Bóg, Człowiek, JA
Autorem tego tekstu jest nowy
człowiek w naszej redakcyjnej
kompanii. Świeża krew. Świeża
dawka nowych pomysłów –
bujnych niczym jego czupryna.
Dawid – bo tak ma na imię
– przygląda się życiu współczesnego człowieka. Co jest ważne?
Bóg? Drugi człowiek? Ja? A może
nikt z wymienionych?

Piękno z blokowiska
Rozmowa z Pauliną Nawrot, autorką powstałego w Łodzi muralu
pt. „Oblicze Piękna”.
Łódź to miasto murali. Łódź
to miasto starych kamienic.
Pojechaliśmy do tego miasta w
poszukiwaniu piękna. Ale nie byle
jakiego. I udało się. Znaleźliśmy.
Zobacz sam!

Bóg, honor, ojczyzna:
kiedyś vs. dziś
I znów nowość! Pierwszy tekst
tego autora w naszym niewielkim,
lecz o wielkich ambicjach czasopiśmie. Refleksja dotyczy naszych
patriotycznych ideałów w kontekście setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

„Wędrowiec przed morzem mgły” to tytuł obrazu użytego do stworzenia okładki, którą mogłeś, drogi Czytelniku, oglądać chwilę wcześniej.
Obraz romantyczny, a przynajmniej tak mówią. W jednej z interpretacji
tego dzieła przeczytałem, że „wędrowiec to symbol romantycznego
marzycielstwa i uduchowienia”. Nie o to mi chodziło. Dla mnie to
obraz poszukiwania, a wokół szukania własnej tożsamości chcieliśmy
pokrążyć w obecnym numerze. Zadać sobie pytanie: Co w nas siedzi?
Czy udało się nam zrealizować ten cel? Jak zawsze pozostawiam
ocenę Tobie, Czytelniku. Echo „szukania tożsamości” jest rozsiane po
wszystkich tekstach, które prezentujemy. Patrz uważnie!
Pragnę zachęcić również do czytania nowości: „Gościnnych występów”. Jest to tekst kleryka z wrocławskiego seminarium metropolitalnego, który ukazał się już w czasopiśmie „Vox Nostra” prowadzonego
przez braci z tego seminarium.
Serdecznie zapraszam i życzę miłej lektury!
Redaktor naczelny

Gdzie jestem JA?
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Biblijne podstawy
polskiego Janusza
Bartosz Wawrzkiewicz
rok III

Znasz taką sytuację? Palnąłeś coś,
co wydaje ci się głupie czy śmieszne,
a drugi mówi: „Dobre!”. Ta sytuacja
przypomina okoliczności powstania
tego tekstu. Wyrzuciłem z siebie „Janusz – Jonasz” i się zaczęło…
By wyjaśnić moje wprowadzenie, potrzebne będzie przedstawienie dwóch
postaci. Niech cię nie dziwi ogromna
rozbieżność światów, w których występują nasi bohaterowie. Odmienność
jest pozorna. Ale po kolei.
Przypuszczam, że zanim nasze czasopismo znalazło się w twoich rękach,
wcześniej trzymałeś w nich smartfona
albo stukałeś palcami w klawiaturę
komputera. I tu już jesteśmy blisko
naszego pierwszego bohatera. Jeśli
korzystasz regularnie z internetu, to
prawdopodobnie twój dobry znajomy.
Przedstawiam zatem Janusza Nosacza.
Janusz funkcjonuje w świecie wirtualnym, a dokładnie spotkać go można
w różnorakich memach. Ponieważ jest
on wytworem polskich internautów,
1

