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 Twój nowy utwór, „Pytam czy zatańczysz”, zrobił 
na mnie bardzo dobre wrażenie, ale ponieważ 
słabo siedzę w hip-hopie zmiana klimatu twojej 
twórczości nie była dla mnie szokiem. Zupełnie 
inny mógł być odbiór w środowisku. Jak było?

Absolutnie nie dziwi dziś nikogo twórczość z po-
granicza różnych gatunków muzycznych. Feedback, jaki 
otrzymałem, był wyłącznie pozytywny, a upatruję w tym 
przyczyn wyłącznie zdrowych: słuchamy muzyki, a nie 
gatunków. Nie szufladkujemy się i nie chcemy być jed-
noznacznie definiowani. Od początku mojej przygody 
z muzyką miałem taki cel i cieszę się, że obecnie jest to 
bardziej akceptowane.

Skąd pomysł na taką radykalną zmianę?
Nie jest radykalna. Oczywiście wyłącznie z mojego 

punktu widzenia. Zdaję sobie sprawę z perspektywy słu-
chaczy, którzy słuchali przez lata mojego rapu. Jednak jako 
jeden z pierwszych wykonawców w Polsce łączący rap 
i melodyjne refreny nie mogłem stać w miejscu i pisząc 
dziesiątki utworów, między innymi dla Sylwii Grzeszczak, 

Olivii Wieczorek 
czy dla projektu 
Young Stars i wielu 
innych, w pewnym mo-
mencie powiedziałem sobie: OK, a może to, co robię dla in-
nych, po prostu uczynić dla siebie w jednym z projektów?

 Czy taki retro styl będzie tylko epizodem, czy 
też będziesz szedł w tym kierunku? Doczeka-
my się płyty?
Sądzę, że skupienie się na poszczególnych singlach 

będzie obecnie priorytetem, być może urodzi się z tego 
album. Chciałbym, aby był w dużej mierze konceptual-
ny, a nie tworzony na siłę – myślę, że dojrzałem do tego, 
aby lawirować pomiędzy stylami świadomie wybierając 
te ścieżki, które dają mi satysfakcję i zaskakują słuchacza.

 Możesz coś powiedzieć o ludziach, którzy po-
magali ci w tym projekcie? Przede wszystkim 
o Robercie Sadowskim.
Znamy się od lat, każdy z nas rozwijał się na swój 

sposób. Ja pisałem, produkowałem, Robert aranżował 

i również produkował. W końcu udało nam się spotkać 
i dojść do porozumienia, aby tworzyć polską muzykę 
z polskimi artystami. To proste, a jednocześnie trudne za-
razem: dużo artystów chce tworzyć w języku angielskim, 
co zamierzamy również wspierać, ale na pewno skupiać 
się też na walorach polskiej piosenki. Robert, pojawiający 
się pod marką Sadowsky, na pewno włoży w tę współ-
pracę wiele serca: jest bardzo zaangażowany i podchodzi 
do każdego wyzwania z olbrzymim optymizmem, jest 
świetnym muzykiem i odnajduje się w różnych stylach 
muzycznych, wie jak budować utwór w zależności od 
wykonawcy. Myślę że doszliśmy do porozumienia wła-
śnie dzięki świadomości muzycznej i doświadczeniu.

Zakładasz wytwórnię, a jeszcze w 2013 mó-
wiłeś dla glamrap.pl „ewidentnie nie czuję się 
w roli wydawcy”. Co się zmieniło?
Absolutnie nic. Wydawnictwem pozostaje nadal My

-Music, z kolei S&G Music, czyli Sadowsky&Grabowski, to 
label, który przygotowuje piosenkę, singiel, opra-
wę, wideoklipy i dba o relacje z artystami i wy-
konawcami. Robię to, co sprawia mi największą 

Rozmawiamy z Dominikiem GRabowskim (Doniem)

Żałuj„
tylko tego, czego
      nie zrobiłeś”
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Pierwotnie wywiad miał ukazać się w maju, ale ze względu na epidemię druk znacznie 
się opóźnił. Mimo że niektóre treści mogły się zdezaktualizować, zdecydowaliśmy się 
na opublikowanie całości ze względu na ogólną wymowę wywiadu.
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przyjemność, czyli kreację: reszta to praca zespołowa wielu 
osób. Cieszę się, że mogę się na tym skupić – tak rozpoczy-
nałem swoją drogę i konsekwentnie ją kontynuuję. 

Czy twoja nowa wytwórnia ma już kogoś pod 
skrzydłami? W kierunku jakiej muzyki bę-
dziesz podążał jako wydawca?
Mówiąc o labelu: nie chcę zapeszać, jednak mamy 

plany na współpracę z wieloma wykonawcami. Obec-
nie pracujemy nad kolejnym moim singlem, zapraszamy 
Adama Stachowiaka znanego z fantastycznych emocjo-
nalnych utworów w Voice of Poland, jak również innych 
zdolnych artystów.

Czy masz jeszcze jakieś inne plany? Krótko 
mówiąc – co po hip-hopie?
Przez szereg lat reżyserowałem wideoklipy, projekty 

komercyjne, byłem zaangażowany w działalność even-
tową i PR-ową dla wielu marek i instytucji. To bardzo 
pracochłonne zajęcia, ale jak na razie udaje się to łączyć 
z muzyką, która na powrót jest przede wszystkim moją 
pasją. Hip-hop i jego ideologia na pewno mi pomogły 
w pewnych sferach życia, aby odnaleźć motywację, pra-
cować u podstaw i rozwijać talenty własne i innych. Za 
to będę dozgonnie wdzięczny. Jednak życie idzie dalej 
i wymaga wyborów oraz zmian. To jedyna rzecz pewna 
– zmiany.

Koniec działania jako MC i producent oznacza 
też zerwanie ze środowiskiem? Z kim teraz 
trzymasz, kto trzyma z tobą?
Najciekawszym doświadczeniem, jakie spotkało mnie 

w ostatnich latach są rozmowy z fanami, ludźmi, którzy 
do dziś słuchają mojej twórczości oraz z innymi muzyka-
mi, artystami, również ludźmi z branży dookoła muzycz-
nej, jak ją nazywam. To są organizatorzy imprez, festiwali, 
branża często reklamowa, ludzie związani z marketin-
giem itp. Zawsze moim celem było wychodzenie poza 
środowisko w jakim przebywałem, opuszczanie często 
strefy komfortu i poznawanie innych ludzi, ich pomysłów, 
działalności i branż. Podejrzewam, że pytasz o środowisko 
hip-hopowe – znam wielu jego przedstawicieli, jednak nie 
staram się na siłę z nikim przyjaźnić – po prostu nie mam 
na to czasu. Rodzina, biznes, ale też muzyka. W tym dzia-
łam na co dzień. Otaczam się ludźmi, od których staram 
się uczyć nowych rzeczy w życiu. Podejmujemy wyzwa-
nia, o których wcześniej nie myślałem, a które stymulu-
ją. Na pewno środowisko muzyczne ma takie walory, ale 
poza nim również istnieje szalenie ciekawe życie.

We wspomnianym tekście z glamrap.pl mu-
siałeś się zmierzyć z trudnym pytaniem, co się 
lepiej sprzedaje – trzymanie się jednej, wąskiej 
drogi czy eksperymenty i zmiany? Jak dziś to wi-
dzisz? Czy ewolucja (rewolucja?) w twojej muzy-
ce nie powodowała, że było ci trudniej na rynku?
Na pewno trzymanie się obranej stylistyki przez 

lata i wychowywanie fanów na lata jest fantastycznym 

posunięciem. Jeśli oczywiście zamierzasz tylko i wy-
łącznie traktować swoją ścieżkę muzyczną wieloletnio, 
długofalowo i nie oszukujmy się: tylko ścieżkę muzycz-
ną. Pojawia się też wtedy problem wypalenia, problem 
rzemieślniczego powielania schematów we własnej pra-
cy co odbija się na tobie samym. Jeśli wybierasz ścieżkę 
różnorodności – jest bardzo ciężko, jednak pozwala to na 
o wiele szerszą współpracę z innymi wykonawcami, po-
znawanie innych elementów pięknego świata, jakim jest 
muzyka. Daje też więcej możliwości w sferze artystycz-
nej – wolność to warunek nieograniczonych eksploracji 
własnej kreatywności. Dlatego mimo błędów, hejtu czy 
innych przeciwności lubię różnorodność.

Znamy już twoją przyszłość, ale po prostu mu-
szę spytać o przeszłość. Jak widzisz swoją ka-
rierę z perspektywy 20 lat?
Chyba podsumuję to krótkim zdaniem: żałuj tylko 

tego, czego nie zrobiłeś. Mam mnóstwo wspomnień, 
satysfakcji i dobrej energii od ludzi za sobą. I to jest dla 
mnie najważniejsze. 

W świat hip-hopu wpisane są beefy i dissy. 
Czy w ogóle hip-hop może zrezygnować 
z tego konfrontacyjnego elementu?
Myślę że nie może. To jest swoisty katalizator emocji, 

które wynikają z różnic poglądów, postaw, relacji ze słu-
chaczami. Zabijając beefy, jakiekolwiek by one nie były, 
zabijemy resztki podstaw tej kultury, muzyki. Agresja ar-
tystyczna jest potrzebna, nie może być konwertowana na 
ulicę, na życie codzienne wykonawców, ale trzymana na 
kagańcu twórczości potrafi dać wiele dobrego. 

Istnieje w ogóle „czysty hip-hop”? Budowa-
łeś polski rynek przez lata, więc masz dobry 
wgląd.
To jest ten hip-hop, który robisz z przyjaciółmi na 

osiedlu, u siebie, w małym domowym studio. Kiedy twoi 
kumple po nagraniach idą do twojej mamy na obiad, 
a na pierwszy koncert składacie się w czterech na pali-
wo. Kiedy po koncertach masz kontakt z fanami i kiedy 
czujesz, że zamiast robić głupoty na osiedlu robisz coś, 
co zmienia życie innych ludzi. To na pewno nie jest hip
-hop, który jest w tekstach przedstawiany jako „jedyny”, 
„prawdziwy”. To muzyka, to wyraz artystyczny, musi 
mieć różne oblicza.

Zanim zacząłeś działać musiałeś mieć kontakt 
z twórczością innych hip-hopowców, kto naj-
mocniej na ciebie działał zanim zostałeś pro-
fesjonalnym muzykiem?
Początkowa twórczość nie miała absolutnie inklinacji 

hip-hopowych. W latach 90. mogłem czerpać garściami 
z pomysłów na melodie, aranżacje i idee z innych gatun-
ków. Słuchałem Kraftwerk, Prodigy, Guns’n’Roses, Mi-
ke’a Oldfielda w okresie Virgin Records oraz oczywiście 
Jean-Michele Jarre’a, dopiero później przyszły inspiracje 
z L.A., czyli Shakur, Dre, Dogg Pound. Ponieważ używa-
łem pecetów w studiu – łączyłem umiejętności do two-
rzenia instrumentali z tekstami własnymi i kumpli. Stąd 
przyszedł klasyczny rap.

W czasie swojej już profesjonalnej kariery 
współpracowałeś z mnóstwem rozmaitych 
artystów, nie bałeś się eksperymentów. Kogo 
najlepiej wspominasz, kto cię najmocniej za-
inspirował? 
Fakt, dane mi było poznać już wielu. Od muzyków 

sesyjnych, przez realizatorów dźwięku do wokalistów 
i wokalistek, a nawet aktorów, z którymi spotykałem 
się na eventach, przedstawieniach. Zawsze starałem się 
uczyć wrażliwości i podglądać, w jaki sposób pracują lub 
jakie elementy w ich działalności są najciekawsze. I tak 
wspominam dobrze podejście do muzyki instrumental-
nej Roberta Jansona, dobry klimat w studiu z Rafałem 
Paczkowskim, dbanie o detal Piotrka Rubika. Poczucie 
luzu Ewy Jach, determinizm Mezo, logikę tekstów Libera 
czy analityczne dywagacje Peji. Szanuję mocno talent szli-
fowany na scenach, na przykład Szopixa czy Mateusza 
Brzostowskiego (perkusja), młody mocny wokal Olivii 
Wieczorek, profesjonalizm Grześka Urbana (aranżacje) 
czy pozytywną energię Grześka Wilka. W tym gronie też 
znajduje się Robert Sadowski, z którym współpracujemy. 
Pozdrawiam wszystkich tych, których nie wymieniłem – 
do zobaczenia wkrótce! A mam nadzieję dalej tworzyć 
z wieloma ciekawymi ludźmi.

Dziękuję za wywiad i powodzenia!
Rozmawiał Robert Rataj
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PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU

Włoski lunch
(Italian lunch)
Uno, Due, Tre za

od poniedziałku do piątku do 16:00*

19,90 zł

Pizza to
nasz konik

- %

-30%
w dostawie

w lokalu

Oferta ważna w lokalu, w dostawie i na wynos.

Szczegóły promocji w regulaminie na www.pizzadominium.pl

www.dostawa.pizzadominium.pl 222 10 10 10lub

Studenci ŁAPCIE ZNIŻKI!

Otrzymasz 2 sosy
każdy po 

ZAMÓW

1 gr

online

Pizza to
nasz konik
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Nazwa renesans, czyli odrodzenie, pojawiła się 
pierwszy raz u Jakuba Burckhardta, badacza z XIX wie-
ku, autora „Kultury Odrodzenia we Włoszech”. Burck-
hardt zauważył, że ludzie XVI wieku zaczęli zwracać się 
ku wartościom starożytnym, zapomnianym w wiekach 
średnich. Przyczyn tego zjawiska jest wiele i nie jesteśmy 
w stanie ich wszystkich wymienić. Pewne jest natomiast 
to, że przyczyny te zmieniły myśl ludzką, obyczajowość, 
hierarchię wartości oraz faktycznie odrodziły piękno kla-
sycznej sztuki i myśl antyku. 

Głównymi przyczynami, bodźcami i katalizatora-
mi nowej epoki były druk, odkrycia geograficzne, hu-
manizm i reformacja. W odróżnieniu od średniowiecza 
główną rolę w epoce renesansu zaczął odgrywać czło-
wiek, a nie Kościół, ludzie zaczęli na nowo zajmować się 
dobrami doczesnymi, wzięli pod lupę klasyczne dzieła 
zarówno artystyczne, jak i filozoficzne. Zaczęto inte-
resować się człowiekiem jako całością, z jego wadami 
i zaletami, i nie traktowano życia ziemskiego jako etapu 
pośredniego przed przejściem do życia pozagrobowego, 
co było skutkiem upowszechnienia się szeroko rozumia-
nego humanizmu.

Wszystkie te zmiany prowadziły również do zmia-
ny zasad wychowania, gdyż duchowni jako nauczyciele 
nie cieszyli się już tak wielkim szacunkiem i zaufaniem, 
gdyż nadal propagowali średniowieczne spojrzenie na 
człowieka i jego ziemskie życie. Bogatsi mieszczanie sami 
tworzyli szkoły, gdzie nauczycielami i wykładowcami 
byli humaniści, a wśród nich tacy wybitni wychowawcy 
jak Wiktoryn z Feltre i Battista Guanino. Do szkół powró-
ciły również takie przedmioty jak wychowanie fizyczne 
i zaczęto zwracać uwagę na gry zespołowe, przebywa-
nie na powietrzu i biegi, co wzmacniało nie tylko ciało, 
ale i ducha człowieka – dawało mu siły do wytężonego 
myślenia na innych zajęciach. Ograniczone zostały rów-
nież kary cielesne, które nie przynosiły odpowiednich 
rezultatów, a wręcz zniechęcały młodzież do dalszej na-
uki. Kary zostały zastąpione nagrodami za dobre wyniki 
w nauce i za odpowiednie zachowanie, a za gorsze prze-
winienia wychowawca mógł zastosować karę, jednakże 
w odróżnieniu od tych średniowiecznych były one o nie-
bo łagodniejsze. 

Duże zmiany zaszły również w programie naucza-
nia. Dużą rolę nadal odgrywała łacina (jako język Ko-
ścioła i nauki) i teologia, ale również filozofia i sztuka 
wymowy (retoryka), gdyż, jak twierdzili teoretycy, w od-
rodzeniu nie chodzi tylko o to co, ale i jak się mówi. 

Osobą uznaną za najstaranniejszego pedagoga XVI 
wieku był Jan Sturm, a wzorem dla jego szkół było rzym-
skie wychowanie retoryczne i program Kwintyliana, do 
którego dostosował swój wzór szkoły. Podzielił on naukę 
szkolną na 10 lat (10 klas), które składały się na okres 
gimnazjum. Uporządkował szkolnictwo, a jego program 
nauczania oparty o naukę dzieł starożytnych i klasycz-
nych języków zdobył uznanie w całej Europie.

Reformację zapoczątkował swoim wystąpieniem 
w Wittenberdze w 1517r. Marcin Luter (1483-1546). Ogło-
sił on w tym roku 95 tez dotyczących konieczności zrefor-
mowania bogacącego się i odchodzącego od zasad wia-
ry Kościoła katolickiego. Reformacja europejska w XVI 
wieku była logiczną konsekwencją kultury renesanso-
wej, jej głębokiego zainteresowania sprawami i potrze-
bami codziennego życia, krytycyzmu wobec wszelkich 

autorytetów i twierdzeń niezgodnych z rozumem, jak 
również sprzeczności między głoszonymi przez kler za-
sadami moralnymi i życiem jego przedstawicieli. Refor-
macja doprowadziła do upadku szkół kościelnych, a aby 
zapobiec całkowitemu rozpadowi kościelnej edukacji 
Ignacy Loyola stworzył w 1534r. zakon Jezuitów, którego 
głównym zadaniem było wychowywanie młodzieży. Do 
Rzeczpospolitej zostali sprowadzeni w 1564r. i niemal od 
razu uzyskali pozycję najważniejszego zakonu. W końcu 
XVI wieku zakon doprowadził do zawarcia unii kościoła 
katolickiego z cerkwią prawosławną w Rzeczpospolitej. 
Od początku swego istnienia jezuici doceniali znaczenie 
pracy nad młodzieżą i zakładali coraz to nowe szkoły, 
które na tle epoki cechował wysoki poziom nauczania. 
Siecią swych placówek pokryli nie tylko Europę, ale po-
dążyli także na inne kontynenty. Symbolem pracy misyj-
nej stał się pierwszy towarzysz św. Ignacego, św. Fran-
ciszek Ksawery (1506-1552), apostoł Indii i Japonii. Aby 
pozyskać tamte ludy jezuici starali się zaimponować im 
wiedzą matematyczno-astronomiczną, która w Chinach 
była ceniona. Przykładem takiego nowoczesnego mi-
sjonarza może być Jan Mikołaj Smogulecki (1610-1656), 
który zaznajomił Chińczyków z systemem kopernikań-
skim i logarytmami. Rozchodząc się na cały świat jezuici 
położyli zasługi w dziedzinie językoznawstwa, opraco-
wując dla potrzeb misjonarzy gramatyki, m.in. języków: 
japońskiego, chińskiego i sanskrytu. Jezuita Wawrzyniec 
Hervasy Panduro (1735-1809) przeanalizował na przy-
kład 307 narzeczy malajskich i opracował 40 gramatyk 
dając początek gramatyce porównawczej. Zakon wydał 
uczonych we wszystkich gałęziach wiedzy, wielkich teo-
logów, doktorów Kościoła: Piotra Kanizego (1521-1597) 
i Roberta Bellarmina (1542-1621)], 44 świętych (wśród 
nich byli Polacy: Andrzej Bobola (1591-1657), Melchior 
Grodziecki (1584-1619) i Stanisław Kostka (1550-1568)) 
oraz 137 błogosławionych. 

Jednym z głównych twórców polskiego renesansu, 
który zajmował się pisaniem o wychowaniu i szkolnic-
twie w Polsce, był Mikołaj Rej, chyba najwybitniejszy 
autor, jaki do tamtej pory zrodził się na polskiej ziemi. 
Dzięki swemu dorobkowi stał się wręcz symbolem ro-
dzimej literatury doby odrodzenia. Nauki pobierał mię-

dzy innymi we Lwowie; zapisał się także na Akademię 
Krakowską, lecz rozstał się z nią już po upływie roku. 
Był więc w gruncie rzeczy samoukiem, oczytanym, zo-
rientowanym w piśmiennictwie dawnym i nowszym, 
w tym także w europejskiej literaturze łacińskiej. Miko-
łaja Reja nazwano „ojcem literatury polskiej”, ponieważ 
był pierwszym tak zdolnym i poczytnym pisarzem two-
rzącym wyłącznie po polsku. Pisał dzieła w pełni ory-
ginalne, nie zaś przeróbki obcych tekstów, toteż w jego 
utworach znalazło odbicie współczesne życie narodu. On 
pierwszy dowiódł, że literatura może rozwijać się w języ-
ku narodowym, przyczyniając się w ten sposób do zwy-
cięstwa języka ojczystego nad panującą wówczas łaciną. 
W ten sposób zrodziło się hasło, które później uznano za 
myśl przewodnią całej jego twórczości: „A niechaj naro-
dowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój 
język mają”. Utwory, w których Rej porusza aktualne 
wydarzenia polityczne, społeczne, religijne i obyczajo-
we mają charakter dydaktyczny. Sprostały one jednak 
– mimo tego mentorstwa – aktualnym potrzebom spo-
łeczeństwa, dzięki czemu Rej stał się pisarzem popu-
larnym i cenionym, ulubieńcem ostatnich Jagiellonów, 
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Twórczość Reja 
miała znaczenie przełomowe w dziejach literatury pol-
skiej, była dowodem, że nie tylko łacina, ale również ję-
zyk polski nadaje się do wyrażenia różnorodnych uczuć 
i przeżyć. Poeta posługiwał się niezwykle bogatym słow-
nictwem, wyrazistym, czasem nawet dosadnym, często 
zaczerpniętym z potocznego języka. Najłatwiej radzi 
sobie Rej z obrazami satyrycznymi, trudniejsze jest dla 
niego opisywanie stanów uczuciowych. Dla urozmaice-
nia swej wypowiedzi często używa pytań retorycznych, 
wykrzykników, zwraca się do czytelnika bezpośrednio. 
Humanistyczne wartości jego dorobku to radość człowie-
ka, który potrafi cieszyć się życiem, potrafi w życiu ziem-
skim czuć się szczęśliwym. Ta pogodna afirmacja świata 
i jego spraw pozwala nazwać Reja poetą-humanistą. 

Rej debiutował dość późno, w 1543 r., jako autor 
„Krótkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wój-
tem a Plebanem” (wydanej pod pseudonimem 
Ambroży Korczbok Rożek). Rozmówcy w tym 
liczącym ponad dwa tysiące wersów dialogu 

Wycho Wanie
Młodzieży 

szlacheckiej
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występują jako reprezentanci szlachty, chłopstwa i niż-
szego, parafialnego duchowieństwa. W tej roli zabierają 
głos i formułują sądy o współczesności. Po „Krótkiej roz-
prawie...” i wcześniej powstałych dialogach („Rozmowa 
Lwa z Kotem”, „Warwas z Lupusem” czy „Kostyra z Pi-
janicą”) nastąpiły dramaty: „Żywot Józefa” (1545) i „Ku-
piec” (1549, napisany jednak wcześniej). „Żywot Józefa” 
to oryginalny dramat, wyrastający wprawdzie z tradycji 
moralitetu, w którym Cnota z Niecnotą wojuje i w którym 
doszukać się można budujących pouczeń i tez, lecz wyróż-
niający się sensacyjną fabułą, niezwykłymi przygodami 
bohaterów wraz z ukazaniem ich stanów psychicznych. 
„Kupiec”, drugi z wymienionych dramatów, był prze-
róbką – znacznie rozbudowaną – moralitetu niemieckiego 
autora Thomasa Naogeorga (Kirchmayera) „Mercator, seu 
Iudicium”. Rej, idąc jego śladami, wykorzystał konwencję 
moralitetu do polemiki wyznaniowej. Dramat Reja obfitu-
je w sytuacje komiczne, a także w wypowiedzi krytyczne, 
drwiny wymierzone w katolików, wykpiwające ceremo-
niał, odpusty i biczowania. W 1546 roku wydał Rej pro-
zaiczną parafrazę łacińskiego przekładu „Psałterza Dawi-
dów” pióra Johana van der Campen (Campensis), w 1557 
– wielki zbiór kazań „Postylla”, w 1565 – obszerny komen-
tarz do biblijnej „Apokalipsy”. W kolejnych latach ukazy-
wały się: „Wizerunek własny żywota człowieka poczciwe-
go” (1558), „Zwierzyniec” (1562) i „Zwierciadło” (1568). 
„Zwierciadło”, złożone z siedmiu części, pisanych już to 
prozą, już to wierszem, jest wielkim kompendium ency-
klopedycznym czy podręcznikowym, zbiorem gawęd, 
opowieści, pouczeń, wierszy, do których mógł czytelnik 
wracać – jak do encyklopedii i podręcznika – w różnych 
okolicznościach, a nawet momentach czy fazach życia: 
w młodości, w wieku dojrzałym i w starości. Adresatem 
tego kompendium był szlachcic, którego autor pouczał 
i wychowywał, wprowadzał w problemy egzystencjalne, 
etyczne, moralne i polityczne. W roli adresata występował 
niekiedy także król czy senator, z którymi dzielił się Rej 
swymi uwagami o funkcjonowaniu państwa i przyczy-
nach kryzysu. Podsuwał praktyczne wskazówki dotyczą-
ce finansów, obronności i polityki zagranicznej, wszelako 
nade wszystko zachęcał do odnowy moralnej, do życia 
cnotliwego. Najobszerniejszą część „Zwierciadło” stanowi 
„Żywot człowieka poczciwego, złożony z trzech ksiąg”. 
Zarysował w nim Rej ideał szlachcica-ziemianina, którego 
głównym zadaniem jest ozdobić swój stan cnotami. Ukazał 
go w porządku – powiedzieć można – biograficznym: od 
narodzin i dzieciństwa poprzez wiek dojrzały do starości 
oraz w porządku pór roku. Egzystencję człowieka poczci-
wego łączył z życiem pośród natury, na wsi, z dala od mia-
sta i królewskiego czy wielkopańskiego dworu, w izolacji 
od wielkiego świata, od obcych krajów. Tylko przestrzeń 
wiejska, przestrzeń dworku szlacheckiego może dostar-
czyć satysfakcji i stać się źródłem szczęścia, skłonić do afir-
macji życia. Pisał o tym Rej w najgłębszym przekonaniu, 
na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i prze-
myśleń. Wywodom swoim nadał formę gawędy i umoral-
niającego kazania. Zarówno rzeczywistość, o której pisał, 
jak i słuchaczy-czytelników, do których się zwracał, obda-
rzał życzliwością, ciepłem, a nawet czułością.

