumienie, co chcieli nam 
powiedzieć uŜywając swoich słów, nie zawsze przystających do naszych 
znaczeń. Jednak ja jestem juŜ wystarczająco stara, Ŝeby pamiętać czasy, gdy 
kaŜde płaczące na ulicy dziecko przytulała i pocieszała przechodząca 
przypadkowa kobieta, nie obawiając się podtekstów i podejrzeń. Dziś, widząc 
takie osamotnione dziecko, dzwoni na policję i przygląda mu się z daleka. Broń 
BoŜe go nie dotknie w obawie kłopotów, jakie moŜe na siebie ściągnąć. Gdzieś 
trzy czy cztery lata temu, gdy chodziłam jeszcze bez kul, mijałam się na 
przejściu dla pieszych przed ruchliwym bazarem z młodą kobietą, prowadzącą 
głęboki wózek z niemowlęciem, obok którego przycupnęło nieco starsze 
dziecko. Kobieta z kimś rozmawiała i nie zauwaŜyła, Ŝe starsze dziecko nagle 
wstało, a gdy wózek podskoczył na nierówności jezdni dziecko zachwiało się i 
miało właśnie wypaść, gdy schwyciłam je w ramiona. Co to się potem działo, 
nie do opisania – awantura na całą okolicę. Gdyby nie inni ludzie, którzy 
widzieli sytuację, pewnie wylądowałabym w areszcie na jakiś czas, zanim by 
sprawa się wyjaśniła. 

         Społeczeństwo preferuje więc chorobę Lilianny i wkrótce ona zostanie 
uznana za normę zdrowia. Jednak taki świat dąŜy ku samozagładzie. Cieszę się, 
Ŝe prawdopodobnie ja juŜ tego nie będę oglądać.  

(Nie wymieniam nazwiska autorki, poniewaŜ opowiadania te są zaledwie w 
początkowym etapie opracowywania i grupowania w zbiór. Nie jestem teŜ 
pewna, czy istotnie są zwykłymi opowiadaniami i nie przeczytawszy do końca 
nie chcę wydawać nieuprawnionych sądów. Ale moŜliwe, Ŝe o nich jeszcze 
napiszę) 

 

(Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa, po przebudowie ) 
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Katarzyna Urbanowicz 
 

komentarze 

 
1. PRZESADA • autor: sceptyk (Radek)2015-06-13 20:18:37 
Przesada nie jest przecieŜ objawem właściwym tylko naszym czasom i mało 
prawdopodobne, by właśnie opisane wyŜej rodzaje przeczulenia, powiedzmy, 
pedofilskiego z jednej strony, a homofobicznego z drugiej, świadczyły o 
zmierzaniu świata ku samozagładzie. MoŜe stąd odwoływanie się do 
argumentów literackich. Przeczulenie na pedofilię jest bądź co bądź skutkiem 
tego, Ŝe w ogóle zaczęto o niej mówić (50 czy 30 lat temu to była sodomia w tej 
sferze, o czym dowiadujemy się, czytając wspomnienia osób molestowanych). 
A co do trzymających się za ręce dziewczynek, homofobiczne są często nawet 
osoby w innych sferach bardzo wraŜliwe, ale bogiem a prawdą, to nigdy chyba 
mniejszości seksualne nie cieszyły się takimi swobodami jak dziś (choć to 
prawda, Ŝe są one ciągle za małe). W pewnym więc sensie idzie ku lepszemu 
nawet.   

 
2. Przesada? • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-06-14 07:26:13 
Przeczulenie pedofilskie czy homofobiczne to moim zdaniem tylko pewne 
symptomy zjawiska o wiele bardziej groźnego, nie mającego wiele wspólnego z 
tolerancją. To totalny brak zaufania do wszystkich dookoła. Społeczeństwa w 
których nikt nie ufa nikomu nie mogą egzystować na dłuŜszą metę. Jeśli kaŜda 
kobieta przytulająca cudze dziecko traktowana jest jako pedofilka, osoba 
przeprowadzająca przez jezdnię staruszkę jako złodziejka, a kaŜdy odruch 
serdeczności, nawet między dziećmi, jako coś zdroŜnego, zdrowy rozsądek 
wskazuje na to, Ŝe jedynie jakiś potęŜny kataklizm lub wojna są zdolne 
cokolwiek zmienić w ludzkiej mentalności, przywrócić pierwotne dąŜenie do 
więzi w stadzie (ludzkim) i cokolwiek uratować. A to chyba nie jest miła 
perspektywa? 
3. ZNOWU PRZESADA • autor: sceptyk (Radek)2015-06-14 13:56:03 
polegająca na uogólnieniu pewnych zdarzeń i na pominięciu tych, które im 
przeczą. To nieprawda bowiem, Ŝe "kaŜda kobieta przytulająca cudze dziecko 
traktowana jest jako pedofilka, osoba przeprowadzająca przez jezdnię staruszkę 
jako złodziejka, a kaŜdy odruch serdeczności, nawet między dziećmi, jako coś 
zdroŜnego". Na szczęście to nieprawda.  
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Ale konstruowanie ciemnego wizerunku w Twoim tekście, Katarzyno, nie tylko 
pomija przykłady normalnych zachowań i przejawy ufności. Zapominasz o kilku 
innych waŜnych rzeczach. 
  
Po pierwsze, nie ma za bardzo powodu przypuszczać, Ŝe kiedyś ufano sobie 
bardziej. Sądzę, Ŝe jest na odwrót, ale dawniej ta nieufność była stłumiona, była 
po prostu władza, która strukturyzowała... nieufność. Dziś po raz pierwszy w 
dziejach, Ŝyjemy w stanie wolności nie tylko państwowo-narodowej, ale i - na 
przykład - obyczajowej. W dwudziestoleciu kiedy ojciec chędoŜył córkę, to w 
ogóle to nie wychodziło na jaw. Ja juŜ jednak wolę przeczulenie niŜ całkowite 
przemilczenie.  
   
Po drugie, to, o czym tu zapomniano, a co jest bardzo waŜne, to to, Ŝe ta 
nieufność jest dziedziczona. Nasz kraj (nie tylko nasz, ale poprzestańmy na nim) 
potrzebuje od zaraz społecznych ustawień hellingerowskich. Wtedy byśmy 
zobaczyli, jak nieufne w stosunku do siebie były poprzednie pokolenia. Jeśli 
kiedyś młodzieŜ była bardziej karna, to nie z powodu ufności, a dlatego, Ŝe ich 
starsi trzymali krótko, czyli opresyjnie, ze wszystkimi smutnymi 
konsekwencjami tego, takŜe z efektem fali, to znaczy z tym, Ŝe ci, którzy zostali 
skrzywdzeni zazwyczaj teŜ będą krzywdzić. Nadzieja na zmianę nie jest w 
jakichś kataklizmach czy zbawieniach, ale w tym, Ŝe, uŜyjmy tego przykładu 
jako ogólnej metafory: ci którzy biją, zawsze byli bici, nie zawsze jednak biją. 
 
(Skądinąd to prawda, Ŝe obyczaje często zmieniały się na lepsze po wojnach, na 
przykład kobiety uzyskały prawa obywatelskie po I wojnie światowej i nastąpiło 
wtedy wiele innych waŜnych zmian). 
 
Ale: NIE STALIŚMY SIĘ NIEUFNI DLATEGO, śE, NA PRZYKŁAD, 
MAMY NOWE HISTERYCZNE MEDIA ALBO COŚ TAM JESZCZE, ALE  J 
E S T E Ś M Y  NIEUFNI, BO ODZIEDZICZYLIŚMY TAKIE SCHEMATY 
ZACHOWAŃ PO TZW.  P R Z O D K A C H. CZĘSTO UCZYMY SIĘ 
UFNOŚCI BEZ NICH I MIMO NICH. 
 
Aprioryczna perspektywa "a drzewiej to bywało" jest błędna. To się nazywa mit 
złotego wieku, mit raju utraconego. Nie było Ŝadnego raju.  
 
I kolejna sprawa, choć moŜe powinienem od niej rozpocząć. W codziennym 
jazgocie trudno dostrzec dobro, bo ono jest niespektakularne, ciche. Ale jest. I 
jak zawsze jest go mało. MoŜna by się teŜ oczywiście zastanowić, dlaczego 
jakaś kobieta reaguje pedofilskim przeczuleniem. Dlaczego jedna tak reaguje, a 
inna nie. Ale to osobna sprawa. 
 
Bliski mi teŜ zaczyna być pogląd, Ŝe nieufność jest genetyczna, Ŝe jest 
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"ewolucyjną mądrością", reakcją na potencjalne zagroŜenia (w końcu celem 
"ślepego genu", kaŜdego genu, jest trwanie, co siłą rzeczy oznacza zagroŜenie). 
Oraz Ŝe jeśli się temu przyjrzeć, to nie ma w tym nic zaskakującego, to jest to 
NATURALNE. W podwójnym znaczeniu: zgodne z naturą oraz powszechne.  
 
Zaskakuje ufność. Jak kaŜdy cud. To chyba teŜ zresztą genetyczne, Ŝe łatwiej 
zwracamy uwagę na to, co negatywne. 
4. Nie czuję się na siłach • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-06-14 14:36:14 
Nie czuję się na siłach bronić swoich spostrzeŜeń. Ja tylko porównuję swoje 
wspomnienia z dzisiejszymi doświadczeniami. Pewna wyuczona nieufność 
zawsze towarzyszyła Ŝyciu dzieci np. przestrzegano je, Ŝeby nie brały np. 
cukierków od obcych, ani Ŝeby z nimi nigdy nie oddalały się. Czy to więcej czy 
mniej niŜ obecna histeria "złego dotyku"? Nie wiem. MoŜliwe, Ŝe rzecz teŜ 
zaleŜy od konkretnego środowiska, w którym ludzie przebywają. Nie jestem 
naukowcem i nie przeprowadzałam Ŝadnych badań. Zapewne pedofile byli 
zawsze i wiadomo, Ŝe kiedyś spraw takich nie nagłaśniano. Homoseksualizm 
takŜe istniał, ale nie przypominam sobie Ŝeby ktoś w moim otoczeniu głośno 
komentował fakt, Ŝe dwie osoby jednej płci mieszkały razem, a miałam w 
otoczeniu kilka takich przypadków. W innych środowiskach moŜe było inaczej. 
Wydaje mi się, Ŝe ówczesna nieufność była z rodzaju bardziej zdrowych i 
naturalnych, nie wymyślonych w oparciu jakieś sensacyjne doniesienia prasowe. 
Ale moŜe mi się tylko wydaje... 
5. PRZEPRASZAM • autor: sceptyk (Radek)2015-06-14 14:38:24 
za pewną "obsesyjność" moich wypowiedzi. Kto wie, moŜe się bronię przed 
nieufnością.  
6. Obsesyjność • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-06-14 15:26:56 
Ta "pewna obsesyjność" - jak ją nazwałeś - jest właściwością i przymiotem 
osób, które mierzą się na serio i z zaangaŜowaniem z jakimś ogólnym 
problemem, a więc jest raczej zaletą niŜ wadą. Zresztą widzę ją takŜe czasem u 
siebie... 
7. Wham • autor: Beata2015-06-27 12:05:50 
 
Ja teŜ pomalowałam domek na działce na czerwono, właściwie w środku na 
czerwono, bo na zewnątrz jest Ŝółty. Mój pokój w domu teŜ ,ale tylko jedna 
sciana jest czerwona ,reszta ścian jest popielata. Jak byłam młoda to obklejałam 
ściany moimi idolami. Mam takie zdjęcie ,nade mną zespół wham, a mój 
chłopak który był trochę dziwny bo znikał w Bieszczady i który zapuścił brodę 
(wyglądał jak Rasputin) powiedział, Ŝe wyglądam jak córka  Pola Niumana.:) 
 



 570

http://www.taraka.pl/wycieczki_w_glab_siebie_z6l 
 
20 czerwca 2015 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 89) 

Wycieczki w głąb siebie (3)  

Piosenki, które nas ukształtowały 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Własne doświadczenia 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8895 razy, od 2015-03-20 
 

         Spotkania z rówieśnikami mają takŜe i tę zaletę, Ŝe tworzą coś w rodzaju 
zbiorowej pamięci. Nagle przypominamy sobie piosenki, których nas uczono, 
których słuchaliśmy w szkole i w kościele. Moje pokolenie urodzone w 1942 r. 
oczywiście nie przypomina sobie Ŝadnych filmów dla dzieci (z powodu 
nieistnienia telewizji i słabego zasięgu oraz powojennego prymitywizmu kin – 
prześcieradło rozwieszone na ścianie, rzędy trzeszczących krzeseł i przerwy na 
wymianę taśmy). Zapamiętaliśmy niewiele piosenek usłyszanych w radio, bo 
jakoś były mało inspirujące. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła 
płynie..., Na barykady ludu roboczy, czerwony sztandar w górę wznieś..., Młoty 
w dłoń, kujmy broń..., Gdy naród do boju wystąpił z oręŜem, panowie o 
czynszach radzili..., Krew naszą długo leją katy, wciąŜ płyną ludu gorzkie łzy, 
nadejdzie jednak dzień zapłaty, sędziami wówczas będziem my... itd. Jednym 
słowem radiowy repertuar ograniczony był najczęściej do pieśni rewolucyjnych, 
partyzanckich i socjalistycznych oraz nielicznych współczesnych, chwalących 
odbudowę kraju i nowe porządki. 

         Rewolucja tak spowszedniała dzięki tym pieśniom, Ŝe wydawała się 
najnudniejszą z nudnych spraw. Nowe porządki to murarskie trójki, 
przekraczanie norm, odbudowa Warszawy – równie nudne dla dzieci, jak 
pouczania rodziców. 