uosabia nasze cechy narodowe, np.
skąpstwo i kłótliwość. Janusz to osoba
pojmująca rzeczywistość bardzo wąsko. Dla niego liczy się tylko jego „mądrość życiowa”. Czubek własnego nosa
to dla niego słup graniczny oddzielający
od pomocy drugiemu człowiekowi1.
Czas na drugiego bohatera. Może
nigdy się z nim nie spotkałeś. Ale jeśli
kiedykolwiek kartkowałeś Pismo Święte, to miałeś okazję!2 W Starym Testamencie znajduje się Księga Jonasza. Jak
nazwa mówi, jej głównym bohaterem
jest prorok o imieniu Jonasz.
Mógłbyś teraz odłożyć to pisemko
i zastanowić się: „O co tu chodzi? Memy
z Januszem i Biblia?”. Już wyjaśniam!
Wróćmy do Księgi Jonasza. Historia
opowiedziana w niej działa się w VIII
wieku przed Chrystusem. Jest prawdopodobne, że się nie wydarzyła,
a opowiadanie ma cel dydaktyczny. Tak
czy owak, prawda, którą niesie, jest
ponadczasowa. Pokazuje nam, że Biblia
to Słowo, które jest żywe. Jest Słowem

Trzeba dodać, że chociaż grafiki z Januszem wyśmiewają cechy ludzkie to wizerunek Janusza to pewien
gatunek małp zwany nosaczem sundajskim. Dlatego też jego nazwisko brzmi Nosacz.
2
Ewentualnie mogłeś przesuwać swoim palcem po ekranie smartfona i szukać Księgi Jonasza w aplikacji
Pismo Święte. Przy okazji, polecam! Tak, artykuł zawiera lokowanie produktu.
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Boga. Prorok dostał „zlecenie” od
Pana. Miał iść kawał drogi do Niniwy –
stolicy Asyrii, ówczesnego mocarstwa,
by przekazać mieszkańcom przesłanie
mniej więcej tej treści: „Jeśli się nie nawrócicie, miasto zostanie zniszczone!”.
Musisz przyznać, że brzmi niezbyt wesoło i optymistycznie, a jeszcze trzeba
uchwycić ówczesny kontekst religijny
i polityczny. Dla każdego Żyda czczącego jedynego Pana Boga Niniwa była
symbolem pogaństwa, zła i grzechu.
Asyryjczycy znani byli z wyjątkowego
okrucieństwa, a wojny z nimi niosły
totalne spustoszenie. Zatem Jonasz –
użyję eufemizmu – nie pałał sympatią
do niniwitów.
Prorok nie posłuchał Boga. Uciekł
w przeciwnym kierunku. Wziąwszy pod
uwagę relacje między Izraelitami i Asyryjczykami, wydaje się to nie być dziwne, a nawet całkiem logiczne. Prawdopodobnie większość z nas też by tak
postąpiła. Wyobraź sobie taką sytuację:

lata 40. w okupowanej Warszawie, a Ty
masz iść do dowództwa niemieckiego
i powiedzieć, żeby Niemcy się nawrócili.
Trudne, prawda?
Uciekając przed Bogiem, Jonasz tułał
się po różnych dziwnych miejscach.
Przebywał nawet we wnętrzu potężnej
ryby3. Ostatecznie Bóg jeszcze raz posłał Jonasza. Za drugim razem usłuchał
Boga i poszedł do Niniwy. Mieszkańcy, włącznie z królem, nawracają się
i pokutują. Stolica odwiecznego wroga
wszystkich Żydów zostaje ocalona.
Happy end. Tymczasem Biblia mówi,
że Jonaszowi nie podobało się to i był
oburzony na Boga. Skierował do Niego
modlitwę – zarzut. Uciekał przed misją
daną mu przez Boga, bo wiedział, że
Stwórca okaże miłosierdzie miastu
i zlituje się nad nim. Dlatego nie chciał
być pośrednikiem Boga. Brzmi ciekawie, prawda? Jonasz nic nie mówi
o tym, by się bał Asyryjczyków, a przecież mogli go zabić! On nie mógł popixabay.com

3

Nie będę przywoływał całej historii Jonasza. Zachęcam do przeczytania tego opowiadania. Zajmie ci to
tylko 18,5 minut. Księga ma 4 rozdziały.