W okresie staropolskim istniały dwa kręgi edukacyj-
ne. Polemika toczyła się między zwolennikami kształcenia 
szkolnego, filozoficznego, a przeciwnikami humanistycz-
nego profilu edukacji szkolnej, politykami. Ten spór toczył 
się przez cały okres renesansu. Wychowawcza funkcja 
rodziny, obok prokreatywnej, gospodarczej, zabezpiecza-
jącej byt i potrzeby psychiczne zarówno młodemu poko-
leniu, jak i staremu, rodzicom, to najistotniejsza funkcja 
rodziny. W różnego rodzaju pamiętnikach i książkach 
z okresu odrodzenia spotykamy się z krytyką szkoły sta-
ropolskiej, przede wszystkim jako instytucji, bez względu 
na jej rodzaj lub konkretny typ. Często powtarzanym za-
rzutem co do tej szkoły była kwestia nieużyteczności wie-
dzy szkolnej w życiu codziennym – wiedza przekazywana 
uczniom w szkołach była czysto teoretyczna, nie dawała 
tego, co zdaniem polityków było potrzebne młodemu 
pokoleniu do życia. I na takim tez stanowisku stał Miko-
łaj Rej, który niechętnie podchodził do szkoły z humani-
stycznym programem. Interesowała go nauka tylko w tym 
kierunku, w którym przyczyniała się do „umoralniania 
człowieka” lub ułatwiała mu wykonywanie głównych 
zadań życiowych. Nie był on do końca przeciwny kształ-
ceniu młodzieży, jednakże nie popierał nauczania grama-
tyki i retoryki. Twierdził, że taka szkoła nie przygotowuje 
szlachcica do życia. Można wiele dowiedzieć się o wycho-

waniu młodzieży szlacheckiej z dzieła „Żywot człowieka 
poczciwego”, który jest nieocenionym źródłem poznania 
bytu i obyczajów szerokich mas szlacheckich w XVI wie-
ku. Odzwierciedlona w tym dziele została rejowska radość 
życia, umiłowanie domu rodzinnego, najbliższych, pracy 
ziemiańskiej oraz przyrody. Ten portret szlachcica-ziemia-
nina ukazuje człowieka kierującego się powszechnie zna-
nymi cnotami i żyjącego zgodnie z naturalnymi prawami 
cyklu biologicznego. Wychowanie szlachcica powinno 
być zgodne z przyrodzonymi cechami dziecka (jego oso-
bowością), musi też mu zapewnić wszechstronny rozwój 
zarówno fizyczny, jak i umysłowy.

Rej jest zwolennikiem nauczania domowego. We-
dług Reja tylko w domu jest możliwe uchronienie dziec-
ka przed złymi wpływami kolegów. Starannie dobra-
ny nauczyciel i pozytywny wpływ rodziców pozwolą 
na odpowiednie ukształtowanie młodego człowieka. 
We wspomnianym wyżej „Żywocie” dzieli on życie 
człowieka na trzy okresy: dzieciństwo i młodość, wiek 
dojrzały i starość. W pierwszej księdze jest mowa o wy-
chowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. Tam gdzie 
w rodzinie było zbyt liczne potomstwo, tam zazwyczaj 
było mniejsze zainteresowanie rodziców sprawami jego 

wychowania i tym samym były mniejsze możliwości 
w tym zakresie. W rodzinach magnackich zawsze łatwiej 
było zadbać o wychowanie potomstwa. Droga, jaką prze-
biegała edukacja młodego szlachcica była w większości 
przypadków bardzo podobna, ale jednocześnie uzależ-
niona od pozycji zajmowanej w społeczeństwie i moż-
liwości finansowych, które w istotny sposób wpływały 
na edukację i jej przebieg. Rej znaczenie rodziny i odpo-
wiedniego otoczenia dziecka od najmłodszych lat. Głów-
ną rolę odgrywa tutaj ojciec, który czasami bywa surowy 
i bezwzględny dla wszystkich, wyznacza jednak kieru-
nek edukacji. Obok niego zaraz sytuowała się matka, któ-
ra opiekowała się małymi dziećmi, do siódmego roku ży-
cia (w przypadku dziewczynek jej opieka trwała dłużej). 
Rej uważał, że dziecko jak najdłużej powinno wychowy-
wać się w domu, nawet wtedy, gdy przejdzie spod opie-
ki matki pod opiekę preceptora. Tak pisał w „Żywocie 
człowieka poczciwego”: Najlepiej go doma do czasu pocho-
wać, bo wżdy i rodziców, i preceptora po trosze się przestrzegać 
będzie i lepszy wczas w swym młodym wychowaniu mieć może. 
Doceniał on przykład rodziców i jego wpływ na dziecko. 
Pierwszą osobą, która powinna oddziaływać na dziecko 
jest matka. Zaczyna się to od mleka, którym karmi dziec-
ko, co wynika z tego, iż twierdzono, że dziecko przez 
mleko matki wypija swoje cechy charakteru. Dlatego tam 
gdzie matka nie mogła sama karmić i opiekować się swo-
im dzieckiem trzeba było szukać odpowiedniej mamki. 

Później to właśnie ona powinna się zajmować dzieckiem 
do siódmego roku życia. Rej podkreśla, że to właśnie 
matki samy dziatki swe (...) wychowywały . Ojciec natomiast 
w świetle staropolskiego wychowania miał być wzorem 
dla swojego syna, powinien więc pokazywać się swoje-
mu potomku w jak najlepszym świetle. 

Część rodziców rzeczywiście poważnie i odpowie-
dzialnie traktowała swoje zadania względem dzieci. Od-
zwierciedlają to niektóre testamenty, w których głównie 
ojcowie obawiając się śmierci starali się zabezpieczyć los 
dzieci i nie dotyczyło to tylko zabezpieczenia bytu dzie-
ciom pod względem materialnym, ale także wychowa-
nia i opieki nad małymi dzieci, które kazano powierzyć 
odpowiednim osobom. Zdarzało się, że były to krótkie 
wskazówki, ale czasami przybierały one format długich 
traktatów pedagogicznych. Dbano o to, aby dzieci dużo 
czasu spędzały na świeżym powietrzu i aby miały dużo 
ruchu. Rej zwraca także uwagę na to, co dzieciom wol-
no podawać do jedzenia, a czego nie. Pisał, że nie wolno 
rozpieszczać dziecka za młodu pod względem posiłków, 
aby jak dorośnie było gotowe na każde, złe czy dobre je-
dzenie. Podkreśla, że dzieci nie wolno przekarmić i nale-
ży odżywiać je skromnie. Poleca w wieku młodzieńczym 
wieku przebywanie w odpowiednim towarzystwie, bo 
może mieć to zły wpływ na obyczaje w myśl przysłowia 
z kim przystajesz takim się stajesz. Wszyscy, tzn. całe otocze-
nie dziecka: rodzice, piastunka, towarzysze zabaw, służ-
ba, preceptor powinni wpływać na jego obyczaje i dlate-
go wszyscy powinni być na odpowiednim poziomie, bo 
dzieci chętnie i szybko naśladują zachowanie starszych. 

Wychowanie religijne występowało u wszystkich 
wypowiadających się na temat postępowania z dziećmi. 
W okresie staropolskim element ten stanowił podstawo-
wą i nieodłączną część wychowania. I tą także sprawę 
porusza autor „Żywota człowieka poczciwego” zwraca-
jąc uwagę, że dziecko, które ma dobrze się rozwijać, musi 
uczyć się, że Bóg istnieje, jaka jest jego wola i co on sam 
robi, by móc dobrze i szczęśliwie żyć.

Pedagogika staropolska za bardzo ważne uważała 
kształtowanie charakteru i obyczajów dzieci. Podkreśla-
no wtedy, że wychowanie w tym zakresie należy rozpo-
cząć jak najwcześniej. Rej pisał: młode wychowanie roztrop-
ne siłą potym obyczajów dobrych na starość każdemu mnożyć 
może (...) w jakie obyczaje młodość dziecinna będzie podana ta-
kie długo i pamiętać, i używać ich będzie. Autor polecał, aby 
zamiast zdobywać niepotrzebną z jego punktu widzenia 
wiedzę i umiejętności należy się uczyć rzeczy potrzeb-
nych, które pomogą w rozwijaniu naszych pozytywnych 
obyczajów. Twierdził, że szkoda tracić czasu na uczenie 
się czegoś, co może nam tylko szkodę przynieść. Lepiej 
ten czas poświęcić na kształtowanie obyczajów, elimino-
waniu złych nawyków i zachowań. 

Jedną z podstawowych metod wychowawczych 
przez długie wieki była kara, a najczęściej kara fizyczna 
– po prostu bito dzieci, a wynikało to z przekonania, że 
tylko w taki sposób można wychować młodzież na po-
rządnych ludzi. Karę trzeba było przyjmować z pokorą 
i cierpliwością. Mikołaj Rej nie dopuszczał właściwie 
stosowania kar fizycznych, uważał także, że gdy dziecko 
dorasta nie należy go zbyt mocno karać, ani nie powin-
no się go w grozie wychowywać. Należy zwracać uwagę 
i pouczać, żeby nie rosło jak wierzba, w złą stronę. Rej 
uważał, że nie można wychowywać w strachu przed 
karą. Surowe wychowanie mogło się przyczynić do tego, 
że dziecko straci chęć do wszystkiego. Przed ukończe-
niem siedmiu lat nie należało wprowadzać żadnych re-
gularnych nauk. Wtedy kończył się okres beztroski i za-
baw i okres ten często wiązał się z opuszczeniem domu 
i udaniem się na naukę do szkół. Dzieci, które pozosta-
wały w domu, również zaczynały naukę pod kierunkiem 
prywatnych nauczycieli lub prostu rodziców. Uczono je 
czytania oraz pisania, a także języków obcych – francu-
skiego, niemieckiego, łaciny, czasami muzyki i śpiewu – 
miało to być przygotowanie do nauki szkolnej albo też 
cała nauka. W przypadku dziewcząt edukacja kończyła 
się na nauce domowej. Szlachcica przygotowywano do 
udziału w życiu publicznym, w zjazdach i sejmikach 
szlacheckich, dlatego też dla nich bardziej użyteczne było 
nabywanie umiejętności na dworach możnych panów 
niż w szkołach. Pewne elementy wykształcenia ogólnego 
Rej uznawał jednak za niezbędne, a szczególnie ważna 
była nauka moralna jako podstawa poczciwe-
go życia. Dość dużą wagę Rej przywiązywał do 
sprawności fizycznej, a chodziło mu głównie 8
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o ćwiczenia o charakterze militarnym (strzelanie do celu, 
władanie dzidą czy też jazda konna). Widać tutaj powrót 
do średniowiecznej praktyki wychowania rycerskiego, 
które kryło w sobie w okresie rozwoju szkoły humani-
stycznej elementy regresu dążeń edukacyjnych szlachty 
polskiej. Jeśli chodzi natomiast o naukę szkolną to Rej 
podchodził do niej z krytycyzmem: Ku poczciwemu żywo-
towi żadne nauki nie są potrzebniejsze, jeno te, które są rozu-
mem roztropnym, a poważnymi cnotami ozdobione. 

Jednym z elementów nauki, który wyjątkowo pod-
kreślał Rej w „Żywocie człowieka poczciwego”, było 
samokształcenie, które polegało na samodzielnym stu-
diowaniu lektur podczas podróży zagranicznych, ale 
i w zacisznym kącie domowego ogniska. Książka dostar-
czała wiadomości o świecie, bez podróżowania i dużych 
kosztów można było poznać świat. Ważną role w wycho-
waniu spełniały także podróże zagraniczne. Wyjazdy te 
odbywały się między dwunastym a czternastym rokiem 
życia i miały nie tylko służyć jako forma edukacji szkol-
nej, lecz była traktowana także jako edukacja wielostron-
na, na którą składało się wiele różnych elementów. Wyru-
szano za granicę by zdobywać wiedzę i zdobywać świat. 
Podróże miały na celu umacniać młodzież w dobrych 
obyczajach, poszerzać jej wiedzę, szczególnie w kierun-
ku praktyczno-politycznym, miały także dopełniać do-
świadczenie życiowe i przyczyniać się do doskonalenia 
osobowości. Należy nadmienić, że podróże mogły mieć 
także negatywny wpływ na szlachcica. 

Wyjazdy zagraniczne popierał także Rej, który twier-
dził, że młody człowiek powinien wyjechać do obcych kra-
jów, by nauczyć się czegoś nowego. Podkreśla jednak, że 
należy się najpierw poradzić ludzi roztropnych a podczas 
wyjazdu szlachcic powinien przebywać w towarzystwie 
ludzi o dobrych obyczajach. Według autora „Żywota czło-
wieka poczciwego” po powrocie z podróży młody szlach-
cic ma do wyboru albo do dworu, albo w stan rycerski, albo 
żołnierski udać. Jednak poleca udanie się do służby wojsko-
wej, traktuje ją bowiem jako szkołę życia wtajemniczającą 
w normy obcowania towarzyskiego, w sposoby zarządza-
nia własnym mieniem, zdobywania przyjaciół i naby-
waniem „ogłady”. Kawaler pozna także sztuki rycerskie 
i wyrobi sobie przekonanie, że całe życie należy pielęgno-
wać ducha rycerskiego i należy pozostawać w gotowości 
wojennej, co jest zaliczane do podstawowych obowiązków 
szlachcica. Po powrocie z wojska szlachcic ma być miły 
i nie ma stwarzać przykrości swoim rodzicom. Nie ma być 
jak grabarz, który nic nie umie tylko z rydlem i motyką chodzi, 
ale ma być pilny i ma czytać dużo książek bo każdemu 
zwyczaj stoi za drugie przyrodzenie. W tym samym miejscu 
każe czytać młodzieńcowi dzieła historyczne, gdyż zawie-
rają one niezbędne wiadomości dla dobrego wypełniania 
obowiązków społecznych i politycznych. 

Dla Reja takie postacie historyczne jak Trajan, Likurg, 
Filip, Perykles, Scewola były uosobieniem cnót obywatel-
skich, rozumu, mądrości itp. Uznawał je więc za wzorce 
osobowe godne naśladowania. 

Jedna tylko wiedza wydaje się autorowi cenna i jest 
to cnota – wielka królowa, którą według Reja znaleźć można 
tylko w ziemiańskim stanie. Jeden jest tylko cel mądrości: 
by nad pożytek cenić ućciwosć. Jeśli jednak ceniąc samą tyl-
ko moralność, a lekceważąc stronę estetyczną życia Rej 
wiąże się z myśleniem średniowiecznym, to jednak ideał 
jego nie jest średniowieczny. Mądry człowiek musi naj-
pierw wyznaczyć sobie cel, do którego będzie dążył, aby 
w trakcie jego realizacji nie zboczyć z drogi do niego. Tej 
cnoty ani śmierć, ani żadny strach nigdy, przekazić nie może. 
Jeśli raz nauczymy się tej cnoty, to będzie ona trwała 
w nas na zawsze. 

Poglądy Reja różniły się od spojrzenia na kwestie 
wychowania innych wybitnych twórców tej epoki, do 
których można zaliczyć Andrzeja Frycza Modrzewskie-
go, który w dziele „O poprawie Rzeczypospolitej” i księ-
dze „O obyczajach” zawarł rozważania na temat tego, jak 
troszczyć się o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Ro-
dzicom zaleca on wpajanie dzieciom tego, co jest uczci-
we, a co haniebne, do czego dążyć, a czego unikać. Trze-
ba przyzwyczajać się do znoszenia trudów np.: znoszenia 
mrozu i upału i do twardej pościeli. Podstawą programu 
nauczania w szkole powinny być gramatyka, retoryka 

i dialektyka. Nie przykłada on tak dużej wagi do nauki 
umiejętności, w przeciwieństwie do Reja. 

Inny autor epoki, Sebastian Petrycy, zwraca także 
dużą uwagę na program wychowania fizycznego, po-
dobnie jak Rej. Według Petrycego naukę systematyczną 
po siódmym roku życia należy zaczynać od sztuki pi-
sania i czytania, po czym następuje kurs trivium, czyli 
gramatyki, retoryki i dialektyki. Dla synów szlacheckich 
zaleca ogólnokształcące, humanistyczne wykształcenie, 
gdzie podstawę programu powinny stanowić wymowa, 
historia, poetyka, etyka, prawo. Szkoła ma szlachcica 
przygotowywać do życia publicznego i według Petryce-
go to właśnie te nauki przygotowują do rządzenia Rze-
czypospolitą. Wśród języków uczonych wymienia łacinę, 
grekę i hebrajski. 

W dzisiejszych czasach ciągle poszukujemy lepszych 
sposobów kształcenia i wychowania człowieka, dlatego 
też nie powinny dziwić nas problemy związane z edu-
kacją w poprzednich wiekach. Okres staropolski to czas, 
kiedy poszczególne stany różniły się podejściem do edu-
kacji i do wychowania, co zależało głównie od stanu ma-
jątkowego, pozycji w społeczeństwie, ilości dzieci i wielu 
innych czynników. Renesans wniósł w naszą świadomość 
nie tylko przekonanie o wartości własnego języka, ale 
także dbałość o jego czystość i dążenie do ciągłego roz-
woju i doskonalenia samego siebie. Rej przedstawił nam 
szlachcica jako człowieka poczciwego, żywota pomiernego 
a spokojnego, a jednocześnie pamiętającego o obowiązkach 
dla ojczyzny. Naczelną ideą Reja było przekonanie o wyż-
szości wychowania nad nauczaniem, w przeciwieństwie 
do szkół humanistycznych, które umieszczały wychowa-
nie na drugim miejscu. Rej twierdził, że kształcenie umy-
słu powinno być podporządkowane wychowaniu i sta-
nowić środek pomocniczy, a nie naczelne zagadnienie. 
Rej występował zdecydowanie przeciwko uniwersalnym 
programom szkół humanistycznych broniąc polskich in-
teresów i cały czas szukając realnych korzyści płynących 
z wykształcenia. Jednakże na koniec należy dodać, że nie 
był on przeciwnikiem uczenia się, pozwalał szlachcicowi 
na wybór przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami. Po-
lecał także czytanie książek przede wszystkim o charakte-
rze umoralniającym i oświecającym. 

Katarzyna Olejnik
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–  S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, War-

szawa 1965 ,
– R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej, t.1, Warszawa 1996,
– D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002
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Czym się Pan zajmuje?
Jestem pracownikiem naukowym, zajmuję 

się, oprócz dydaktyki ze studentami, pracą na-
ukową, która skupia się na kilku kierunkach, 
przede wszystkim uwarunkowaniami mikro-
klimatycznymi podczas hibernacji nietoperzy, 
organizmami troglobiontycznymi w systemach 
podziemnych, głównie w Wieliczce i Tadżyki-
stanie. 

Dlaczego akurat tam?
Dlatego, że Wieliczka jest w soli, a w Ta-

dżykistanie jest druga największa na świecie 
góra soli z dużą ilością organizmów troglo-
biontycznych, które nigdzie indziej nie wy-
stępują; a poza tym to jest święta góra, któ-
ra uzdrawia, która też mnie uzdrowiła.  

Uzdrowiła? 
Trzy lata temu pojechałem z rwą kulszo-

wą, z kamieniami w nerkach i z problemami 
z sercem. Wszedłem na tę górę, pomodliłem się 
i w nocy mi wszystko puściło. Wyszły ze mnie 
kamienie, ustała rwa i skończyły się problemy 
z sercem. Zaczęły się inne, duchowe, ale to już 
inna historia [śmiech].

Modlił się Pan do kogoś konkretnego?
Ja wierzę w energię, więc modlę się do niej, 

do kogoś, czegoś, czego w tym życiu jeszcze 
nie znam albo nie pamiętam.

To ciekawe, bo raczej panuje stereo-
typ ścisłowca-ateisty.
Wynika to pewnie z wielu rzeczy, których 

doświadczyłem w ciągu swojego życia, rów-
nież tych bytów, z którymi my, kulturowo, nie 
rozmawiamy bądź uważamy, że ich nie ma, 
nawet duszy. Nie wiem, czy któreś z was do-
świadczyło duszy. Ja doświadczyłem. Ale to 
temat na kiedy indziej. Może kiedyś opowiem 
Wam też o hipnozie.

W porządku, wróćmy więc do Pana 
pracy – co najbardziej Pana w niej 
ciekawi?
No właśnie jestem taki niepokorny 

i to jest chyba największa karma albo kara 
w moim życiu, że wszystko, co biologiczne, 
mnie interesuje. Mam Stowarzyszenie Miejsc 
w Miejscu. W ubiegłym roku na przykład 
zrobiliśmy z doktorantkami biologii ksią-
żeczkę „Okazałe drzewa gminy Świerczów”. 
To bardziej pod kątem ochrony środowiska, 
zwrócenia na nie uwagi. Zrobiłem też kar-
tusz herbowy byłych właścicieli, w poprzed-
nim domu żyło dziesięć rodów. Chciałem 
każdy z nich uwiecznić. Zrobiłem też replikę 
XIII-wiecznej tarczy, tymi samymi metodami 
i farbami. Albo chciałem być botanikiem, albo 
zoologiem, hoduję na przykład dzikie stor-
czyki w ogrodzie, różne dziwnie rośliny, no 
i mam też jaka.

Jak to się stało, że ma pan takie zwierzę?
Jak jest prezentem od moich kolegów z Ta-

dżykistanu. Sprawili mi taką radość, przyleciał 
do mnie – musiał odbyć przy tym półroczną 
kwarantannę. Poza jakiem mam zamek z XVII 
wieku, a piwnicę z XIII. Remontuję go od 10 lat, 
a końca nie widać. Właściwie to szukałem miej-
sca dla moich storczyków, nie dla siebie, a że 
lubię stare rzeczy, szukałem na Opolszczyźnie, 
jeździłem chyba z rok i znalazłem ruinę, która 
prawie dachu nie miała. Zrobiłem analizę den-
drochronologiczną, która potwierdziła wiek, 
jest to zbudowane na starym zamku. Z historii 
miałem zawsze 3, więc musiałem się nią zająć 
i zacząć poznawać tajniki tego budynku.

A jaki ma Pan stosunek do medycyny 
alternatywnej?
Wykładam na uczelni medycynę ludową. 

Bardzo mi się to podoba, bardzo się zaanga-
żowałem. Zioła są ważne, nasza dzisiejsza 
medycyna jest dziwną medycyną, jest dobra 
do ratowania życia, gorzej z leczeniem, właści-
wie wygląda to tak, że jest to biznes, a z resztą 
różnie. Ziołami też wyleczyłem się z kamieni 
w nerkach, już nie chodzę do urologa, tylko 
jak czuję, że coś się tam dzieje, to sobie je biorę 
i kamienie schodzą.

Uprawia Pan zioła, zbiera czy raczej 
kupuje?
Powiem tak, z kupowaniem jest tak, że te 

zioła kupne leczą, ale pamiętajmy, że dzisiaj 
to są wielohektarowe, przemysłowe planta-
cje, używa się różnych środków chemicznych, 
więc to zioło, które ma leczyć, zawiera również 
niekorzystne dla nas substancje, więc wolę 
zbierać albo hodować. Uwielbiam hodować 
rośliny. Jeszcze niedawno miałem 200 odmian 
ziemniaków, czerwone, długie, fioletowe, krót-
kie, kaktusiaste, w plamy... 

A co z ekspedycjami naukowymi, jak 
to się w ogóle zaczęło?
Kiedyś pomogłem mężczyźnie z Tadżyki-

stanu i zaprosił mnie do siebie w ramach po-
dziękowań. Zabrałem ze sobą kolegów, którzy 
już profesury porobili, a ja ciągle coś tam męczę, 
chyba dlatego, że mam tak szeroki zakres zain-
teresowań. Ale jestem szczęśliwy. Tak się to za-
częło, właściwie to za każdym razem uciekam 
i mówię, że więcej już nie pojadę. Ale czas leczy 
rany, no i jadę, jest jeszcze mnóstwo do zrobie-
nia. Śpię tam u mojego przyjaciela, cały dom 
jest wielkości małego pokoiku, a po podłodze 
biegają skorpiony. Idąc na badania terenowe 
wykupuję tam jakiś hotel, jeśli jest, a generalnie 
gdzie mnie noc zastanie, tam się kładę i śpię. 

A skąd zamiłowanie do nietoperzy?
Nietoperze wzięły się stąd, że kiedyś ch-

ciałem zrobić atlas ssaków. Ich grupy sys-
tematyczne miałem dość dobrze opanowane, 

oprócz nietoperzy właśnie, i stąd taka pasja się 
wzięła, chciałem je poznać. Moja praca polega 
na tym, że próbuję rozwiązywać różne prob-
lemy tego nietoperza, biegam po jaskiniach, 
w których żyje i badam, jakich warunków kli-
matycznych potrzebuje, żeby przeżyć. Ciężka 
robota, chodzi się po różnych dziwnych miejs-
cach, bezpiecznych i niebezpiecznych. Do jed-
nej z jaskiń, na pięciu tysiącach, będę podcho-
dził trzeci raz. Za pierwszym razem zabrakło 
100 metrów, w tamtym roku 50 metrów, może 
teraz się uda, tym bardziej, że wtedy byłem 
sam, a teraz idę z grupą. Celem tej ekspedyc-
ji jest inwentaryzacja, zrobienie dokumentacji. 
Jest tam mumia, która trwa od czasów Alek-
sandra Macedońskiego. Moim zadaniem jest 
wykonanie datowania oraz ustalenie pochodze-
nia. No i zrobienie skanu mumii, żeby zobaczyć, 
jak wyglądała jej twarz. Obok są Wrota Piekieł. 
Właściwie do tych jaskiń, skąd też pochodzi 
wiara zaratusztriańska, idzie się 8-9 godzin, bi-
erze się do plecaka tylko wodę, wchodzi się na 
szczyt i wody nie ma. Aparat w około 100 stop-
niach odmówił posłuszeństwa, a głębiej się już 
nie da wejść, jest straszniej, miejscami tempera-
tury przekraczają 1000 stopni, żelazo się tam 
topi. Ludzie chodzą tam dla zdrowotności, tyle 
że później czuć spalony węgiel przez kilka dni. 

Chciałam spytać jeszcze o bibliotekę 
liści palmowych, co to za miejsce?
Co prawda bardzo dużo tych liści, bib-

liotek zostało zniszczonych podczas okupacji 
angielskiej, kiedy Indie były kolonią. Legenda 
głosi, że ktoś kiedyś wykradł dane bogom i tak-
ie liście to po prostu zapisane życia, te które 
były, są i będą. Jest kilka bibliotek w Indiach, 
na podstawie odcisku kciuka dostaje się liść, 
a z nim informację, kim się było w poprzed-
nich wcieleniach, no i w to można nie wierzyć, 
ale kiedy człowiek dowiaduje się z takiego liś-
cia o swoim teraźniejszym życiu, o imionach 
rodziców, to już daje do myślenia.

Ma Pan w planach stworzyć jakiś 
obiekt przyrodniczy, mógłby Pan po-
wiedzieć o tym coś więcej?
Nasza kraina przyrodniczo-leśna nie posi-

ada parku narodowego, a wszystkie inne tak. 
W dzisiejszych czasach to jest nie tylko ochro-
na tego, co już jest, ale również odtwarzanie 
tego, co było. Mogłoby to stanowić też dobrą 
reklamę Opolszczyzny – przyciągać turystów. 

 
Bardzo dziękujemy za wywiad. 
Ja również dziękuję i życzę Wam powodzenia. 

Rozmawiali: Ela Burdzik i Paweł Cymkiewicz,  
fotografia: Gosia Wolak

Artykuł pierwotnie ukazał się w:  
„Gazeta Studencka. Magazyn studentów  

Uniwersytetu Opolskiego”, kwiecień 2019.

kości tura, hodowla jaków, zioła na ścianach? Proszę 
bardzo. Rozmawialiśmy z doktorem Grzegorzem kłysem, 
pasjonatem i wykładowcą biologii na Uniwersytecie opol-
skim. ma wiele zainteresowań, które ciągle rozwija poza 
murami uczelni i granicami kraju. Jest autorem dwóch 
monografii i prawie trzydziestu artykułów naukowych, 
a wszystko kręci się wokół natury.