         Z filmów zapamiętałam cząstkowo pierwszy obejrzany w Ŝyciu – w 
pierwszej klasie szkoły podstawowej, seans na którym mogli być teŜ rodzice. 
Niewiele z tego filmu zrozumiałam. Film był radziecki, z napisami, a ja tak 
szybko jeszcze nie umiałam czytać, zresztą siedziałam za daleko, Ŝeby napisy te 
widzieć. Zapamiętałam tylko Ŝe była jakaś wojna czy rewolucja, Ŝe walczyli i 
strzelali a jakaś dziewczyna ni z tego ni z owego kołysała dziecko owinięte w 
szmaty i śpiewała mu coś. Lepiej zapamiętałam oburzenie mojej mamy, Ŝe takie 
filmy pokazują małym dzieciom, bo nie rozumiałam takŜe, o co jej chodziło z 
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tym dzieckiem, które dziewczyna przyniosła z wojny. Kolejne filmy, który 
zapamiętałam pochodziły juŜ z okresu gdy miałam 14-15 lat. 

         Ale wracam do pieśni. Z tych, które uczono nas w szkole zapamiętałam 
najlepiej „Ech ta droga” Ech, ta droga tonie we mgłach. Znowu chłód i trwoga,. 
i burzanu krzak. Nie odgadniesz,. jaki twóóój los, moŜe w piach upadniesz, jak 
podcięty kłos... NajbliŜsza mojemu ówczesnemu odczuwaniu jest wersja w 
wykonaniu Muslima Magomajewa:  
https://www.youtube.com/watch?v=li_nlAFbCoI 

Lub wersja rosyjska w wykonaniu Natalii Murawiewej: 
Эх, дороги, пыль да туман Фото Великой Отечественной войны 1941-
1945 Наталия Муравьева Военные песни 

https://www.youtube.com/watch?v=p3fdTYs0l9E 

         Wiele, wiele lat później zrozumiałam, czemu ta pieśń budziła we mnie tak 
silne emocje, które wówczas wyciskały łzy z oczu. NiezaleŜnie od swojego 
pochodzenia, jest to pieśń archetypiczna, korzeniami tkwiąca w rozlicznych 
staroŜytnych mitach. Wpisywała się ona swoim nastrojem w opowieści o 
wędrówkach bohaterów przez nieprzyjazny świat, gdzie na kaŜdym kroku 
czyhała śmierć. Tak wędrował Odyseusz, tak przemierzał podziemne piekło 
Orfeusz w poszukiwaniu swojej Eurydyki, tak teŜ musieli podróŜować Adam i 
Ewa wygnani z Raju oraz cała rzesza ich następców w literaturze i sztuce. 
Niesprzyjające warunki są symbolicznym przedstawieniem ludzkiego Ŝycia i 
jego trudów, niepewności tego, co czeka u celu wędrówki. Instynktownie 
czułam to juŜ wówczas i temu teŜ przeczuciu przypisuję współczesny wybór 
wersji najtrafniej oddającej moje ówczesne odczucia – wcale muzycznie czy 
interpretacyjnie nie najlepszej. 

         Astrologiczne Strzelce, do których naleŜę, mają w swoją podświadomość 
wbudowaną, moŜe jeśli nie potrzebę, to przeczucie doświadczeń wędrówki i 
wewnętrzną do niej tęsknotę. Zawsze pragnęłam podróŜować, ale urodziłam się 
w złym miejscu i czasie, Ŝeby potrzebę tę realizować. PrzeŜywałam ją więc 
podobnie, jak przeŜywa się kaŜdy rezonans między rzeczywistością, a 
uświadomionymi lub nie, symbolicznymi związkami z przypadkowymi 
wydarzeniami, przedmiotami, artefaktami. Dla Strzelca przeŜywanie muzyki 
związane jest z preferencją – jak pisze  Henryk Rekus w swojej ksiąŜce 
„Astrologia Zodiak Encyklopedia astrologicznych typów osobowości” — dzieł 
zawierających rytmy ekstatyczno-histeryczne oraz muzyki kościelnej. 

         Tu dochodzę do drugiej pieśni fascynacji mojego dzieciństwa — pieśni 
kościelnej „Ludu mój ludu” Najciekawsze, Ŝe nigdy nie byłam kimś religijnym, 
a nieliczne momenty religijności przeŜywałam jako zachwyt jakimś chorałem, 
pięknym wnętrzem jakiegoś kościoła, wszystkim, co wzniosłe i oderwane od 
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świata i rzeczywistości. Niestety, kazania nigdy nie były piękne i wzniosłe, a 
ogłoszenia kościelne jeszcze mniej, stąd moŜe mój religijny sceptycyzm. 

         Strzelec jako znak bestialski (zwierzęco—ludzki) bardzo silnie związany 
jest z pierwotnymi emocjami – jak oczywiście naleŜy rozumieć to 
astrologiczne bestialstwo. Dlatego teŜ kaŜdy lament, czy jest to wycie psa, czy 
teŜ pieśń religijna, czy wreszcie cygański chór z „Trubadura”  Giuseppe 
Verdiego, podkreślający uderzeniem młota o kowadło nieuchronność Losu, gdy 
raz popełniona zbrodnia pociąga za sobą następne, jest mi bliski. Tak musiała 
lamentować bogini Ceres po utracie córki; kiedy wiązała swój los z traumą 
własnego dzieciństwa i losem swojej matki; kiedy uświadomiła sobie iŜ rodzina 
jest jej największym wrogiem, kaŜąc płacić za pomoc w przeszłości; zanim 
jeszcze podjęła decyzję, co dalej robić i jak walczyć. Tak w trenach i elegiach 
dawali wyraz swojemu bólowi i bezradności wobec okrucieństw losu poeci, tak 
brzmi utwór Zygmunta Preisnera „Lacrimosa” 
: https://www.youtube.com/watch?v=xacflWZig8c poświęcony pamięci 
przyjaciela, Krzysztofa Kieślowskiego. 

         Dla mnie, jako dziecka, kiedy nie istniała jeszcze muzyka powaŜna, poza 
kościołem w parku Bielańskim, gdzie śpiewał chór i brzmiały organy, takim 
lamentem podstawowym, archetypicznym była pieśń „Ludu mój ludu, cóŜem ci 
uczynił”. Jest wiele wersji tej pieśni, ja zapamiętałam z dzieciństwa śpiewające 
w kościele kobiety, z upodobaniem zwalniające tempo, przeciągające słowa i 
fałszujące melodię, tak Ŝe stawała się prawdziwie prymitywnym babskim 
lamentem. Ta pieśń, z tekstem śpiewanym w imieniu Chrystusa, wyraŜającego 
swój Ŝal do tych, którym i za których oddał swoje Ŝycie, powróciła do mnie w 
czasach przełomu i Solidarności, gdy obnoszono jakiś święty obraz na 
nieogrodzonym wówczas parkingu przed moim blokiem. Zapamiętałam zimno i 
siąpiący deszcz, kobiety klęczące na betonie w kałuŜach wody i tę przejmującą 
melodią wyraŜającą w istocie lęk przed nowym, które nadchodzi i nie wiadomo, 
co ze sobą przyniesie. 

         Dziś nie znalazłam Ŝadnego wykonania, które oddawałoby tamte moje 
przeŜycia, choć najbardziej zbliŜone jest wykonanie Beaty Bednarz 
https://www.youtube.com/watch?v=eVU0Dj3g0WU 

Ale to juŜ nie jest to. Ta precyzja dźwięku, głębia brzmienia, a nawet 
dokładność odtworzenia nut nijak ma się do zapamiętanego prymitywnego 
babskiego śpiewu w drewnianym kościele na Bielanach, dusznym i 
śmierdzącym smołą z podkładów kolejowych. Ta ekstatyczna histeryczność 
przebijająca z kaŜdej nuty wdrukowała się w moją pamięć i na równi z 
pieśnią „Ech ta droga” stałą się symbolem ludzkiego losu. 
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         Potem juŜ, gdy w szkole średniej uczęszczałam do Filharmonii na 
czwartkowe koncerty dla młodzieŜy, w kaŜdym utworze muzyki powaŜnej nam 
prezentowanym szukałam odbicia tej symbolicznej drogi, od urodzenia po 
śmierć, przez cierpienie. Nie znajdowałam, bo repertuar dla młodzieŜy nie 
uwzględniał potrzeby przeŜycia emocji, a raczej nakierowany był na zapoznanie 
dzieci z klasyką i stylami w muzyce. Trwało to do czasu, gdy nie odkryłam oper 
i nie uzyskałam moŜliwości wielokrotnego ich oglądania (piszę o tym w 
odcinku bloga „Uwięziona w grobowcu” 
http://www.taraka.pl/uwieziona_w_grobowcu 

         Kiedy próbuję sobie przypomnieć najwcześniejsze melodie mojego Ŝycia 
powraca do mnie pamięć o kołysance murzyńskiej śpiewanej przez mamę 
: „ Śpij, mój synku, Śpij biedny ty murzynku, twój ojciec w polu kark swój gnie, a 
bat mu plecy tnie...” Od najwcześniejszych lat Ŝycia, od mętnych dziecinnych 
wspomnień trupów na ulicach w Powstaniu Warszawskim słyszałam o bólu i 
cierpieniu. 

         MoŜe to właśnie takie lamenty, śpiewane dzieciom jako kołysanki, na całe 
Ŝycie utrwalają zamiłowania muzyczne i gromadzą wokół nich symbolikę 
cierpienia? Jeśli tak, to jakimi ludźmi będą u schyłku Ŝycia obecne dzieciaki, 
bombardowane bez ładu i składu obrazami, dźwiękami i ideami sprzecznymi ze 
sobą. Jakie archetypy zostaną w nie wdrukowane i jak odbiją się na ich Ŝyciu? 
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http://www.taraka.pl/gdybym_ja_spotkala_takie 
 
28 czerwca 2015 

Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 90) 

Gdybym ja spotkała takie drzewo... 

Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Własne doświadczenia 
czytane: 0 razy, od | cały blog/serial: 8732 razy, od 2015-03-20 
 

 

         Gdybym ja spotkała takie drzewo, umiała i mogła je dostrzec, zaczęłabym 
opis od przestrzeni, na której to drzewo kiedyś, dawno temu, zapewne ponad 
setkę lat temu, wyrosło. Krajobraz wokół musiał wyglądać tak a tak (tu obszerny 
opis odtworzonego oczami wyobraźni widoku pradawnej puszczy, wszak 
niedaleko mamy Puszczę Białowieską). Dziś zostały tu juŜ pola, a drzewo chyba 
było reliktem dawnej puszczy. Czym nadzwyczajnym się odznaczało, Ŝe 
właśnie ono przetrwało? Czym sobie na to zasłuŜyło? Dlaczego je ścięto i 
dlaczego zostawiono tak wysoko kawałek pnia? Co myślały huby wyrastając na 
tym drzewie? Czy róŜnią się czymś od innych hub? Jakie znaczenie mają ulotne 
dmuchawce wyrastające obok? Ich cykl Ŝycia jest o wiele krótszy, ale takŜe 
kończy się na etapie kwiatowego pnia, czyli badyla, z którego uleciały ostrza 
białych strzałek. I wreszcie trzeci element obrazu: klepsydra. śywotność 
papieru, na którym ją wydrukowano usiłowano przedłuŜyć, pakując papier w 
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plastikową koszulkę. Obok jakieś inne ogłoszenie, zapewne dotyczące świata 
Ŝywych, z którego oddarto kawałek, moŜe z telefonem lub adresem, 
potwierdzając tym oddarciem ulokowanie kartki w świecie tu i teraz. Pełny opis 
moich refleksji zająłby co najmniej trzy strony maszynopisu znormalizowanego, 
a moŜe i więcej. I zapewne objąłby takŜe osobiste doświadczenia, dotyczące 
etapu człowieczej egzystencji. Wykorzystałabym takŜe fakt istnienia 
pogranicza. 

         To wszystko istnieje na fotografii Marka Zürna przedstawiającej okolicę 
wsi Tokary na Podlasiu, która jest wsią graniczną, z połową w Polsce, połową 
na Białorusi. Jeden obraz, ileś megabajtów pamięci, SYNTEZA . Przedstawiono 
ją jako dzieło pełne i gotowe, a jednocześnie jako początek śladu wiodącego w 
przeszłość. 

         Jeśli prawdą jest (takŜe jako przenośnia) pogląd, Ŝe wszechświat i 
człowiek i ziemska przyroda są całością i jeśli prawdą są teorie psychologiczne, 
mówiące o odruchowym poszukiwaniu przez człowieka analogii w swoim 
otoczeniu i sensie tegoŜ doszukiwania się —  ten pień ma głęboki sens, który 
naleŜy rozszyfrować i przełoŜyć na swoje widzenie świata. Przetłumaczyć z 
jednego języka, obrazu zawartego w fotografii, na inny język słów, i wreszcie na 
mój wewnętrzny język :wraŜeń, emocji i idei. Zrozumieć, o czym ten obraz 
mówi do ciebie, pojąć dlaczego domaga się od ciebie uwagi w sposób tak 
natarczywy (co jest bezsporną zasługą fotografującego). MoŜe teŜ i spróbować 
zrozumieć jego autora. Dlaczego tu zatrzymał się, spostrzegł, nie ominął, uznał 
za waŜne. 

         Tu podano mi ostateczny rezultat: obraz drzewa, jak wyrafinowaną 
potrawę na talerzu w ekskluzywnej restauracji, pozwolono siedzieć na fotelu 
przed komputerem i kontemplować. Nie musiałam go szukać, spotykać na 
swojej drodze, przemierzać kilometrów w nadziei jego ujrzenia. Prawdziwa 
magia. Teraz trzeba zrozumieć jej przesłanie. 

         Dziś drzewo to wróciło do mnie we śnie. Usiadłam rano przed monitorem 
z planem zadań na dziś: Ŝeby poczytać przeznaczone na ten dzień waŜne teksty i 
wiadomości mniej lub bardziej istotne, obejrzeć i zaopiniować zestaw grafik do 
pewnej strony internetowej i przedyskutować kolejność ich wyświetlania oraz 
napisy, krój ich czcionki i wielkość, a takŜe wgłębić się w sens pewnej 
łacińskiej sentencji i moŜe zmienić ją na inną, trafniejszą. śadnego z tych 
zamierzeń, póki co, nie udało mi się zrealizować. Zawsze stawało mi przed 
oczami to drzewo, a właściwie jego pień. 