Powołanie nr 82

7

Gdzie jestem JA?

godzić się z tym, że Bóg może okazać
dobroć innym! Jonasz chciał dysponować miłosierdziem samego Boga. Przypomnę, że Asyryjczycy to poganie, nie
wierzyli w Boga Jedynego. Mieli wielu
bożków. Dla proroka to było za wiele.
Nie mieściło się w jego koncepcji Boga
i drugiego człowieka... Bóg jednak jest
większy i zna ludzkie serca.
Czy myślenie Jonasza nie jest nam
znajome? Czy to nie jest przykład
typowego „januszostwa”? Ile takich
sytuacji już spotkaliśmy w życiu? Jak już
wspomniałem, Pismo Święte jest żywe,
bo zawiera przesłanie samego Boga.
Opisane w niej mechanizmy rządzące
życiem człowieka są ponadczasowe.
Dlatego choć Janusz to wytwór polskiego internetu, a Jonasz to postać
biblijna spisana w Palestynie wiele lat
przed Chrystusem, obaj mają ze sobą
dużo wspólnego. Jonasz i Janusz to
jedna i ta sama postawa ograniczonego

Mural: „Jonasz”
Autorki: Ola Adamczuk i Paulina Nawrot
Fot: Michał Sikora
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patrzenia na świat, która często aktualizuje się w naszej codzienności.
Jakie z tych obserwacji wynikają wnioski dla mojego życia? Podnieś głowę
i spójrz nieco dalej niż czubek własnego
nosa. Może obok jest jakiś człowiek, do
którego za nic w świecie nie chcesz się
odezwać?
Spróbuj.
Może jest to jakiś „niniwita” albo
„somsiad Janusza”. Na początek może
wystarczy przyjazny uśmiech. Potem –
uciesz się szczęściem drugiego. Wiem,
że też potrzebujesz nowego laptopa,
ale uciesz się tym, że twój kumpel dostał nowy rower. Nie zazdrość, spróbuj
się ucieszyć. Zauważ w swojej, czasem
szarej, codzienności takie sytuacje, kiedy odzywa się egoizm – „januszostwo”.
Powalcz z tym!
A właśnie! Skoro Jonasz i Janusz są
tak podobni, może powinniśmy od teraz mówić: „typowy Jonasz”?
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Bóg

Człowiek

JA

Dawid Łyko
rok II

Warto niekiedy się zatrzymać i zadać
sobie pytanie: ,,Do czego tak właściwie
zmierzamy?” My, zwykli ,,śmiertelnicy”, przychodzimy na świat, żyjemy
w nim i umieramy. Wszystko to tylko
ułamek w myśli Boga. Lubimy, gdy nas
pozdrawiają, chcemy, by nas szanowano. Uganiamy się za tym, co doczesne,
przemijające. W takim razie co się liczy?
Pieniądze i władza stają się sensem
naszego istnienia. Odkładamy na później życie rodzinne, miłość i przyjaźń.
A teraz? Ważna jest kariera, w której nie
liczy się drugi człowiek, tylko ile na nim
zarobimy, bo to jest wymierne. Jesteśmy w stanie zaniedbać nawet własne
zdrowie. Gdy zaś zostaniemy zapytani
o relacje z drugim, często nie wiemy
co powiedzieć. Uważamy, że będzie
dla nas lepiej, gdy nie będziemy się
przywiązywać emocjonalnie. Nie chcemy angażować się na stałe. Nie można
się przecież ,,przykuć”, dać zniewolić.
Szkoda, że nie zauważamy, iż nasza
zachłanność nas zniewala.
A co na to wszystko mówi Chrystus?
,,Nie gromadźcie sobie skarbów na
ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie
złodzieje włamują się i kradną. Gro-