Restauracja 
Miasto

Bielsko-Biała 
Plac Mickiewicza 2

W każdą środę:
Karaoke w Mieście 

godz. 19.00 
Wstęp wolny !!!

To najbardziej rozśpiewana 
impreza w Bielsku-Białej. 
Zapraszamy wszystkich, 

którzy kochają śpiewać na 
najlepszą imprezę Karaoke 

w Bielsku-Białej. Kto był 
choć raz ten wie o czym 

mowa. W każdą środę od 
godz. 19.00 w Klubie Mia-
sto śpiewamy, bawimy się  
i tańczymy na jedynej ta-

kiej rozśpiewanej imprezie 
w południowej Polsce.  

Wstęp 18+
Stań na prawdziwej scenie, 

poczuj się jak gwiazda!

20.10 
Wojtek Fiedorczuk 
i Maciek Adamczyk 

godz. 19.00
Bilety: 39 zł

Wydarzenie dla osób 
dorosłych!!!

Wystąpi ekipa Stand-up 
Polska w składzie:
Maciek Adamczyk  

z programem „Syndrom 
Sztokholmski”

Wojtek Fiedorczuk  
z programem „Jak  

upozorować własne życie”
Maciek Adamczyk  

„Syndrom Sztokholmski”

26.10 
Szybkie Randki 
w Bielsku-Białej 
(grupa 27-39 lat) 

godz. 18.00

27.10 
Wyprzedane! 

Piotr ZOLA Szulowski 
godz. 19.00

Rock Pizzeria

Bielsko-Biała
Rynek 4 i 6

W każdy piątek:
Latino Ladies Night  

/ DJ Xeno 
godz. 21.00

Wstęp:
Panie free

Panowie 5zł

W każdą sobotę:
Rock / 70-80-90’s / 

 DJ UrBass 
godz. 21.00
Wstęp: 10 zł  

(Panie wstęp wolny)
Rezerwacje stolików:  
tylko w lokalu, a koszt 
rezerwacji = 20 zł/loża

Jak W domu, 
nietoPerz w jaskini
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świętego jana

mikołaja kopernika
CzYnne

CoDziennie
oD 15.00

NAJLEPSZA   MIEJSCÓWKA
W   KATOWICACH   DLA   DUŻYCH   GRUP

WYGODNE   LOŻE   DO   20 OSÓB

DO  KAŻDEGO  DANIA  KAWA  GRATIS !!!  CODZIENNIE  DO  GODZ.  13
 Katowice   /    ul. Fryderyka Chopina 8    /    www.bob.katowice.pl   /     Bob Cafe   /     bobcafee
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Chiński producent zdołał zrobić coś niespodziewa-
nego na skalę światową. Sama firma została założona 
w kwietniu 2010 roku, czyli całkiem niedawno, a już od-
niosła niemały sukces. Pół miliarda sprzedanych mobil-
nych urządzeń w 1 kwartale 2019 roku mówi samo za 
siebie – Xiaomi nie bierze jeńców. Co stoi za tak wielkim 
sukcesem tej niedawno powstałej marki?

Xiaomi od samego początku stara się konkurować 
bardzo nietypową polityką sprzedaży w świecie smart-
fonów. Oferują urządzenia z bardzo dobrą specyfikacją 
w niskiej, jak na te urządzenia, cenie. Jeszcze niedawno 
marża na sprzedawanych urządzeniach nie wynosiła 
więcej niż 5%, co przekładało się na przystępną, końco-
wą cenę dla konsumenta. W połączeniu z możliwościami 
oprogramowania oraz tzw. marketingiem szeptanym, 
czyli niewielkim wydatkiem na marketing (zamiast re-
klam w mediach typu telewizja, radio, gazety – poleca-
nie urządzeń przez tzw. dobre słówko od znajomego), 
wychodzi co najmniej wyjątkowe połączenie. Pozostali 
producenci, m.in. Apple oraz Samsung, zostają daleko 
w tyle ze swoimi wysokimi marżami jeśli chodzi o wzro-
sty sprzedaży.

Pamiętajmy, że Xiaomi to nie tylko smartfony. Pro-
dukują również słuchawki, opaski, głośniki bezprze-
wodowe, rejestratory wideo, podstawki do telewizora, 
hulajnogi elektryczne, drony, a nawet ekspresy do kawy 
czy szczoteczki elektryczne. Co więcej, w wielu powyż-
szych przypadkach ceny końcowe są na tyle niskie, że 
bez większego wysiłku deklasują konkurencję. Niestety, 
wiele z nich nie zobaczymy w naszym kraju, a przynaj-
mniej nie w oficjalnej, polskiej dystrybucji. Mimo zaan-
gażowania w produkcję innych towarów, to smartfony 
pozostają najczęściej wytwarzanym sprzętem tego pro-
ducenta. Widać to szczególnie po ilości wypuszczonych 
modeli: od podstawowego, ale wydajnego, jak tę półkę 
budżetowca Xiaomi Redmi 7A (ok. 350 złotych) po naj-
szybszego flagowca od Xiaomi, czyli model Mi 9T Pro 
z procesorem Snapdragon 855 (około 1750 złotych). Po 
drodze jest jeszcze seria Note, która zapewnia równowa-
gę pomiędzy wydajnością, jakością a przystępną ceną – 
w ramach tej serii znajdziemy perełkę, czyli stosunkowo 
niedawno wprowadzony na polski rynek Redmi Note 8 
Pro (około 900 złotych). Telefon ten w wydajności i moż-
liwościach reprezentuje poziom konkurencji za… blisko 
1500 złotych i w tej cenie nie ma sobie równych.

Smartfony Xiaomi, pomimo licznych zalet, mają też 
wiele wad. W znacznej części przypadków dało się je 
zakryć w taki sposób, że średnio zaawansowany użyt-
kownik raczej nie zwraca na nie uwagi. Jest tak przy-
kładowo z brakiem optycznej stabilizacji aparatu (OSA) 
we flagowym smartfonie Redmi 9T Pro, co zostało zni-
welowane bardzo skuteczną stabilizacją cyfrową. Nie-
mniej nie w każdym przypadku użytkownikom mogą 
się podobać oszczędności. Trzy z nich mogą rzucać się 
w oczy w negatywnym tego słowa znaczeniu. Pierwszą 
z nich jest interfejs. Na pierwszy rzut oka bardzo prosty, 
wręcz banalny na tyle, że do pewnego czasu był całko-
wicie pozbawiony menu, a wszystkie aplikacje znajdo-
wały się na pulpicie (w układzie podobnym do tego jak 
w iPhone’ach). Drugą z nich jest zbytnie podobieństwo 
niektórych sytuacji i rzeczy związanych właśnie z Ap-
ple. Xiaomi dawniej prowadziło konferencje prezentują-
ce najnowsze smartfony w bardzo podobny sposób do 
tego, jak robi to firma z Cupertino. Nawet gestykulacja 
prezentujących była niesamowicie podobna. Przez jakiś 
czas również oprogramowanie dość mocno nawiązywało 

do IOS. Na szczęście w ostatnim czasie można było po-
czuć powiew oryginalności, co osiągnięto przez zmiany 
w interfejsie.

Jeśli te dwie kwestie nam nie przeszkadzają, to nie-
mal na pewno w środowisku studenckim pod górkę bę-
dzie, jeśli będziemy chcieli korzystać z płatności zbliże-
niowych NFC. Niestety, większość smartfonów Xiaomi 
nie posiada tej funkcji (za wyjątkiem tych droższych lub 
tych niedawno zaprezentowanych), co w obecnych cza-
sach w Europie jest dosyć dokuczliwe. Niska popular-
ność modułu NFC w chińskich smartfonach nie wzięła 
się z niczego. Pomimo innowacyjnych systemów płatno-
ści, takich jak Google Pay czy Apple Pay (dostępnych też 
od jakiegoś czasu w Polsce), osoby spoza Chin nie mogły 
z nich korzystać, gdyż muszą być podpięci do banków 
znajdujących się na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. 
Pomimo iż Chińczycy niemal w ogóle nie używają NFC, 
udział płatności bezgotówkowych wynosi u nich ponad 
70%! Jak to możliwe? Od wielu lat na liście płatności bez-
gotówkowych swoją pozycję umacniali tacy gracze jak 
AliPay i WeChat Pay. W ich przypadku nie jest wyma-
gany ani terminal, ani NFC, ani nawet konto w banku, 
gdyż płatności można dokonywać również poprzez do-
ładowanie lokalnymi kartami pre-paid. A samo wyko-
nanie płatności jest banalnie proste. Pobieramy aplikację 
i w miejscu, gdzie chcemy zapłacić, np. w restauracji czy 
spożywczaku, wystarczy ją uruchomić i przyłożyć do 
kodu QR, który wywiesił sprzedawca. Ta metoda płat-
ności jest na tyle popularna, że można ją spotkać nawet 
na lokalnych bazarkach, odpowiednikach naszych pol-
skich targów. Niesie ona ze sobą całą gamę zalet, a szcze-
gólnie pozytywnie postrzegana jest przez lokalnych, 
mniejszych przedsiębiorców, co wynika między innymi 
z braku kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem 
terminala płatniczego, nieobecnością prowizji pobiera-
nej przez banki, producenta aplikacji i jego dystrybutora 
oraz całkowitym brakiem kolejnych pośredników pobie-
rających prowizję, takich jak operatorzy kart Mastercard 
czy Visa. Społeczeństwo lokalne jest na tyle zadowolone 
z tego sposobu płatności, że w zdecydowanej większości 
przypadków nie dostrzega wad, jaką my, Europejczycy, 
moglibyśmy dostrzec. Pierwszą z nich jest czas, który zaj-
muje dokonanie płatności. Nie od dziś wiadomo, że Eu-
ropejczycy są bardzo zabieganą społecznością, szanującą 
minuty, a nawet sekundy życia. U nas 
wystarczy przyłożyć telefon z NFC 
bądź kartę płatniczą i transakcja 
zostanie dokonana zbliżenio-
wo. W Chinach należy wycią-
gnąć smartfona, uruchomić 
transmisję danych, załączyć 
aplikację, zeskanować kod QR 
i potwierdzić transakcję. Wła-
ściciel z pewnością dostanie 
informację, natomiast może-
my mu ją dodatkowo pokazać 
z poziomu naszego smartfona. 
Cóż, to trochę zajmuje, ciężko 
również zeskanować kod, gdy 
moc oświetlenia jest zbyt mała 
lub gdy mamy tańszy aparat 
telefoniczny z nie najlepszym 
obiektywem. Czy gdybyśmy 
mieli taką możliwość płatno-
ści dostępną w Polsce, to chęt-
niej byśmy z niej korzystali 

kosztem większej ilości poświęconego czasu i niższych 
prowizji pobieranych od sprzedawców? Na to pytanie 
musimy odpowiedzieć sobie sami.

Wracając do tematu NFC w smartfonach Xiaomi – 
producent w końcu zauważył, że coraz częściej dokonu-
je się płatności zbliżeniowo telefonem, dlatego modułu 
możemy się spodziewać również w nowo zaprezento-
wanych smartfonach w średniej półce cenowej. Nie ma 
co jednak oczekiwać go w najtańszych smartfonach z za-
kresu 400-600 złotych, i to również w dalszej przyszłości. 
Moduł kosztuje, a konkurencja również nie jest tu zbyt 
aktywna.

Xiaomi idzie coraz bardziej w ślad największych 
producentów w kwestii telefonów premium. Nie sądzę, 
żeby na tym polu zdobył zbyt wielkie uznanie wśród stu-
dentów, gdyż sprzedający się świetnie na rynku między-
narodowym pro-flagowy smartfon Xiaomi Mi 10 Pro jest 
bardzo drogi. Nie ma go jeszcze w oficjalnej polskiej dys-
trybucji, ale kwota, jaką należy się za niego spodziewać, 
oscyluje w okolicach 3800 złotych. Niestety, najnowsze, 
świeżo zaprezentowane podzespoły i drogi moduł apa-
ratu muszą swoje kosztować. Mimo takiej ceny flagowiec 
sprzedaje się świetnie w Chinach i zapewne nie inaczej 
będzie w innych, bogatszych krajach, np. Niemczech.

Podsumowując, producent nie tworzy ani najlep-
szych, ani najbardziej dopakowanych smartfonowych 
flagowców czy nawet średniaków. Można natomiast za-
dać sobie pytanie – co z tego? Niskobudżetowe i średnio
-półkowe smartfony kosztują często połowę mniej niż 
u konkurencji, a flagowce z 2019 roku potrafią być sporo 
tańsze od swoich przeciwników! Xiaomi dość rozsąd-
nie zarządza tym, na czym w smartfonie można przy-
oszczędzić. Znaczna część użytkowników nie powinna 
narzekać na to, czego w smartfonach zabrakło, a modele 
z najniższej półki po prostu działają! To daje dość spo-
rą nadzieję na to, że polscy studenci, pomimo już teraz 
sporej popularności producenta, będą po jego smartfo-
ny sięgać jeszcze częściej, prześcigając nie o zakręt, ale 
o całe okrążenie takie firmy jak Samsung, Motorola czy 
LG. Ja ze swojej strony zdecydowaną większość modeli 
ze wszystkich półek cenowych, a przede wszystkim te 
z niedawno zaprezentowanych serii, mogę gorąco po-
lecić, szczególnie gdy mamy do dyspozycji studencki 
budżet.

Kamil Rakoczy

Xiaomi nowy ulubieniec 
studentów?

Rynek mobilnych urządzeń cały czas dynamicznie się rozwija. w ostatniej dekadzie smartfony z przytupem wkroczyły 
frontowymi drzwiami w naszą codzienną rzeczywistość. w tym całym wyścigu można dostrzec jedną, wyjątkową ze względu 
na skalę działania firmę, Xiaomi, która już teraz w dużym stopniu zagarnęła dla siebie kawał polskiego rynku. ale czy ma 
szansę podbić serca polskich studentów pozostawiając w tyle konkurencję?
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Happy
Hours

rura piwa

codziennie do godz. 16:00

Kraków, ul. Podwale 6-7, tel. 12 428 26 50

www.ckbrowar.pl, FB: CKBrowar

5 l. C.K. Jasne 50 zł zamiast 85 zł

3,3 l. C.K. Jasne 33 zł zamiast 65 zł

䐀刀唀䜀䤀 䬀唀刀匀
娀䄀 倀팀䄁 䌀䔀一夀

圀礀最漀搀渀椀攀 
伀渀氀椀渀攀

匀琀愀爀琀  ㈀⸀　 
娀愀瀀椀猀礀 琀爀眀愀樀ԁ

䈀攀稀瀀椀攀挀稀渀椀攀
眀 猀稀欀漀氀攀

䐀圀䄀 䬀唀刀匀夀 伀一䰀䤀一䔀
䜀刀䄀吀䤀匀

䐀䰀䄀 匀吀唀䐀䔀一吀팀圀
吀夀䰀䬀伀 㠀㐀㤀 瀀氀渀

圀礀戀椀攀爀稀 猀眀樀

䰀䤀一䜀唀䄀䰀䄀一匀℀

Pizzeria Piazza

TOSCaNa

W razie wypadku 
...głodu dzwonić

CZYNNE
poniedziałek-niedziela

10:00–23:00

www.pizzapiazza.pl

Bronowice, ul. Cicha 19

tel.  12 638 80 00 
500 857 600

Ministerstwo zawsze 
fronteM do studenta!

Kraków
ul. Sławkowska 10

tel. 508 138 876

/ mswkrk

Dlatego u Nas
najlepsze

zniżki

5 PLn
z legitymacją

Piwko 0,5 L
(Brackie LuB sPecjaL) 

LuB 
Bania 

wódki 
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Drugi longplay sprzedał się w ilości przekraczającej 
30 tysięcy egzemplarzy, ale ostatecznie z grupy odszedł 
instrumentalista Noon i raper Ash, a Grammatik zawiesił 
swoją działalność. Eldo natomiast rozpoczął karierę solo-
wą. Jego dyskografia przedstawia się następująco: 

12 listopada 2001 „Opowieść o tym co tu dzieje się 
naprawdę”

13 września 2003 „Eternia”
19 maja 2006 „Człowiek, który chciał ukraść alfabet”
26 marca 2007 „27”
12 grudnia 2008 „Nie pytaj o nią”
29 czerwca 2010 „Zapiski z 1001 nocy”
8 grudnia 2012 „Live in Warsaw 2012”.
28 maja 2014 „Chi”
9 grudnia 2016 „Psi”

Najpopularniejszym utworem Eldoki jest niewątpli-
wie utwór „Granice”. Każdy go zna, nawet ci, którzy nie 
pałają sympatią do tego typu muzyki i samego Eldo. Mówi 
o przekraczaniu granic, woła o chwilę zastanowienia przed 
podjęciem trudnego kroku, który może wszystko zepsuć. 
Ludzie często się gubią, nie myślą o tym, co robią. Można 
ustalić sobie umowną granicę, ale później samemu ją sobie 
zlikwidować. Nikt nas z tego nie rozliczy, jedynie my sami, 
a nasze podejście do życia, dobra i zła, determinuje nasze 
postępowanie. Wszyscy mamy jakieś wyobrażenie o świe-
cie i ktoś kiedyś nam je wpoił: rodzice, dziadkowie, nauczy-
ciele. Uczyli nas, jak się zachować w trudnych chwilach, po 
czyjej stronie się opowiadać, gdy staniemy w obliczu zła, jak 
się bronić. Wielu woli uciec od odpowiedzialności, a pojęcie 
dobra i zła ulega zatarciu w obliczu powszechnego obecnie 
relatywizmu moralnego. Za relatywizm moralny uważa się 
tutaj stanowisko głoszące, że ten sam czyn może być w jed-
nych okolicznościach dobry, a w innych zły. W formie rady-
kalnej relatywizm głosi względność wszelkich praw i war-
tości. Pomimo że wszyscy uczymy się jak należy odróżniać 
dobro od zła, gubimy tę naukę gdzieś po drodze. Zapomi-
najmy o wszystkim albo chcemy to od siebie oddalić. Każdy 
z nas musi sam wyrobić sobie swój własny system wartości 
i być odpowiedzialnym za swe czyny. Najgorsze jest to, że 
niejednokrotnie wielu nie widzi swojego zła. Ludzie potra-
fią być bardzo zaślepieni – tłumaczą się, że chcieli dobrze, 
a wyszło źle. Czy na pewno? 

Eldo napomina, by czasem się zastanowić, pomyśleć 
nad swoimi życiowymi wartościami. Jego słowa zapada-
ją w pamięć: 

Mówią „możesz wszystko”, więc głowę mam spokojną. 
Może Ty, ja wiem, że czegoś mi nie wolno. 
Mówią „to się opłaca, więc skąd skrupuły?”
Ja wolę wiedzieć, co warto. Niezależnie od sumy. 
Niezależnie od dumy, reperkusji i skutków. 
Nawet gdy uwodzi głupców, idą za czymś tłumy. 
Mówią „prać brudy należy w wąskim gronie, za kurtyną”.
Ale cóż i tak masz brudne dłonie (…)

W drugiej kolejności na uwagę zasługuje utwór „Pla-
ża”. Eldo zamieszcza tu swoje refleksje na temat współcze-
snego świata. Mówi o tym, jak wiele się zmieniło, jak ludzie 
zapomnieli o prawdziwych wartościach. Kiedyś społeczeń-
stwa walczyły o wolność, a Bóg, honor i ojczyzna to były 
wzniosłe hasła, które determinowały postępowanie. Ludzie 
wiedzieli, co jest ważne i walczyli o to do ostatniej kropli 
krwi. Cechowała ich ogromna odwaga i determinacja, sta-
wiano pomniki prawdziwym bohaterom. Mówiono o nich, 
ceniono, ale do czasu – teraz nikt już o tym nie pamięta, albo 
robi to mało kto. Głośno jest tylko o tych, którzy mają coś 
sensacyjnego do powiedzenia i robi się zamieszanie wokół 
błahych spraw. Idolami są ludzie puści, oferujący innym 
pięknie opakowane pseudowartości, a ludzie się na to na-
bierają. Zmieniła się ich mentalność, zapomnieli o tym, co 
powinno liczyć się naprawdę. Nie przypomną sobie o tym 
sami, choć mogliby znaleźć wskazówkę w literaturze. Ale 
kto dziś sięga po książki? Niestety niewielu. Światem rzą-
dzi pieniądz, ludzie dorabiają się fortuny na kombinowaniu 
i oszustwach, nikt się z nikim nie liczy. „Plaża” to refleksja, 
głęboka, smutna i prawdziwa: 

I mimo świadomości, że stoję na czymś twardym
Czuję jakby piasek na plaży, nikt nie zabroni mi marzyć. 
Wędrować tak długo aż sens i spokój znajdę. 
Z bohaterami z Olimpu siedzieć i pić grappę. 
Znaleźć to coś, co piętnowano kiedyś jako szaleństwo. 
Odnaleźć Boga, bezpieczeństwo i przywrócić szlachetność. 
To technopolis mnie męczy. 
Wysysa z krwią rozsądek, zwiększa się świata majątek. 
Lecz coraz bardziej znika człowiek 
Tylko w snach mnie tu nie ma
I tylko w snach czuję radość (…)

Kolejna refleksyjna piosenka to „List z Ziemi”. Ten 
utwór to zaduma nad wartościami, miłością i religią. 
Trudno wierzyć w prawdziwą miłość w świecie pełnym 
rozpusty i płytkich relacji. Ciężko patrzeć na kraje, gło-
szące wiarę w Boga i odbierające życie w Jego imieniu. 
Wielu odeszło od Boga, odtrąciło miłość. Ludzie nie chcą 
kochać naprawdę, kochać siebie nawzajem, tak na co 
dzień. Właśnie o tym jest ta piękna i krótka piosenka: 

Piszę ten list ze skażonych pól swego serca. 
Krzyk bezradności zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. 
Zobacz, karmi nas kultura ideałami. 
Wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. 
I co? Też chcę wierzyć w miłość, w coś co da mi szansę. 
Pokaże sens by dalej prowadzić tą walkę. 
Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie. 
Ludziom, co zamiast niego znaleźli religię (…)

Warto jeszcze wspomnieć choć jeden utwór kojarzący 
się z zespołem Grammatik, w którym Eldo tworzył przez 
niemal 4 lata. Tutaj niewątpliwie najpopularniejszym utwo-

rem jest utwór „Nie ma skróconych dróg”. Nawołuje on do 
walki o własne życie, daje do myślenia, pobudza do dzia-
łania. Pokazuje, że narzekanie do niczego nie prowadzi, 
a samymi słowami niczego nie zmienimy. Trzeba być kon-
sekwentnym, wytrwałym i nie zrażać się porażkami. Nie 
da się zmienić swego życia stojąc w miejscu. Wszyscy lubi-
my narzekać, ale nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, 
że niczego to nie zmienia. „Nie ma skróconych dróg” daje 
przysłowiowego kopa. Dzięki tej piosence wielu młodych 
może zmienić swoje życie i z pewnością zmieniło. Celnie 
trafia do serc i umysłów, poprzez swój mocny tekst: 

Kolejny wieczór narzekasz, ale nie masz podstaw. 
Przegrałeś, jeśli dupa do tej ławki ci przyrosła. 
I nie wstaniesz, jeśli dalej będziesz ślepy. 
Starczy wiek ci zostanie i mentalność Mazepy.

Eldo tworzy fenomenalny hip-hop, ponieważ tworzy 
sercem. Przedstawia świat takim, jaki jest naprawdę. Ni-
czego nie koloryzuje i nie frustruje się. Potrafi się pochylić 
nad rzeczywistością, pochylić z nostalgią i smutkiem. Nie 
jest jak inni wykonawcy, którzy wyładowują swoją złość 
na świat i życie poprzez hip-hop. Dobrze wie, że złość ni-
czego nie zmieni, a przekleństwa nie ubarwią jego prze-
kazu. Wierzy w dobro, w miłość i Boga. Potrafi przekazać 
największe, uniwersalne prawdy w swoich tekstach. Jest 
przez to wielkim człowiekiem. Daje wiarę i siłę tym, którzy 
go słuchają. Motywuje i mobilizuje do działania. Sprawia, 
że człowiek zastanawia się nad sobą, nad swoim życiem 
i postępowaniem. Eldo jest wielki w tym co robi. Pisze, two-
rzy i otwiera się na świat. Być może nie robi tego celowo, 
bo nie robi tego dla nikogo, ale dla samego siebie. Być może 
chce poczuć się lepiej, chce poczuć się spełniony, a czuje 
spełnienie przelewając na papier swoje myśli, czasem swój 
ból i łzy. Jego muzyka jest niesamowita poprzez swoją głę-
bię, poprzez przekaz i słowa pełne prawdy. Pozwala prze-
nieść się w inny wymiar, w wymiar prawdziwych warto-
ści. Życie nie musi być puste i nic niewarte, trzeba tylko 
się w miarę opamiętać. Każda piosenka Eldo ma w sobie 
coś – coś wyjątkowego. Te słowa, ta melodia niosą się po-
tem w naszych umysłach. Nie ma innego tak niezwykłego 
wykonawcy w grupie wykonawców hip-hopowych. Tylko 
on, ten jeden, jedyny trafia do serc, bo tworzy sercem. 

Wystarczy się wsłuchać w jedną, dwie piosenki dzien-
nie, a nasze codzienne życie nabierze innego wymiaru. Nie 
będzie się kręciło tylko wokół sławy i pieniądza. Będzie 
inne, lepsze, skierowane na duchowe aspekty życia. Ta 
muzyka pomoże nam zrozumieć własną psychikę i same-
go siebie, da poczucie sensu i przyniesie wiarę na każdy 
nowy dzień. W chwilach zwątpienia ukoi niczym kołysan-
ka, otwierając nam bramę do lepszej przyszłości. Eldo to 
coś więcej niż tylko muzyka. Nie da się przejść obok niego 
obojętnie. Każda chwila z nim to chwila osobliwa, wnoszą-
ca magię w naszą codzienność.

Jolanta Madej-Kapusta

e l d o k i
eldo, albo raczej Leszek kaźmierczak, znany także jako eldoka, to warszawski 
raper pochodzący ze stołecznego bemowa. Urodził się 22 lipca 1979 roku. Jego 
początkowy związek z kulturą hip-hopu wiązał się z breakdancem i graffiti, 
a rapem zaczął interesować się w 1997 roku, gdy miał szansę na żywo usłyszeć 
molestę i Trzyha podczas Rap Day. nieznacznie później, wraz z Jotuze, założył 
formację Grammatik, która pojawiła się najpierw na nielegalnym krążku Camey 
studio, a potem wydała swój pierwszy album pod tytułem „eP“. wtedy także 
do grupy dołączył noon i ash, a współpraca zaowocowała kolejnym krążkiem 
„Światła miasta“. kariera składu nabrała tempa.