         Jaki był sens mojego snu? Jego fabuła była mętna, niedookreślona, 
wyraźnie podporządkowana obrazowi. Drzewo juŜ nie jest drzewem, to 
oczywiste. W moim śnie, jako młodziutka roślinka w otoczeniu wielkich i 
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potęŜnych zdrewniałych pni zadaje sobie pytanie o swoją przyszłość. 
Odpowiada na nie fraza jakiegoś wiersza, na razie nie potrafię go 
zidentyfikować i umiejscowić. Początek brzmi jakoś tak: „I zetną mnie... i wytną 
nas... Bo spojrzenie na świat szersze, tylko daje większy ból...” Coś w tym 
rodzaju. Drzewo musi zostać ścięte, zanim stanie się drzewem wiadomości 
dobrego i złego i zapoczątkuje klęski człowieka. Drewno z niego, podzielone na 
malutkie kawałki (jak śpiewający cedr z „Anastazji”) daje ludziom tylko 
przyswajalną cząstkę wiedzy i siły, bo całość mogłaby człowieka unicestwić. 

         Tak jest, Ŝe róŜne motywy mieszają się w ludzkim umyśle i pojawiają się 
postaci snu. Napisałam kiedyś bardzo krytyczną recenzję powieści, której 
lektura mnie irytowała, a jednak jej fragmenty wróciły do mnie w innej 
konfiguracji, jako mix fotografii, powieści o Anastazji i nie zapamiętanego 
dokładniej wiersza, dobijając się do skostniałej otoczki mojej świadomości i 
wracając jak natrętna mucha w chwili, kiedy powinnam zająć się czymś innym. 

         MoŜe przesłaniem mojego snu jest konieczność przemijania dla uczynienia 
miejsca nowemu — zbyt wiele rzeczy juŜ w mojej świadomości zdrewniało i ma 
jedynie sens jako jedna ze stron Kroniki Akaszy, zaklęta w tablicę ogłoszeń (do 
której i ten mój blog naleŜy). A moŜe źle ten obraz interpretuję, moŜe nie pień 
jest waŜny, a te młode egzemplarze huby, pojawiające się obok starego i 
zeschłego jej egzemplarza? Kto wie? 

Katarzyna Urbanowicz 

komentarze 
1. upraszam • autor: edynia2015-06-29 01:10:28 
Pani Kasiu, nie pisz tak, bo się popłaczę. O!!!Przemijanie się staje. I zostawmy 
przemijanie przemijaniu. :-)  
2. MoŜe • autor: Danuta Pająk2015-07-01 11:53:21 
A moŜe waŜny jest stary pień? Patrząc z bo 
3. Ale ta huba • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-07-01 12:04:25 
Ale ta młoda huba jeszcze nie wie, Ŝe bez pnia nie będzie mogła istnieć... 

Popraw     Usuń 
4. I to jej... • autor: Danuta Pająk2015-07-01 12:48:12 
I to jej całe szczęście ale i uroda w tej (chwilowej) niewiedzy. 
 
5. 29 • autor: Beata2015-07-03 08:24:10 
 
Ja widziałam takie Drzewo w Dąbroszynie przy drodze Bobrowej,zrobiłam mu 
zdjęcie. 
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Popraw     Usuń 

 
6. Proszę • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-07-03 08:32:11 
Proszę, przyślij mi zdjęcie na kasia@alt-f4.pl moŜe uda mi się zamieścić. 
Pozdrawiam 

Popraw     Usuń 
6. Ach ten ludzki... • autor: Jarek Bzoma (Jarosław Bzoma)2015-07-12 
12:02:10 
Ach ten ludzki smutek i lęk związany z  nieuniknioną utratą formy? :)                 
              Ja drzewo, ja huba .Z punktu widzenia przestrzeni która otacza i 
drzewo i hubę to duŜa ulga, więcej miejsca dla Niej :) 

w 1983 roku fizycy Don Page z University of Alberta w Kanadzie i William 
Wooters, zaproponowali wyjaśnienie, wedle którego problem czasu moŜna 
obejść, stosując pojęcie splątania kwantowego. 

Przedstawili oni koncepcję, wedle której obiekty kwantowe są splątane na 
poziomie kwantowym, co sprowadza się do tego, Ŝe moŜna tylko dokonać 
pomiaru właściwości juŜ zdeterminowanego układu. Z matematycznego punktu 
widzenia ich propozycja oznaczała, Ŝe zegar jako taki nie działa i rusza dopiero 
po splątaniu z konkretnym wszechświatem. 

Marco-Genovese-thumbGdyby jednak ktoś podglądałby nas z innego 
wszechświata, widziałby nas jako obiekty statyczne i dopiero jego przybycie do 
nas spowodowałoby splątanie kwantowe i literalnie spowodowałoby w nas 
poczucie upływu czasu. Hipoteza ta stanowiła podwaliny do pracy uczonych z 
National Institute of Meteorological Research (INRiM) we włoskim Turynie. 
Fizyk Marco Genovese (e-mail: m.genovese@inrim.it) postanowił zbudować 
model, który pozwoli zbadać specyfikę splątania kwantowego. Udało im się 
odtworzyć fizyczny efekt wskazujący na poprawność tego rozumowania. 

Stworzono model wszechświata składający się z dwóch fotonów. Jeden z pary 
był zorientowany – spolaryzowany wertykalnie, a drugi horyzontalnie. Ich stan 
kwantowy, a więc i polaryzacja, są potem wykrywane przez serię detektorów. 
Okazuje się, Ŝe dopóki nie dojdzie do obserwacji ostatecznie determinującej 
układ odniesienia, fotony znajdują się w klasycznej superpozycji kwantowej, 
czyli były zorientowane zarówno wertykalnie jak i horyzontalnie. 

Oznacza to, Ŝe obserwator odczytujący wskazanie zegara determinuje splątanie 
kwantowe, wpływając na wszechświat, którego częścią się staje. Następnie taki 
obserwator jest w stanie odebrać polaryzacje kolejnych fotonów na podstawie 
kwantowego prawdopodobieństwa. 
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Koncepcja ta jest bardzo kusząca, poniewaŜ wyjaśnia wiele rzeczy, ale w 
naturalny sposób prowadzi do konieczności istnienia „super-obserwatora”, który 
byłby ponad te wszystkie determinizmy i kontrolowałby wszystko, jako całość. 
Innymi słowy, próba zrozumienia czy jest lub czym jest czas, w naturalny 
sposób przybliŜa nas do pojęcia celu istnienia Boga 

 
Z Facebooka: wpis autora zdjęcia 
 

 
Marek Zürn Milo mi, ze choc probujemy opisac swiat odmiennymi technikami - 
widzimy go podobnie. Twoj tekst jest jak zwykle wnikliwy i ciekawy, temat 
przemijania wydaje sie byc smutny czy niepokojacy tylko dla mlodych. 
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http://www.taraka.pl/czarny_motyl 
 
21 lipca 2015 
Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 91) 
Czarny motyl 
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Symbole  
czytane: 1 razy, od 2015-07-21 | cały blog/serial: 8360 razy, od 2015-03-20 
 

 
         19 lipca około godziny 16 po południu, gdy cięŜko dyszałam w fotelu 
zmagając się z upałem, a świeŜo, zbyt krótko obcięte włosy, naelektryzowane 
jak jakieś miedziane przewody stawały dęba na głowie, nie dając się poskromić 
opasce, w oczekiwaniu na nadciągające ze wszech stron burze (które i tak nie 
dotarły nad moją dzielnicę kołując w powietrzu), do pokoju przez otwarte drzwi 
balkonowe wleciał czarny motyl. Pierwszy raz w Ŝyciu widziałam takiego. 
Niewątpliwie nie była to ćma, takie czasem widuję, gdy zapomnę zamknąć na 
noc okno na korytarzu. Był czarny jak smoła, wielkości mojej dłoni (bez 
palców); na skrzydłach ani na grzbiecie nie miał Ŝadnego rysunku ani odcieni. 
Wyglądał jak czarny aksamitny wytwór przemysłu dodatków krawieckich z tą 
tylko róŜnicą, Ŝe się poruszał. 
         Dostojnie obleciał trzy razy mój Ŝyrandol, po czym poszybował pewnie z 
powrotem w kierunku balkonu, zręcznie omijając na wpół zasłaniającą go 
firankę, nie ruszaną ani odrobiną wiatru. 
         Nie miałam nic sensownego do roboty powędrowałam więc do internetu 
sprawdzić co moŜe symbolizować pojawienie się czarnego motyla. Było kilka 
wpisów, a część z nich powielało zasadniczy kogoś kto mieszkał w Kolumbii i 
pisał o nim tak: 
„Zgodnie z kolumbijską legendą czarny motyl przynosi złe nowiny albo 
wiadomość o czyjejś śmierci. Inny mit mówi, Ŝe proszek, jaki pozostawiają 
skrzydła czarnego motyla, powoduje ślepotę. Kiedy babcia Mario znalazła kilka 
lat temu na ścianie jego pokoju czarnego motyla, niemal oszalała ze strachu, Ŝe 
to straszny znak dla jej wnuka. 
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Moja koleŜanka Diana twierdzi natomiast, Ŝe na skrzydłach czarnego motyla 
naleŜy dopatrzeć się cyfry i następnie zagrać w kolumbijskiego Totto Lotka. 
Podobno zawsze skutkuje ;) Ja tam Ŝadnej cyfry nie widzę. 
W kulturach prekolumbijskich motyle często malowane były na ścianach jaskiń, 
jako Ŝe uwaŜano je za zwierzęta posiadające cechy magiczne. UŜywane były do 
przepowiadania pogody, określenia daty ślubu młodych kobiet, itd. Nazywano je 
takŜe „duszami natury”. 
Mity związane z motylami i ćmami obecne są nie tylko w kulturze latynoskiej. 
Serbowie wierzą, Ŝe dusze wiedźm próbują w formie motyli znaleźć swoje ciała. 
Jeśli Ŝyjąca osoba znajdzie je pierwsza i odwróci je do góry nogami, wiedźma 
nie będzie potrafiła znaleźć ust, którymi moŜe dostać się do wnętrza ciała i 
umrze. Motyl natomiast dalej Ŝył będzie jako owad. Taka forma rozumienia 
duszy tłumaczy, dlaczego na średniowiecznych obrazach anioły przedstawiane 
były ze skrzydłami motyli a nie ptaków. 
Nie wierzę w opowieści o śmierci przynoszone przez czarne motyle. Na pytanie, 
czy moŜna otworzyć okno i wypuścić motyla, usłyszałam, Ŝe lepiej nie, bo 
motyle te znikają same. Wiem, Ŝe jestem w kraju realizmu magicznego, ale nie 
mieści mi się w głowie, w jaki sposób motyl zniknie w czarodziejski sposób. 
Pewnie zdechnie z głodu i spadnie gdzieś na podłogę, a ja przy generalnych 
porządkach lub przeprowadzce znajdę go w jakimś kącie.” 
http://www.kolumbijsko.com/kolumbia/legendy/czarny_motyl_2.html 
         Jednak fotografia motyla tam zamieszczonego nie odpowiadała 
wizerunkowi motyla, którego widziałam. Był bardziej brązowy niŜ czarny i na 
skrzydłach miał wzory, których mój w ogóle nie miał. Pod artykułem 
zamieszczono kilka wpisów, poniŜej jeden z nich: 
„Mam dwa doświadczenia z czarnym motylem  ( nie z Kolumbii).KaŜde z nich 
przyniosło śmierć. Czy moŜe Pani coś więcej o tej legendzie? Doświadczenie I: 
Wizyta oficjalna w czasie przedwyborczym w pięknie połoŜonym mieście 
(wśród lasów). Jego burmistrz był kolegą męŜa. Trafiliśmy tam zaproszeni i 
spędziliśmy piękny dzień wśród drzew, w borze, m.in. w kawiarence pod 
dębami. Wtedy pojawił się on — czarny motyl, który w ogóle nie bał się nas. 
siadał na rękach, pił z naszych kubków, dotykaliśmy go i dziwiliśmy się. W dwa 
tygodnie później kolega męŜa wraz z rodziną pojechał na wczasy nad morze i 
utonął. 
Drugie- kilka miesięcy temu pochowałam Ojca. Tato trafił do szpitala , gdzie 
zdiagnozowano mu wrzód Ŝołądka ( beznadziejny lekarz — inna historia). Tato 
powrócił do domu, a ja miałam wykonanie utworu w pięknej bazylice. Podczas 
mszy (z prymasem), na wejściu, na ołtarz sfrunął czarny motyl i zaczął krąŜyć 
pomiędzy ministrantami. Siadał na głowach , wywołał poruszenie, a ja 
poczułam lodowatą igłę w sercu. Kilka dni później biegłam do tej samej bazyliki 
modlić się o to, by Tato mój nie cierpiał — wiedziałam, Ŝe umiera na 
chłoniaka.” 
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         Inny wpis przekonywał, Ŝe to znak od tych, którzy 
odeszlihttp://strefatajemnic.onet.pl/ezoteryka/motyl-znak-od-tych-ktorzy-
odeszli/v3xen 
Pojawienie się motyla poprzedzał sen o zmarłym męŜu autorki wpisu. 
         Początkowo trochę przestraszyłam się, ale po przeczytaniu drugiego wpisu 
uświadomiłam sobie, Ŝe właśnie 19-go przypada 8 rocznica śmierci mojego 
męŜa. W ogóle nie pomyślałam o niej, pamiętam doskonale datę jego urodzin i 
imienin, bo nieraz je obchodziliśmy, ale rocznicę śmierci? Na co mi to? Nie 
chodzę na cmentarz, a zdziwionym zawsze odpowiadam, Ŝe druga połówka 
grobu jest dla mnie i na pewno (chociaŜby z powodów finansowych) tam trafię 