madźcie sobie skarby w niebie gdzie
ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie
złodzieje nie włamują się, i nie kradną.
Bo gdzie jest twój skarb tam będzie
i serce twoje”(Mt 6,19-21). Jezus naucza
nas, że to, co tu mamy, to co posiadamy
jest tylko tu i w tym czasie. My natomiast poświęcamy się dla nietrwałych
wartości. W pogoni za zyskiem chcemy
wciąż więcej, a chciwość nas niszczy.
Już święty Paweł w swoim liście do
Tymoteusza pisał: ,,Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za
nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili
z dala od wiary i sobie samym zadali
wiele cierpień”(1Tm 6, 10). Apostoł
Paweł chciwości przypisuje zagubienie
drogi wiary. Przez to odstępstwo sami
działamy na własną szkodę. Uciekamy
od Boga. Nie szukamy Jego ani Jego
rad. Jednak jak możemy się kierować
w życiu wskazaniami Chrystusa, skoro ich nie znamy? Czy też nie chcemy
znać? Chciwość przestawia wartości
i nie idzie tu jedynie o pragnienie posiadania większej ilości zer na koncie
bankowym. Dążenie za wszelką cenę
do celu często pomija dobro drugiego
człowieka, ignoruje wartość, jaką on
Powołanie nr 82
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stanowi, niekiedy odbiera należny mu
szacunek, a dobro przedstawia w sposób bardzo zawężony. Dobre jest to,
co realizuje swój cel, czyli w przypadku
chciwości zysk.
Wszystko to prowadzi nas do skrajności. Gdy spotkamy osobę rzucającą
oszczerstwa przeciw religii, którą wyznajemy, choć uważamy się za wierzących, nie potrafimy stanąć w jej obronie.
Co gorsza – boimy się do niej przyznać,
bo przecież moglibyśmy ponieść jakąś
stratę. Stajemy się obojętni. ,,Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed
ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się
Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę
się i Ja przed moim Ojcem, który jest
w niebie”(Mt 10, 32-33). Słowa Jezusa
jasno wyrażają nam Jego myśl. Ktoś
może zapyta, co z tymi, którym w życiu
10
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się udało? Tak, są osoby na tym świecie,
które osiągnęły wiele bez Boga, ale i tu
Chrystus daje nam lekcję. ,,Cóż bowiem
za korzyść odniesie człowiek, choćby
cały świat zyskał, a na swojej duszy
szkodę poniósł? Albo co da człowiek
w zamian za swoją duszę? Albowiem
Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca
swego razem z aniołami swoimi i wtedy
odda każdemu według jego postępowania”(Mt 16, 26-27). Coraz więcej
słyszymy o ludziach, którzy ,,sprzedali
swoją duszę”. O piosenkarzach, aktorach, biznesmenach, którzy podając się
za ateistów, niszczą publicznie symbole
religijne, czy święte przedmioty tak
ważne dla nas, chrześcijan. Czy oni już
na zawsze stracili swoją duszę? Swoją
godność? Tożsamość? Życie? Tego się
nie dowiemy. Wiemy, natomiast jaką
drogą kieruje nas Jezus. Ile my damy
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z siebie, taką zapłatę otrzymamy od
Boga. Gdyż jak On sam powiedział:
,,Syn Człowieczy, nie przyszedł, aby
mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”(Mt 20,
28). Tak i my winniśmy brać przykład
od Niego samego. Bóg zrobił to dla
nas wszystkich, a my – widząc innych
w potrzebie – mówimy: ,,to nie nasza
sprawa”. Gdyby Bóg myślał podobnie, jaki cel miałoby nasze istnienie?
W myśl tego zawsze miejmy na uwadze
te słowa: ,,Wszystko więc, co byście
chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im
czyńcie. Albowiem to jest istota prawa
i proroków”(Mt 7,12). Jezus mówił
do nas w przypowieściach. Przytoczę
jedną z nich, zapewne wszystkim
znaną: ,,Pewien człowiek miał dwóch
synów. Zwrócił się do pierwszego
i rzekł <<Dziecko, idź i pracuj dzisiaj