FenoMenalny hiP-hoP
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O humanizm toczą się wielkie spory. Zapewne nie da się 
zdefiniować humanizmu w sposób nie pozostawiający żad-
nej wątpliwości dla kogokolwiek, a to z co najmniej trzech 
powodów. Pierwszy z nich to niedoskonałość poznania ludz-
kiego, a drugi polega na złożoności zagadnień ogólnohuma-
nistycznych. Nie powinno to jednak odstręczać od podjęcia 
wątku i rozjaśnienia zagadnienia na tyle, na ile to możliwe. 
Trzeci powód jest arcyciekawy. Wyrazy „humanizm”, „hu-
manistyczny” i tym podobne nie są czysto neutralnymi na-
rzędziami do opisu świata. W zależności od światopoglądu 
i ideologii, ludzie walczą między sobą o wyłączne prawo do 
określania siebie samych za pomocą wyrazu „humanizm” lub 
etykietują swoich rywali jako „humanistów” w celu ich potę-
pienia i zwalczenia. Znamy wiele stanowisk, których moralna 
wyższość nad innymi polega na tym, że są „humanistyczne” 
(cokolwiek to znaczy!), w odróżnieniu od tych innych, „za-
ściankowych”, „zbrodniczych”, „zdegenerowanych” i „nie-
ludzkich”, czyli jednym słowem: „antyhumanistycznych”. 
Ale są też i tacy, którzy gardzą, tfu, „humanizmem”, ponie-
waż ich zdaniem „humaniści” robią z człowieka niby bożka 
i bałwana oraz hołdują niskim potrzebom ludzkim. Dlatego 
dyskusje o humanizmie bywają napięte.

Zastanówmy się: co określamy przymiotnikiem „hu-
manistyczny”? Nie wszystko bowiem jest humanistyczne. 
Z pewnością humanistyczne bywają rozmaite koncepcje filo-
zoficzne. Bardzo znanym przykładem jest książeczka francu-

skiego egzystencjalisty Jean-Paula Sartre’a pt. Egzystencjalizm 
jest humanizmem czy Humanizm integralny Jacquesa Maritaina, 
francuskiego myśliciela chrześcijańskiego. Humanistyczne 
bywają rozmaite dyscypliny badawcze, takie jak kulturo-
znawstwo czy historia sztuki. „Humanistycznymi” nazywa 
się również rozmaitą problematykę, swoistą określonym dys-
cyplinom badawczym. Jako humanistyczne określamy także 
rozmaite tradycje – zarówno stare, z antycznym rodowodem, 
jak i „nowe, świeckie” tradycje. Humanistyczne są również 
postawy wobec świata nas otaczającego. Można dyskutować, 
czy humanistą jest ktoś, kto posiada całkowicie „suchą” i en-
cyklopedyczną wiedzę o rozmaitych faktach kulturowych, 
wypełnionych nazwiskami, liczbami i nazwami miejscowo-
ści, ale humanistą z pewnością jest ktoś, kogo żywo intere-
sują te wszystkie rzeczy oraz który chętnie dąży do zbierania 
informacji na ich temat. A także ochoczo dzieli się tą wiedzą, 
niekiedy nawet wbrew woli słuchaczy.

Można domniemywać, iż humanizm jest to zawsze okre-
ślony pogląd na świat, względnie coś, co zawiera określony 
pogląd na świat. Jak określony – o tym za chwilę. W każdym 
razie jest to pewien pogląd na świat i nie jest ważne, czy zo-
stanie on dobitnie i tematycznie sformułowany, czy będzie 
tylko wyrażony w wywodach dotyczących czegoś innego niż 
humanizm, czy też jest jedynie żywiony w sercu i myśli. Waż-
ne, że jest zawarty w jakimś poglądzie na świat, czyli obrazie 
świata, za którym stoi określona hierarchia wartości.

Można powiedzieć, że wyraz „humanistyczny” charak-
teryzuje zawsze określony typ zainteresowań. Humanizm za-
tem jest to pewien rodzaj zainteresowania. Jakiego? Najpierw 
wyjaśnijmy, co to w ogóle jest zainteresowanie. Zaintereso-
wanie jest to pewien stan psychiczny, tudzież dyspozycja, 
która sprawia, że osoba zainteresowana pewnymi rzeczami 
kieruje swoją uwagę raczej właśnie na te rzeczy niż na coś in-
nego. Jasiu, który jest bardziej zainteresowany lekcjami biolo-
gii niż historii, będzie miał większą uwagę na lekcjach biologii 
niż historii. W humanizmie istotna jest właśnie chęć dowia-
dywania się czegoś, mianowicie dowiadywania się czegoś na 

temat człowieka i jego spraw. Dlatego wydaje się, 
że koniecznym warunkiem bycia humani-

zmem jest przynajmniej minimalna wie-
dza humanistyczna. Niemniej, nie jest to 
warunek wystarczający, ponieważ hu-
manizm nie stanowi ogółu wiadomości 
na tematy ogólnoludzkie, kulturowe 
i społeczne. Słowo „humanista” może 
znaczyć osobę wyznającą humanizm 
lub kogoś, kto trudni się humanistyką, 
ale odróżniajmy „humanizm” od „hu-
manistyki”.

Humanizm jest to więc pogląd 
na świat (względnie: coś, co zawiera 
pogląd na świat), który wyraża zain-
teresowanie człowiekiem i sprawami 
ludzkimi. Powodów zainteresowań 

jest wiele, ale najogólniej można wyrazić 
je następująco: człowiek posiada pewną 
określoną wartość, a sprawy ludzkie mają 
ważność.

Aby pogląd miał charakter humani-
styczny, nie musi ograniczać się wyłącz-
nie do człowieka i spraw ludzkich. Wy-
starczy, aby ten pogląd interesował się 
człowiekiem i jego sprawami, nie musi in-

teresować się wyłącznie nimi. Ale od któ-
rego momentu coś staje się humanistyczne? 

Jeśli w 500-stronicowej książce tylko 1 strona 

jest poświęcona psychologii, to czy jest to książka psycholo-
giczna? Raczej nie. A od ilu stron książka nabiera charakte-
ru psychologicznego? Nie wiadomo. Podobnie jest z huma-
nizmem. Niepodobna powiedzieć, jak bardzo dany pogląd 
ma interesować się sprawami ludzkimi, aby było można go 
zasadnie określić jako humanistyczny. Granice są rozmyte, 
dlatego darujmy sobie dzielenie ostrymi pojęciami światopo-
glądów na humanistyczne i pozostałe, ponieważ będziemy 
ciąć powietrze.

Niemniej są skrajności, które rozpoznajemy bez trudu. 
Antyhumanistą nazwalibyśmy kogoś, kto sprawami ludzki-
mi się nie zajmuje, bo uważa je za mało wartościowe i mało 
ważne. Antyhumanista jest niechętny poruszaniu spraw ludz-
kich oraz rzeczywiście mało lub wcale się tymi sprawami nie 
zajmuje. Wyraz „antyhumanistyczny” bywa często używany 
jako epitet do okładania przeciwników światopoglądowych. 
My jesteśmy fajni, dobrzy, humanistyczni, a tamci są źli, 
okrutni, wrodzy człowiekowi i nieludzcy – jednym słowem, 
ci drudzy są antyhumanistyczni. Przykładowo, przedstawi-
ciele tzw. „humanizmu socjalistycznego” określali mianem 
antyhumanizmu doktryny religijne, ponieważ według nich 
religia to opium dla ludu. Są również ahumaniści, w których 
obrazie świata nie ma śladu człowieka i zajmowania się jego 
sprawami. Ale ta nieobecność bynajmniej nie oznacza znie-
chęcenia ani uznania tematyki humanistycznej za trywialną. 
Po prostu się o niej milczy. A milczenie i przemilczanie nie są 
tym samym.

Żeby lepiej zrozumieć kim jest humanista, warto wspo-
mnieć kim humanista nie jest. Wbrew obiegowemu przeko-
naniu, humanistą nie jest ktoś, kto jest słaby z matematyki 
i fizyki. To nie jest żaden system naczyń połączonych, że 
brak wiedzy w jednej dyscyplinie automatycznie przekłada 
się na wiedzę w drugiej. Alternatywa „albo jesteś przyrodni-
kiem, albo humanistą”, jest fałszywa, bo można być bęcwa-
łem w obu dziedzinach. Humanistą nie jest również ktoś, kto 
„kocha człowieka” – w sensie człowieka w ogóle (ludzkość) 
i w sensie kochania każdego człowieka jako przedstawicie-
la gatunku ludzkiego. Taka miłość bowiem może być ślepa 
i bezrozumna, może wynikać z jakiś impulsów i predyspo-
zycji. Wolno kochać ślepo i bezrozumnie, także „człowie-
ka w ogóle”. Ale taka miłość nie stanowi żadnego poglądu, 
a tym samym nie może być humanizmem. Humanizmem nie 
jest również posiadanie jakiegoś obrazu natury ludzkiej. Jakiś 
obraz natury ludzkiej może posiadać w zasadzie każdy, za-
równo humanista, jak i antyhumanista.

Czy humanizmem jest pogląd, który przyznaje człowie-
kowi godność? Ludzie odmawiający człowiekowi godności 
raczej nie mają humanistycznych przekonań, ale wydaje się, 
że samo przekonanie o przysługiwaniu ludziom godności to 
trochę za mało, aby określić kogoś humanistą. Inną rzeczą 
jest, jak się tą godność rozumie: czy jako szczególnie dostojne 
i centralne miejsce w całym kosmosie i wartość stąd płynącą, 
czy jako zbiór przyrodzonych praw i powinności.

Humanizm to pewien pogląd na świat, ale czy jest to 
pogląd zawsze optymistyczny, żywiący wiarę w człowieka 
i jego potencjał? Niekoniecznie. Wielu humanistów było pe-
symistycznie nastawionych względem człowieka, jego kon-
dycji i osiągnięć dziejowych. Weźmy jako przykład Henryka 
Elzenberga. Ten wielki humanista twierdził, że każdy czło-
wiek posiada godność, a jednocześnie twierdził, że ludzie 
jako tacy na ogół są mało warci. Godnością człowieka jest być 
sługą wartości, a człowiek z natury jest zainteresowany tylko 
sobą, dlatego sługą wartości być nie chce – i stąd ujemna oce-
na człowieka jako takiego. Wniosek: oddzielajmy 
kwestię humanizmu od optymistycznych i pesy-
mistycznych ocen ludzkości.

o humanizmie
słowa „humanizm” i „humanista” są wieloznaczne. Ponadto, wyrazy te bywają bardzo różnie oceniane. 
Jedni używają je w kategoriach superlatywnych, a inni – jako obraźliwy epitet. nie dziwi zatem, że gdyby 
się tak dobrze zastanowić nad tym, czym jest humanizm, odpowiedź łatwo nie przychodzi. spróbujmy 
zatem dowiedzieć się czym on właściwie jest.

i huManizMach
z dedykacją dla Pana 

marcina Fankanowskiego
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Powiedziano wcześniej, że humanizm jest to pewne zain-
teresowanie człowiekiem i sprawami ludzkimi. Jednak wyda-
je się, że nie każde zainteresowanie człowiekiem ma charakter 
humanistyczny, czego przykładem jest antropologia fizyczna. 
Jest to nauka badająca cechy fizjologiczne i anatomiczne ro-
dzaju ludzkiego, a w szczególności zmiany, jakim podlegał 
w czasie. Jak nazwa wskazuje, jest to nauka o człowieku, ale 
specjalnie nie ma humanistycznego charakteru. Dlaczego? 
Zastanówmy się nad tym.

Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, weźmy pod 
uwagę dwie książki: Myśli Blaise’a Pascala oraz Poza wolno-
ścią i godnością Burrhusa Frederica Skinnera. W §§ 257, 263 
i 264 Myśli (wg układu Jacquesa Chevaliera) czytamy: „Myśl 
stanowi wielkość człowieka. […] Cała godność człowieka 
jest w myśli. Ale co jest ta myśl? Jakaż jest głupia! Myśl tedy 
jest rzeczą cudowną i niezrównaną przez swą naturę. Mu-
siała mieć osobliwe błędy, aby stać się godną wzgardy; ale 
też ma takie, że nie ma nic pocieszniejszego. Jakaż jest wielka 
przez swą naturę! Jakaż niska przez swoje błędy! Człowiek 
jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną my-
ślącą. Nie potrzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go 
zmiażdżyć: mgła, kropla wody wystarczą, aby go zabić. Ale 
gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak 
czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, 
że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim. 
Wszechświat nie wie nic o tym. Cała nasza godność spoczywa 
tedy w myśli” (przekład Tadeusza Żeleńskiego-Boya). Jest to 
humanistyczne? Jest. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę 
uwagi Pascala dotyczące nędzy ludzkiej i małości człowieka. 
A czy Skinner był humanistą? Wydaje się, że nie był. Dał temu 
wyraz w pracy Poza wolnością i godnością, w której proponował 
stworzenie lepszego społeczeństwa poprzez rezygnację z za-
bobonnego przekonania o tym, że człowiek autonomicznie 
kieruje swoim zachowaniem. Nie nasza osobowość stanowi 
o przyczynach naszego zachowania, lecz tylko otoczenie. 
Wolnej woli nie ma.

Co jest takiego w Myślach Pascala, czego nie ma w Poza 
wolnością i godnością Skinnera? Co świadczy o tym, że pierw-
szy był humanistą, drugi zaś nie? Na pewno nie można 
powiedzieć, że pierwszemu zależało na dobru człowieka, 
drugiemu zaś nie – w końcu Skinner miał szereg propozycji 
naprawy społeczeństwa. Wydaje się, że różnica tkwi w czymś 
zupełnie innym. Pascal wyodrębniał człowieka spośród resz-
ty stworzenia. Człowiek jest istotą wyróżniającą się na tle 
innych istot. U Skinnera tego nie ma. Człowiek był dla nie-
go istotą całkowicie zdeterminowaną w swym zachowaniu 
przez otoczenie, a w swych najistotniejszych cechach w ni-
czym się nie różni od innych zwierząt. Dość wspomnieć, że 
Skinner badał tworzenie się „zabobonów” (czyli „zależności 
magicznych”) u gołębi. Człowiekiem rządzą te same prawa, 

co innymi organizmami, a człowiek jest tylko bardziej zawi-
łym mechanizmem.

Okoliczność ta unaocznia, że istnieje pewien warunek, 
który musi być spełniony, aby pogląd miał charakter huma-
nistyczny. Warunek ten można sformułować następująco: 
tylko poglądy, w których istota ludzka i świat ludzki stano-
wią coś znacząco odrębnego od reszty uniwersum mogą być 
humanistyczne. A zatem humanizm to pogląd na świat, który 
wyraża zainteresowanie człowiekiem i jego sprawami oraz 
który przyjmuje, iż człowiek i sprawy ludzkie są znacząco 
i jakościowo odrębne od reszty świata. Na tej podstawie wi-
dać, dlaczego antropologia fizyczna wydaje się mało humani-
styczna. Można bowiem doskonale badać zawiłości anatomii 
ciała ludzkiego bez przekonania, iż istota ludzka radykalnie 
wyodrębnia się na tle innych istot żywych.

Według niemieckiego filozofa Maxa Schelera pojęcie 
człowieka można rozumieć dwojako. Z jednej strony, moż-
na rozumieć człowieka jako czysto przyrodniczą istotę. Tak 
ujmowany człowiek stanowi pewien rodzaj zwierzęcia. 
I nawet jeśli uzna się istotę ludzką za szczytowe osiągnięcie 
odbywającej się w przyrodzie ewolucji, człowiek pozostaje 
elementem przyrody, tak samo jak szczyt górski pozostaje 
częścią góry. I nie jest w swej naturze niczym innym, jak isto-
tą przyrodniczą. W tym kontekście zakres pojęcia „człowiek” 
całkowicie mieści się w obrębie zakresu pojęcia „zwierzę”. 
Natomiast w kontekście istotowego pojęcia człowieka treść 
pojęcia „zwierzę” przeciwstawia się treści pojęcia „zwierzę”: 
człowiek nie jest zwierzęciem, jest czymś radykalnie innym, 
a człowiek i jego świat pod istotowymi względami różni się 
od tego wszystkiego, co jest dziełem przyrody i czysto na-
turalnych sił. Okoliczność, że człowiek ma kiszki i podlega 
wszystkim prawom biologii, nie zmienia faktu, iż człowiek 
i jego świat są czymś swoistym, co nie da się całkowicie spro-
wadzić do prawidłowości przyrodniczych. Bynajmniej nie su-
geruje się tu, że człowiek i jego świat stanowią coś absolutnie 
swoistego i że w świecie zwierząt nie ma zjawisk, które były-
by podobne do fenomenów charakterystycznych dla człowie-
ka (np. komunikacja zwierząt a ludzka mowa). Sugerowanie 
czegoś przeciwnego byłoby zabobonem (zob. hasło „huma-
nizm” w Stu zabobonach Józefa Marii Bocheńskiego).

Popularny jest podział humanizmów na humanizm ate-
istyczny i chrześcijański. Nie wydaje się on właściwy, ponie-
waż istnieje wiele typów humanizmów, które nie mieszczą się 
w tym podziale: nie jest przecież tak, że albo ktoś jest ateistą, 
albo chrześcijaninem. Czy można zatem dzielić humanizmy 
na ateistyczne i religijne, powiązane z jakimś wyznaniem? 
Jest to lepsze podejście, ale wciąż niedoskonałe. Są prze-
cież agnostycy i koncepcje humanistyczne, które doskonale 
współgrają zarówno z jakimś wyznaniem religijnym, jak i bez 
niego. Inna rzecz, że religijny charakter koncepcji wielu hu-

manistów bywa bardzo nietypowy i zdecydowanie różny od 
„religii” w powszechnym znaczeniu tego słowa.

Wydaje się, że główna linia podziału między rozmaitymi 
humanizmami dotyczy kwestii, czy w obrębie danego po-
glądu na świat człowiek posiada uprzywilejowaną, central-
ną pozycję, czy jego pozycja taka nie jest. Innymi słowy: nie 
pytajmy, czy dany humanizm jest ateistyczny czy religijny, 
ale pytajmy, czy człowiek stanowi najważniejszy i centralny 
element danego obrazu świata, czy też nie. Humanizm an-
tropocentryczny to humanizm, w którym człowiek zajmuje 
najważniejszą pozycję. „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”, 
jak mawiał Protagoras z Abdery. Humanizm nieantropocen-
tryczny to humanizm, który centralną pozycję przypisuje nie 
człowiekowi, lecz czemuś innemu. Humanizm nieantropo-
centryczny przypisuje istocie ludzkiej wielkie znaczenie (bez 
tego nie byłby humanizmem) ale większe, największe zna-
czenie przypisuje czemuś innemu, np. Bogu, wartościom lub 
kulturze.

Warto zauważyć, że humanizmami o charakterze antro-
pocentrycznym zazwyczaj są koncepcje, które mają – z grub-
sza – naturalistyczny obraz świata. W takich koncepcjach naj-
ważniejszą kwestią jest zachowanie życia i zaspokajanie jego 
potrzeb. Nic dziwnego, że tam, gdzie stawia się na szczycie 
hierarchii wartości samozachowanie, człowiek jest usytuowa-
ny w centrum obrazu świata. Stąd humanizmy antropocen-
tryczne często zajmują w etyce stanowisko utylitarystyczne.

Inaczej jest w koncepcjach nieantropocentrycznych. Wią-
żą się one na ogół z koncepcjami nie nienaturalistycznymi 
oraz są przeciwne etyce utylitarystycznej, ponieważ są war-
tości wyższe od związanych z pożytkiem, szczęściem i przy-
jemnością. W koncepcjach nieantropocentrycznych wartością 
naczelną jest coś innego niż człowiek, a wszystkie koncepcje 
nieantropocentryczne głoszą wspólnym głosem, iż są rzeczy 
wyższe od człowieka. Polski filozof Andrzej Nowicki pisał, 
że kultura jest rzeczą wyższą od człowieka, a największym 
i najważniejszym zadaniem człowieka jest tworzyć kulturę. 
Inny polski filozof, Henryk Elzenberg, głosił, że człowiek 
powinien być sługą wartości, bo tylko wtedy jego życie ma 
sens. Niemiecki filozof Hegel pisał wprost, że traktowanie 
człowieka jako coś najwyższego jest oznaką braku szacunku 
dla człowieka, albowiem człowiekowi jako takiemu należy 
się szacunek właśnie jako słudze wyższych i większych od 
niego sił. Podobne wątki są bardzo wyraźne w humanizmach 
chrześcijańskich, na gruncie których człowiek jest stworzony 
na obraz i podobieństwo Boże i to Bóg jest Dobrem samym, 
a nie zepsuty człowiek, który potrzebuje zbawienia. Modli-
twa Pańska głosi „bądź wola twoja”, a nie „bądź wola moja”. 
A Platon by dodał w kontrze do Protagorasa: „Bóg stanowi 
miarę wszechrzeczy”.

Antoni Płoszczyniec
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warunkiem sine qua non jest słuch muzyczny. Człowiek, który z niejednego instrumentu wydobywał 
dźwięki. Dr marian biliński z instytutu studiów edukacyjnych opowiedział nam o swojej drodze muzycznej, 
o tym, dlaczego chrypa nie przeszkadza w robieniu kariery i co sprawia mu radość w roli pedagoga.

Gdzie Pan zdobywał swoją wiedzę?

Studiowałem w Cieszynie. Najpierw w Katowicach w Akademii Muzycznej, ale się później nie 
udało, więc wylądowałem w Cieszynie.

A przygodę tutaj, z Uniwersytetem Opolskim, kiedy Pan zaczął?

Zaraz po studiach. W 1979 roku przyjechałem do Opola. Razem z żoną dostaliśmy pracę w szkole 
i było nie najgorzej, bo to była duża szkoła na Dambonia, więc pracowałem sporo godzin, można 
było sobie tam zarobić. Później zaproponowano mi posadę nauczyciela muzyki w III Liceum Ogól-
nokształcącym, następnie też w I Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, no i w końcu 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej, czyli późniejszym Uniwersytecie Opolskim. Od tego 
momentu, czyli od 1984 roku, pracuję na uczelni.
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Jak rozpoczęła się pańska przygoda z muzyką?

…Normalnie. Kiedy chodziłem do szkoły wstąpiłem 
do ogniska muzycznego, gdzie uczono gry na pianinie i gi-
tarze. Później, podczas nauki w technikum, ukończyłem 
szkołę muzyczną i, nie kończąc wówczas szkoły średniej, 
poszedłem na studia wychowania muzycznego, na które 
przyjmowano nie na podstawie dyplomu, lecz na podsta-
wie egzaminu. Po studiach szkołę średnią dokończyłem, 
żeby mieć już to takie pełne wykształcenie muzyczne. Na-
stępnie przyjechałem właśnie do Opola.

Pokazywał nam Pan na kursie różne instrumenty. 
Jaki był pierwszy instrument, na którym pan grał?

Równolegle grałem właśnie na pianinie, gitarze, a póź-
niej również na organach kościelnych. Na gitarze w zespo-
łach rockowych, nie-rockowych, przygrywałem do  różnych 
piosenek, później na studiach do poezji śpiewanej. Po ukoń-
czeniu studiów zająłem się również dyrygenturą. Zacząłem 
tutaj na uczelni prowadzić zespół pieśni i tańca, którym 
kierowałem przez dziesięć lat, później chór oraz taką małą 
orkiestrę – nazywała się Sinfonietta Opoliensis. No i wtedy 
zająłem się z kolei dyrygowaniem. Dyrygentura to swego 
rodzaju ukoronowanie.

Pamięta Pan swój pierwszy występ muzyczny? 
Kiedy to było?

To było jeszcze w szkole. Byłem wtedy jeszcze w ogni-
sku muzycznym i graliśmy z koleżanką w różnych duetach. 
Jeżeli chodzi o pierwszy występ, to miał on miejsce podczas 
nauki w technikum, kiedy byłem członkiem zespołu rocko-
wego. Graliśmy na różnych akademiach, dyskotekach, za-
bawach różne… ostre utwory. Takie były wtedy czasy, więc 
fascynowała nas tego rodzaju muzyka.

Miał Pan jakichś muzycznych idoli? Jakieś ulubio-
ne zespoły w tym początkowym okresie?

Na pewno jednym z takich zespołów był zespół The Ani-
mals, którego płytę dostałem. Najgorsze było to, że ta płyta była 
szklana, ebonitowa i nie zawierała pierwszego utworu, gdyż 
była uszczerbiona. Ale oprócz tego działała. Później słuchałem 
Beatlesów, następnie trochę cięższych brzmień, jak Deep Pur-
ple. Z polskich zespołów najbardziej podobał mi się Breakout. 

Czyli Tadeusz Nalepa.

Tak, Tadeusz Nalepa, później Mira Kubasińska. Podo-
bały mi się te bluesowe klimaty. Pamiętam, że fascynowała 
mnie jej „Modlitwa” i inne tego typu utwory. Właściwie one 
wszystkie mi się podobały.

Można powiedzieć, że uczył się Pan muzyki pod 
okiem nauczyciela.

Właściwie to uczyłem się „dwutorowo”. W szkole mu-
zycznej, wiadomo, był nauczyciel, był repertuar, graliśmy 
muzykę klasyczną. Natomiast drugi „tor” był zupełnie nie-
kontrolowany – radio, płyty, adapter, podglądanie muzyków. 
Zawsze fascynowało mnie to, jak grają inni. Człowiek sobie 
na nich patrzył… To były gorsze czasy, bo nie można było 
nakręcić telefonem różnych rzeczy, żeby je podejrzeć, ani nie 
było tabulatur. Pod względem nauki było naprawdę ciężko.

Czy jest granica, która oddziela kogoś, kto nie 
umie grać, od kogoś, kto potrafi grać na instru-
mencie? Czy da się to oddzielić od siebie?

Myślę, że nie. Uważam, że o każdym, kto gra na instru-
mencie, można powiedzieć, że umie grać – tylko zależy, co 
umie. Ja sam nie potrafię zagrać, przykładowo, funky i nie 
znam niektórych technik gry. Nie fascynuje mnie to, nie in-
teresuje w tym momencie, więc mogę powiedzieć, że nie 
umiem tego zagrać. Natomiast chodzi o to, że jak ktoś w ogóle 
nie ma takiego zmysłu muzycznego, to nie umie grać w tym 
szerszym pojęciu: że nie rozumie muzyki, że nie umie znaleźć 
się w zespole, psuje coś. Jeżeli mówimy o technicznym aspek-
cie grania, to polega ona na swego rodzaju świadomości. Jak 
chcę zagrać solówkę i wiem, że tak szybko nie zagram, to 
opracowuję sobie solówkę wolniejszą, żeby była wykonalna. 
Lepiej, żeby była ładna, niż żeby była zabójcza technicznie. To 
kwestia tego, jak kto rozumie pojęcie „umieć grać”.

Nie każdy musi być uniwersalny. Nie każdy musi 
grać od razu jazz, bo może grać rocka. Każdy pre-
feruje inny styl.

Te style wymagają pewnych kwalifikacji, pewnego 
przygotowania. To niekoniecznie musi być szkoła muzycz-

na albo jakieś studia. Trzeba postudiować samemu, najlepiej 
słuchając muzyki. Należy po prostu słuchać dobrych muzy-
ków. Osobiście zawsze fascynuję się dobrą muzyką, obojęt-
nie, czy potrzebuję zrobić jakiś, dajmy na to, utwór chóralny. 
Zawsze lubię wówczas posłuchać jakiegoś mistrza i ocenić, 
czy jest to muzyka, którą sam chciałbym skomponować. 
Oczywiście napiszę ją samemu, ale zawsze jest jakiś wzo-
rzec, w oparciu o który się tworzy. Jest to w muzyce bardzo 
ważne. Bez wzorca nie da się tak naprawdę grać. Nie da się 
nie słuchać muzyki tworzonej przez innych i grać „samemu 
z siebie”. Czasami jest to po prostu prymitywne.

Czy każdy może śpiewać? Wiadomo, każdy sobie 
jakoś tam podśpiewuje, ale czy każdy jest w sta-
nie śpiewać na akceptowalnym poziomie? I czy 
można samodzielnie nauczyć się śpiewać?