w stosownym czasie.  
         Potem uświadomiłam sobie, Ŝe okrąŜenie przez motyla Ŝyrandola ma teŜ 
swój sens (choć wszystkie owady z muchami na czele zazwyczaj plączą się koło 
Ŝyrandoli, nawet nie zapalonych i dlatego tam zazwyczaj wieszało się na wsi 
lepy). W tym przypadku Ŝyrandol mógł mieć znaczenie, bo był pierwszą 
samodzielną moją inwestycją po jego śmierci, bowiem wybrany przez męŜa 
zawsze wydawał mi się paskudny. Pisałam o tym w odcinku 122: „Samotność z 
Ŝyrandolem” I sezonu Babci http://www.taraka.pl/samotnosc_zyrandolem  
         Potem im dalej tym było gorzej. Motyl traktowany był jako symbol 
szatana i odejścia od Boga i tak dalej, nawet gdzieś przytaczano słowa Jana 
Pawła w tej sprawie, ale juŜ dałam sobie spokój. 
         Na pulpicie miałam otworzony nowy manifest. OtóŜ postanowiłam 
zakończyć „Prababcię ezoteryczną” i rozpocząć nowy rozdział: "Prababci 
Nieezoterycznej". Miałam gotowy tekst z uzasadnieniem. Brzmiało całkiem 
całkiem, tyle, Ŝe brakowało nowych odcinków. Pisanie wstępów jest fajne pod 
warunkiem, Ŝe następuje dalszy ciąg. Tymczasem po manifeście otwierała się 
pustka. ByłŜeby ów czarny motyl sygnałem transformacji? Aprobaty dla zmiany 
wizerunku? Czy moŜe wręcz przeciwnie, brakiem takiego pozytywnego 
odbioru. 
         Dlatego teŜ postanowiłam przytoczyć wymieniony tekst. W Akademii 
Astrologii Wojciecha Jóźwiaka, w jego nowej odsłonie „detekcja tranzytów” 
dzień 26 lipca obfituje w moich 10 tranzytów. Tylko co to oznacza? Chaos?      
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Prababcia Nieezoteryczna  
1. Jakie jest imię moje?  
         Sygnały pojawiły się z kilku stron prawie równocześnie. 
— Facebook zlikwidował mój profil „Babcia Ezoteryczna” i musiałam go 
zastąpić rzeczywistymi imionami i nazwiskiem – w dodatku i tak nie moim, 
rodowym, a urzędowym, nabytym w czasach, gdy obyczaj zakładał, Ŝe męŜatka 
musi nosić nazwisko męŜa, chyba Ŝe znana była wcześniej ze swojego dorobku 
pod innym nazwiskiem lub pseudonimem – mogła dodać go jako drugi trzon do 
panieńskiego nazwiska. Młode dziewczyny na ogół nie wpadały na pomysł 
zachowania panieńskiego nazwiska, które mogłoby świadczyć o tym, iŜ nie są 
uczciwymi męŜatkami tylko konkubinami. Nie jestem teŜ pewna, czy ustawa 
sprzed 1963 roku, której podlegałam zawierając małŜeństwo, w ogóle 
przewidywała dla kobiet jakikolwiek wybór w tym względzie. Tak czy inaczej 
samozwańczo przyjęte miano Babci Ezoterycznej urzędowo zostało mi 
odebrane. Niestety nie jestem szamanką i nie znam szamana, który mógłby 
nadać mi PRAWDZIWE IMIĘ, muszę więc posługiwać się zaprzeczeniem 
imienia, nie zaś jego wersją pozytywną. 
— Niektórzy dyskutanci odbierali mi prawo do przyjmowania miana Babci 
Ezoterycznej z racji mojego dyletanctwa w sprawach duchowości i 
wypowiadania się na tematy, o których nie mam zielonego pojęcia, a przede 
wszystkim nie spróbowałam poznania ich doświadczeń i teorii na własnej 
skórze. 
— I wreszcie do przemyśleń w tej sprawie skłoniły mnie II tura wyborów 
prezydenckich. Głosowałam poza miejscem swojego zamieszkania w punkcie 
mieszczącym się w pewnym niewielkim Urzędzie Gminy. Tam czas zatrzymał 
się na późnym PRL. Moim przyjaciołom, parze profesjonalnych fotografów, z 
legitymacjami dziennikarskimi zabroniono robienia zdjęć, jakby dziwnym 
trafem przeniesiono nas w czasy słusznie minione. W dodatku, gdy 
podchodziłam do jednej z dwóch pań siedzących nad listami głosujących, zanim 
jeszcze sięgnęłam po zaświadczenie o prawie do głosowania, przekierowano 
mnie do pani, która obsługiwała obcych. Gmina liczyła sobie w 2004 roku 5302, 
a w 2008 roku 5207 mieszkańców, (w tym same miasteczko 1158) i nie wierzę, 
Ŝeby pani znała wszystkich okolicznych osobiście. Z wyglądu widać naleŜało od 
razu zaliczyć mnie do Przybyszów. Wskutek tego, uczucie Ŝe jestem Obcym 
rozprzestrzeniło się i na sferę duchowości, gdzie zaczynam być rozpoznawana 
jako raczej kontestatorka niŜ zwolenniczka. Przykro mi, ale nauki rozmaitych 
guru raczej wkurzają mnie niŜ biorą. A tak chciałabym zaufać komuś, przytulić 
się do duchowego Przewodnika (nie do odsetki bynajmniej), zaufać mu, 
porozumieć się przez n-wymiarową przestrzeń i n-czasowe światy w 
całkowitym oderwaniu od prędkości światła i innych fizycznych parametrów 
(łącznie z chemią uczuć). Ale jak to zrobić, gdy czytam wpis mojej bratniej 
duszy — Kaliny: 
„Soyen Shaku, 
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pierwszy nauczyciel zen, który dotarł do Ameryki, powiedział: "Moje serce 
płonie jak ogień, ale oczy są zimne jak popiół." 
Opracował poniŜsze reguły, których codziennie przez całe Ŝycie przestrzegał. 
"Rano, zanim się ubierzesz, zapal kadzidło i medytuj. Udawaj się na spoczynek 
o stałej godzinie. SpoŜywaj posiłki w jednakowych odstępach czasu. Jedz z 
umiarem i nigdy do stanu zaspokojenia głodu. Przyjmując gościa, zachowuj się 
tak samo, jak wtedy, gdy jesteś sam. JeŜeli jesteś sam, zachowuj się tak samo, 
jak wtedy, kiedy przyjmujesz gościa. UwaŜaj na to, co mówisz, a cokolwiek 
mówisz - realizuj w praktyce. Kiedy trafia się okazja, nie pozwól jej umknąć, 
lecz pomyśl dwa razy przed podjęciem działania. Miej nieustraszone podejście 
bohatera i kochające serce dziecka. Udając się na spoczynek, śpij tak, jakby to 
był twój ostatni sen. Gdy się obudzisz, natychmiast porzucaj łóŜko, tak jakbyś 
porzucał parę starych butów." 
Nie mogę oprzeć się stanowczej odpowiedzi: „No i moŜe przypadkiem przy 
tych wszystkich wskazówkach poczuj się wolnym... Brrr... W ten sposób nigdy 
nie poczujesz smaku Ŝycia! Zdecydowanie jestem przeciwko takim 
zaleceniom!” Wszak nade wszystko nie lubię rano zrywać się i czy Ŝąda ode 
mnie tego pracodawca czy jakiś egzotyczny Soyen Shaku jest mi raczej 
obojętne. Nie lubię teŜ zasypiać z myślą, Ŝe mogę się nie obudzić; jeśli coś 
takiego mimowolnie mi się przytrafi, po prostu nie zasypiam, wypatrując cienia 
mijających godzin na suficie.(Dzięki komuś przyjaznemu mam juŜ taki gadŜet 
umoŜliwiający to.) 
         I tak wyłączyłam się z kolejnej duchowej społeczności zanim zdąŜyłam się 
do niej przyłączyć i nie zakosztowawszy jej zresztą. Jeśli miałabym kosztować 
wszystkich doświadczeń duchowych, jakie zalecają mi (i krytykują z powodu 
mojej ignorancji) dyskutanci Taraki, pewnie łatwiej byłoby mi pogrąŜyć się w 
marazmie typu „osiołkowi w Ŝłobie dano, w jednym owies w drugim siano”, co, 
jak wiadomo skończyło się głodową śmiercią rzeczonego osiołka. W dodatku 
nie próbując nie jestem w stanie dowiedzieć się jakie korzyści mogłabym 
czerpać z zaangaŜowania w ich praktykowanie. 
Tymczasem duchowe społeczności bombardują mnie zarzutami rodem z 
przesłuchań z czasów dawno szczęśliwie minionych: „Czy potrafisz napisać 
poprawnie 10 najczęściej błędnie pisanych wyrazów?”, „Dlaczego wizyta u 
psiego fryzjera kosztuje więcej niŜ twoje strzyŜenie?” lub domagają się 
odpowiedzi albo wyraźnej ideologicznej deklaracji: „Kiedyś rozmawiałam ze 
zmarłymi, teraz moje zdolności trochę osłabły nie wiem co moŜe być 
powodem?” „Mandaty z fotoradarów wystawiane niezgodnie z konstytucją”, 
„odwieczne ślady Twojego serca wskazywały na rytm miłości” hmmm...”Jeśli 
komuś nie podobają się moje poglądy lub ma do mnie pretensje to nich mi to 
napisze. Naprawdę juŜ mnie to wkurwia i na siłę was tu nie trzymam, zwisa mi 
to towarzystwo kanapowych "magów" i jeszcze innych "wojowników" 
antyislamskich.”, (nie napiszę choć jestem kanapowym magiem). „Rób albo nie 
rób, nie ma próbowania!” (a poniekąd dlaczego?). 
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         Czytam zachęty do lektury rozmaitych testów: „Jak ciemna jest twoja 
dusza?” (bardzo, bardzo ciemna, wstydzę się przyznać), „Jaki kolor ma twoja 
aura?” (brudny, oczywiście), Kolejne przykazania kolejnych guru jakby nie 
wystarczyły siermięŜne, katolickie wpojone nam od dzieciństwa, a więc: „18 
zasad Ŝycia według Dalajlamy”: moŜe i niegłupie, ale to i tamto i tak wiem, a 
problem jest z przystosowaniem ich do własnej sytuacji i aktualnych warunków. 
Jak z przykazaniem „nie poŜądaj Ŝony bliźniego swego” w kontekście 
konkubinatu czy ślubu świeckiego. I wreszcie stanowcze polecenia: „Zajrzyj do 
gazetki Lidla” czy „Kup teraz z 1,99 zł”. 
         Jak być ezoteryczną i uduchowioną w takim otoczeniu? Nie da się. A 
poniewaŜ odwieczna zasada: kto nie jest z nami ten jest przeciwko 
nam obowiązuje nadal przechodzę więc do obozu przeciwnego z nadzieją, Ŝe 
tam mi się bardziej poszczęści. Jednocześnie jednak nie tracę nadziei, Ŝe objawi 
mi się prawdziwy szaman, który nada mi prawdziwe imię, o które warto będzie 
walczyć z całym światem i zaświatem. 
         Napisałam kiedyś opowiadanie p.t. „Jakie jest imię twoje” ale nie udało mi 
się odgadnąć imienia bohaterki, więc porzuciłam tekst, Niestety, on wraca, jak 
wszystkie teksty bez zakończenia. Biję się więc z myślami: przerobić się na 
Nieezoteryczną, czy nie? Czarny Motylu, o co ci chodziło? 

 

Katarzyna Urbanowicz 
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2. lubię Panią czytać • autor: helka (Helka)2015-07-22 12:27:42 
Pani ma niesamowity dar pisania. Przebija z Pani  bloga taka spokojna 
odwieczna kobieca mądrość. Dziękuję za całokształt. 
Mam nadzieję, Ŝe ten Pani motyl będzie zapowiedzią dobrej przemiany.  
 
Jeden z wątków, jaki Pani poruszyła idealnie rezonuje z moją wczorajszą 
refleksją i z tym, co napisał pan Wojciech na temat spoŜytkowania energii. 
Łatwo przeŜywać inne stany energetyczne podczas oderwanych od Ŝycia 
praktyk, ale jak pogodzić ćwiczenia, praktyki energetyczne, rytuały czy długie 
modlitwy z codziennością.  Chętnie odlecę sobie na jakiś czas, zamknę w 
klasztorze, szałasie czy innym eremie, popraktykuję u jakiegoś mistrza-
przewodnika ale co wtedy z dzieckiem? ogrodem? z pracą? Nie wezmę urlopu 
od Ŝycia. Przekornie dodam, Ŝe chyba męŜczyznom jest łatwiej, są bardziej 
oderwani od codzienności.  
 
Nie odnajduję się w zorganizowanych grupach, często czuję swoją obcość, a 
raczej inność.  
 
Szukam więc rozwiązań/praktyk, które pozwalają czerpać tę moc tu i teraz. 
MoŜe nie jest tak silna, jak po głębokich praktykach, ale nadaje się do 
wykorzystania tu i teraz po cięŜkim dniu. Coraz częściej się udaje robić 
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świadomie. Czasem jest to konkretne działanie-praktyka, czasem intuicyjne-
symboliczne, sen, bywa nagość w świetle pełni, czasem wystarczy poleŜeć na 
gołej ziemi; dla mnie - byczka dotyk ziemi (Ziemi) jest dotykaniem 
Kogoś/Czegoś bliskiego i mocno Ŝyczliwego. 
 