w winnicy>>. Ten odpowiedział: <<Idę,
panie>>, lecz nie poszedł. Zwrócił się
do drugiego i to samo powiedział. Ten
odparł <<Nie chcę>>. Później jednak
opamiętał się i poszedł”(Mt 21, 28-30).
Czy nie jest tak, że oferujemy pomoc,
a potem, kiedy ktoś autentycznie jej
oczekuje, wycofujemy się. Obawiamy
się trudności i ustępujemy. Tak łatwo
jest coś obiecać. Szkoda, że czasy ,,słowa honoru” minęły. Prawie zaginęła
godność. Co nam zostało? Warto pomyśleć jakimi wartościami kierujemy się
w swoim życiu. Naprawdę warto wziąć
do ręki Pismo Święte, czytać je i rozważać. Lecz jeszcze większą wartość ma
ono wtedy, gdy zaczynamy Nim żyć. Nie
zapominajmy, Kto nam dał życie, Kto
nas w nim prowadzi i przed Kim będziemy zobowiązani się z niego rozliczyć.

pixabay.com

Powołanie nr 82

11

Rozmowa Z...

Piękno z blokowiska
Rozmowa z Pauliną Nawrot, artystką działającą
w Łodzi. Należy do Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich „Vera Icon”, autorka muralu „Oblicze
Piękna”.
Rozmawiali: Bartłomiej Stawowy
i Bartosz Wawrzkiewicz
Na początek: z kim mamy do czynienia? Kim jest Paulina Nawrot?
Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zajmuję się projektowaniem
kostiumów, nadruków na tkaninach, ilustracją i malarstwem, głównie wielkoformatowym w postaci murali. Jestem też liderem Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich
„Vera Icon”.
Pytanie odnośnie murali: dlaczego właśnie ta forma twórczości?
Kończąc studia, pisałam pracę magisterską na temat interakcji między widzem
a twórcą, tak zwanej ludyczności, czyli zabawy sztuką, która wchodzi w przestrzeń,
nie wymagając od widza wizyty w muzeum, ponieważ natyka się na nią np. wracając do domu. Praca magisterska zawiera też część praktyczną. W moim przypadku był to tzw. aneks z malarstwa, który robiłam z przyjaciółką Olą Pulińską. Razem
zrobiłyśmy surrealistyczne ilustracje na chodnikach przy wiatach przystankowych.
Ludzie czekający na autobus budzili się z „porannego letargu” i komentowali, często
w sposób bardzo osobisty, jakby chodziło o ścianę w ich domu. To jest w sztuce ulicy
dla mnie bardzo pociągające, że nie tworzy się do szuflady. Drugie życie takiej sztuki
przenosi się do internetu: posty, komentarze, a nawet całe galerie...
Sprawdzałem doświadczalnie i muszę stwierdzić, że nie każdy wie, co znaczy
słowo „mural”. Może to dziwić albo nie. Zatem, czym jest mural, jak się go wykonuje
i w jakim celu?
W Łodzi wiedzą wszyscy, bo to stolica murali. Najprościej, jest to wielkoformatowe
malowidło na ścianie budynku. Najbliżej mu chyba do graffiti. Teraz jest to forma
sztuki, która szeroko oddziałuje na odbiorcę ze względu na swoją wielkość i przestrzeń, w jakiej się znajduje.