Najbardziej podstawowe kryterium to słuch muzyczny. 
Trzeba jednak słyszeć dźwięki. Jeżeli śpiewam jakąś me-
lodię, to musi być to „ta” melodia, a nie jakaś za każdym 
razem inna. Natomiast znowu wracamy do tego, że zależy, 
co chcemy śpiewać. Bułat Okudżawa śpiewał głosem takim 
bardzo chropawym, ale śpiewał piosenki, które do jego gło-
su bardzo pasowały. Podobnie śpiewał trębacz jazzowy…

Louis Armstrong.

Właśnie, przecież on miał taką okropną chrypę… ale 
śpiewał czysto. I to była charakterystyczna cecha jego śpie-
wania. Pod pojęciem „śpiewanie” kryje się bardzo szerokie 
spektrum wykonywania różnych utworów. Inaczej śpiewają 
wokaliści heavy metalowi, strasznie głośno, trzeba mieć do 
tego odpowiednie struny głosowe. Gdyby ktoś nieodpo-
wiednio przygotowany do tego zaczął śpiewać w takim sty-
lu, to po prostu straciłby głos. Inaczej śpiewają muzycy disco 
polo. Dla mnie jest to obcięcie połowy alikwotów (tony skła-
dowe w muzyce – przyp. red.).  Każdy musi wybrać swój 
sposób śpiewania.

Jeżeli przychodzi do pana chóru ktoś, kto nigdy 
nie śpiewał, to potrafi nim pan pokierować tak, 
żeby się tej sztuki nauczył?

Tak, ale pod warunkiem, o którym już mówiliśmy – że 
ma słuch muzyczny. Jeżeli go ma, to wystarczy z taką osobą 
popracować. Jeżeli słuch muzyczny jest, to efekty przycho-
dzą nawet bardzo szybko.

Czy muzyków można w ogóle porównywać na 
zasadzie, który jest lepszy? My z kolegą  na przy-
kład zawsze kłócimy się, czy lepsza jest Nirvana, 
czy Linkin Park.

Ja tak nie porównuję. Dlaczego? Dlatego, że słuchając 
utworu jakiegoś zespołu jestem w stanie zafascynować się 
nim, a drugiego utworu tego samego zespołu mogę po pro-
stu nie trawić. To nie jest tak, że ja akceptuję cały zespół i cały 
jego dorobek muzyczny, ponieważ są takie utwory, które 
uważam po prostu za gnioty, bo są albo niedokończone, 

albo mają jakieś inne mankamenty. Natomiast ten sam wy-
konawca, kompozytor, solista czy zespół może mieć utwory 
genialne. Z tego względu zawsze mogę powiedzieć, że ten 
utwór albo ta płyta jest po prostu genialna, a ten utwór czy 
płytę sobie po prostu odpuszczę, bo posłuchałem raz i po-
dziękuję. Ja w ten sposób muzyków nie porównuję, tym bar-
dziej, jeżeli są to muzycy z różnych nurtów muzycznych. Są 
to rzeczy w zasadzie nie do porównania.

No właśnie, Pan ma chyba najwięcej styczności 
z nurtem muzyki kościelnej, bo gra Pan na orga-
nach.

To zależy w jakim okresie. Kiedy gram z synem, chórem 
czy kwartetem, kiedy jest ciąg koncertów kameralnych, to 
człowiek po prostu się skupia i bierze sobie gitarę, stawia ją 
koło łóżka i więcej ćwiczy. Później natomiast jest taki okres, 
że się to zmienia, bo muszę się skupić na jakimś koncercie 
czy sesji nagraniowej w studio. Wtedy ten punkt ciężkości 
przesuwa się na jakiś inny instrument. Ja czegoś takiego nie 
mam, ale są muzycy jednorodni, którzy grają tylko na jed-
nym instrumencie. Ja mam takie trzy czy cztery dziedziny, 
w których się odnajduję.

Co to za dziedziny? Mógłby je Pan wymienić?

Można powiedzieć, że jestem pianistą, akompaniatorem, 
gitarzystą. Był taki okres, że długo nie grałem na gitarze pod-
czas koncertów, bo zajmowałem się wtedy muzyką chóralną 
i orkiestrową. Grałem na festiwalach muzyki Ignaza Reiman-
na czy Aloisa Tauksa. Byli to kompozytorzy dolnośląscy, któ-
rzy zostali odkryci po latach niebytu w Polsce. Bardzo mnie 
to fascynowało. Wtedy więcej pracowałem z chórem i orkie-
strą. Zawsze podobała mi się również muzyka organowa. 
Lubię grać na organach, szczególnie jak się trafi jakiś dobry, 
porządny instrument, jak na przykład w Gdańsku, w Bardo 
Śląskim, Krzeszowie czy chociażby w Katedrze Opolskiej. 
Wtedy to jest taka radość, bo można zagrać tyle dźwięków, 
jest tyle różnych możliwości. Ale muzyką organową zajmuję 
się od czasu do czasu, niezawodowo.

A jest jakiś instrument, na którym bałby się Pan 
zagrać albo nigdy Pan nie grał?

Nie gram na przykład na instrumentach dętych czy na 
instrumentach stroikowych, są bardzo trudne, gdyż wyma-
gają zupełnie innej techniki grania, zupełnie innego przygo-
towania. Jakoś nigdy nie potrzebowałem umiejętności gra-
nia na nich.

Wspomniał Pan, że gra z synem. Czy ta pasja mu-
zyczna jest zaraźliwa i przenosi się z rodziców na 
dzieci?

Mój syn jest wykształconym muzykiem po akademii 
muzycznej, więc gramy razem na takim dosyć fajnym po-
ziomie i można powiedzieć, że mamy „wzięcie”. To jest taki 
rodzaj muzyki, który daje zarobić, ale chodzi też o przyjem-
ność z grania, czasami w naprawdę porządnych sceneriach.

Czyli może Pan powiedzieć, że przeniósł Pan pa-
sję i talent na syna.

Moje dzieci potrafią grać na instrumentach. Córka już 
w tej chwili nie gra, ale grała na saksofonie, syn gra na 
skrzypcach, altówce i prowadzi swoją własną działalność 
muzyczną. Próbuje swoich sił na przykład w zespołach 
szantowych czy w innych stylach, które niekoniecznie mi się 
podobają, ale to są jego różne poszukiwania muzyczne.

A na przestrzeni lat i po prowadzeniu kursu ogól-
nouczelnianego z gry na gitarze i pianinie zauwa-
żył Pan, że jest jednak dużo więcej studentów 
muzykalnych, którzy mają predyspozycje, czy są 
raczej bardzo przeciętni i nie posiadający słuchu 
muzycznego?

To zależy od grupy. Jest to naprawdę ciekawa sprawa, 
bo czasami trafią się takie grupy, gdzie ta mediana jest na 
wysokim poziomie, a zdarzają się i grupy, gdzie są ludzie 
tacy bardzo początkujący. Ale ta przyjemność nauki czegoś 
nowego jest zawsze taka sama. Zawsze znajdzie się jakiś 
utwór czy melodia, którą człowiek lubi i której da radę się 
nauczyć. Wtedy to jest radość!

Tekst: Jakub Górka, Marek Wiench
Foto: archiwum prywatne

Artykuł pierwotnie ukazał się w: „Gazeta Studencka.  
Magazyn studentów Uniwersytetu Opolskiego”, maj 2018.
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lucyFeR 5
Amerykański serial telewizyjny, łączący wątki kryminalne z elemen-
tami urban fantasy, wyprodukowany przez Jerry Bruckheimer Te-
levision, Vertigo oraz Warner Bros. Television. Serial jest adaptacją 
komiksu pod tym samym tytułem autorstwa Neila Gaimana i Sama 
Kietha, wydawanego przez DC Comics.

Ratched
Serialowy prequel „Lotu nad kukuł-
czym gniazdem”. Mildred Ratched 
zaczyna pracę jako pielęgniarka 
w najlepszym szpitalu psychia-
trycznym. Jednak pod jej wymu-
skanym wizerunkiem tli się mrok.

nieśmieRtelny

NOWOŚĆ  F I L M

Gratka dla fanów serialu „Gomorra”. Ciro zostaje 
postrzelony w klatkę piersiową przez swojego je-
dynego prawdziwego przyjaciela i tonie w ciem-
nych wodach Zatoki Neapolitańskiej.

Fb Studencka Karta Rabatowa

konkursy miła 
atmosfera

cotygodniowy  
harmonogram  

akcji skr

polub nas na FB

NOWOŚĆ ser IaL NOWOŚĆ ser IaL
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„cata disease” to FaktO paryskich katakumbach opowiedział mi 
Sławek. Przy piwie w Południku Zero. 
Spotkaliśmy się, kiedy potrzebował wska-
zówek przed wyjazdem na Spitsbergen. 

W rewanżu opowiedział mi kilka niesamowitych historii 
ze swoich podróży, w tym o nielegalnej eksploracji kata-
kumb w Paryżu – ponad 300 kilometrów podziemnego 
labiryntu pod jednym z najpiękniejszych miast świata. 
Nielegalnej, bo poza zorganizowaną wycieczką do wy-
znaczonej strefy, nie wolno tam wchodzić. To jak zabawa 
w ciuciubabkę z paryską policją. Kości, murale, do tego 
ta niesamowita tajemniczość, ekskluzywność i wyjątko-
wość całego przedsięwzięcia. Nie da się tam tak po pro-
stu pojechać. Trzeba znać kogoś, kto zna kogoś, kto wie, 
gdzie jest aktualnie wejście do katakumb. Cały czas się to 
zmienia. Kiedy tylko policja odkryje jakieś wejście, mo-
mentalnie je zamurowuje lub spawa. Po jakimś czasie po-
jawiają się oni – katafile – i otwierają nowe wejście. I tak 
w kółko. O wszystkim wie zaledwie garstka ludzi. 

Po dwóch latach Sławek rzucił – Jedziemy do Paryża. 
Pakuj się! Parę dni później miałem już listę na wyjazd, któ-
rą skrupulatnie kompletowałem: wodery OP1, worek US 
Army, karimata Bundeswehry, rękawice ochronne itd. 
Z każdym dniem, który zbliżał mnie do katakumb, czu-
łem coraz większą ekscytację, ale i jakiś niepokój, może 
raczej niepewność. To miało być coś zupełnie nowego. 
Wyjście daleko poza strefę komfortu. Perspektywa spę-
dzenia dwóch dni w ciemnych kanałach była czymś tak 
obcym i niewyobrażalnym, że nawet nie wiedziałem, co 
o tym myśleć. To nie wyjazd dla nudziarzy spragnionych 
dreszczyku emocji. Katakumby to coś nie z tego świata. 

Skąd się wzięły paryskie katakumby?
Skąd w ogóle wzięły się pod Paryżem katakumby? Bli-

sko 300 kilometrów tuneli, tworzących ogromny labirynt, 
to ewenement na skalę światową. Niepowtarzalny, nie do 
znalezienia nigdzie indziej. Pierwsze tunele pojawiły się 
w czasach rzymskich, kiedy Paryż był jeszcze Lutecją. Wte-
dy to na obrzeżach miasta wydobywano wapień, z którego 
budowano miasto. Kiedy surowiec się skończył, kopalnie 
zwyczajnie opuszczono i o nich zapomniano. Tymczasem 
miasto stopniowo rozrastało się na terenach ponad szyba-
mi. Problem pojawił się dopiero w XVIII wieku, kiedy na 
powierzchni stawiano coraz więcej wyższych i cięższych 
domów. W 1774 roku zapadł się cały kwartał ulic i wtedy 
przypomniano sobie o katakumbach. Sprawa była poważ-
na, więc powstała specjalna jednostka odpowiedzialna za 
zmapowanie podziemi. Rozpoczął się projekt wzmacnia-
nia katakumb tak, aby utrzymały domy i ulice ponad nimi. 
Przy okazji powstały kolejne korytarze i sale. Kilka lat póź-
niej pod ciężarem ludzkich szczątków zapadł się strop pod 
jednym z budynków cmentarza, gdzie trzymano ludzkie 
kości. Wymyślono, że w katakumbach stworzone zostaną 
ossuaria, do których zrzucone zostaną kości z przepełnio-
nych miejskich cmentarzy. W ten sposób katakumby wy-
pełniły szczątki 6 milionów ludzi żyjących od czasów Me-
rowingów aż po Rewolucję Francuską.

 Katafile. Stowarzyszenie  
nieumarłych arty stów.
Przez wiele lat katakumby były zapomniane. Dopie-

ro w XIX wieku stopniowo pojawiało się tu coraz wię-
cej „odwiedzających”. Powstawały tu nawet bary. Od 
1955 roku dostęp do katakumb bez oficjalnej eskorty – 
ze względów bezpieczeństwa – jest nielegalny. To zwy-
czajny labirynt, a do tego w korytarzach można trafić na 
ostre pręty, resztki kabli, rury, zalane szyby. Jest dużo 
błota, gruzu i panują tu kompletne ciemności. Legalnie 
można odwiedzić tylko oficjalną część Les Catacombes 
de Paris – po zapłaceniu 32 euro można przejść jeden 
z prawie 300 kilometrów korytarzy. Z przewodnikiem, 
po oświetlonych salach, gdzie można zobaczyć sobie ład-
nie poukładane czaszki. Resztę katakumb patroluje spe-
cjalna policja, a pechowych maruderów czeka mandat na 
kilkaset euro. Tajne wejścia rozsiane są po całym Paryżu 
– do katakumb można się dostać kanałami, metrem i nie-
którymi włazami. Niektórzy eksploratorzy potrafią się 
przebierać za ekipę remontową, żeby wejść tu przez właz 
ulokowany na środku wielopasmowej ulicy. Niektórzy 
mają nawet klucze do oficjalnych wejść. Ci ludzie to ka-

tafile. Nielegalnie schodzą do podziemi, zazwyczaj na je-
den dzień lub noc. Fotografują, odkrywają, tworzą mapy, 
potajemnie się spotykają, organizują imprezy, piją, palą 
hasz, nurkują w podziemnych studniach robią niesamo-
wite murale, tworzą nowe sale przy pomocy łopaty lub 
kopią tzw. chatières, czyli bardzo wąskie tunele, przez 
które można się tylko czołgać. To tylko kilka powodów, 
dla których można tu być.

Paryż. Droga na dół.
Paryż przemyka nam za oknami kolejki. W zatłoczo-

nym wagonie siedzimy nad wielką mapą katakumb zna-
lezioną gdzieś w Internecie. Wszyscy mamy oczy jak pię-
ciozłotówki. Jesteśmy już tak blisko! Nic nie jest jednak 
pewne. Od znajomych katafili wiemy, że jest jedno wej-
ście, ale wskazówki są dość enigmatyczne. Tymczasem 
analizujemy mapę podziemi. Wszystko wydaje się pro-
ste – przecież jest mapa – to chyba wiadomo jak iść. Sła-
wek tłumaczy, że owszem, jest mapa, tyle że pod ziemią 
nie ma żadnych punktów orientacyjnych. Jest po prostu 
ciemno. Nie ma budynków, drzew. Są tylko korytarze. 
Chyba to do mnie jeszcze nie przemawia. Dlatego mamy 
mapę i kompas. Bez tego można się tam błąkać nawet kil-
ka dni. Widzę jak chłopaki są coraz bardziej podekscyto-
wani, choć byli tam już wiele razy. Czują już zapach ka-
nałów, jakąś taką dziwną piwniczną stęchliznę i zapach 
wapiennej wody. W małym sklepiku w -nastej dzielnicy 
chłopaki kupują papierosy – Na co dzień nie palę, ale w ka-
takumbach zawsze muszę mieć paczkę gitanesów! W sumie 
mnie to nie dziwi. Mówi to gość, który dla frajdy czołga 
się po paryskich kanałach.

W wyznaczonym miejscu dyskretnie węszymy. 
W sumie wyglądamy jak nieudolni złodzieje próbujący 
ukraść samochód albo włamać się do jakiegoś sklepu. 
Kiedy gramolimy się przez jakiś mur, podbiega do nas 
podekscytowany nastolatek, który przechodził ze swo-
im dziadkiem. Na migi pokazuje, że wie, dokąd idzie-
my – utwierdza nas w przekonaniu, że dobrze trafili-
śmy i mówi łamaną francuszczyzno-angielszczyzną, że 
przejście na tamtą stronę jest tam i po prawej. Czyli też 
tam łazi... To jak jakieś tajne stowarzyszenie. Ludzie, ży-
jący tutaj, są częścią tamtego świata. Świata podziemi. Są 
wszędzie – w sklepie, za kierownicą autobusu, w szkole. 
Może to coś jak Fight Club?

Przeskakujemy płot, potem są jakieś schody i lądu-
jemy gdzieś przy opuszczonych torach starej kolejki La 
Petite Ceinture. Musimy uważać na ochro-
nę kolei, która kręci się po okolicy. Idziemy 
wzdłuż ścian pokrytych muralami, mijamy 

PaRyskie
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ludzi, którzy w spokoju siedzą sobie i malują kolejne 
graffiti. Chodzimy przy ścianach szukając zejścia na dół. 
W którymś z tuneli nareszcie go znajdujemy! Niepozorna 
mała dziura w ścianie, której bym nawet nie zauważył. 
Chłopaki przytykają nosy do dziury i z podnieceniem 
krzyczą – To tu! A więc, zaczyna się! Jeszcze tylko chwi-
la, jeden gitanes i siup! Wszystko zapakowane, czołówki 
na głowach, rękawice na rękach. Gramolimy się przez 
małą dziurę, czołgam się, potem idę w kucki, w końcu na 
kolanach. Miękkie błoto ma konsystencję kremu, potem 
woda po kostki i znowu błoto. Pod kolanami czuję twar-
dą powierzchnię kamienia i małe otoczaki wrzynające się 
bezlitośnie w nogi. Wtedy dochodzi do mnie, że komfor-
towo to raczej nie będzie. Przez pierw-
sze kilkanaście metrów nie da się nawet 
wyprostować. Woda okazuje się sięgać 
po kostki, od razu trzeba zakładać wode-
ry. Brodząc w błocie. Wszystko zaczyna 
być upaćkane, ale sprawia mi to dziwną 
przyjemność.

Weekend pod Paryżem.
I ten zapach! To gęste powietrze do-

okoła, zapach piwnicy, wilgotnej wapien-
nej skały, mokrego piasku. Zapach ciemności i zapomnie-
nia. Zapach, którego nie uświadczysz na górze. Jest jak 
perfumy, pomieszane nuty różnych miejsc, ale tworzący 
coś zupełnie innego, nowego. Zapach tego drugiego Pa-
ryża. Kiedy docieramy do głównego korytarza możemy 
się nieco rozprostować. Przysiadamy. Chłopaki gaszą 
światło i wszyscy milkniemy. Czuję się jak w jakimś in-
nym świecie. Ciemność całkowita, onieśmielająca, obez-
władniająca. Nie wiem nawet czy mam oczy otwarte czy 
zamknięte. I cisza. Czuję jakby oplatała mnie gęsta cisza. 
Owijała miękkim całunem, obejmowała i tłumiła wszyst-
ko dookoła. Pierwszy raz nie słyszę nic. Co chwila tylko 
rozdziera ją cichy oddech któregoś z nas lub metaliczny 
dźwięk kropli kapiących gdzieś z mokrego sklepienia. 
Cały czas czuję się nieswojo z tym zupełnie nowym uczu-
ciem. Czymś, czego nigdy w życiu – życiu na powierzchni 
– nie zaznałem. Zupełnie nie wiem, jak się zachować.

Ruszamy główną aleją, pomiędzy wilgotnymi ściana-
mi pomazanymi sprejem. Wygląda to jak jak jakiś brud-
ny squat, tyle że nie ma tu aż tylu śmieci. Katafile bardzo 
dbają o to, aby na dole nie było syfu. Oczywiście zdarzają 
się i tacy, którzy śmiecą, ale to margines. Największym 
wyzwaniem jest jednak błoto. Brodzi się w nim przez 
większość czasu. Już po chwili człowiek jest umorusany 
od stóp do głów. Zresztą co z tego – i tak jest ciemno, nic 
nie widać i nie ma nikogo, kto mógłby nas zobaczyć. 

Mijamy miejski rower, który ktoś zaciągnął z góry 
i tutaj porzucił. Przyjął się i staje się częścią tego miejsca. 
Powoli zaczyna obrastać błotno-wapiennym nalotem 
i zamienia się w dziwaczną rzeźbę. Na ścianach przymo-
cowane są tabliczki z nazwami ulic, które są kilkanaście 
metrów nad nami. Niestety, nie ułatwia to nawigacji i cały 
czas chodzimy z kompasem i mapą. Widzę, że chłopaki 
się rozgrzewają jeżeli chodzi o orientację. Dobrze że znaj-
dujemy się w najłatwiejszej, południowej części katakumb. 

Pokoik pod ziemią.
Odbijamy z głównej alei i ruszamy małymi, niskimi 

korytarzami w kierunku Salle du Belier. To pierwsza sala, 

do której docieramy w katakumbach. Jedna z wielu, ja-
kie katafile zrobili własnymi rękami. Wykute w ścianach 
półki, stoły i miejsca do leżenia. Do tego rzeźby. Prze-
dziwne, makabryczne, przerażające i zachwycające zara-
zem. Od samego patrzenia przechodzi dreszcz. Z mroku 
wyłaniają się twarze wykrzywione w grymasach, głowy 
kozłów, muszle, jakieś dziwaczne stwory. Rozsiadamy 
się pomiędzy nimi i delektujemy rzeźbą kobiety wyko-
naną z mistrzowską precyzją – z każdym najmniejszym 
anatomicznym detalem. Dookoła porozrzucane są różne 
dziwaczne przedmioty – ludzkie kości, zabawkowe sa-
molociki, jakieś maskotki, lalki. Gasimy światło i znowu 
dajemy się otulić całkowitej ciemności, tej gęstej, lepkiej 

ciszy. Czuję, jaką radochę sprawia to chłopakom. Zaczy-
nam rozumieć, co jest w tych kanałach. To coś, na co cze-
ka się z niecierpliwością. Dla nich to święto. Rytuał. Tak 
bardzo się cieszę, że pozwolili mi być jego częścią. To tak, 
jakby ktoś zaprosił mnie do swojego domu, uchylił rąbka 
swojego życia. Katakumby to jakaś sfera intymna.

Pierwsze kości.
Ruszamy dalej korytarzami. Coraz częściej pojawiają 

się osuwiska, pęknięcia i zawalone korytarze. Wygląda to 
trochę przerażająco, ale pocieszam się, że nic się przecież 
nie stanie. Większość bocznych korytarzy jest odcięta. 
Widać, że katafile kopią, drążą, próbują odkrywać i prze-
bijać się do innych komnat. W końcu docieramy do Le 
Viandox, ossuarium, do którego 250 lat temu zrzucano 
kości z cmentarzy całego Paryża. Szczątki ludzkie walają 
się po podłodze jak gałęzie w lesie. Muszę uważać, żeby 
po nich nie deptać. Czasami się nie da. Kiedy zahaczam 
o nie butem, rozlega się przerażający, pusty dźwięk. Ni 
to chrzęst, ni to tępy odgłos bambusowych dzwonków 
na wietrze. Dociera do mnie, że to mój pierwszy kon-
takt ze szczątkami ludzkimi. Zaskakująco, nie robi to na 
mnie wrażenia, bo jest ich tyle, że trudno o jakiś strach. 
Przez tą ogromną ilość i wszechobecność momentalnie 
powszednieją, jakby były odczłowieczone, jakby był to 
normalny element wystroju tego miejsca. Jak jakieś bam-
betle w piwnicy czy książki w bibliotece. Tyle że to nie 
weki, a zmurszałe kości piszczelowe, strzałkowe, kawał-
ki miednic i czaszek mieszkańców Paryża. Anonimowe, 
niekompletne, zniszczone. Odruchowo wykrztuszam 
z siebie pardon – przepraszam ich za naruszenie ich spo-
koju, mimo że 250 lat temu ktoś i tak ich wykopał z gro-
bu i zrzucił tu ich szczątki jak jakieś śmieci. Na wszelki 
wypadek mówię po francusku. W razie jakby Śmierć nie 
rozumiała po polsku.

Świat wewnętrzny.
Ruszamy na północ główną arterią katakumb, Ave-

nue du General Leclerc. Wilgotne ściany są pokryte bo-

homazami. Miejsce wygląda na zdemolowane. Pewnie 
każda grupa katafili oznacza swoje terytorium, szlaki, 
trasy – to znaki, których nie potrafimy odczytać, język lu-
dzi katakumb. Odbijamy w kolejną plątaninę korytarzy. 
Cisza, którą dotąd rozrywają tylko nasze buty pluska-
jące o wodę i chlupot błota, nagle zostaje brutalnie za-
głuszona. Gdzieś z daleka słychać przytłumione odgłosy 
miasta. Przechodzimy obok studni kanału. Kilkanaście 
metrów nad nami, w oddali, widać światło dzienne. Coś 
czego nie widzieliśmy od dawna. Słychać odgłosy mia-
sta – szum, samochody, kroki ludzi na metalowej klapie 
kanału, nawet głosy ludzi. Z perspektywy katakumb 
to zupełnie obcy świat. W tej chwili nie nasz. Wracamy 

w mrok podziemi Paryża. 
Przewodnicy prowadzą mnie do zna-

jomych miejsc. Wchodzimy do Salle du 
Chateau – komnaty z zamkiem wyrzeź-
bionym z wapienia. Wygląda jak gigan-
tyczny zamek z piasku, w który powtyka-
ne są różne makabryczne zabawki. Jakiś 
ubrudzony pingwin-maskotka, figurka He
-Mana. Dookoła pełno miniaturowych fi-
gurek – od bohaterów filmów z Królikiem 
Bugsem aż po buddyjskich mnichów. 

Zostawiamy worki i zwiedzamy kolejne sale. Salle des 
Fleurs to komnata, w której dla zabawy katafile zrobili 
ogród z plastikowych kwiatów. Jest też konewka, moż-
na się więc bawić w podlewanie. Każda kolejna komnata 
jest coraz bardziej groteskowa. Maskotki, które normal-
nie są czymś niewinnym, tutaj – w ciemnym labiryncie 
– zamieniają się w laleczki Chucky. Nawet Kłapouchy 
z „Kubusia Puchatka”, pochylony nad sflaczałą sex-lalką 
na starym popalonym materacu, jakoś przestaje być tym 
samym gnuśnym osiołkiem. Sztuka przez duże S. Powie-
dzieć, że tu jest dziwnie, to nic nie powiedzieć. Komplet-
na abstrakcja. Na granicy jakiejś dziwnej sztuki, ale też 
obleśności i perwersji wisielczo-pijackiego humoru.

La Plage. Królestwo katafilów.
Z nieco zapomnianych i mniej uczęszczanych połu-

dniowych obrzeży katakumb wkraczamy do królestwa 
katafilów. Na ścianach pojawia się coraz więcej murali, na 
ziemi coraz więcej śladów po imprezach – niedopałków, 
puszek po piwie, butelek po winie i śmieci. Długie, pro-
ste korytarze zastępuje tu labirynt połączonych ze sobą 
komnat. Docieramy do La Plage – głównej imprezowni 
paryskich katakumb. To chyba największe pomieszcze-
nie w podziemiach. Poprzecinane ścianami i kolumnami 
udaje jeden wielki labirynt. Jedyny sposób na orientację 
to zapamiętywanie coraz bardziej surrealistycznych mu-
rali. Nikogo tu jeszcze nie ma. Moi przewodnicy mówią, 
że to dziwne, bo tu zawsze jest dużo ludzi i w sumie po-
winni się już zbierać, bo jest prawie 20:00. Przez to, że je-
steśmy pod ziemią kompletnie straciłem poczucie czasu. 
Bo i co miałoby mi przypominać o lecących godzinach? 
Światło, którego nie ma? Rytm życia, który tutaj nie ist-
nieje? W katakumbach Paryża nie ma przecież życia. Tu-
taj czas nie leci.