3. Ja teŜ lubię • autor: sceptyk (Radek)2015-07-22 20:10:56 
teksty tej Autorki. :-) 
 
4. Podobnie jak i... • autor: Michał Mazur2015-07-23 19:54:10 
Podobnie jak i ja :) 
BTW jest taki motyl w Amazonii, na którego tubylcy mówią mariposa del 
muerte. Podobno gdy czuje się zagroŜony to potrząsa skrzydełkami bardzo 
intensywnie, wówczas strząsa z nich toksyczny proszek... z tym Ŝe jest to szary, 
dość duŜy motyl (o ile dobrze pamiętam). Natomiast jednolicie czarne motyle, 
zachowujące się "dziwnie" a pojawiające się w róŜnych dziwnych miejscach, 
kontekstach lub jakimś szczególnym czasie to wątek spotykany w róŜnych 
opowieściach zw. z szamanizmem amazońskim. W zasadzie z tych opowieści 
wynika, jakby to były nie do końca "Ŝywe" stworzenia a bardziej manifestacja 
energii 
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Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe  
czytane: 1 razy, od 2015-07-25 | cały blog/serial: 8169 razy, od 2015-03-20 
 
         Przy okazji 60 rocznicy wybudowania Pałacu Kultury duŜo się mówi o 
PRL. TakŜe sezon urlopowy skłania do wspominek, jak drzewiej spędzało się 
wakacje, w czym góruje Gazeta Wyborcza, publikując kolonijne wspominki 
dzieci PRL. Czytam te wszystkie teksty, czasami nawet rozmawiam o nich z 
moimi synami i odkrywam, Ŝe większość z nich PRL widzi w latach 
sześćdziesiątych. Z tej perspektywy patrząc, najgorszym okresem oczywiście 
wydawał się stan wojenny za Jaruzelskiego, kiedy wszystko, co było miłe i 
przyjemne (a było sporo takich rzeczy) uległo natychmiastowemu załamaniu. 
Mój syn na przykład uczęszczał do osiedlowego klubu radiotelegraficznego i tak 
go to wciągnęło, Ŝe stan wojenny zburzywszy jego ówczesną organizację Ŝycia 
doprowadził prawie do załamania i depresji. Dziś on sam tego tak nie 
wspomina, ale ja doskonale pamiętam, bowiem byłam całkowicie bezradna, nie 
umiejąc zastąpić odebranego mu ówczesnego sensu Ŝycia, kiedy z dnia na dzień 
coś bardzo dla niego waŜnego zostało mu zabrane. Rozumiem teŜ Ŝal 
ówczesnych dzieciaków, którym odebrano Dobranockę – w czasach, gdy 
programów telewizyjnych w ogóle, a szczególnie dla dzieci, było bardzo 
niewiele. Choć nie ukrywam, Ŝe odczuwam wówczas lekkie pobłaŜanie, gdy 
mówią o tym politycy opowiadając, jak okropnym przeŜyciem z tego powodu 
dla nich był stan wojenny. 
         Jednak prawdziwy PRL był inny. Dla mnie ten prawdziwy, to koniec lat 
czterdziestych i początek pięćdziesiątych. To najgorsze, najciemniejsze czasy, z 
perspektywy dzisiejszego człowieka, kropka w kropkę przypominające Koreę 
Północną. Większość moich dziecinnych lęków bierze się z tamtych czasów, a 
niektóre z nich tak jakoś wrosły, Ŝe tkwią we mnie do dziś. 
         Zacznę jednak od rzeczy całkiem przyziemnych i z pozoru odległych od 
PRL. Czy zastanawialiście się kiedyś, co sprawia, Ŝe czujecie się na własnym 
miejscu? I gdzie tak się czujecie? Weźmy przykładowo nasze mieszkanie. 
         Jedna z moich koleŜanek teoretycznie mieszka wspólnie z matką i 
dorosłym od niedawna synem. Tylko teoretycznie, bowiem matka jakiś czas 
temu wyprowadziła się, pozostając formalnie właścicielką mieszkania. Co jakiś 
czas wpada tam, rozgląda się i coś zmienia, po czym znowu znika na miesiąc 
lub więcej. PoniewaŜ koleŜanka ta nie była nigdy w najlepszych stosunkach z 
matką sądziła, Ŝe w czasie jej nieobecności będzie czuła się nareszcie jak u 
siebie w domu (wszak sprząta, zmywa, kupuje jedzenie, opłaca rachunki itp.). 
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Tymczasem jej poczucie bycia u siebie zaburzyła pewna maleńka zmiana, którą 
wprowadziła jakiś czas temu matka. OtóŜ koleŜanka w starej, dawno 
nieremontowanej kuchni (nie ma na to środków) przykleiła jakiś plastikowy 
wieszaczek na ścianie, gdzie wiesza ścierki do naczyń. Pewnego dnia pojawiła 
się jej matka, oderwała jej wieszaczek i wbiła gwóźdź w bok kuchennej szafki i 
tam powiesiła ścierkę. Po dwóch dniach jej juŜ nie było, ale koleŜanka nie moŜe 
odŜałować wieszaczka. Ten gwóźdź bardzo jej przeszkadza, zawsze zawadza o 
niego głową, bo jak kaŜdy człowiek, operujący na ciasnej przestrzeni (jaką jest 
kuchnia), ma swoje ścieŜki przemieszczania i schylania się i akurat gwóźdź 
wypada na jednej z jej ścieŜek. 
         Moja koleŜanka ze zdziwieniem stwierdziła, Ŝe wskutek tego faktu 
przestała się czuć u siebie w domu, jak u siebie. PoniewaŜ właścicielką lokalu 
jest jej matka i poniewaŜ koleŜanka przywykła do podporządkowywania się jej 
(mimo rozmaitych chwilowych odruchów buntu), nie przyszło jej do głowy 
usunięcie tego gwoździa, choć właśnie on ześrodkował w sobie całokształt jej 
poczucia braku własnego miejsca na świecie. 
         Ja miałam i mam czasem podobne odczucia. Po śmierci męŜa przekazałam 
nasz dom na działce synowi, poniewaŜ nie byłabym w stanie ani się nim zająć 
ani nawet samodzielnie dojechać. Skutkiem tego wiele zwyczajów 
wypracowanych wspólnie przeze mnie i męŜa przestało się liczyć, podobnie jak 
ścięto „nasze” drzewa, czy wyrzucono „nasze” sprzęty. Po kolei godzę się z 
tym, choć na początku było mi bardzo cięŜko. Za kaŜdym jednak tam pobytem 
coś się zmienia nie po mojej myśli co sprawia, Ŝe dom ten w coraz mniejszym 
stopniu jest moim miejscem. Na przykład zmieniło się miejsce na śmieci. 
Plastikowy pojemnik na śmieci z pokrywą stał na zakręcie płotu obok drewutni, 
w specjalnie wygrodzonym miejscu, pod daszkiem ochraniającym go przed 
deszczem. Pojemnik wykładany był workiem, a pokrywa chroniła go przed 
dostępem zdziczałych kotów i psów, potrafiących dobrać się do puszek albo 
folii. Reszta śmieci (papiery) była palona w piecu kuchennym, a odpadki 
spoŜywcze wyrzucane na pryzmę kompostową i przykrywane ściętą trawą. 
Przejściowo na drzwiach kuchni, na jednym z 4 wieszaków, gdzie wieszało się 
mokre kurtki przeciwdeszczowe, wisiała teŜ jakaś reklamówka do której „na 
chwilę” wrzucano puszki i folię i nie potrzebowaliśmy się schylać, a z wiekiem 
kręgosłupy nieco mniej lub bardziej sztywnieją. 
         Teraz śmieci muszą być w koszu na śmieci pod zlewem i za kaŜdym 
razem, gdy się tam schylam i uderzam głową o blat zlewozmywaka, Ŝałuję 
dawnego miejsca. Złości mnie teŜ, Ŝe worki nie są w pojemniku tylko leŜą 
luzem na chodniku, a odpadki do wyrzucenia na kompost gromadzi się na 
maleńkiej tacce, a nie na większej, jak kiedyś, z której nie zsuwały się tak łatwo. 
Tylko więc juŜ same zwyczaje dotyczące śmieci sprawiły, Ŝe nie czuję się u 
siebie. 
         Teraz inne przykłady, juŜ o szerszym zasięgu. Będąc młodą męŜatką w 
bliźniaczej ciąŜy czułam się bardzo źle. Mieszkaliśmy z męŜem wtedy w 
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Olsztynie i nie ujmując nic temu miastu odczuwałam dominującą tęsknotę za 
rodzinną Warszawą. Wszystko w Olsztynie było dla mnie obce i nieprzyjazne. 
Począwszy od komunikacji miejskiej w której ( w przeciwieństwie do 
Warszawy) nie było zwyczaju ustępowania miejsca kobietom w ciąŜy, aŜ do 
problemów z zakupami w sklepiku na Starym Mieście, gdzie mieszkaliśmy, czy 
miejskich urzędów przydzielających pieluchy i kaftaniki dla niemowląt, w 
których to miejscach z uporem złośliwie chyba mówiono po niemiecku, 
jakbyśmy nie byli w Polsce. Kiedy przyjeŜdŜałam słuŜbowo do Warszawy 
(teoretycznie kobiet w ciąŜy nie wolno było słuŜbowo delegować poza miejsce 
zamieszkania, ale w Olsztynie niczym takim, podobnie jak kobietami w ciąŜy 
nikt się nie przejmował) czułam się, Ŝe od razu jestem w domu. CóŜ z tego, Ŝe w 
tramwajach panował straszliwy tłok, skoro zawsze ustępowano mi miejsca, a 
nawet pomagano podać zakupy gdy przeciskałam się od wejścia. To było 
miasto, w którym czułam się u siebie. Z pewną niechęcią dodam, Ŝe w czasie 
pięćdziesięciu lat, które upłynęły od tamtego czasu, Warszawa zmieniła się na 
gorsze. 
         Teraz inny, juŜ pozytywny przykład. W 2009 roku wybrałam się z siostrą i 
synową na wycieczkę do ParyŜa. To był zupełnie prywatny wyjazd, miałyśmy 
własne plany, które modyfikowałyśmy kiedy chciałyśmy i jak chciałyśmy. 
PodróŜowałyśmy metrem, które w porównaniu z Warszawskim było siermięŜne, 
brudne i ciasne, a pociągi miały drzwi otwierające się szarpaniem. 
WyjeŜdŜałyśmy z taniego hoteliku bardzo rano i podróŜowałyśmy z rzeszami 
zwykłych pracowników o róŜnych kolorach skóry i bardzo zróŜnicowanym 
wyglądzie. Mimo to, w ParyŜu czułam się u siebie bardziej, niŜ w Warszawie. 
Wszyscy byli mili i uprzejmi, pomagali otworzyć drzwi, usuwali się, kiedy 
wysiadałyśmy i tak dalej, naturalnie i bez spięcia. Przede wszystkim jednak 
uderzał w Ŝyciu codziennym brak tej wszechogarniającej agresji, z jaką mamy 
stale do czynienia w Warszawie. Tu nie moŜna przebywać poza domem 
godziny, Ŝeby nie słyszeć przekleństw, burknięć, nie spotkać się na kaŜdym 
kroku z niemiłymi odruchami bez powodu. Ot tak, złość bez powodu jest normą, 
a nie wyjątkiem. Nawet świętujemy agresywnie. Nie cieszymy się nie bawimy 
tylko wrzeszczymy i klniemy. 
         Nie oznacza to oczywiście, Ŝe w paryskich blokowiskach na 
przedmieściach nie kwitną agresywne odruchy (wszak znamy przykłady 
rozruchów i palenia samochodów), są to jednak pewne enklawy z problemami, 
nie spotykane na co dzień. Podejrzewam teŜ, Ŝe problem nie leŜy w samych 
emigrantach, a w agresji wobec nich, i nakręcającej się wzajemnie spirali 
nienawiści. W Warszawie nienawiść ta robi wraŜenie bezprzedmiotowej, 
nieukierunkowanej, albo skierowanej przeciwko całemu światu, bezmyślnie 
wyuczonej od dziecka. 
         Zrozumiałam dlaczego wiele młodych osób uwaŜa Anglię za lepsze 
miejsce do Ŝycia niŜ Polskę. Z ich opowieści wyłania się obraz świata, mimo 
cięŜkiej pracy i oddalenia od bliskich, przyjaźniejszego ludziom niŜ ten, w 
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którym Ŝyjemy na co dzień. 
         Mogłabym mnoŜyć przykłady, ale nie o to mi chodzi. Chcę wrócić do PRL 
i spojrzeć nań nie jako na jednorodny kraj, a na miejsce, które obserwowałam na 
przestrzeni trzech  etapów, zupełnie od siebie odmiennych. 
         Etap pierwszy – lata czterdzieste i początek pięćdziesiątych. Prawie dziś 
zapomniany bo od dawna „biorą juŜ z mojej półki”. To nie było miejsce 
przyjazne. Dominował wszechpotęŜny strach, tylko nieco przytłumiony 
radością, Ŝe wojna teoretycznie się skończyła. Piszę teoretycznie, bo ja z okresu 
przed pójściem do szkoły i w pierwszych latach szkolnych, mniej więcej do 
roku 49 najbardziej ten strach zapamiętałam. Mieszkaliśmy na Bielanach, na 
które mówiono wtedy „przedmieście” na skraju lasku, przed miejscem gdzie 
wybudowano potem Szpital Bielański. Tu w kaŜdej chwili moŜna było 
spodziewać się nocnego łomotania do drzwi, a najgorzej nie wiadomo z czyjej 
strony. Mogli to być bandyci i nasz sąsiad z naprzeciwka tak zginął poniewaŜ 
niepotrzebnie otworzył łomoczącym. Mogło to być UB i tym naleŜało otwierać. 
Mój ojciec pracował przy tajnym projekcie związanym z budową polskiego 
modelu samolotu, zajmował się konstrukcją słuŜącą do wywaŜania jego 
skrzydeł. Pracował teŜ w domu i tu trzymał niektóre wykresy i plany. Dlatego 
często wpadali do nas ci od łomotania w drzwi, celem sprawdzenia, jak plany te 
są przechowywane, czy szafa stalowa jest zamykana i plombowana. Przy okazji 
sprawdzano, czy przypadkiem ktoś nie słucha Wolnej Europy, jeszcze wówczas 
mało skutecznie zagłuszanej. 
         Problem w tym, Ŝe z owego łomotania naleŜało odgadnąć, z kim ma się do 
czynienia. Rodzice to jakoś potrafili, bo pamiętam takie wydarzenie, gdy ojciec 
zerwał z drzwi wieszak na ubrania i wychyliwszy się przez okno udawał, Ŝe 
repetuje broń i ostrzegał, Ŝe będzie strzelał. Widać byli to bandyci, bo odeszli. 
         Innym razem wpadli panowie z UB, a moim zadaniem w takim przypadku 
było przesunięcie wskazówki na skali w radiu na inną, niŜ Wolna Europa stację i 
ustawienie jej w dodatku tak, Ŝeby magiczne, zielone oko prezentowało piękną 
koniczynę. Zwykłe i najprostsze wyłączenie radia nie wchodziło w grę, 
poniewaŜ mogło budzić podejrzenia. Ojciec w tym czasie szedł otwierać drzwi, 
a mama plombowała szafę. Tym razem się poślizgnęłam i upadłam ręką na 
zapaloną elektryczną maszynkę ze spiralą w kamionce, którą ogrzewaliśmy 
pokój i wypaliłam sobie w przedramieniu solidną dziurę. 
Trudno tego dziecinnego strachu nie zapamiętać, zwłaszcza, Ŝe dołączały się do 
tego jeszcze inne okoliczności (pisałam o nich w odcinku 36 „Śmierć Stalina” I-
go sezonu Babci ezoterycznej http://www.taraka.pl/smierc_stalina ). Trudno 
czuć się było wówczas jak w domu, choć dzieci szybciej zapominają swoje lęki, 
a przynajmniej spychają je w nieświadomość. 
         Potem PRL zmienił swoje oblicze, a strach u większości ludzi wycofał się. 
Ten drugi PRL, z lat sześćdziesiątych, był moŜe siermięŜny i nie zawsze 
sprawiedliwy, ale o wiele bezpieczniejszy. Katastrofy rodzinne miały prawne 
oblicze, usankcjonowane przepisami i regułami. Rozwody, eksmisje, niektóre 
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sądowe wyroki miały zawsze (podobnie jak dziś) swoje umocowanie prawne, 
choć nie zawsze były sprawiedliwe. Ale świat był uporządkowany, a reguły 
znane wszystkim. Niebezpieczeństwo polegało na tym, Ŝe moŜna było bez 
swojej woli i wiedzy stać się odmieńcem, podlegającym karze albo 
przynajmniej negatywnemu osądowi, czy niemiłym konsekwencjom lub 
represjom. Urzędniczka, do której zanosiło się odwołanie od nakazu eksmisji, 
mogła pogardliwie oświadczyć w majestacie prawa, Ŝe trzeba było nie rodzić 
dzieci, skoro nie miało się do tego warunków. Lekarz mógł uznać za dziwactwo 
niechęć do przerwania ciąŜy. Urzędy mogły wydać nakaz pracy daleko od 
miejsca zamieszkania, a wyŜsza uczelnia odmówić przyjęcia, mimo zdanych 
egzaminów, z powodu braku miejsc  dla określonych kategorii społecznych (np. 
inteligencji). Wychowawczynie na koloniach letnich musiały robić wszystko, 
Ŝeby dzieci nie szły do kościoła, ani nie wieszały nad łóŜkami krzyŜyków, czy 
ryngrafów. NaleŜało to do podstawowych ich obowiązków, (podobnie jak 
sprawdzanie czystości rąk, uszu czy szyi). W tym celu było to kontrolowane, a 
delikwentki wyrzucane z pracy. (przypomniało mi się przy okazji pewne 
zdarzenie, gdy uprzedzona o takiej kontroli, kazałam dziewczynkom pochować 
„emblematy religijne” wiszące nad łóŜkami w „świeckiej placówce 
wychowawczej”, ale dla hecy powiesiłam nad swoim, miedzianą klamrę do 
włosów, z daleka przypominającą do złudzenia taki ryngraf, z powodu 
wygiętego kwiatka, podobnego do twarzy w aureoli. Ale miałyśmy potem 
zabawę!) Z tychŜe powodów pewne kategorie ludzi były wyraźnie 
dyskryminowane, ale godzono się z tym, najwyŜej usiłowano ominąć przepisy. 
Posiadanie znajomości oczywiście pomagało w Ŝyciu (podobnie jak dziś), tylko 
najpierw trzeba było je mieć. JednakŜe istnienie jasnych reguł, nawet 
niesprawiedliwych, sugerowało pewien porządek i dawało poczucie 
bezpieczeństwa na tyle, Ŝe moŜna było sobie czasem pozwolić na kpiny. 
         I wreszcie trzeci etap, Solidarność i stan wojenny. Tu juŜ świat z 
powrotem (przynajmniej na początku) stracił swoją przewidywalność. Do czasu 
oczywiście, aŜ wszyscy oswoili się z regułami i Ŝaden komendant wojskowy 
zmilitaryzowanej firmy nie groził juŜ kobietom rozstrzelaniem za odmowę 
wykonania rozkazu odśnieŜania, poniewaŜ wolał się napić wódki w zaciszu 
swego gabinetu i przystąpić do malowania kolejnego olejnego obrazu z 
naręczem kwiatów w wazonie. Obraz moŜna było pochwalić i miało się spokój 
na jakiś czas. MoŜna teŜ było iść na komisję lekarską i uzyskać zwolnienie, 
najeść się słonych śledzi i powściekać, co skutkowało podniesieniem ciśnienia. 
Niestety numer z nabijaniem termometru był juŜ zbyt znany i komisje nie łapały 
się nań. 
         Solidarnościowa robotnicza brać czasem pogroziła wieszaniem na 
najbliŜszym drzewie urzędniczce, która przypadkiem natknęła się na coś, czego 
widzieć nie powinna, ale moŜna było temu łatwo zapobiec, zmieniając pracę. 
Tak więc powoli oswojono i stan wojenny i znowu świat stał się przewidywalny 
(do czasu). 
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         Tak więc cały PRL z czasami współczesnymi włącznie dzieli się na 
okresy, kiedy czujemy się u siebie i kiedy przestajemy się takimi czuć. Mnie 
osobiście na takie smuteczki pomaga świadomość, Ŝe póki co jesteśmy w Unii 
Europejskiej i Ŝe mogę jakby co wziąć i pojechać tam, gdzie lepiej się czuję i 
gdzie będę bezpieczniejsza. Ta świadomość pomaga znieść wiele niemałych 
cięŜarów. Choć czasem, nie ukrywam, pojawia się skojarzenie z latami tuŜ przed 
II wojną światową i przed oczami staje cała lista niesłusznych nadziei i 
mniemań ludzkich. CóŜ, mam nadzieję Ŝe nie doŜyję czasu  
próby. 