Jaki ma cel? Mural jest sztuką dla sztuki czy raczej treścią, którą autor chce przekazać?
To zależy od autora. Jest bardzo różnie: od ilustracji, która sprawia, że jest ładniej,
po wywoływanie kontrowersji, pobudzanie do myślenia. Da się to skategoryzować,
ale będzie to długa lista.
A jak jest z Pani muralem „Oblicze Piękna”?
Ja się staram łączyć oba cele. Żeby estetyka nie była podporządkowana tylko
przekazowi, bo to nie będzie autentyczne, stanie się reklamą. Jednocześnie treść
jest dla mnie ważna. Jestem osobą, która w prostej ilustracji może się doszukać treści. Ważne jest upiększenie miasta, które nie zawsze jest estetyczne, albo dzielnicy,
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żeby nie budziła obrzydzenia.
„Oblicze Piękna” zawiera treści konkretnie chrześcijańskie, ale nie jest czytane
jedynie w takim kluczu. Mam poczucie odpowiedzialności, że tworzę w mieście
zamieszkanym przez różne osoby i im też chciałabym dać coś pięknego. Sam tytuł
niesie pytanie, czym jest piękno i czy jest ważne dla ludzi. W tym muralu jest również mój sprzeciw wobec brzydoty propagowanej w sztuce jako prawda. Dla mnie
brzydota nie jest prawdą. Również reklama sprzedaje kiczowate piękno, które już
nie jest pięknem, nie jest prawdziwe, jest kłamstwem. Wychodzi na to, że szukanie
piękna jest poszukiwaniem prawdy. Poszukiwanie to wynika z zachwytu i odkrycia,
że Bóg jest jednocześnie dobry, prawdziwy i piękny. Stąd rozważanie, czy piękno
może „zbawić świat”, czy ma taki wpływ. Dużo też myślałam nad zagadnieniem:
ciało jako świątynia. Czy umiemy, to ciało przyjąć jako objaw piękna? Wybór Maryi
był wyborem osoby, która przyjęła swoje piękno i przyjęła Boga, nie odmówiła Mu.
Mając świadomość swojej ograniczoności, nie podważała wyróżnienia przez Boga.
Ona jest dla mnie przykładem świętości jako przyjętej łaski. Dlatego nie ma aureoli
jako czegoś zewnętrznego, to złoto bije trochę z Niej. Motyw róż na niebieskim tle
jest zaczerpnięty z kopuły w Isfahanie1, w której tak było przedstawione niebo. To,
że można być ubranym w niebo, jest dla mnie czymś naprawdę pięknym! Gdy
tworzyłam ten konkretny projekt, tamte symbole wracały. Dla mnie mural jest takim
momentem zwiastowania, stąd też nie ma np. małego Jezusa na rękach Maryi. Jej
zamknięte oczy wyrażają przyjęcie, „bycie na tak” w obecności miasta, które nie
zawsze musi Ją przyjmować. Ona nie patrzy, żeby oceniać.
A jak mieszkańcy odbierali fakt, że na ich kamienicy znajdzie się wizerunek Maryi?
Z jakimi reakcjami się Pani spotkała podczas pracy?
Moim zaskoczeniem było właśnie to, że dobrze. Na początku złożyłam wniosek
o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi, w którym opisałam projekt po-