Rozsiadamy się przy „barku” pod muralową swo-
bodną interpretacją „Wielkiej fali w Kanagawie” Kat-
sushika Hokusai. Chłopaki odpalają kolej-
nego gitanesa, bierzemy po łyku słodkiej, 
palącej nalewki i chłoniemy zatęchłą, gęstą 28
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przestrzeń. Gasimy czołówki. Znowu ta wszechogarnia-
jąca ciemność, którą przecina jedynie żar papierosów. 
Dym miesza się z gęstym wilgotnym powietrzem kata-
kumb. I ta cisza. Słychać tylko delikatny szelest spalane-
go tytoniu, trzask stawów i nalewkę spływającą w dół 
przełyku. Siedzimy tak po prostu milcząc. Mijają minuty. 
Albo i nie. Nie wiem, trudno mi nawet liczyć. Zresztą, 
czas się tu nie liczy. Jesteśmy poza czasem, poza prze-
strzenią. W kompletnej ciemności, kompletnej ciszy. Ta-
kiej, która aż rozrywa uszy. Tak nienaturalnej, że zmysły 
zaczynają wariować. Chwilami ogarnia mnie coś w ro-
dzaju paniki. To to coś nieznanego – bodźce, których do-
tąd nie zaznałem, o których istnieniu nie miałem nawet 
pojęcia. To jakieś piękno, którego nie widać, a które tyl-
ko się czuje. Odcięcie od wszystkiego i wszystkich. Nie-
byt, nie-czas. Jest tak ciemno i tak cicho, że czuję jakbym 
w ogóle nie miał ciała. Jakbym się rozpływał w przestrze-
ni. Tak właśnie wyobrażałem sobie czystą duchowość. 

Kino w podziemiach.
W końcu zapalamy czołówki i kręcimy się po labi-

ryncie. Zachwycam się kolejnymi muralami. Zaskakuje 
mnie ich ulotność. Ze względu na wysoką wilgotność 
farba nigdy nie schnie, wystarczy więc dotknąć ściany, 
aby rozmazać malowidło. To nadaje im jeszcze większej 
wartości. Ta ich przemijalność. Chłopaki mówią, że więk-
szości murali nie było tu 4 lata temu, kiedy byli tu ostat-
nim razem. Były inne. I tak już tu jest. Szukamy przejścia 
do sąsiednich komnat. Sławek rzuca – to wszystko labirynt, 
trudno znaleźć jakąkolwiek drogę. Kiedy pytam, czy wiedzą, 
jak się poruszać, kręci głową – w końcu przecież musimy 
znaleźć wyjście. Po jakimś czasie w końcu znajdujemy 
drogę do La Cellier. Przeciskamy się przez ciasny szyb 

i wychodzimy w... sali kinowej. To tu w 2004 roku policja 
odkryła pełnowartościowy sprzęt kinowy. Katafile urzą-
dzili tu sobie kino. Murale dookoła przypominają zresztą 
plakaty filmowe: Edward Nożycoręki, Człowiek z blizną, 
James Bond, Leon Zawodowiec. Abstrakcja i piękno! 

Przeciskamy się przez kolejną dziurę w ścianie i ru-
szamy dalej korytarzami. Sławek dłuższy czas w ciszy stu-
diuje mapę, składa ją, chowa do kieszeni, po czym mówi, 
żeby zgasić czołówki. Idziemy po ciemku – rzuca i wyłącza 
światło. Czuję, jak uginają się pode mną nogi, ale robię to 
samo. Kompletna ciemność, dotyk zimnej, mokrej ściany, 
na przemian mlaskanie gęstego błota i krystaliczny plusk 
wody pod stopami. Wyłączamy wzrok i skupiamy się na 
dotyku. Od tej pory to ściany nas prowadzą. Chłopaki 
puszczają muzykę z telefonu, która brutalnie rozdziera 
ciszę i ciemność. Na początku bolą mnie uszy, ale szybko 
wczuwam się w klimat. Na przemian lecą abstrakcyjne 
kawałki Robodromu i Maleńczuk śpiewający „Żniwną 
dziewczynę” Młynarskiego. Sławek prowadzi nas z za-
mkniętymi oczami wodząc ręką po wilgotnych ścianach 
korytarzy. 

Wyschłe kości, słuchajcie słów Pana.
Mój przewodnik w końcu zatrzymuje się. Dotarliśmy 

do skrzyżowania, przy którym leży kamienna tablica z ła-
cińskimi napisami. Co jest na niej napisane? Przeczytaj pro-
szę – instruuje mnie. Kieruję czołówkę na tablicę i zaczy-
nam czytać Ossa arida audite verbum domini... – głos mi się 
łamie i przechodzą mnie ciarki. Milknę na chwilę, a ura-
dowany Sławek rzuca – Jesteśmy! Otwiera oczy, przejeż-
dża po tablicy ręką i zaczyna czytać od nowa: Ossa arida 
audite verbum Domini, intromittam in vos spiritum et vivetis 
et dabo super vos nervos et succrescere faciam super vos carnes 
et superextendam in vobis cutem et dabo vobis spiritum et vi-
vetis et scietis quia ego Dominus. Powtarza kilka razy, a ja 
z trudem próbuję tłumaczyć z łaciny fragmenty „Księgi 
Ezechiela”: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Chcę was 
otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać 
was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, 
że Ja jestem Pan. Nieustające ciarki przechodzą mnie za 
każdym razem, kiedy słyszę go recytującego fragment 
o suchych kościach powstających z martwych. Jego głos 
rozdziera ciszę jak dzwon. Do nozdrzy poprzez gęste, 
wilgotne powietrze wdziera się ostry dym gitanesów. 
Dookoła nas absolutna ciemność, otchłań, którą przeci-
na tylko blade światło czołówki padające na kamienną 
tablicę. To jeden z najdziwniejszych i najbardziej emo-
cjonujących momentów w moim życiu.

Zaraz za tablicą ossa arida, trafiamy na komnatę La 
Boutique z psychodelicznymi mozaikami i jakąś absolut-
nie przerażającą maskotką. Miejsce, w którym nikt nigdy 
nie chciałby być sam. Ruszamy korytarzem na zachód. 
Cały czas z zamkniętymi oczami. Szukamy sekretnej 
komnaty, której nie ma na mapie, ale o której wszyscy 
wiedzą. Tam mamy nocować. To dobry pomysł, bo jest 
już grubo po 22:00, a my jesteśmy na nogach od same-
go rana. Trafiamy w końcu na luźno ułożone kamienie. 
Taka dziura w ścianie załatana naprędce niepasującymi 
do siebie kamieniami. Wystarczy kopnąć i sekretny po-
kój staje otworem. Czołgamy się do niewielkiej komnaty 
ze stołem, ławkami do spania. Żyrandole i świecznik są 
zespawane z... łyżek do zupy. Właśnie tak wyobrażałem 
sobie krypty w grobowcach – może z wyjątkiem tych 
łyżek. Rozpalamy świeczki, rozsiadamy się na ka-
miennych ławach i wsłuchujemy w ciszę. Roz-
koszujemy się powietrzem tak gęstym, że 

można je kroić. Kiedy ściągam buty widzę, że moje prze-
moczone skarpety parują. Przez niesamowitą wilgotność 
wszystko dookoła paruje. Jest dość ciepło, a każdy z nas 
jakby wydmuchiwał kłęby dymu. Gadamy, popijamy, aż 
w końcu powoli zasypiamy.

Noc w katakumbach.
Noc jest dziwna. Ciężko spać oddychając tak gęstym 

powietrzem. Budzę się w środku nocy i panikuję. Nie 
wiem, czy mam otwarte, czy zamknięte oczy. Ten dziw-
ny moment, kiedy szeroko rozwieram powieki i wyda-
je się, że jest jeszcze ciemniej niż wtedy, kiedy miałem 
je zamknięte. Pojawiają się dziwne, nieme wizje. Jakieś 
łuny światła, jakby ktoś szedł. Wiem, że nie mogę tego 
widzieć, bo jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu. Kie-
dy udaje mi się usnąć, kilkakrotnie budzi mnie muzyka. 
Widzę światła przez małą dziurę, która oddziela nas od 
korytarza. Głośna muzyka lecąca z boomboxów zbliża 
się. Widzę nogi przemykające korytarzem, owinięte bla-
dymi wstęgami światła. Muzyka szybko cichnie, światła 
zanikają. Po chwili znowu ta straszna ciemność i cisza. 
I tak kilka razy. Czasem ktoś zajrzy, poświeci latarką po 
oczach, wtedy macham i mruczę do oślepiającego świa-
tła Bonsła! – słyszę jakiś mruk w odpowiedzi i błysk zni-
ka. Idą dalej. Nikt się tu nami nie przejmuje. Na szczę-
ście nikt też nie zamierza tu wchodzić i robić imprezy. 
Zajęliśmy dla siebie całą salę. Co za noc. Moja pierwsza 
spędzona w katakumbach.

Les Catacombes de Paris.
Pobudka w katakumbach? Nie ma przecież cyklu 

dobowego, nie ma światła dnia, które by nas naturalnie 
budziło. Zamiast budzika jest Sławek, który ogląda tor-
bę ze śmieciami. Zostawiliśmy ją na ziemi i dobrały się 
do niej szczury. Nie wiem nawet, która godzina i w su-
mie nie ma to znaczenia. W katakumbach przecież czasu 
nikt nie liczy. Tu panuje nieustająca wieczność. Pijemy 
herbatę z parą tak gęstą, że można by ją kroić nożem 
i ruszamy. Pokonujemy setki metrów kolejnych koryta-
rzy. Zakładamy i ściągamy wodery. Brodzimy po kola-
na w wodzie i po kostki w mlaszczącym gliniastym bło-
cie. Momentami mogę nawet chodzić wyprostowany, by 
po chwili zwijać się niemal w kulkę i drobić jak kurczak. 

30
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Teatr Club / Łódź, ul. Moniuszki 4a 
Rezerwacje: 508 508 488

ZapRasZaMy 
w każdy piąTek i soboTę

Oferujemy różnorodne 
smaki hookah, 
pyszne drinki, 
 przyjazną 
atmosferę 
 i odpowiednie 
miejsce 
 do relaksu 
ze znajomymi. 

Serdecznie 
 zapraszamy!

Najlepsza hookah 
tylko w hookah lounge & Bar w Łlodzi! 

Łódź, ul. Traugutta 3, tel. 530 085 468, www.hookah.com.pl, FB: loungebarhookah
*poza samymi napojami

ZaprasZamy

na studencką środę

lody, kawa, gofry, desery, ciasta, koktajle

 ŁÓDŹ: 
ul. Piotrkowska 13/Próchnika 2

 BoskoLodz
 lody_bosko

Dowolna
Kawa za  3 zŁ
do każdego zamówienia*

 ToRUŃ: 
ul. Szeroka 32

 LodyBoskoTorun
 lody_bosko
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Kucając nisko przytrzymuję worek, aby ten nie umazał 
się w błocie. A przynajmniej bardziej niż już jest utytła-
ny. W sumie brud nie jest tu problemem, bo cali jesteśmy 
już brudni. Wszystko smakuje ziemią, we wszystkim 
czuć wapień. Problemem jest wilgoć. Tutaj na dole nic 
nie schnie. Wszystko momentalnie pleśnieje i pokrywa 
się miękką warstwą białej chmurki. Tutaj za wszelką 
cenę trzeba dbać o to, żeby się nie zamoczyć.

Przechodzimy obok zaplombowanego przejścia. Po 
drugiej stronie są oficjalne paryskie katakumby. Za tą 
ścianą zwiedzający płacą 32 euro, żeby się przejść oświe-
tlonymi korytarzami, w których ktoś poukładał tysiące 
czaszek i kości. A my jesteśmy tutaj, po drugiej stronie, 
w brudzie, niewygodach, ciemnościach. Zastanawiam 
się, czy to nie snobizm cieszyć się, że nie idę teraz za 
sznureczkiem głośnych Chińczyków, a jestem tu, gdzie 
mało kto trafia. Może i tak, ale strasznie mnie cieszy, że 
mi się udało znaleźć właśnie po tej stronie. Tam nie moż-
na się rozsiąść w komnacie Salle des Lanternes i zrobić 
kawy. Nie można siedzieć w półmroku i patrzeć jak nad 
kubeczkiem unosi się gęsta para. Jak zapach kawy mie-
sza się z dymem gitanesów i jak razem przedzierają się 
przez zatęchłe powietrze katakumb. Znowu siedzimy, 
milczymy, rozkoszujemy się klimatem podziemi. Tą 
stroną, gdzie delikatne światło świec stopniowo odsłania 
wilgotne mury.

Poziom drugi. Śmierć.
Korytarze robią się coraz ciaśniejsze i coraz bardziej 

mroczne. Jesteśmy pod cmentarzem Montparnasse. Niby 
nic się nie zmienia, ale świadomość, że kilka metrów 
nade mną leżą zakopane zwłoki jakoś dziwnie mnie na-
straja. Zakręcone schody prowadzą w dół. No to schodzi-
my na drugi poziom... – rzuca Sławek. Na dole jest jeszcze 
cieplej i bardziej wilgotno. Zatęchłe wapienne powietrze 
oblepia nasze skulone sylwetki. Korytarze są coraz niższe 
i bardziej kręte. Docieramy do miejsca, gdzie z bocznych 
korytarzy wysypują się kości. Ossuarium pod cmenta-
rzem. Jedno z wielu. Szczątki ludzkie wypełniają szczel-
nie kręte korytarze, leżą jak okiem sięgnąć. Każdy krok 
powoduje ten przerażający pusty dźwięk. Chrzęst wy-
schniętych kości. Odgłos rodem z horroru, tyle że tutaj to 
się dzieje naprawdę.

Chodzimy po ludzkich szczątkach. Staram się ich 
nie dotykać, nie zniszczyć. Nie da się. Każdy najmniej-
szy krok to chrzęst łamanych kawałków miednicy, po-
tylicy, szczęki. Przesuwam piszczele, kości strzałkowe, 
kawałki kręgosłupów. Myślę sobie, że to dobrze, że nie 

ma tu całych czaszek, nie mógłbym 
na nie patrzeć. Znowu, za każdym ra-
zem mówię pardon – jakoś tak z przy-
zwyczajenia. Mimo wszystko staram 
się jakoś uszanować tych zmarłych, 
choć nie wierzę w życie pozagrobowe 
i myślę, że koniec naprawdę oznacza 
koniec. Mimo to obcowanie z tyloma 
szczątkami sprawia, że w coś chyba 
chcemy wierzyć. Chłopaki puszczają 
mnie przodem, do końca ślepej ulicz-
ki. Na miejscu już wiem dlaczego. 
Przede mną stoi tron zrobiony z ludz-
kich kości i czaszek, poprzetykany 
świeczkami. Prezentuje się upiornie, 
szczególnie w czerwonej łunie świec. 
Kompletnie nie mieści mi się w gło-
wie, jak można się tak bawić śmier-
cią – że ktoś dla jaj ułożył sobie tron 
z ludzkich szczątków. W katakum-
bach śmierć jest tak wszechobecna, 
że przestaje być jakimś tabu. Jest tak 
normalna jak to, że oddychamy. Trze-
ba się z nią oswoić, zaprzyjaźnić. Nie 
traktować jej tak serio, przyjąć jako 
naturalną kolej rzeczy. Śmierć to też 
życie.

Drugi poziom katakumb to kosz-
mar. Orientacja tu to wyższa szkoła 
jazdy, a każde rozwidlenie to strach, 
że źle pójdziemy. Tutaj nawet kom-
pas odmawia posłuszeństwa. Wra-
camy na górę. W jednym z korytarzy 
przeciskamy się do kolejnego ossu-
arium. To klasyczna studnia, w której 
leżą kości. Ponad 300 lat temu zwyczajnie je tu wrzucono. 
W ogromnych ilościach. To nie była żadna ekshumacja, 
tylko po prostu rozkopano groby ze wszystkich starych 
cmentarzy w Paryżu, przesiano kości i je tu wrzucono. 
Jak leci. Chodząc po podłodze czuję, jakby pod podło-
gą była pusta przestrzeń. Sławek tłumaczy, że pod nami 
jest jakieś półtora metra ludzkich kości wymieszanych 
z błotem. Aż przysiadam z wrażenia. Odpalamy świecz-
kę w świeczniku zrobionym z ludzkiej kości. Obok ktoś 
ułożył sobie wieżę jenga z ludzkich piszczeli. Czuję się 
jak w jakimś horrorze i pytam się sam siebie co ja tu ro-
bię!? Nie boję się, ale to dla mnie takie niepojęte. Śmierć 
zawsze była dla mnie czymś tajemniczym, niepojętym, 

mistycznym. Tutaj zrozumiałem, że 
śmierć to zwyczajnie pstryknięcie, 
odcięcie prądu zamieniające czło-
wieka w kupę wyschniętych kości. 
Śmierć to po prostu czas, który sobie 
leci. Jakie to budujące. Jak bardzo 
otwiera oczy.

Docieramy do dużego ronda. 
Pośrodku za ścianą znajduje się 
wielka studnia, do której gramoli-
my się przez wąską niszę. Jesteśmy 
w ossuarium Carrefour des Morts 
– skrzyżowaniu zmarłych. Jakieś 20 
metrów nad nami znajduje się cmen-
tarz Montparnasse. Znowu bro-
dzimy w kościach. Pokryte białym, 
wapiennym pyłem piszczele walają 
się pod ścianami niczym klocki po-
rzucone przez niesforne dziecko. 
Zatrzymujemy się pomiędzy tymi 
kośćmi i planujemy dalszą wędrów-
kę po podziemiach. Chłopaki ślęczą 
nad mapą, a ja chodzę dookoła ron-
da i zaglądam w korytarze zawalo-
ne ludzkimi szczątkami. Nie wiem 
po co, nie wiem bowiem, czego szu-
kam. Może chcę nasycić ciekawość 
śmierci, która siedzi gdzieś głęboko 
w nas wszystkich?

Pierwszy człowiek.
Ruszamy na północ katakumb. 

Droga prowadzi wysokimi tunela-
mi, w których widać resztki haków 
po kablach telekomunikacyjnych, 
a stropy są wzmocnione kamien-

nymi łukami. Całość wygląda jak dobrze zachowane 
piwnice. Mijamy duże skrzyżowanie Carrefour Raspail 
i ruszamy kolejnymi długimi, prostymi korytarzami. 
W pewnym momencie chłopaki się zatrzymują i zaczy-
nają nerwowo kręcić – Nie mamy mapy! Nerwowe szu-
kanie dookoła. Nigdzie jej nie ma, gdzieś ją zgubiliśmy. 
Nerwowo zbieramy zapasową i fotografujemy kawałek 
po kawałku, byle tylko nie skończyć w tym wielkim 
grobowcu bez mapy. Kiedy tylko kończymy fotografo-
wać, Sławek znajduje mapę w... woderach. Zamiast do 
kieszeni, schował ją do buta. Czuję dużą ulgę, dobrze 
wiedzieć, że mamy jednak mapę błądząc w labiryncie. 
Szczególnie że jeszcze nie wiemy, jak z nich wyjść. Wej-
ście jest daleko na południu. Droga tam zajęłaby nam 
zbyt dużo czasu, liczymy więc, że spotkamy kogoś, kto 
pokaże nam inne wyjście. 

Chyba nadarzy się okazja. Daleko w tunelu dostrze-
gamy światło. Zbliża się powoli, a wraz z nim cicha muzy-
ka. Pojawia się chłopak z długimi włosami, zaskakująco 
czysty. My po dwóch dniach w katakumbach wygląda-
my jak robotnicy w kamieniołomach, on jakby dopiero co 
tutaj zszedł. Ot, chłopaczek z ulicy. Krótka gadka, parę 
pytań z każdej strony. W końcu Sławek zadaje to najważ-
niejsze – czy zna jakieś wyjście w pobliżu. Chłopak mówi 
o jednym i zaczyna się wymiana wskazówek. Chłopaki 
wyciągają mapę, trochę ostrożnie, były zdarzały się sy-
tuacje, kiedy katafile potrafili komuś porwać mapę. Nie 
szanują ludzi, którzy nie potrafią się orientować w kata-
kumbach bez mapy. Na szczęście ten był nie z tych. Poka-
zuje na mapie schodki. Mój przewodnik jest zaskoczony. 
Zna ten właz – To przecież było zawsze zaspawane – rzuca. 
Od mniej więcej pół roku jest otwarte – tłumaczy chłopak. 
Sławek próbuje wypytywać o inne wyjścia, ale chłopak 
jest asertywny – nie zdradzę wam innych wyjść. No cóż, 
jedno nam wystarczy. Rozchodzimy się każdy w swoją 
stronę. Światełko znika w tunelu. To pierwsza osoba, 
jaką spotkaliśmy w katakumbach. Mary nocne z ukrytej 
komnaty się nie liczą. W sumie to nie wiem, czy byli tam 
naprawdę.

Wchodzimy do małego pomieszczenia przypomina-
jącego bar, tyle że taki trochę z „Flinstonów” – wykuty 
w kamieniu. I cały w błocie. Faktycznie to miejsce na-
zywa się Bar des Rats, czyli Bar Szczurów. Sto lat temu 
odbywały się tutaj regularne imprezy i funkcjonował 
najprawdziwszy bar. Ludzie dostawali się tutaj kręty-
mi schodami znajdującymi się zaraz obok. Zostawiamy 
graty i idziemy na górę. Stopniowo zaczyna 
mnie razić światło słoneczne przeciskające 
się przez świetliki z grubego szkła. Jesteśmy 32
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pod chodnikiem. Widzę jak co chwila czyjeś stopy zasła-
niają świetlik, słyszę pusty dźwięk kroków na grubym 
szkle. Właz jest zaspawany, ale tuż przy powierzchni 
telefony łapią zasięg. Po dwóch dniach tutaj zupełnie 
nie ciągnie mnie do Internetu. To odcięcie, bycie offline 
przez dwa dni jest ożywcze.

Poniemieckie bunkry.
Kręcąc się trafiamy do niemieckiego bunkra z lat 40. 

XX wieku. Podczas okupacji Paryża rozgościli się tutaj 
naziści. Naturalnie wykorzystali najlepsze możliwe miej-
sce na bunkier. Ironia losu – kilometr stąd na południe 
znajdował się bunkier francuskiego ruchu oporu. Niem-
cy doskonale zaadoptowali podziemia. Tutaj nie ma już 
nawet śladu po ciasnych korytarzach, wszystko jest ide-
alnie zaprojektowane, dopasowane, wymurowane. Nie-
mal potykamy się o starą niemiecką toaletę chemiczną. 

Bunkier to konkretny labirynt, więc widzę jak chłopa-
ki lekko niepewni trzymają się prawej ściany i próbują 
przypomnieć sobie szczegóły z poprzednich wypraw. Na 
szczęście odnajdują kolejne znajome szczegóły – zazwy-
czaj murale z gołymi kobietami. Trzeba przyznać, że te są 
tu naprawdę ładne. 

Dzięki wskazówkom od napotkanego wcześniej 
katafila wiemy, że miejsce oznaczone na mapie jako za-
plombowane jest drożne i możemy bez problemu przedo-
stać się do komnaty zwanej Anschluss. To chyba najlepiej 
przygotowana komnata w paryskich katakumbach. Jest 
tu stół, platformy do siedzenia i spania. Wszystko ide-
alnie równe, zadbane. Duża liczba świeczek świadczy 
o popularności tego miejsca. Moją uwagę przyciąga ka-
nał prowadzący w górę. Kilkanaście metrów drabiny 
zakończonej ciemnością i zaspawany właz. Od czasu do 
czasu słychać tylko czyjeś kroki na stalowej płycie. Jemy 
obiad, potem herbata i gitanesy. Dochodzimy do wnio-
sku, że można by tu spać. Jest tylko jedno ale. Dziś sobo-
ta, wieczorem zejdą się tu katafile i będzie impreza, więc 
ze spania nici.

Idziemy jeszcze uzupełnić wodę. Wcześniej Sławek 
chciał nabierać wodę w korytarzach pod cmentarzem, ale 
pomysł na szczęście nie rezonował. Po krótkim marszu 
wchodzimy do komnaty, która przypomina świątynię. 
Schody w dół do małego zbiornika z krystalicznie czystą 
wodą zasilaną kroplami wody przesączającymi się przez 
wapienne skały. Plusk spadającej wody wypełnia całe 
pomieszczenie. W powietrzu unosi się wilgotny zapach 
wapienia. To jakby wąchać mokry kamień. Podchodzimy 
do zbiornika i delikatnie nabieramy wodę. Pod krysta-
licznie czystą wodą jest drobny wapienny muł – wystar-
czy jeden ruch i woda zamieni się w mleko. 

Przed nami najcięższa część przeprawy. Najpierw 
brodzenie w wodzie po kolana, potem przeciskanie się 
przez małe przejście. To jest wyjątkowo wredne – niskie, 
kręcące i jeszcze mokre. Trzeba się wyginać, przeciskać 
i jeszcze pchać worek tak, aby nie wylądował w błocie. 
W końcu udaje się. Jeszcze tylko kilka małych korytarzy 
i jesteśmy w wysokim tunelu. Ściany są dokładnie pokry-
te graffiti, gdzieś zza murów słychać stłumione odgłosy 
pociągu – gdzieś tu jest linia metra. Jest coraz bardziej 
brudno, wszędzie jakieś śmieci. Znowu rowery i miej-
skie hulajnogi. Nie potrafię zrozumieć, po co robić takie 
rzeczy? Jak wytłumaczyć ten głupi wandalizm? Jeżeli to 
walka z konsumpcjonizmem, to najgłupsza z możliwych. 

Grobowiec w katakumbach.
Znajdujemy wyjście. Jest dokładnie tam, gdzie mia-

ło być. Są świetliki i jest właz. Przez szpary patrzymy co 
się dzieje na górze. Jak na złość na włazie ktoś stoi, obok 
drugi i sobie gadają. No więc stoimy tak w ciszy, obser-
wujemy i czekamy aż sobie pójdą. Wydaje mi się, że bicie 
mojego serca jest głośniejsze niż rozmowa ludzi na górze. 
Kiedy w końcu po kwadransie rozmowy milkną, próbu-
jemy unieść właz. Przypomina skrzypiący stalowy tap-
czan. Do tego cholernie ciężki. W końcu się udaje – właz 
skrzypi niemiłosiernie i wydaje się, że całe miasto na 
nas patrzy. Na szczęście nikt nic nie widzi. Opuszczamy 
właz i ruszamy dalej. Chłopaki prowadzą mnie po kilku 
okolicznych atrakcjach. Docieramy do kamiennej tablicy, 
przed którą leży kość piszczelowa i pali się świeczka. To 
grobowiec Philiberta Aspairta. 