 
PRL, rok 1960 –wakacje u koleŜanki we wsi Knopin. Na odwrocie fotki uwaga: 
„Wsadzona między wieprze w ciemnym i niehigienicznym chlewiku opłakuję 
zmarnowaną młodość.” 



 594

Katarzyna Urbanowicz 
 
komentarze 
1. na własnych śmieciach • autor: Jerzy Pomianowski2015-07-29 01:07:07 
Szokują mnie ludzie którzy w kaŜdym miejscu czują się "u siebie". Są to albo 
nieznośni dranie odruchowo biorący na własność kaŜdą przestrzeń w której się 
znajdą, albo ekstrawertycy nie odczuwający cudzej ani swojej potrzeby 
intymności. Ci drudzy są nawet dość sympatyczni na krótką metę. 
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http://www.taraka.pl/ile_nas_jest_w 
 
30 lipca 2015 
Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 93) 
Ile nas jest w nas? 
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Obserwacje obyczajowe  
 
         Pod informacją na jednej z grup FB o odcinku Prababci „Czarny motyl” 
rozgorzała dyskusja na temat uŜywanych przeze mnie pseudonimów i sugestii w 
sprawie ich zmiany. Na marginesie tej dyskusji wykrystalizowały się dwa 
całkowicie przeciwstawne poglądy osób, waŜnych dla mojego oglądu świata. 
Jeden z nich głosił, Ŝe: „Czuję, jakby kaŜdą ksiąŜkę pisała inna osoba, inna 
toŜsamość mieszkająca we mnie. Chciałabym je odznaczyć i uhonorować. No, 
jeśli nie toŜsamość ( bo od razu komuś skojarzy się z rozszczepieniem jaźni), to 
część mojej osobowości mająca swoją toŜsamość. Składam się z wielu części, 
sama nie wiem ilu.”. Drugi, krańcowo róŜny głosił, Ŝe „Ja się juŜ złoŜyłam w 
jedną całość z wszystkich puzzli ...ja po prostu w kaŜdej chwili jestem sobą i 
jestem prawdziwa.” Tak więc krańcowo róŜne oba zdania sprowadzały się do: 
         — Jestem całością 
         — Jest nas wiele we mnie jednej. 
Osobiście skłaniam się ku drugiemu poglądowi i spróbuję wymienić 
najwaŜniejsze „ja”, jakie są we mnie. 
1)     Naiwna dziewczynina, siedemnastolatka, wierząca w „miłość platoniczną” 
(jak to ongiś mówiono nawiązując do literatury romantycznej – niezaleŜnie od 
tego czym w istocie jest) i broniąca z uporem godnym lepszej sprawy 
moŜliwości przyjaźni między chłopcem a dziewczyną. Zachwycająca się 
bezkrytycznie i popadająca w obsesję na punkcie jakiegoś dzieła sztuki lub 
wytworu do dzieła sztuki zbliŜonego: muzyki, obrazu, rzeźby, fotografii, tekstu 
literackiego. Pełna podziwu dla innych i niewiary w swoje moŜliwości. 
2)     Sceptyczno ironiczna trzydziestolatka — mająca takie podejście po 
dziadku i dzieląca go ze swoim wnukiem. Zdystansowane spojrzenie z lekkim 
odcieniem wyŜszości wobec zwykłych zjadaczy chleba, nie wyczuwających 
naturalnej waŜności spraw i ich kontekstu. Jej mottem moŜe być zdanie 
„Kontekst jest wszystkim, gołe fakty niczym”. 
3)     Uległe kobieciątko, wzór poddaństwa. Wszystkim chce się podobać, 
wszystko załagodzić, wszystkim dogodzić. Nieco starsza niŜ poprzedniczki, 
zdaje sobie sprawę, Ŝe to niemoŜliwe, brnie jednak dalej dla chwilowej radości z 
poczucia wspólnoty. 
4)     Buntowniczka idąca pod prąd. Jedna z tych, która słysząc jakiś argument, 
natychmiast szuka dlań kontrargumentu i szczyci się, Ŝe kieruje się głosem 
rozumu (choć to czasem modelowe samooszukiwanie się). Na nakazy i 
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polecenia reagująca całkowicie odwrotnie – jeśli jest to sensowne i bezpieczne 
(mimo tego zapinam pasy w samochodzie). 
5)     Mądralińska przemądrzała, która we śnie sprzed kilku dni obmyśliła jakiś 
rytuał i zmusiła papieŜa, aby odegrał w nim rolę taką jak chciała, po czym gdy 
papieŜ ulotnił się, sama pokierowała ceremoniałem, lepiej wiedząc co i jak ma 
zostać wykonane (co najśmieszniejsze — nie jestem religijna i ani postaci 
Chrystusa, Matki Boskiej, papieŜa czy teŜ księŜy w ogóle nie pojawiają się w 
moich snach. Tym razem stało się po raz pierwszy, być moŜe jako ilustracja 
powiedzenia „świętszy niŜ sam papieŜ”). 
6)     Oszustka zasługująca na więzienie lub jeszcze straszniejsze kary za 
przestępstwa dokonane wewnątrz siebie, jeszcze nie zidentyfikowane i nie 
wykryte, nawet przez siebie, ale istniejące niewątpliwe, o czym wiadomo z 
dręczących wyrzutów sumienia. To one powodują iŜ czasem budzę się w nocy 
wymyślając i groŜąc sobie w głos, po czym po oprzytomnieniu nie zdaję sobie 
sprawy o co chodziło. Podobno to Uraniczne. 
7)     pijane dziecko we mgle — niby nie wie o co chodzi i gdzie iść, ale jakoś 
trafia tam gdzie powinna.  
         Napisałam kiedyś opowiadanie o urzędniczce pocztowej, upokorzonej 
przez kogoś, w kimś się zakochała, a która rozpada się na części, a kaŜda z nich 
robi coś innego. Jedna obojętnie stempluje przekazy, druga płacze rzewnymi 
łzami, trzecia śpiewa song Jenny, narzeczonej pirata z „Opery za trzy grosze” 
Bertolda Brechta z muzyką Kurta Weilla (wg.„Opery śebraczej” z 1728 r) — 
tekst dostępny na stronie 22 wydawnictwa: http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2012_10/41404/opera_za_trzy_grosze_teatr_dolnoslaski_je
lenia_gora_1968.pdf: 
(„Moi państwo, spójrzcie jak kufle tu zmywam/ i łóŜka w numerach wam 
ścielę,/chętnie biorę napiwki/ i kaŜdy tu z was woła mnie,/i ten hotel parszywy 
obsługuję noce, dnie/ ale o mnie wiecie wy niewiele... 
...Wtenczas okręt o siedmiu Ŝaglach 
i czterdziestu armatach 
weźmie miasto na cel”) 
(m.in. posłuchać moŜna w genialnym wykonaniu Niny 
Simone:https://www.youtube.com/watch?v=V7awW5nrDHk ). 
         I to jej śladem panienka z poczty pragnie urządzić totalną demolkę. To 
właśnie wówczas, pisząc to opowiadanie, uświadomiłam sobie, Ŝe nie jestem 
całością. Jednak im jestem starsza, tym ilość moich wewnętrznych postaci 
zmniejsza się i tym lepiej ze sobą koegzystują. 
         Wymienione w punktach osoby, to tylko część moich „ja” we mnie. Są 
jeszcze inne, bardziej skomplikowane, często obliczone na doraźny uŜytek, albo 
jakieś dziwaczne wytwory własnej wyobraźni, na przykład:         
         Stoję twarzą do ściany, opieram ręce o nią na wysokości moich barków, 
czołem dotykam muru. Wówczas ściana moŜe przestać być ścianą i moŜe stać 
się kaŜdym: osobą rzeczywistą i realną, wspomnieniem, wytworem mojej 