Mural: „Oblicze Piękna”
Autorka: Paulina Nawrot

1

Mowa o kopule w Katedrze Świętego Zbawiciela należącej do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego zlokalizowanego w Isfahanie (Iran), mieście położonym ok. 340 km na południe od Teheranu.
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Mural: „Kontemplacja”
Autorka: Paulina Nawrot

kazując, że nie ogranicza się tylko do odbiorcy katolika. Dostałam je. Później dowiedziałam się, że dla komisji stypendialnej istotna była podjęta przeze mnie tematyka
piękna, bo to rzadkość wśród wniosków. Kolejnym etapem było znalezienie ściany.
To była druga ściana, którą oglądałam. Mieszkańcy dostali opis oraz wizualizację
muralu, i się zgodzili. Podczas malowania spotkałam się z pozytywnymi reakcjami
przechodniów, a nawet entuzjastycznymi i to niekoniecznie ludzi wierzących. Przez
internet dostałam dużo wiadomości, że mural „Oblicze Piękna” bardzo porusza jako
współczesny wizerunek Maryi i był bardzo potrzebny wielu osobom. Muszę przyznać,
że nie tworzyłam dzieła kultycznego, przeznaczonego do modlitwy, była to bardziej
moja modlitwa za miasto. Będą osoby, które wychowały się w takiej tradycji i mają
taką wrażliwość, że dla nich Maryja jest na tyle święta, że aż nietykalna i Jej wizerunek
nie pasuje jako mural. Nawet spotkałam się z takimi komentarzami. Bardziej byłam
przygotowana na wyśmiewanie czy negatywne uwagi ze strony osób niewierzących,
a tych było bardzo mało.
Mówiła Pani, że bardziej spodziewała się negatywnych reakcji. Czy to wynika ze
specyfiki miasta, a może Maryja „nie pasuje” do Łodzi?
Wydaje mi się, że to wynika z wymogu, który nie pozwala umieszczać jednoznacznych symboli religijnych w przestrzeni publicznej. To jest oczywiście nagminnie naginane np. mamy w Łodzi mural, który jest kompletnie antychrześcijański. Ja byłam
nastawiona, że nie pójdzie tak łatwo, że będzie sprzeciw. Okazało się, że Maryja nie
budziła takiego sprzeciwu jak, na przykład, mogłoby namalowanie krzyża. Wychodzi
na to, że Maryja budzi respekt.
Patrząc na ten wizerunek Maryi, nasuwa mi się taki wniosek, że świętość to nie jest
chodzenie ze złożonymi rączkami, aureola, korona na głowie. Zazwyczaj świętość
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jest ukazywana cukierkowo, albo nawet w ten sposób wyśmiewana. Jak wygląda
świętość według autorki „Oblicza Piękna”?
Od początku ludzie, patrząc na ten mural, wiedzieli, że to jest Maryja. Rozpoznała
ją nawet trzyletnia córka przyjaciółki. Chyba trudno jest nam dostrzec świętość,
określić, czym ona jest i jak możemy być uświęceni. Świętość jest łaską od Boga
i to jest zupełnie normalne życie. Będąc we wspólnocie artystów, doświadczam tej
normalności, że teraz nie rzucam wszystkiego i zaczynam malować tylko postacie
świętych, ale następuje jedność między tym, w Kogo wierzę, a tym, kim ja jestem,
jak żyje i czym się zajmuję. Nie można tworzyć w tematyce religijnej, nie wiedząc
nic o Bogu, nie mając z Nim relacji. Tak powstaje tylko skorupka, kolejna, powielona
kopia. Sądzę, że w odniesieniu do tego projektu wielu ludziom trudno jest przyjąć tą
normalność Maryi, dostrzec, że Bóg po prostu stał się człowiekiem i przyjął to człowieczeństwo w pełni. To pokazuje, że my możemy być z Bogiem i że jest to droga
wyrzeczeń. Nie droga ograniczeń, a droga miłości, w której się coś wybiera, bo się
kocha. Moim zdaniem w tym jest uświadomienie sobie świętości ciała jako świątyni,
w której mieszka Bóg.
Mówiła Pani dużo o tym, co ma ten wizerunek przekazywać: o pięknie, świętości,
człowieczeństwie. Moje pytanie brzmi: co ten wizerunek ma z Pauliny Nawrot, co
jest w nim takiego najbardziej osobistego?
Dla mnie jest to bardzo osobisty wizerunek. Nie jest on wzorowany na innym obrazie. Jest zapisem momentów zachwytu. Zachwytu tą kopułą w Isfahanie, tym, że