Philibert Aspairt to ponoć jedyny człowiek, który 
zginął w katakumbach Paryża. Był stróżem w szpitalu 
Val-de-Grace w czasach Rewolucji Francuskiej. W 1793 
roku zszedł do podziemi wejściem na podwórku szpita-
la i od tej pory słuch po nim zaginął. Jego ciało odkryto 
11 lat później – w 1804 roku i pochowano go w miejscu, 
w którym znaleziono szczątki. Przyczyna śmierci nie 
jest znana. Philiberta rozpoznano jedynie po charaktery-
stycznym pęku kluczy. Nie znane są motywy, dla któ-
rych nieszczęśnik zszedł do katakumb. Legenda głosi, 
że chciał się włamać do piwnicy win pobliskiego zakonu 
kapucynów. Nie udało się, coś poszło nie tak, zgubił się 
i zginął. W katakumbach grobowiec to kultowe miejsce. 
Historia zaginięcia Philiberta została nawet przywołana 
w grze Assassin’s Creed Unity.

Labirynt Val-de-Grace.
Przy grobowcu Philiberta Sławek rzuca, żeby 

przejść się do Val-de-Grace – niedalekich podziemi 
szpitala. Sama nazwa wywołuje u mnie dziwny dreszcz. 
Chłopaki wypowiadają ją z jakimś dziwnym namasz-

czeniem podszytym jakby przerażeniem. Val-de-Gra-
ce to największy labirynt w katakumbach. Orientacja 
tam jest bardzo trudna, bo wszystko jest tam do siebie 
podobne, a zamiast murowanych korytarzy chodzi się 
szybami starych kopalni. Kilka lat temu byli tam raz 
z przewodnikiem, ale nawet on się gubił. Nie trzeba 
mnie więcej przekonywać. Po mapie idziemy koryta-
rzami Rue des Ursulines. Powtarzam sobie w myślach 
piękną, dźwięczną nazwę, żeby ją zapamiętać. Przecho-
dzimy przez salę INRI z dziwaczną kapliczką naryso-
waną węglem na ścianie. W jej centrum stoi plastikowy 
bidon – Matka Boska. Jeden z tych tandetnych suweni-
rów, które można kupić w sklepach z dewocjonaliami 
od Lichenia po Watykan. Widać, że ktoś tu niedawno 
pracował. Leżą worki z zaprawą i kupki świeżego pia-
sku. Przysiadamy na chwilę w Salle des tro-
is chaises – sali trzech krzeseł. Jest ich w su-
mie pięć i wszystkie są zniszczone. Siadamy 34



33nr 2 (130) październik 2020 TORUŃ

ul. Juliana Fałata 35/37

tel. 735 131 472

www.zorientowani.com.pl
facebook.pl/restauracja.zorientowani

instagram.com/restauracja.zorientowani

poniedziałek – sobota: 12:00 – 21:00
niedziela: 12:00 – 20:00

GODZINY OTWARCIA:

Oferta obowiązuje na miejscu lub na wynos (odbiór osobisty).

r o y a l i n d i a
restaurant

nowy lunch
       13,99

Najlepszy w ToruNiu – dosTępNy do godz. 22:00!

Duza porcja

ok. 500 g
.

ul. prosta 19
tel. 56 652 23 33, www.royalindia.pl

godziNy oTwarcia:
pN-pT: 11.00 – 22.00, so-Nd: 12.00 – 22.00

SZEROKA

żeglarska łazienna

świętego jana

mikołaja kopernika
CzYnne

CoDziennie
oD 15.00



34 POZNAŃ nr 2 (130) październik 2020

na ziemi, w ciszy i ciemności szykujemy się mentalnie 
na wejście do labiryntu. 

W pewnym momencie Sławek znika w jakiejś dziu-
rze w ścianie. Za nią jest studnia ze schodami, na końcu 
których jest Salle Z – największa komnata w całych pa-
ryskich katakumbach. Ogromna, wysoka, pełna kolumn 
i łuków przypomina cysterny w Stambule. Jest tu ekstre-
malnie wilgotno. Echo niesie odgłosy kapiącej wszędzie 
wody, która płynie po ścianach i kapie ciurkiem z sufitu. 
Musimy skakać ponad kałużami. Światła naszych czołó-
wek przecinają gęstą mgłę, zza której wyłaniają się frag-
menty Salle Z. Wpadamy na jakieś dzieciaki kręcące się 
po tej części katakumb. Kiedy mówimy, że idziemy do 
Val-de-Grace robią wielkie oczy. Mają nas albo za sza-
leńców, albo prawdziwych katafilów. Pytają, czy spotka-
liśmy człowieka, który mieszka w katakumbach. Nazy-
wają go djuthy – udaje mi się rozszyfrować frenglish jako 
dirty, czyli „brudny”. Facet jest ponoć bardzo zarośnięty, 
brudny i śmierdzący. Nikt go w sumie nie widział, więc 
równie dobrze może to być kolejna legenda katakumb.

Przeciskamy się przez kolejne dziury nad jakimś 
gruzowiskiem i wychodzimy w innym świecie. Val-de-
Grace. To miejsce od pierwszych chwil napawa grozą. 
Atmosfera jak z horroru, a jakaś pierwotność, dzikość 
i tajemniczość wywołują ciarki. Tu nie ma już murowa-
nych korytarzy. Podziemia Val-de-Grace wyglądają jak 
jaskinie. Hałdy ziemi, kamienie i gorąc. Niesamowity 
gorąc i wilgoć. Jak w łaźni. Wydaje się, że gdzieś tu idzie 
zepsuta rura centralnego ogrzewania. Według mapy to 
Salle Electrogene – wygląda jak piwnice jakiejś opuszczo-
nej szkoły. Podmokłe, pełne dźwięków kapiącej wody. 
Na ścianie wymalowana jest partytura marszu żałob-
nego Chopina. Taki miły, polski akcent. Dalej jest nieco 
chłodniej, ale kończą się wszelkie ślady ludzkiej obecno-
ści. Jesteśmy tylko my i przerażające jaskinie. Kiedy przy-
glądam się bliżej hałdom ziemi, widzę w nich szczątki 
szpitalnych naczyń. Kawałki białego fajansu składają się 
w miski, pojemniki, nocniki. Próbuję sobie przypomnieć, 
który hiszpański horror mi to przypomina.

Cały czas boję się, że się zgubimy. Ostrożnie spraw-
dzamy każde odgałęzienie labiryntu. Układam na ziemi 
strzałki z kamieni wskazujące drogę powrotną. Jakież 
zdziwienie, kiedy przed nami wyrasta z mroku jedna 
z moich strzałek. Kręcimy się tak, że wracamy do punk-
tu wyjścia. Faktycznie wszystko wygląda tu podobnie, 
a orientacja jest bardzo podstępna. Val-de-Grace zdaje się 
całe żyć, ruszać, pulsować jakąś niepokojącą energią. Krę-
cimy się jeszcze trochę po bliższej części – tej, w której są 
jakieś ślady bytności katafilów. Trafiamy nawet na jedną 
grupkę przemykającą z dudniącym boomboxem. Znikają 
tak szybko, jak się pojawili. Słyszymy tylko gdzieś w od-
dali głuche stukanie młotków – pewne przygotowują so-
bie komnatę na imprezy. Obchodzimy kilka pobliskich 
sal. Są w całkiem niezłym stanie. Pewnie dlatego, że mało 
kto tu zagląda. Ten rejon cieszy się naprawdę złą sławą. 
Nic dziwnego – niby nic szczególnego tu nie ma, a czuję 
niepokój. Val-de-Grace jest po prostu upiorne.

Trafiamy na Salle de Radios, z której prowadzą 
schody na górę – do ulicy. Właz jest oczywiście zaspa-

wany. Nic dziwnego – jakieś 20 metrów centralnie nad 
nami znajduje się kościół, a zaraz obok szpital wojskowy 
Val-de-Grace. Po drodze kolejny polski akcent w posta-
ci dwóch najbardziej znanych polskich słów. Czyli nasi 
już tu byli... Szukamy miejsca na spanie, bo okazuje się, 
że w ferworze eksploracji katakumb zapomnieliśmy 
o zegarku. Całkowity mrok też nie przypomniał nam 
o tym, że już późno – tu zawsze jest noc. Rozkładamy 
się na środku przejścia w Jardin du Val-de-Grace. Tak 
po prostu, na skrzyżowaniu. Rozstawiamy we wnękach 
dookoła zapalone świeczki. Wszystkie, które nam zosta-
ły. Jaskinie rozświetla ciepła łuna. Małe płomienie tań-
czą pośród gęstego powietrza jaskini. Atmosfera robi się 
nieco mniej upiorna. Kiedy leżymy dostrzegam malunki 
na niewysokim stropie centralnie nade mną. Na suficie 
narysowane są jakieś dziwne znaki. Zupełnie jak z ksiąg 
czarów, jak z filmów o wiedźmach, trochę jak jakiś ka-
lendarz ze znakami zodiaku. Dookoła powoli dogasają 
lampki, z głośniczka znowu leci „Żniwna dziewczyna”, 
a mnie znowu przechodzą ciarki. Nie wiem kiedy i czy 
w ogóle zasypiam.

W nocy znowu mam wizje. Nie wiem, czy oczy są 
zamknięte, czy nie. Kiedy wydaje mi się, że są otwar-
te, widzę przed sobą coś, co przypomina zorzę polarną 
w kolorach sepii. Podróż przez jakiś tunel astralny. Ob-
razy, których nie ma. I wiem, że nie śnię. Gdzieś w od-
dali słychać ciche głosy. Jakieś kroki, skrzypienie bu-
tów, trzask stawów. Podchodzą blisko. Nagle wszystko 
milknie i słyszę, jak się oddalają. Potem znowu wizje. 
I znów ktoś idzie. Tym razem grupka katafilów z na-
rzędziami przechodzi obojętnie rzucając bonsła. Kata-
kumby działają jak jakiś środek odurzający. I tak aż do 
rana. Wstajemy wcześniej, żeby spokojnie wyjść z kata-
kumb, umyć się i zdążyć na samolot o 10:50. Przynaj-
mniej chłopaki. Ja wracam później, ale przecież nie zo-
stanę tu sam. Sławek w żartach nawet rzuca – Ty Piotr 
śpij, pochodzisz sobie tu jeszcze i później wyjdziesz, a my 
już lecimy. Zostawimy ci mapę… Sama myśl o spędzeniu 
tu samotnie dnia napawa mnie przerażeniem. Chociaż 
z drugiej strony...

W Salle Z dogorywa impreza. W czerwonym świetle 
wiszą hamaki, w których przy muzyce bujają się ludzie. 
Jak jakieś kokony. W korytarzu o pięknej nazwie Rue 
des Ursulines trafiamy na samotną postać z głośnikiem 
i karbidową lampką w kwaśnych oparach haszyszu. 
Chłopak proponuje wspólnego drinka i „dymka”. Siada-
my więc w komnacie z kapliczką i plastikową Maryjką. 
Chłopaki popijają drinka i poprawiają ostatnimi gitane-
sami. W tle leci francuski hip hop, muzyka katakumb. 
Chłopak pokazuje, jak przygotowuje komnatę. Schodzi 
tu w weekendy i kopie. Śpi w hamaku. Jest w swoim 
świecie, na swoich zasadach. Ucieka z góry – od tego, 
czego nie lubi. Rozmowa się nie klei, ale nie dlatego, 
że coś jest nie tak. Nie musi się kleić. Po prostu fajnie 
czasem się zamknąć i trochę posiedzieć. Posłuchać mu-
zyki, wciągnąć zapach katakumb, wodzić wzrokiem za 

strumieniem światła czołówki. Ot tak. Szkoda, że trze-
ba iść. Kilka korytarzy, murale, dźwięk pociągu, kału-
że, schody i jesteśmy przy włazie. Znowu światło dnia. 
Przeraźliwe skrzypienie metalu. Słońce wdziera się do 
dziury. Skok do góry i jesteśmy na ulicy. Klapa zamyka 
się z hukiem. Koniec!

P.S.
Jesteśmy na porannej, pustawej ulicy gdzieś przy 

Ogrodzie Luksemburskim. Jest chłodno, pięknie. Po-
ranne słońce oświetla różowym światłem idealne pary-
skie kamienice. Zielone drzewka są idealnie przycięte, 
auta równiutko zaparkowane. Wszystko jest takie jasne, 
kolorowe, soczyste. Przestrzeń tak ogromna, wszech-
ogarniająca, onieśmiela i dezorientuje. Przez chwilę cho-
dzę jak pijany od natłoku bodźców. Tyle kolorów, tyle 
zapachów, tyle dźwięków. Przez 2 dni prawie nie było 
kolorów, był wieczny mrok, nie było dźwięków poza 
pluskiem wody i mlaskaniem gęstego błota, nie było 
zapachów poza wapienną wonią katakumb. Było tylko 
gęste, wilgotne powietrze. Teraz jest wszystko. Takie 
piękne! Przeskakujemy przez płot do zamkniętego jesz-
cze parku i przy fontannie zmywamy z siebie dwa dni 
katakumb. Wracamy do życia. Ściskamy się i chłopaki 
jadą na lotnisko. Trochę nam się przeciągnęło, więc mu-
szą lecieć. A ja zostaję sam. W ten piękny poranek siedzę 
na ławce w parku Jardin des Grands Explorateurs. Patrzę 
na różowe niebo za paryskimi kamienicami, przyjemnie 
otula mnie chłodny poranek.

Mam chwilę, żeby pokręcić się jeszcze po Paryżu. 
Chcę zobaczyć miejsca, pod którymi byliśmy – cmentarz 
Montparnasse, ludzi stojących w kolejce do katakumb, 
szpital Val-de-Grace. Idąc ulicą zauważam coś, na co do 
tej pory nigdy nie zwracałem uwagi. Włazy do studzienek 
kanalizacyjnych. Nie mogę od nich oderwać wzroku. Za-
stanawiam się, co jest na dole. Na pewno prowadzą do tu-
nelu, który biegnie pod ulicą. W głowie odtwarzam siatkę 
korytarzy. Nazwy ulic odpowiadają przecież korytarzom 
poniżej. Ciągnie mnie tam na dół. W głowie już widzę, jak 
pokonuję kolejne korytarze, zakręty, dotykam mokrych 
ścian, chłonę kolejne dziwaczne murale. Jak wracam do 
cienia. Podobno to całkowicie normalna reakcja po wyj-
ściu na powierzchnię i nie ma co z tym walczyć. Cata di-
sease to fakt. I jest to choroba nieuleczalna. Wspomnienie 
tego innego świata jeszcze długo siedzi w głowie. Uwiera, 
szepcze. Ta wolność podziemi – uwodząca mrokiem i gę-
stym, wilgotnym powietrzem o smaku kamienia.

Schodzenie do katakumb poza oficjalnym wejściem 
bez eskorty jest zabronione. Grozi za to grzywna. Eksplo-
racja katakumb na własną rękę jest niebezpieczna.

Piotr Adamczyk

 Autor to podróżnik i amator miejsc, do których mało kto dociera, 
organizator wypraw do Arktyki (Spitsbergen, Grenlandia) oraz do 
Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan), autor strony 
www.przepodroze.pl 
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Choć w wielu momentach dziejów Polski podejmo-
wane były akcje i działania na rzecz poprawy warunków 
życia i zdrowia ludności, to jednak zjawisko kampanii 
społecznych upowszechniło się w Polsce dopiero po 
1989 roku. Transformacja ustrojowa otworzyła kolejny 
rozdział promowania pozytywnych postaw i wartości, 
walki z niepożądanymi zachowaniami oraz niesienia po-
mocy osobom potrzebującym. W ustroju monopartyjnym 
istniała blokada dyskursu publicznego, co oznaczało, że 
wiele ważnych kwestii i problemów było pomijanych, 
przemilczanych, niedostrzeganych czy zafałszowanych. 
Dopiero demokracja zniosła tę blokadę i umożliwiła arty-
kulację kwestii będących do tej pory tematami tabu. De-
batami o sprawach ważnych i problemach społecznych 
zajęły się ruchy społeczne, organizacje charytatywne 
i pozarządowe, które wystąpiły także przeciwko idei za-
tomizowanego społeczeństwa, akcentując wagę wartości 
post-materialnych, takich jak: wolność, wspólnota, tożsa-
mość, jakość życia czy poczucie więzi. Organizacje wyżej 
wymienione wraz z mediami zaczęły głosić ważne treści 
stanowiące ważną siłę opiniotwórczą wpływającą na po-
stawy i przekonania ludzi. 

Gospodarka rynkowa przyniosła ze sobą nie tylko nie-
obecne dotychczas w Polsce pojęcie ogólnego marketingu, 
odnoszącego się do wszelkich działań mających kompo-
nent materialny, ale też pojęcie marketingu społecznego, 
który wykorzystuje zasady kierujące produkcją i sprzeda-
żą dóbr oraz usług do promowania zachowań społecznie 
pożądanych. Na początku działania w tej sferze nie były 
doskonałe, jednak dziś mamy do czynienia z dobrze prze-
myślanymi, profesjonalnie przygotowanymi i długofalo-
wymi akcjami społecznymi. Przykładem takiego działania 
są kampanie zdrowotne. Zdrowie to jedna z najważniej-
szych wartości dla każdego człowieka, dlatego reklamy 
społeczne na ten temat cieszą się ogromną popularnością. 
Należą do nich przykładowo akcje prewencyjne o charak-
terze prevention campaigns, które namawiają do profilakty-
ki (np. „Zdążyć przed rakiem piersi”) oraz akcje cessation 
campaigns, których celem jest namawianie do zaprzesta-
nia zachowań szkodliwych (np. „Rzuć palenie razem 
z nami”). Organizacje non-profit, które zajmują się reali-
zacją tego typu kampanii, zwykle wykorzystują narzędzia 
klasycznego marketingu, aby w zamian oferować odbior-
com zdrowie i lepszą jakość życia. Wykorzystywanie kam-
panii społecznych do propagowania wartości zdrowia, 
zdobywania wiedzy na temat jego ochrony, unikania za-
chowań patologicznych i zdobycia większej świadomości 
siebie, pozwala odbiorcom podejmować świadome decy-
zje i sprzyja zmianom w sposobach myślenia. 

Ale zdrowie to tylko jeden z wielu tematów, jakich 
dotyczą kampanie społeczne. W literaturze znajduje się 
wiele definicji reklamy społecznej, przy czym nie są one 
precyzyjnie skonstruowane. Łatwiej bowiem zrozumieć 
istotę reklamy społecznej, odpowiadając sobie na pyta-
nie, czym reklama społeczna nie jest albo czym być nie 
powinna. Według jednej z popularniejszych definicji 
reklama społeczna to proces komunikacji perswazyjnej, 
którego głównym celem jest wywołanie społecznie po-
żądanych postaw lub zachowań, a także zwrócenie uwa-
gi społeczeństwa na ważne kwestie i istotne problemy. 
Uwagę przyciąga jednak zwłaszcza promocja społecznie 
pożądanych zachowań i postaw oraz perswazyjny cha-
rakter reklamy społecznej. Reklama społeczna w mniej 
lub bardziej wesoły sposób próbuje nas uczyć i wycho-
wywać. I mimo że nie przysparza jej to fanów, bo inge-
ruje w prywatność, dociera do nas, ponieważ prosi nas 
o coś, przypomina, ostrzega, nakazuje. Jest skuteczna, 
ponieważ wymaga autentyczności i szczerości, a nie in-
telektualnej woltyżerki. Podobnie jak reklama komercyj-
na, ta społeczna także służy informowaniu i wywołuje 
wpływ na zachowania i postawy, jednak zasadnicza róż-
nica jest między nimi taka, że reklama społeczna służy 
wywoływaniu postaw i zachowań pożądanych społecz-
nie. Zachęcanie do prospołecznej postawy jest także for-
mą reklamy, ale innej niż ta komercyjna. Społeczna rekla-
ma nakłania do wpłacenia pieniędzy na konkretny cel, na 
przykład obiad dla dziecka z biednej rodziny, zwierzęta 
ze schroniska czy na leczenie chorej osoby, a reklama 
komercyjna skłania do zakupu konkretnego produktu, 
przykładowo najnowszej marki wody toaletowej czy no-
wego płynu do mycia naczyń. 

Realizacja pożądanego wpływu reklamy społecznej 
odbywać się może na dwa sposoby. Pierwszy polega na 
namawianiu i nakłanianiu do prospołecznych zachowań, 
jak na przykład pomocy osobom niepełnosprawnym, 
chorym lub bezdomnym. Drugi sposób polega na nama-
wianiu do zaniechania zachowań niepożądanych, takich 
jak na przykład nałogowe palenie papierosów, naduży-
wanie alkoholu czy przemoc w rodzinie. Aby jak najle-
piej wyjaśnić pojęcie reklamy społecznej, niezbędne jest 
przyjrzenie się jej komercyjnemu wcieleniu, ponieważ 
próba wyczerpującego zdefiniowania zjawiska nieko-
mercyjnej reklamy jest niezwykle kłopotliwa i sprawia 
badaczom wiele trudności. Dlatego warto w takiej sy-
tuacji zdefiniować reklamę społeczną porównując ją do 
reklamy komercyjnej, co też uczynię. 

W odróżnieniu od reklamy komercyjnej, w tej spo-
łecznej występują postawy zakorzenione w tradycji, 

a przez to bardziej złożone niż większość postaw kon-
sumenckich. Postawy, które mają być zmieniane przez 
reklamę społeczną, są na ogół mocno zakorzenione 
w społecznej tradycji i wartościach. Mają one swoje 
źródło w zwyczajach i upodobaniach (np. niezdrowe 
tradycje kulinarne), religii (np. stosunek do wielodziet-
ności, stosunek do transfuzji krwi, przeszczepów), wy-
chowaniu (np. rola kobiety w rodzinie). Rafał Drozdow-
ski i Marek Krajewski charakteryzują reklamę społeczną 
jako pewną formę zarządzania świadomością społecz-
ną, której celem jest uruchomienie i kontrola procesów 
samoedukacji społeczeństwa. Taka charakterystyka 
zbliża rozumienie terminu „komunikat społeczny” do 
sfery propagandy. Pojęcie reklamy społecznej stosuje 
się zamiennie z takimi pojęciami jak reklama niekomer-
cyjna, reklama non profit czy reklama społecznie uży-
teczna, podkreślając, że nie są to przekazy nastawione 
na korzyści materialne. W odniesieniu do długofalo-
wych działań używa się terminu kampania społeczna, 
jednak rozpowszechnił się w polskiej literaturze termin: 
„reklama społeczna”, co wywołuje wątpliwość, czy 
w odniesieniu do tej formy przekazu termin „reklama” 
jest w ogóle na miejscu. Stało się tak dlatego, ponieważ 
samo pojęcie reklamy kojarzy się powszechnie ze sferą 
zysku i korzyści materialnych. Dla coraz większej części 
społeczeństwa reklama ma pejoratywne znaczenie. Po-
lacy, przyzwyczajeni do wszechobecności reklamy ko-
mercyjnej, skłonni są wszelkie komunikaty odczytywać 
jako przekazy, których celem jest promocja i sprzedaż 
określonych towarów i usług, a tym samym zwiększe-
nie zysków producentów. Tymczasem reklama nieko-
mercyjna powinna być kojarzona ze sferą altruizmu, 
dobroczynności, z działaniami nastawionymi na pro-
mocję określonych wartości, a nie na zysk. Dlatego też 
nie powinno się przypisywać jej żadnych ukrytych i ma-
nipulatorskich intencji. W literaturze obcojęzycznej na 
określenie przekazów i akcji społecznych przyjęło się 
używać terminów takich jak: social marketing (marke-
ting społeczny), social campaign (kampania społeczna), 
communication campaign (kampania komunikacyjna) czy 
public service advertising (komunikat sektora publiczne-
go). Reklama społeczna jest tutaj tylko jednym z wielu 
elementów – elementem wykorzystywanym przy reali-
zowaniu akcji społecznej. 

Pomimo występujących różnic, wszystkie definicje 
reklamy społecznej mają jednak elementy wspólne:

1. W każdej z nich wskazany jest aspekt 
komunikacyjny, to znaczy, że sama reklama 
jest przedstawiona jako forma komunikatu;

w  P o l s k i c h  M e d i a c h
Kampanie prOzdrOwOtne
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Klub Park

Al. Niepodległości 196

Środa
L’IBERIAN PARTY

Start: 21:00. 
Wejście 20 zł 

/ studenci 10 zł
Nielimitowane piwo  

do godziny 1:00
Rezerwacje 728 852 233

Muzyka: R’n’B / Latino

Piątek
FRIDAY NIGHT

Start: 22:00. Wstęp: 20 zł 
/ 10 zł studenci 
/ Panie do 23:00 

wejście darmowe 
Rezerwacje 728 852 233

Muzyka: 
Remix Mainstream (pop) 

Dla 4 osób butelka 
czystej wódki 0,5 + sok do 

godziny 2:00

SOBOTA W PARKU!
Start: 22:00. 
Wstęp: 20 zł 

/ 10 zł studenci 
/ Panie do 23:00 

wejście darmowe 
Rezerwacje 728 852 233

Muzyka: 
Remix Mainstream (pop) 

Dla 4 osób butelka 
czystej wódki 0,5 + sok do 

godziny 2:00

Hulakula

ul. Jagiellońska 82b

Każdy wtorek
godz. 20.00 

Zumba- To proste!  
Zajęcia z Oktawianem  

Zagórskim, wstęp bezpłatny

Każdy czwartek
godz. 20.00 

OldSchool Party,  
niesamowita dawka hitów ‘70, 
’80 i ‘90, wstęp bezpłatny

9.10
Malik Montana

godz. 20:00

10.10
QBIK

godz. 20:00

16.10
Single Party
godz. 20:00

17.10
Miły Pan

godz. 20:00

18.10
Teatr Katarynka:  
Księżniczka Rosa  

i Klimek
godz. 11:00

23.10
Major SPZ 

koncert premierowy
godz. 19:00

2. Komunikat ten skierowany jest do 
określonej grupy ludzi i nakierowany jest on 
na osiągniecie określonego celu – wywołanie 
zmiany u odbiorcy przekazu. Zmiana ta może 
wystąpić na różnym poziomie, jako:

a) płytka zmiana poznawcza – zasygnali-
zowanie problemu, zwiększenie wiedzy o ja-
kimś zjawisku;

b) głębsza zmiana w zachowaniach – pod-
jęcie określonych i pożądanych działań (np. 
szczepienia ochronne, datki dla potrzebujących, 
segregacja śmieci) lub zaprzestanie działań ne-
gatywnych (np. rzucenie palenia, zaprzestanie 
jazdy samochodem pod wpływem alkoholu); 
c) głęboka zmiana przekonań, wartości i postaw 
(np. zmiana nastawienia wobec osób innej na-
rodowości, wyznania czy orientacji seksualnej);

3. W każdej z definicji istnieje nadawca 
komunikatu, który dokonuje diagnozy rze-
czywistości społecznej i na postawie zdobytej 
wiedzy konstruuje komunikat społeczny poru-
szający ważny problem;

4. W każdej z definicji istnieje adresat, do 
którego skierowany jest przekaz i który jest od-
biorcą rzeczywistym, mającym podjąć określo-
ne w reklamie społecznej pożądane działania; 

5. Komunikat ma charakter perswazyjny, 
co oznacza, że nakłania on adresata do podję-
cia działań o zabarwieniu dodatnim (podjęcie 
działań pożądanych) lub ujemnym (zaprzesta-
nie działań niepożądanych);

6. Reklamy niekomercyjne, korzystając 
z dorobku reklam komercyjnych (narzędzi czy 
form docierania do odbiorców), dążą do osią-
gnięcia zupełnie innych celów;

7. Reklama społeczna dokonuje bardzo 
istotnej rzeczy, a mianowicie porządkuje świat 
przez nadanie ważności określonym kwestiom 

i eliminowaniu zagadnień mniej istotnych. 
Wyżej wymienione uporządkowanie świata 
i diagnoza rzeczywistości społecznej sprawia-
ją, że uwaga społeczeństwa zostaje zwrócona 
na problemy społeczne, jak również zjawi-
ska masowe (np. wypadki drogowe), które 
wykraczają poza obszar polityki społecznej. 
Uzasadnione jest w takim razie użycie poję-
cia „zagadnienia istotnego społecznie”, jako 
że nadawca komunikatu dąży do tego, aby 
odbiorca zaakceptował jego wizję świata. 
W tym celu wpływa na takie aspekty jednost-
ki (poznawcze, emocjonalne i behawioralne), 
aby ostatecznie wywołać pożądane zmiany 
w społeczeństwie. Podkreślić należy, że po-
mimo tego, iż reklama społeczna korzysta 
ze środków wypracowanych przez reklamę 
komercyjną, nie ma, tak jak ona, na celu od-
niesienia korzyści materialnych, ale szeroko 
rozumiany dobrostan jednostek. 