 597

wyobraźni, myślokształtem własnym albo cudzym, egregorem powszechnym 
lub prywatnym. 
         I nagle widzę przed oczami scenę, gdy stoję na werandzie domku 
kempingowego w siermięŜnym ośrodku wypoczynkowym Funduszu Wczasów 
Pracowniczych Budownictwa, w lekkiej, nocnej koszuli, drŜąc z zimna, jako 
jedyna, nie ogarnięta potrzebą snu po długim dniu, wypełnionym słońcem, 
wrzaskami dzieci oraz szczękiem porcelitowych brudnobeŜowych talerzy i 
kubków w stołówce (z granatową obwódką i napisem FWPB) tudzieŜ 
aluminiowych noŜy i widelców, odwiecznie tłustych i przedziurawionych na 
uchwycie, takoŜ solniczek, sporządzonych ze słoików po dŜemie. Stoję drŜąc, a 
u moich stóp mam wiadro wypełnione rakami, szeleszczącymi w nocnej ciszy, 
które jeszcze niedawno zbierałam z przyjaciółmi, brodząc w ciepłym błocku 
bagnistego brzegu jeziora. 
         Teraz stoję przeraŜona myśląc, Ŝe przyjdzie ranek, a ja będę musiała (jak 
wyczytałam gdzieś czy usłyszałam od kogoś) odrywać Ŝywym rakom końcówkę 
odwłoka, jakiś kolec, czy coś podobnego i potem wrzucać te Ŝywe raki do 
wrzątku, aŜ staną się czerwone i będą nadawały się do jedzenia. A przecieŜ nie 
jestem tak łagodna i słodka, jakby się z mojej wraŜliwości wydawało; chłonę 
straszliwości w sztuce i Ŝyciu, a boję się skazać na cierpienie jakieś nieduŜe 
raki? (To było dawno temu i wówczas nikt nie przejmował się ochroną przyrody 
i ginących jej gatunków, choć taki temat był w podręcznikach szkolnych, a juŜ 
na pewno nie sądzono, Ŝe zwierzęta nie powinny cierpieć.). Dlaczego stawiam 
się na równi z owymi rakami? 
         To teŜ jestem ja, choć duŜo, duŜo młodsza. Ale raki nocą na werandzie 
domku kempingowego są tylko cząstką większego i waŜniejszego obrazu, 
sytuacji, o której zmilczę, a której margines stanowią, choć ucieleśniają cały 
komplet dylematów, jakie w owej chwili przeŜywałam i dzięki nim stają się 
waŜne. 
         W kaŜdym razie raki zostały ugotowane i stąd ta czerwona „kulinarna” 
czcionka. TakŜe rozstrzygnięte osobiste dylematy w sposób podobny 
przygotowaniu raków do zmiany ich statusu – przez amputację kolca. 
          Dzisiaj czarny motyl pokazał się mi po raz drugi. Tym razem nie wleciał 
do pokoju i nie okrąŜył Ŝyrandola. Zatrzymał się na chwilę w futrynie drzwi 
balkonowych i odleciał, jakby chciał sprawdzić, czy wszystko u mnie w 
porządku i dowiedziawszy się tego od pierwszego spojrzenia, nie czuł juŜ 
potrzeby dłuŜszego rozglądania się. 
        Czy nie sprawdzał przebiegu mojej transformacji? Zagnieździł się byłŜe w 
moim pobliŜu na dłuŜej? Zaręczam Ŝe motyl był prawdziwy! 
         PS. Napisała do mnie pewna znajoma, Ŝe w tym roku będąc na Słowacji 
widziała całe stada czarnych motyli, takŜe pierwszy raz w Ŝyciu. Wydaje się Ŝe 
dla niej oznaczały takŜe transformację. MoŜliwe, Ŝe równieŜ przez amputację. 
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Katarzyna Urbanowicz 
komentarze 

 
1. Uraniczne osobowosci • autor: Wojciech Jóźwiak2015-07-30 09:03:43 
Katarzyno, najbardziej uraniczne są osobowości nr 4 (buntowniczka) i 5 
(przemądrzała), równieŜ 2 -- ironiczna sceptyczka. 
Osobowości 1 i 3 są księŜycowo-rakowe (rak, symbol, sic!) - astrologia jest 
wielka! 
2. Masz rację • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-07-30 11:47:37 
Masz rację Wojtku, Astrologia jest wielka. A Twoja metoda i Twoja "Astrologia 
samopoznania" otworzyła mi oczy na wiele spraw, których wcześniej nie 
chwytałam. Piszę o tym w jednym z przygotowywanych odcinków. 

Popraw     Usuń 
3. Dzięki i czekam... • autor: Wojciech Jóźwiak2015-07-30 11:51:58 
...Kasiu, z niecierpliwością na ciąg dalszy :) 

Popraw     Usuń 
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http://www.taraka.pl/cien_z_latarka_w 
 
31 lipca 2015 
Katarzyna Urbanowicz 
blog: Prababcia ezoteryczna (odcinków: 94) 
Cień z latarką w ręku 
Katarzyna Urbanowicz | kategoria: Twórczość  
 
 
         Jenny, dziewczynie pirata, poświęciłam jeszcze jedno opowiadanie, a 
inspiracją dlań była moja praca na zimowisku harcerskim w Beskidach, gdzie 
zatrudniłam się jako kucharka (pracując jako naczelnik wydziału ubezpieczeń 
cargo i casco samolotów, ekspert odszkodowawczy wypadków lotniczych w 
jednej z największych polskich firm ubezpieczeniowych, poniewaŜ chciałam 
poznać zwykłe Ŝycie zwykłych ludzi) Tej zimy w końcu biednych lat 
osiemdziesiątych wprowadzono przepisy, nakazujące oddelegowanie kaŜdej 
osoby, która zechce pracować na rzecz zimowego wypoczynku młodzieŜy. 
Namówiłam więc koleŜankę, główną księgową pewnych waŜnych zakładów i 
zrobiłyśmy psikusa swoim pracodawcom. PoniŜsze zdjęcie przedstawia mnie 
jako kucharkę. Stylizacja kucharkowości była doskonała, poniewaŜ obozowicze 
mieli wątpliwości, czy w ogóle umiem pisać i nie rozumieli, po co w moim 
pokoju stoi maszyna do pisania. A kontakt z nimi był stały i codzienny, 
poniewaŜ w kuchni nie pracował personel, tylko dyŜurni obozowicze.             
Wówczas, gotując dla ponad setki osób nauczyłam się prawa wielkich liczb w 
praktyce i innego sposobu liczenia, niedostępnego zwykłym paniom domu oraz 
dowiedziałam się, jak łatwo zmienić swój wizerunek. 
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Tym razem jako ilustrację tekstu proponuję inne wykonanie songu Jenny: Shilpy 
Ray i Nicka Cave, moŜe najbardziej podkreślające kontrast Ŝycia i 
marzeń:https://www.youtube.com/watch?v=fDuEy-NX4tY 
Proszę posłuchajcie, czytając ten obrazek z Ŝycia końcówki PRL. 
  