Maxwell McCombs i Donald Shaw stwo-
rzyli teorię ustalania hierarchii ważności, któ-
ra mówi, że media wpływają na hierarchię 
problemów. Według tej teorii odbiorcy sądzą, 
że coś, co jest przez media pokazywane musi 
być ważne. Z tym, że rzeczywistość jest nie-
co inna – media tak naprawdę mówią nam, 
o czym powinniśmy myśleć, a nie co mamy 
o tym myśleć, narzucając w ten sposób od-
biorcom porządek wartościowania danych 
kwestii [choć rzeczywistość jest zazwyczaj 
zupełnie inna – red.].

Przez działającą w Polsce Fundację Rekla-
my Społecznej reklama niekomercyjna trak-
towana jest jako przede wszystkim nowy ro-
dzaj społecznej komunikacji, w której chodzi 
o promocję społecznie wartościowych wzorów 
zachowań, nowych wartości i nowych postaw 

lub też przynajmniej zogniskowanie uwagi 
społeczeństwa na istotnych, nierozwiązanych 
problemach. Reklama społeczna dotyczy za-
gadnień ważnych i fundamentalnych, ludzkiej 
intymności, cierpienia i wyborów moralnych. 
Działa przede wszystkim na nasze emocje, 
dlatego wymaga szczerości i autentyzmu. 
Trzeba jednak pamiętać, że reklama społeczna 
jest tylko elementem kampanii społecznych, 
które mają na celu promocję wartościowych 
społecznie wzorów zachowań, propagowa-
nie nowych postaw i wartości oraz zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na istotne, nierozwiąza-
ne dotychczas problemy. Nie stanowią jedno-
znacznej odpowiedzi, nie formułują nowych 
definicji sytuacji, lecz stanowią zapytanie, za-
proszenie do rozmowy i podjęcia wspólnych 
działań. Kampanie społeczne to kompleksowo 
zorganizowane działania (akcje jednorazowe 
lub cykliczne), które mogą też prowadzić do 
rozwiązania jakiegoś problemu blokującego 
osiągnięcie dobra wspólnego. Reklama spo-
łeczna jest w tym działaniu jedynie elementem 
o charakterze informacyjno-perswazyjnym. 
Przykładem znanej od wielu lat kampanii jest 
„Wielka Kampania Życia Avon Kontra Rak 
Piersi” sygnowana przez firmę kosmetyczną 
Avon, a powstała przy wsparciu jednostek ad-
ministracji państwowej oraz organizacji poza-
rządowych. Wykorzystuje ona system identy-
fikacji wizualnej propagując na łamach swoich 
katalogów różowe wstążeczki i długopisy, do-
chód ze sprzedaży których jest przeznaczony 
na realizację celów akcji. Cała kampania wspie-
rana jest przez znane kobiety: modelki, aktorki, 
piosenkarki, które zachęcają do wykonywania 
regularnych badań.

Marianna Gajdecka

Jest coś w tych dziesięciu sekun-
dach, tych, które każe się nam odliczać 
w ostatnim tchnieniu starego roku. Czas 
zwalnia, może nawet się zatrzymuje, 
za nic mając swe fizyczne właściwości. 
Staruszek jest w agonii, ale nie odchodzi 
łatwo – kona powoli, w męczarniach na-
szych wspomnień. Przygotowujemy się na 
jego śmierć, wstrzymujemy oddech, przed 
oczami pojawia się dwanaście miesięcy, które 
ostatni raz chwycą nas za dłonie, nim po wieki 
spoczną w kronikach. 

W całym tym spektaklu przemijania po-
rusza nieomylność czasu. On jeden nie będzie 
płakał za popełnionymi błędami, bo jakże-
by mógł jakiekolwiek popełnić? Biegnie, nie 
ogląda się za siebie, nie może, nie jest do tego 
stworzony. Nie płacze – płaczą za to wszyscy 
ogarnięci jego wolą. Jesteśmy bezsilni, nie wy-
wołamy wywołanego zdjęcia, nie otworzymy 
odkorkowanego szampana, nie otrzemy za-
schniętej łzy. Ranić mogą nie tylko wspomnie-
nia bolesne, ale też radosne, które nigdy się nie 
powtórzą. „Dajcie czasowi czas” – napisałby 
Stachura – ale czy można powierzyć alkohol 
alkoholikowi? Zdaje się, że i tak musimy, bo 
bagaż wspomnień nieustannie rośnie na na-
szych plecach, a my, mimo wszystko, nie chce-
my pod nim upaść. 

Tak też niektóre wspomnienia przeminą, 
inne pozostaną, jeszcze inne przykryje mgła. 
Przesiew w spichlerzach pokaże, które ziarna 
warto zachować – pozostałe pójdą na spale-
nie. Być może te, które niegdyś najbardziej nas 
kłuły, teraz okażą się całkowicie zobojętniałe. 
Tkwiły w magazynach zbyt długo, nigdy nie 
zostały zasiane, a teraz zwyczajnie jest już 

za późno, by mogły wydać plon. Trzeba się 
wreszcie niektórych pozbyć, bo w przepełnio-
nym spichlerzu łatwo o pożar. 

Dosyć jednak tego lamentowania nad nie-
udanymi zbiorami. Czas jest co prawda najgor-
szym katem naszego życia, ale i jego najlepszym 
wodzirejem. Nie chodzi o to, by zapomnieć 
o błędach i straconych szansach, bo na co komu 
upadek bez piętna? O zbrodniach wojennych 
pamięta się po to, by nigdy więcej się nie po-
wtórzyły. Zrywanie kartki z datą trzydziestego 
pierwszego grudnia będzie jednak mniej bo-
lesne, jeżeli obok rozliczeń pojawi się najzwy-
czajniejszy w świecie dystans. Wyrzucone ziar-
na już nie wrócą – i trudno, nie pojawią się dwa 
takie same – i trudno; a jeżeli komuś wyrośnie 
owies zamiast żyta – to też trudno. 

Jesteśmy tylko ludźmi, cofanie czasu nie 
jest naszą domeną; i oby nigdy nią nie było. 
Przeszłość nie jest przypowieścią o zagubionej 
owieczce – nie odnajdziemy jednego wspo-
mnienia, nie tracąc przy okazji wszystkich po-
zostałych, tych bardziej wartych zachowania. 
Tamto znalezione i tak nie będzie takie, jak 
kiedyś. 

Koniec odliczania jest 
wyrazem najgłębszej ulgi. 
Staruszek umarł, jego dłoń, 
ściskająca naszą, opadła na 
posłanie. Wszyscy są szczę-

śliwi. Niektórzy wreszcie będą 
mogli wyjść na zewnątrz z zatę-
chłego pomieszczenia, by nigdy 

więcej nie musieć go oglądać, 
inni postawią mu marmurowy 

nagrobek, by stanąć przed nim od czasu do 
czasu. Oby tylko nikt nie rozpaczał nad łóż-
kiem zmarłego, bo w pokoju obok leży nowo-
rodek, którym trzeba się zająć. 

Czasem może się tylko wydawać, że ja-
kiś etap w naszym życiu się skończył. Gdyby 
wszystko zależało od tych trzystu sześćdziesię-
ciu pięciu kartek w kalendarzu, strach pomy-
śleć, do jakich ostatecznych pojednań albo starć 
dochodziłoby przy ostatniej. Ciąg prozaizmów 
wypełnia nasze życie – pokłócić się o tempera-
turę prania można w każdy dzień roku, rów-
nież trzydziestego pierwszego grudnia. Być 
może stare dobre czasy trwają nadal, a nam tyl-
ko wydaje się, że jest inaczej. To że coś zmieniło 
się w szczegółach nie oznacza, że zmieniło się 
w ogóle. Żyć trzeba tu i teraz, a nie tam i kiedyś. 
Nikt za nas nie zasieje na naszym polu.

Obyście się nie przejmowali ani odsiewem, 
ani plonem, który nie będzie taki, jaki sobie 
wyobrażaliście. Żyjcie w miłości z kolejnymi 
dwunastoma miesiącami, a potem… postaw-
cie im ładny nagrobek.

Udanych zbiorów w nowym roku!
Marek Blacha 

Przesiew

i zasieW
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W 1954 roku ukazała się wielka po-
wieść Hanny Malewskiej opowiadająca 
o państwie Ostrogotów w Italii. „Prze-
mija postać świata” to wieloaspek-
towa narracja, historia pojedynczych 
jednostek i całych społeczeństw, po-
lityki i religii, pokoju i wojny, kultury 
starego i nowego ładu, jakie ustępo-
wały i wkraczały po sobie na dziejową 
arenę w VI wieku n.e. 

Rzym od zawsze był światłem, jeżeli nie w aspekcie 
politycznym, to na pewno historiozoficznym. O wiel-
kim znaczeniu antycznego imperium wiedzieli już jego 
mieszkańcy opiewający swoje państwo w dziełach lite-
rackich. Przyszedł jednak czas, kiedy zachodnia część 
tego dziejowego arcydzieła, zalewana przez barbarzyń-
skie plemiona, musiała upaść zamykając za sobą bramy 
starożytności. 

Jest rok 493 n.e., niespełna dwadzieścia lat temu 
ostatni cesarz zachodniorzymski, Romulus Augustu-
lus, został obalony przez wodza germańskich wojsk, 
Odoakra, dając tym samym kres istnieniu państwa, 
które niegdyś władało połową znanego Europie świa-
ta. Data 476 roku nie była jednak niczym istotnym we-
dług ówczesnych – ot kolejny zamach stanu, których 
w tamtym okresie nie brakowało. Ten jednak miał 
okazać się przełomowy zważywszy na fakt, że ani 
Odoaker, ani jego następcy nie przyjmą tytułu cesar-
skiego, a rozpadające się zachodnie imperium już od 
dziesięcioleci podzielone było pomiędzy liczne barba-
rzyńskie plemiona. 

Germański wódz rozciąga swe panowanie nad Italią, 
a pod swoimi rządami zaprowadza krótkotrwały spokój, 
udaje mu się nawet odbić Sycylię z rąk Wandalów; nara-
ża się jednak królowi Ostrogotów, Teodorykowi, ataku-
jąc jego ziemie w Illirii (dzisiejszej Chorwacji). 

Królestwo Ostrogotów
W tym czasie na wschodzie, od Bałkan po Ziemię 

Świętą, rozciąga się Cesarstwo Bizantyńskie, spuścizna 
wschodniej części Imperium Romanum, która nie uległa 
barbarzyńskim plemionom zalewającym Europę. Stoli-
cą potężnego państwa jest Konstantynopol, największa 
metropolia ówczesnego świata. Cesarz Bizancjum, Ze-
non, zachęca Teodoryka do ataku na państwo Odoakra, 
chcąc zyskać na tym podwójnie. Po pierwsze pozbyłby 
się obcego plemienia z własnych ziem, po drugie, za po-
średnictwem ostrogockiego wodza, rozciągnąłby swoje 
panowanie na Italię. 

Rozpoczyna się wojna, w której Teodoryk szybko 
osiąga przewagę. Okrąża Odoakra w jego stolicy, Ra-
wennie, i po niemal rocznym oblężeniu zdobywa miasto. 
W czasie pokojowej uczty bez wahania podrzyna gardło 
staremu królowi. 

Teodoryk staje się jedynowładcą Italii, zgadza się 
zostać lennikiem Bizancjum, choć jest to poddaństwo 
tylko teoretyczne. Król Ostrogotów rozpoczyna długie, 
rozsądne rządy, dba o rozwój nauki i sztuki, posiada 
niezwykłe zdolności organizacyjne i pełnymi garściami 
czerpie z rzymskiego dorobku kulturowego i admini-
stracyjnego. Ma u swojego boku Kasjodora, rzymskiego 
polityka, historyka i filozofa, który sprawując na dwo-
rze Teodoryka i jego następców najważniejsze urzędy 
i stara się zachować antyczne dziedzictwo w nowej rze-
czywistości. 

Justynian Wielki
Teodoryk umiera w roku 526, a jego śmierć zbiega 

się z początkiem rządów Justyniana, nazwanego póź-
niej Wielkim. Początkowo stosunki pomiędzy Rawen-
ną a Konstantynopolem układają się pomyślnie. No-
wym królem Ostrogotów zostaje młodociany Atalaryk, 
w którego imieniu rządy sprawuje matka, córka Teo-
doryka, Amalasunta, będąca zwolenniczką utrzymania 
pokojowych stosunków z Cesarstwem. Sam Justynian 
jeszcze wtedy nie myśli o podbojach, ma wystarczają-
co dużo problemów z Persami na wschodzie, a w 532 
roku dochodzi do wielkiego buntu mieszkańców stoli-
cy, co niemal kończy się utratą władzy przez młodego 
cesarza. Problemy jednak udaje się rozwiązać, wład-
ca ma przy sobie ambitną żonę, Teodorę oraz utalen-
towanych wodzów, Belizariusza i Narsesa. Sam zaś, 
po krwawym rozprawieniu się z powstańcami, staje 
się pewny siebie i rządzi twardą ręką. Na horyzoncie 
wkrótce pojawia się wyjątkowa okazja. Po naturalnej 
śmierci cierpiącego na krwotoki Atalaryka do władzy 
z pomocą Amalasunty dochodzi Teodahad, który naj-
pierw więzi, a potem zleca zabójstwo swej sojusznicz-
ki. Dla Bizancjum staje się to pretekstem do wypowie-
dzenia wojny. 

Nie wiadomo, od jakiego czasu w głowie Justyniana 
drzemał pomysł „rekonkwisty”. Można sądzić, że na po-
czątku, tuż po odziedziczeniu władzy po swoim wuju, 
idea odzyskania zachodnich ziem już istniała, miała jed-
nak formę dalekosiężnego planu, może nawet marzenia 
dającego się zrealizować jedynie w myślach. Trudne 
chwile w pierwszych latach rządów uczyniły młodego 
cesarza silniejszym i pozwoliły podejmować odważniej-
sze decyzje. Malewska w swej książce nie pozostawia na 
tym polu złudzeń: na poprawny politycznie komentarz 
Amalasunty odnośnie cesarskich zamiarów, bizantyń-
ski poseł daje jasną odpowiedź: „Prawdziwe Imperium 
może być tylko jedno.”

Dwa światy 
W 533 roku Justynian wysyła do Afryki korpus eks-

pedycyjny liczący 16 tysięcy żołnierzy, a jego dowód-
cą mianuje Belizariusza. Znajdujące się tam królestwo 
Wandalów zostaje zniszczone w dwóch decydujących 
bitwach i upada w przeciągu roku. Powracający do Kon-
stantynopola bizantyński wódz odbywa triumf, schry-
stianizowaną wersję pochodu rzymskiego, co stanowi 
kolejny wyznacznik justyniańskiego państwa dążącego 
do chrystianizacji i wyplewienia pogaństwa. 

Po Afryce wreszcie przychodzi czas na państwo 
ostrogockie, którego podbój Belizariusz rozpoczyna od 
zajęcia Sycylii w 535 roku. W Italii coraz mocniej zaczyna 
odczuwać się napięcie i niepewność. Społeczeństwo jest 
podzielone: wydaje się, że Ostrogoci stawiać będą zacię-
ty opór przeciwko zakusom Bizancjum, Rzymianie nato-
miast z radością powitają nową/starą władzę. Co prawda 
w IV i V wieku potomkowie Romulusa poczęli powoli 
godzić się z faktem, iż ich codzienność na zawsze będzie 
związana z barbarzyńcami, nigdy jednak nie zapomnie-
li o dawnej chwale swojego państwa. Do napięć docho-
dziło już za rządów Teodoryka. Rzymski senat, tak jak 
dawniej, rokrocznie wybierał jednego konsula w Rzymie, 
drugiego zaś w Konstantynopolu. Stara rzymska arysto-
kracja, choć utraciła część swoich ziem, nadal cieszyła 
się ogromnym bogactwem. Pierwszy król Ostrogotów 
niechętnie spoglądał na bratanie się swojego plemienia 
z Rzymianami, zabraniając między innymi mieszanych 
małżeństw. Najbardziej widoczne różnice istniały na 
polu religijnym, gdzie ścierały się rzymski katolicyzm 
i germański arianizm. Kiedy cesarzem Bizancjum został 

Justyn, który naprawiając błędy poprzedników pogo-
dził papieża z Kościołem w Konstantynopolu, Rzymia-
nie jeszcze mniej chętnie współpracowali z Ostrogotami, 
a ostatnie lata panowania Teodoryka pełne były paranoi 
i podejrzeń. 

Malewska pozostawia na tym polu szereg wątpli-
wości, nie ma bowiem większej przeszkody przed wy-
daniem racjonalnego osądu niż wiara w ślepe idee. Prze-
mija postać świata ukazuje postać Kasjodora, wydającego 
się być jedyną osobą zdolną zachować zdrowy rozsądek 
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jego roz-
mowa z papieżem Agapitem to podświadoma rozpacz, 
skrywanie strachu przed nadejściem nieuchronnej woj-
ny, która może przynieść jedynie śmierć i zniszczenie 
oraz zatracenie kulturowego dorobku i upadek świetno-
ści Wiecznego Miasta. „To przetrwa” – powtarza bardziej 
sam do siebie niż swego rozmówcy Kasjodor. Choć myśli 
o planowanej budowie biblioteki, to niewątpliwie chciał-
by w taki sposób myśleć o Rzymie. 

Goci z kolei są zbulwersowani, ich argumenty roz-
bijają się jak woda o skałę w obliczu twardej retoryki Bi-
zancjum: Konstantynopol nie podbija nowych terenów 
– on odzyskuje stare, przywraca naturalną postać świa-
ta. Ostrogoci byli tylko chwilowym zakłóceniem trady-
cyjnego porządku, który teraz ma zostać przywrócony. 
Rzecz jasna oni sami nie akceptują takiego stanu rzeczy, 
dla nich inwazja Belizariusza jest rabunkiem. Dla Beliza-
riusza z kolei rabunkiem było pokonanie Odoakra i nie-
oddanie Italii prawowitemu właścicielowi. Skoro chcecie 
tych ziem, zgoda – mówi gocki poseł – odstąpimy wam całą 
Sycylię. Belizariusz jest jednak jeszcze hojniejszy – damy 
wam w zamian całą Brytanię, w końcu kiedyś i ta wyspa 
należała do nas. 

Odbudowa Cesarstwa
A wojna toczy się dalej. Korpus bizantyńskiego wo-

dza, choć o połowę mniej liczny niż w Afryce, posuwa 
się w głąb Italii. Teodahad zostaje zdradliwie zamordo-
wany, jego miejsce zajmuje Witiges. Dawna stolica Impe-
rium zostaje oddana bez walki, a ostrogocki 
król chroni się w Rawennie. Wkrótce jednak 
wraca i rozpoczyna roczną blokadę Rzymu. 

cóż Pozostanie, 
jeśli zginie Rzym?
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Wraz z oblężeniem upadają idee, zetknięci z koszma-
rem wojny mieszkańcy Wiecznego Miasta zapominają 
o szczytnych planach Justyniana i uświadamiają sobie, 
że Cesarstwo może zostać wskrzeszone tylko za pomocą 
miecza i śmierci – i przeraża ich ta wizja. Jest już jednak 
zbyt późno, by zmienić stronę konfliktu, bo Goci nie za-
wahają się wymordować mieszkańców metropolii, jeśli 
ta skapituluje. 

Zwycięża jednak geniusz Belizariusza, nadciąga 
upragniona odsiecz, a ostrogocki król ponownie musi 
skryć się w Rawennie, która tym razem zostaje zdoby-
ta. Historia zatacza koło – pół wieku wcześniej trium-
fowali tutaj Goci, pokonując Odoakra, teraz to oni 
kapitulują przed potęgą Bizancjum. Witiges poddaje 
się i zostaje odesłany do Konstantynopola. Tam też 
udaje się Belizariusz, choć Goci składają mu propo-
zycję zostania ich władcą i mianowania się cesarzem 
Zachodu.

Wydaje się, że wojna wreszcie dobiegła końca, a prze-
siąknięte krwią italskie ziemie, ponownie będące częścią 
Cesarstwa, mogą odetchnąć z ulgą. Ostrogoci zdobywa-
ją się jednak na jeszcze jeden zryw, po krótkotrwałych 
walkach o tron do władzy dochodzi Totila i wszczyna 
nową wojnę. Ta wydaje się być jeszcze bardziej krwawa 
i niszczycielska od poprzedniej, Rzym przechodzi z rąk 
do rąk, za każdym razem coraz mocniej zrujnowany. Be-
lizariusz zostaje odwołany, a w jego miejscu pojawia się 
Narses, który zadaje Gotom sromotną klęskę. Totila wzo-
rem barbarzyńskiego władcy ginie w czasie bitwy w sza-
leńczej szarży na umocnione pozycje wroga. Jeszcze na 
krótko, bo zaledwie na rok, władzę przejmuje jego syn, 
Teja, ostatni król Ostrogotów. Podobnie jak ojciec kona 
z mieczem w dłoni, zamknięty w warownym obozie pod 
Wezuwiuszem, gdzie walczy do samego końca. Jego 
śmierć staje się łabędzim śpiewem ostrogockiego króle-
stwa w Italii. 

Dzieło zostało ukończone. Jeszcze w poprzednich 
latach Justynian wykorzystał nadarzającą się okazję, 
by zająć Betykę w Hiszpanii, którą Bizancjum zdołało 
utrzymać przez kolejne siedemdziesiąt lat. W ten spo-

sób odnowione Cesarstwo Rzymskie ponownie uczy-
niło z Morza Śródziemnego swoje wewnętrzne jezioro. 
Nie był to jednak stan długotrwały, bo zaledwie trzy 
lata po śmierci cesarza Italię najechali Longobardowie, 
a w rękach Konstantynopola pozostało jedynie kilka 
ośrodków miejskich, z Rawenną i nieszczęsnym Rzy-
mem na czele. Kiedy w 565 roku umierał wielki Beliza-
riusz, nikt nie mógł przewidzieć, że kilka lat później na 
świat przyjdzie wielki prorok, a ekspansja nowej religii, 
jaką będzie islam, nie tylko zabierze wschodniemu Ce-
sarstwu Afrykę z Egiptem, ale niemal doprowadzi do 
jego upadku. 

Justynian jednak osiągnął swój cel, choć tylko na 
chwilę. Co prawda sens tego działania jest dyskusyjny, 
bo pozostaje pytanie, czy nie lepszym byłoby skupienie 
się na wschodnich i północnych prowincjach państwa, 
nieustannie nękanych przez sąsiadów? W 540 roku, kie-
dy Rawenna poddała się Belizariuszowi, orda Hunów 
i Słowian najechała Bałkany i bezpośrednio zagroziła 
Konstantynopolowi. W tym samym roku szach Persji, 
Chosroes, zerwał pokój wieczysty i zniszczył źle bronio-
ną Antiochię. Nie można jednak na tym polu potępić „re-
konkwisty”, bowiem zajęte Sycylia i Afryka przez długie 
lata zapewniały Bizancjum wiele dóbr, niezwykle istot-
nych w prowadzeniu kolejnych wojen, które miały być 
już nieustannie związane ze wschodnim Cesarstwem aż 
po kres jego istnienia. 

Przemija postać świata
Zamęt całej wojny, nieustanne zmiany polityczne, za-

bójstwa i rzezie zdołał przetrwać jeden człowiek – Kasjo-
dor. Wzorem opisanego w powieści Malewskiej świętego 
Benedykta, także on założył własny klasztor, gdzie dożył 
ostatecznie 98 lat. Przeżył wszystkich wielkich swojej 
epoki – Justyniana, Belizariusza, Teodoryka, Totilę, Ama-
lasuntę, Teodorę... To jemu przyszło rozliczyć się przed 
historią z ich dokonań. Zestawił ze sobą dwa światopo-
glądy – tych, którzy chcieli, aby przeminęła postać świata 
i tych, którzy próbowali tę zmianę zatrzymać. Pozornie 
zwyciężyli ci drudzy ponownie czyniąc Italię cesarską. 

Jakim jednak kosztem? Wielokrotnie oblegany Rzym 
upadł właśnie wtedy, liczba jego mieszkańców, sięgająca 
początkiem V wieku stu tysięcy, spadła pod koniec wo-
jen gockich do trzydziestu. Nie dało się zresztą wskrzesić 
Wiecznego Miasta takim, jakim było ono w okresie swej 
świetności, bo taka postać przepadła bezpowrotnie w no-
stalgii dziejów, rozerwana przez zmiany społeczne, poli-
tyczne i religijne. 

Rzym, ten antyczny, boski, przesiąknięty grecko
-rzymską kulturą zniknął bezpowrotnie, zalany przez 
barbarzyńskie plemiona, a Justynian był w ogromnym 
błędzie myśląc, że może być inaczej, zwłaszcza że przez 
kolejne tysiąclecie w Europie miało zapanować chrześci-
jaństwo, w wielu miejscach sprzeczne z antyczną myślą. 
In idem flumen bis non intrat (nie wchodź dwa razy do tej 
samej rzeki) – o tym, że ta łacińska maksyma dotyczy nie 
tylko pojedynczych jednostek, ale i całych społeczeństw, 
przekonaliśmy się w historii wielokrotnie. Do idei Im-
perium Romanum w XX wieku jeszcze raz próbował na-
wiązać Benito Mussolini, wszyscy wiemy z jakim skut-
kiem. 

Kasjodor słusznie musiał stwierdzić, że Bizancjum 
rzeczywiście zniszczyło wszystko, choć jego opinia nie 
była już istotna, ponieważ zmiany zaszły, a życie toczy-
ło się dalej. Ciągle modlił się za poznane w życiu osoby 
i choć wiedział, że nie ma tańszych i droższych dusz, to 
jednak na tym świecie istnieją ludzie wielcy. Bo ktoś musi 
służyć czasom, nie tylko wieczności – i płacić za to. Wielcy 
tego świata nie musieli być okrutnikami, by krew spły-
wała potokiem i nie musieli niszczyć, by miasta padały 
w gruzach. Zwyczajnie się stało, historia się nie zatrzy-
muje tylko pędzi w biegu każąc się zastanowić nad po-
pełnionymi błędami, a tych popełniliśmy sporo. W chwi-
li bezsilności wobec wielkiej narracji pozostaje wzorem 
Kasjodora ubłagać Wielką Wodę, która ciągle płynie, 
abyśmy, gdy zginiemy, nie zostali przez nią zapomnia-
ni. Zmiany zachodzą nieustannie, przełomowe momenty 
rozgrywają się właśnie teraz, na naszych oczach, nie stań-
my się więc ich biernymi uczestnikami.

Marek Blacha
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