„CIEŃ Z LATARKĄ W RĘKU 
(Ali, która Go widziała)  
         Droga przez wieś .rozpływała się w sennych jeszcze oczach. Pod świeŜym 
śniegiem wyczuwała butem zamarzniętą ślizgawkę. Tylko na wschodzie niebo 
odrobinę pojaśniało; dookoła była jeszcze mroźna noc, choć w powietrzu 
sączyły się pierwsze dymy rozpalanych kuchni. Swąd rozdmuchiwanych palenisk 
napływał czasami silniej i powietrze pachniało wtedy stygnącym ŜuŜlem, 
ciskanym na oblodzone ścieŜki przed domami. O dwa domy dalej zapiał kogut i 
potem kolejno, jakby oddalając się od niej, piały inne koguty w okolicy budząc w 
następnych wsiach coraz dalsze i dalsze. Świt pełzł w poprzek drogi, ignorując 
ludzkie podziały i ludzkie nazwy miejsc. 
         Ciemna chmura nasunęła się na księŜyc i pociemniało w oczach, gdy 
zabrakło nikłych światełek w obejściach. Za wsią czekały ją dwa zakręty, z 
kilometr prostej drogi i dalej, wśród pustej przestrzeni, okolonej niknącym we 
mgle rzędem lasów, na tle nieba widoczny narys ciemnej jeszcze gospody.      
         Dopiero, gdy dojdzie do niej, zapali wszystkie światła na sali, w piwnicy 
wypełnionej beczkami z piwem i w kuchni, ściereczką zetrze stoły i poprawi na 
nich plastikowe kwiatki, a pety z popielniczek wrzuci pod płytę; zimny budynek 
stanie się miejscem przyciągającym myśli wszystkich: tych, co idą do pracy 
marząc o popołudniowym piwku; Ŝon krzątających się przy paleniskach z 
natrętnym pytaniem w rozkudłanych porankiem głowach — czy dzisiaj, tak jak 
wczoraj i tylu poprzednich dni, dla ich męŜa gospoda będzie bliŜej niŜ dom; 
dzieci, które wracając ze szkoły wpadały tam na chwilę z nadzieją, Ŝe 
podochocony tatuś moŜe postawi colę, aby tylko nie mówić mamie. 
         Zmieniła dziś uczesanie. Włosy kręcone, jak koŜuch barana, akurat jak 
teraz to modne, związała za uchem z jednej strony, podmalowała oczy niebieską, 
perłową kredką, załoŜyła sukienkę z róŜowego jedwabiu rozszywaną czerwoną 
koronką i klipsy błyszczące wielkimi, złotymi kołami. 
         Ona jest panią gospody. Gospoda jest jej domem. Ma wszystkich męŜów, 
nie mając Ŝadnego; jej uśmiech pod napisem „alkohol szkodzi zdrowiu” nawet 
wtedy, gdy odmawia komuś podania wódki, jest pewny siebie, uprzejmy i 
łagodny. Zna ludzi i zna Ŝycie, wie, co robić, aby ją szanowano. Nie jest 
specjalnie brzydka, ani specjalnie ładna, w sam raz. Jest pewna siebie i swego. 
   Ma zabawę, gdy czasem zajdą tu turystki. Wejdą, zamówią pepsi, lub 
oglądając się na wszystkie strony, czy kto nie widzi, piwo, a gdy wtoczy się 
grupa hałaśliwa i bitna, patrzą tylko, jak szybciej wypić, to, co kupiły i zmykać. 
Wiadomo, miastowe. Tam zaczepiają. Tutaj nie, chyba, Ŝe ktoś się sam o to 
prosi. 
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         Teraz, kiedy oczmuchała się juŜ trochę, szło się przyjemniej. Oczy patrzyły 
bystrzej, nozdrza łowiły inne zapachy. Las juŜ pachniał wiosną, mimo śniegu i 
lodu, podobnie jak jej piersi z rana. 
         Ostatni dom z Ŝarówką nad wejściem pozostał w tyle, a jej cień wydłuŜył 
się monstrualnie. Machnęła jedną, potem drugą ręką. Cień teŜ machnął. 
Wyciągnęła dłoń wdzięcznie w górę, zręcznie powiewając urojoną chusteczką. 
Cień teŜ Ŝegnał kogoś odpływającego na daleką, morską wyprawę. 
         Przypomniała sobie taką piosenkę w teatrze, gdzie zabrali ją ze szkołą, o 
dziewczynie, która zmywa kufle, ale do czasu. 
Aktorka w długiej spódnicy śpiewała zachrypniętym głosem: 
         „Wtenczas okręt 
         o siedmiu Ŝaglach 
         i czterdziestu armatach 
         zabierze mnie stąd...” 
         Nagle na końcu palców cienia błysnęła latarka. Wzdrygnęła się. 
Przycisnęła rękę do siebie, ale wydłuŜony cień nadal trzymał latarkę, tylko tym 
razem świeciła ona w środku. jego postaci, niczym serce ducha, wielkie, 
straszne i jaskrawe. Stanęła przeraŜona i cień teŜ stanął, a blask latarki 
ogromniał i więził wzrok niczym zaczarowany wąŜ. 
         Dopiero po długiej chwili minął ją samochód, którego blask świateł, zbyt 
odległy, by rozjaśnić śnieg na drodze, wystarczył jednak do tego, aby odbity w 
przydroŜnym słupku, zapalić latarkę w ręku cienia. 
         Ruszyła dalej. Wyobraziła sobie Ŝe w samochodzie siedział ktoś, . kto 
jechał juŜ od paru godzin; zjeŜdŜając do wsi od strony przełęczy, zwykle 
nieprzejezdnej w zimie. Wewnątrz było cieplutko, radio nadawało nocną 
muzykę, a on, kierowca tego samochodu, widząc przed sobą jej cień, zapalił w 
jego ręku latarkę, która miała wskazać jej drogę. Zapalił latarkę i pojechał. 
Wiedział, Ŝe juŜ nikt nigdy tej latarki nie zapali dla niej W lecie było widno, gdy 
szła do gospody, a normalnie, zimą nie nadjedzie stamtąd Ŝaden samochód. 
(chyba, Ŝe dziś, gdy nagły wybuch styczniowej wiosny stopił przedwczoraj śniegi 
na przełęczy). 
         Rozpalając pod kuchnią i stawiając gary z wodą, która zagotuje się akurat 
w porze, gdy trzeba nastawić ziemniaki i zupę; .krzątając się po kuchni, w której 
nie było jeszcze nieznośnego południowego Ŝaru, a woda z pękniętego kolanka 
nie zdąŜyła nadać posadzce śliskości, o której nieustannie trzeba pamiętać. w 
najgorętszych godzinach dnia, wiedziała, była pewna, Ŝe to ona jest panią w 
gospodzie, a jednak nie czuła juŜ, Ŝe sala z. rzędem kufli i plastikowymi 
kwiatkami jest. domem dla tych, którym we własnych domach źle. Trudno, Ŝeby 
im było dobrze, kiedy jej tak nie jest. 
         Jej uśmiechnięta twarz pod napisem „SprzedaŜ piwa od 10-ej do 20-ej” 
odbita w lusterkach półek, wydała się rozciągniętą głupim grymasem twarzą 
smerfetki, a gwar rozmów i przekleństwa, które nadejdą wieczorem, wszystkie, 
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doskonale jej, znajome twarze z tej wsi i z dalszych - męczące i nudne, głupie i 
złe. 
         Coś przeszło obok niej, odebrało cieniowi. latarkę, zostawiło duŜe okno 
bez firanek, gdzie wokół futryn odpryskiwał tynk, szare i puste. Nic nie czekało 
ją oprócz nuŜącej pracy i końca dnia. Tyle miesięcy juŜ tędy chodzi, a dopiero 
pierwszy raz ujrzała cień. Pierwszy i zapewne ostatni raz przytrafiło się jej coś 
po drodze; co, czuła, znaczy o wiele więcej, niŜ mogła to teraz odgadnąć. 
Przytrafiło się i przeszło, było i minęło. 
         Wczorajsze pety śmierdziały, gdy wyrzucała je do kubła z węglem, 
podobnie ścierka do zmywania stołu, niedokładnie przed nocą wypłukana, a on, 
sąsiad z przeciwka, zamienił z nią wczoraj w sklepie tylko jedno obojętne zdanie. 
         Rzadko przychodził do gospody; na próŜno myśląc o nim uszyła sobie 
róŜową sukienkę z wstawkami z czerwonych koronek, choć wolałaby czarne, ale 
tylko takie były w sklepie. Choć nie miał Ŝony ani dzieci, widocznie mu to nie 
przeszkadzało, . bo ani na nią nie spojrzał, trudno się dziwić, w sklepie okutana 
w stare palto, w botkach porysowanych grudami śniegu, w szaliku naciągniętym 
na nos, nie mogła przyciągnąć niczyjego spojrzenia. 
         WyobraŜała sobie go zawsze z rana Ŝe będzie pierwszym gościem w 
gospodzie. Oprze się o blachę bufetu, poprosi ją o porcję kiełbasy nakrapianej 
musztardą, ona mu zaproponuje coś innego, zaparzy herbaty, powie coś 
niewaŜnego, a moŜe, gdyby to -miało stać się dziś, opowie o cieniu z latarką. 
         Za wielkim oknem bez firanek pojaśniało tak, jak moŜe. rozwidnić się w 
pochmurny dzień, nie na tyle, Ŝeby rozweselić sztuczne kwiatki, ale 
wystarczająco, by dostrzec smugi kurzu na półce, gdzie jeszcze wczoraj leŜały 
ostatnie paczki wafelków. 
         Do wieczora nie spotka juŜ ją nic, co warto by zapamiętać. MoŜe być juŜ 
tylko zmrok, koniec dnia, mycie i sen. 
         Skrzypnęły drzwi, buty na schodach tupały otrząsając błotnisty śnieg, 
powiew wiatru zaszeleścił sztywnymi koronkami sukni. Gęsia skórka, którą 
pokryło się jej ciało od nagłego chłodu, znikła nagle ustępując miejsca 
gorączce. 
         Więc sprowadziłeś go cieniu! Nie na darmo zapaliłeś dla mnie latarkę! 
         Dawno juŜ spostrzegła, Ŝe w niepewności dłonie zawsze szukają ucieczki w 
wyuczonych gestach. Płukanie kufli jest jednym z tych zajęć, przy których nie 
męcząc się moŜna oddać się rozmowie z kimkolwiek, wesołej, błahej, 
nieobowiązującej. To jest miłe zajęcie, no nie? 
         Co się nagle stało, Ŝe rozmowa ta zaczyna gubić się, grzęźnie... A tu 
nieszczęście! Dłonie skończyły zmywanie. śeby wziąć się za coś innego, trzeba 
by odejść od lady, a nie moŜna odejść. Nie moŜna teŜ ścierając kurz z półek 
odwrócić się plecami. Trzeba do końca przeŜyć tę rozmowę, więc dłonie biorą 
się do pracy powtórnie, zmywają raz juŜ opłukane szkło, a przecieŜ jest dopiero 
ranek i piwa jeszcze się nie sprzedaje. Eee tam, dzisiaj moŜe zdarzyć się 
wszystko! 
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         - Nie smakowało panu? MoŜe zrobię świeŜej herbaty, ta juŜ wystygła...        
- Dziękuję, nie trzeba. ta czy inna, wsio rawno. Ja jestem niewymagający wypiję 
kaŜdą, byle słodka. 
         - Z pana to byłby dobry mąŜ... 
         - Pewnie tak... 
         - To czemu pan jest sam? 
         - Za duŜo byłoby gadania... A i tak niczego nie odmieni. 
         Nie tak powinien mówić. Kiedy powiedziała: „z pana byłby dobry mąŜ” - 
powinien popatrzyć na nią odrobinę dłuŜej, roześmiać się, spytać: „Tak pani 
mówi?”, czy odpowiedzieć na to innym pytaniem, .moŜe i zbyć ją jakąś 
błahostką. Nie powinien mówić tak powaŜnie. Z takiego powaŜnego gadania nic 
dobrego nie wynika dla dziewczyny. Oznacza ono, Ŝe .ta, tutaj i teraz, niewielkie 
ma szanse. Jakby naprawdę ktoś, gdzieś na górze, przeznaczył mu inną kobietę, 
a teraz dawał właśnie jej znaki, coraz bardziej jawne, Ŝeby się odczepiła, Ŝe to 
nie dla niej ten człowiek. 
         I po cholerę tylko mydlą ludziom oczy w telewizji, Ŝe dla młodych rolników 
nie ma Ŝon, bo dziewczyny chcą do miasta. Pokazują róŜnych półgłówków, 
którzy ledwie przetrzeźwieli od wczorajszego wieczora, dziś dumni, Ŝe pan 
redaktor ich nagrywa, mówią, Ŝe nie musi być ładna,. byle była robotna. No i 
patrzcie, co za niesprawiedliwość spotyka tych kawalerów! Dziewczyny wolą 
być ładne niŜ robotne! Całe szczęście, Ŝe dla takich brakuje dziewczyn! 
         Ale sąsiada kaŜda by wzięła, choćby i potem nieraz przyłoŜył. Ale on nie 
powiedziałby Ŝadnej, nawet najbrzydszemu kocmołuchowi, Ŝe musi by robotna. 
Potem by się okazało, jaka by musiała być, ta jego Ŝona, moŜe by i ręce musiała 
urobić, tyłek nadstawić nie wiedząc, do bicia czy kochania, ale to ona sama tak 
by postanowiła, a nikt za nią w telewizorze... Nagłe odurzenie rozpaliło obrazy, 
niczym z gorącego płomienia wyrosłe, ale popiół osypywał się powoli przez 
ruszt, stygnąc, tak i ona stygła. 
         Milczenie przedłuŜało się. W brudne okna pustej knajpy wpadł promień 
słońca, niespodziewany i niepotrzebny. Nie zdąŜyła zetrzeć wszystkich stołów, 
zanim przyszedł i pełne petów popielniczki z wczorajszego dnia przypominały o 
wieczorze pełnym gwaru, pijackiego rozrabiania, koguciego puszenia się, 
wspominków i narzekań na baby. TakŜe wtedy czuła się na swoim miejscu, 
potrzebna, piękna, najwaŜniejsza ze wszystkich, szanowana. 
         Ale on miał to widać za nic. Wieczorami nie przychodził do gospody, 
czasami tylko zaglądał rano, jak teraz, zjeść śniadanie. MoŜe w domu nic nie 
miał:, a moŜe mu się ckniło. Nie rozmawiał z nią nigdy, dopiero dzisiaj... A i tak, 
byle zbyć. 
         - MoŜe pani da mi jeszcze kawałek tej kiełbasy... 
         - Niech pan weźmie co innego, nie jest za świeŜa. UsmaŜę panu kotleta, 
dobrze? 
         Lubiła patrzeć, jak męŜczyźni jedzą. W tym ich jedzeniu, jak w piciu i we 
wszystkim innym, co robili, była pewność siebie i zdecydowanie. Nie musieli 
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wołać cieni, jak dziewczyny. Mogli opieprzyć, skląć i pobić. Tyle mieli sposobów 
na niepowodzenie. Nawet jak byli pijani, Ŝaden nie widział swojej winy, tylko 
cudzą. 
         - Fajne ma pan okulary. Takie grube szkła i w dodatku ciemne - wszystko 
zasłaniają. MoŜna sobie myśleć co się chce, a tego nie widać. Nikt nie powie: 
Co się tak patrzysz? 
         - To na specjalne zamówienie, te okulary. Nazywają się chromatyczne. 
Ciemnieją od światła. A wie pani, jakie są drogie? 
         Nie o to jej chodziło. Powinien powiedzieć, jak wszyscy, Ŝe dobremu 
człowiekowi zawsze moŜna spojrzeć w oczy, a ona przekonałaby go, Ŝe nie jest 
tak, ja mówią wszyscy. MoŜe powiedziałby jej, Ŝe on teŜ tak uwaŜa, jak ona - 
byłoby jeszcze lepiej. Mógłby powiedzieć, Ŝe ma słaby wzrok, odkąd w 
dzieciństwie za duŜo ślęczał nad ksiąŜką, a grubość szkieł nie cieszy go tak, jak 
ona myśli. Mógłby jeszcze powiedzieć mnóstwo rzeczy - a on wybrał najgorszą z 
nich. TeŜ mi, nie jest głupia, wie co to są szkła chromatyczne i ile kosztują. 
Pierwszy we wsi ma takie szkła, ale ciotka jednej dziewczyny miała teŜ podobne, 
nie takie grube, ale chromatyczne. I ta dziewczyna opowiedziała jej dokładnie, 
jakie to rzeczy ludzie ciągle wymyślają, między innymi i szkła chromatyczne. 
Podobno gdzieś są nawet całe takie szyby! 
         Musi spróbować zagadać jeszcze raz. Od siebie. Przynajmniej to jest 
winna cieniowi z latarką. 
         - JeŜeli by pan chciał, to mogę podać i piwa; jeszcze wcześnie, nikogo nie 
ma, wypije pan i nikt nie będzie wiedział. Nawet jeśli... 
         - Co to, to nie. Nie przepadam za piwem. I rano nie piję. 
         Spojrzał na nią uwaŜnie, jakby dziwiąc się temu, co wygaduje, Bóg wie co 
o niej pomyślał, bąknął co pod nosem, naciągnął czapkę i poszedł. Mroźny wiatr 
zawirował na schodach, trzasnął i otworzył drzwi wucetu, zapach chlorku 
przypłynął i rozmył się między petami. 
         Kierowniczka zawsze zamykała wódkę na noc, ale klucz od pompy do piwa 
zostawiała pod serwetką. Wielki kufel na czczo zawirował w głowie. Drugi 
spowodował kurcze Ŝołądka. Ból nie mijał, tylko się odmieniał, wlazł w ręce i 
uda. Wyszło na to, Ŝe cień ją oszukał, a moŜe ona nie zrozumiała o co mu 
chodziło. 
         Wieczorem mokra od potu, uwijając się w swojej róŜowej sukience, nie 
przepuszczającej powietrza i dlatego niezbyt nadającej się do pracy w 
gospodzie, z niebieskim cieniem na powiekach, zamazanym juŜ trochę i 
nieświeŜym, pragnęła tylko rozpłakać się w głos, wykrzyczeć ohydne słowa pod 
adresem cienia, który ją zwiódł, skląć go najgorszymi słowami, właśnie takimi, 
jakie Franek rzucał kumplom opisując tę dziwkę, Mariolę. 
         Gdyby przyszło jej spojrzeć do lustra, dojrzałaby, Ŝe po raz pierwszy w 
Ŝyciu jest naprawdę piękna, ale nie miała czasu na takie bzdety, a nikt inny z 
gospody nie był zdolny tego piękna dostrzec. 
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         Nigdy więcej nie mogła zrozumieć, jak to się stało, Ŝe tego wieczora klęła 
razem z Frankiem tę Mariolę, śliczną zawsze i ubraną na tip-top, Ŝe obiecała 
Frankowi być dla niego miła po zamknięciu gospody, gdy pójdzie w piwnicy 
zakręcać piwo, i Ŝe wreszcie, gdy ksiądz zgodził się na zapas wpisać do 
ksiąŜeczki wszystkie nauki, których nie zdąŜyła wysłuchać, zanim nie pękła 
koronka w sukience, w pasie, została jego Ŝoną i przestała pracować w 
gospodzie. 
         Miała juŜ troje dzieci i nieco przycięŜką figurę, gdy samochód zjeŜdŜający 
od strony przełęczy rozświetlił latarkę w ręku cienia, ale szła wtedy patrząc po 
rowach, bo Franek nie wrócił do rana do chałupy i martwiła się, czy gdzie nie 
zamarzł. Nie była to jednak taka latarka jak wtedy - w ręku trzymała normalną, 
kwadratową, na baterię płaską. I nie cienie z latarką były jej w głowie. 
         Po południu najstarsza córka ćwiczyła w domu wiersze na konkurs - 
mówiła nauczycielka, Ŝe ma talent i moŜe daleko zajść. Niskim, ochrypłym 
głosem, tak dziwnym u trzynastoletniej dziewczyny deklamowała: 
                   Moi państwo, spójrzcie jak kufle tu zmywam 
                   I łóŜka w numerach wam ścielę 
                   Chętnie biorę napiwki i kaŜdy z was tu zna mnie, 
                   Ale o mnie wiecie wy niewiele... 
         Potem przerwała na chwilę, aŜ matka wystraszyła się, Ŝe ochrypła z 
nadmiaru przejęcia. Dreszcz przebiegł jej ciało, kiedy córka cieniutkim, 
wysokim głosem nagle zaśpiewała; 
                   ... Wtenczas okręt 
                   O siedmiu Ŝaglach 
                   I czterdziestu armatach... 
         Franek odnalazł się; noc spędził u teściowej, ta zawsze kryła jego wyskoki. 
Najstarsza wyjechała juŜ do szkoły. Do sklepu przywieźli wędzone kurczaki bez 
kartek. Ludzie. mówili, Ŝe od pierwszego podwyŜszą ceny wódki. Najmłodszy 
miał czterdzieści stopni, więc owinęła go w koce i targała do przychodni, 
chociaŜ był juŜ cięŜki. W kiosku obok, na wystawie, leŜała ksiąŜka, ale nawet nie 
przyszło jej do głowy, Ŝe zawiera wiersze, które mówiła córka. Od strony 
przełęczy wiał mroźny wiatr.” 
  
Tą opowieścią kończę swój blog „Prababcia ezoteryczna”. 

Katarzyna Urbanowicz 
Pisz nowy odcinek » 
1. Sztuka. • autor: Krystyna Reszczyńska2015-07-31 20:08:47 
piękna sztuka 
z duŜej litery 
wystawić by ją trzeba 
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w narodowym 
 
 
tylko nie wiem 
czy przejdzie 
... 
 
 