można być ubranym w niebo, ornamentami i kolorami. Idee o których mówiłam nie
wynikają jedynie z pragnienia stworzenia nowego wizerunku Maryi albo tego, że
wizerunek musi unaocznić ideę piękna, bo czułam, że mogę warsztatowo polec – to
jest wielkie wyzwanie, które bardzo paraliżuje twórcę. I jeśli myślałam: muszę pokazać
oblicze piękna, to nic nie wychodziło. Natomiast jeśli skupiałam się na tym, co mnie
zachwyca i było autentyczne, obraz stawał się przekonujący. Co więcej, ten zachwyt
nad ornamentami odczuli niektórzy z moich znajomych, a oni nie zawsze mają taką
samą estetykę jak ja. Dla mnie obok „wielkich idei” ważna jest też osobista droga
ich przeżywania. Zmierzenie się z myślą, że tak samo ja jestem świątynią Boga, czy
też ja jako artysta nie muszę zajmować się brzydotą albo że mam prawo do bycia
artystą, a nie abstrakcyjnym świętym, który będzie teraz karmił zupą bezdomnych.
Myślę, że to jest częsty problem wśród twórców – nie pozwalamy sobie na bycie
twórcą, a to jest nasz dar od Boga i tym darem właśnie mamy służyć. Dlatego mogę
powiedzieć, że ten projekt jest dla mnie bardzo osobisty.
Czy może nam Pani powiedzieć coś na temat Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich „Vera Icon”?
Wszystko zaczęło się w Krakowie. Na początku było to po prostu grono wierzących przyjaciół artystów. Po pewnym czasie nie wystarczało im bycie zwykłą grupą
katolickich twórców, więc przeobrazili się we wspólnotę. Okazało się, że potrzebne
są: formacja, rekolekcje, wspólna modlitwa. Wymiar duchowy sprawia, że sztuka
wypływa z relacji z Bogiem, a nie jest tylko myśleniem o Nim. I tak naprawdę jedno
z drugim się łączy – działanie z formacją duchową. Działamy w różnych miastach
Polski: Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, wkrótce prawdopodobnie
w Poznaniu. Kolejne miasta pojawiają się, gdy ktoś nowy przyjeżdża na rekolekcje,
zaczyna się utożsamiać ze wspólnotą i chce stworzyć diasporę w swoim mieście.
„Vera Icon” ciągle się rozrasta. Dla mnie jest to podążanie za słowami papieża Benedykta XVI, który mówił o wierze widzącej. Sztuka jest przestrzenią, gdzie ta wiara
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może się unaocznić. Nazwa „Vera Icon” wywodzi się od Jezusa Chrystusa, który jest
Prawdziwym Obliczem. On stał się człowiekiem i dał nam swój obraz. I to też daje
nam podstawę do tworzenia np. wizerunków Boga. We wspólnocie działa rzesza
różnych artystów, głównie wizualnych. Są też organizatorzy wydarzeń kulturalnych
i muzycy. Artyści wizualni są mocno zróżnicowani, od projektantów ubioru i biżuterii
po twórców plakatu czy grupę tworząca bardziej tradycyjnymi technikami, które
często współcześnie zanikają wśród młodych ludzi jak gipsoryt, rzeźba, malarstwo.
Jakie ma Pani plany na przyszłość? Czy jeszcze coś zobaczymy od Pauliny Nawrot?
Pewnie tak! Na razie finalizuję projekt „Oblicze Piękna”, tworząc torby ze złotym
nadrukiem wizerunku z muralu. Chcę, by ten wizerunek mógł zaistnieć w mniejszym
formacie, w naszej codzienności. Na ten moment nie mam konkretnego projektu,
który mogłabym zareklamować (śmiech). Zapraszam na rekolekcje i wystawy „Vera
Icon”.
Powstało kilka murali Pani autorstwa: „Jonasz”, cykl niebieskich ptaków i „Oblicze
Piękna”. Czy będą kolejne?
Myślę, że będą. Propozycje stworzenia czegoś nowego są zależne od wielu czynników. Bardzo lubię tworzyć tą techniką, chociaż murale są bardzo wymagające. Jest
to ciężka fizyczna praca, więc podziwiam ludzi tworzących je non stop. Niebieskie
ptaki są cyklem murali powstałych na 800-lecie istnienia ojców dominikanów. Jedna
praca jest mojego autorstwa, największy 800 m mural powstał w duecie. Dwa kolejne stworzyli inni członkowie wspólnoty „Vera Icon”. To był naprawdę duży projekt.
Chciałabym tworzyć kolejne. Może nie kolejne „Oblicze Piękna” w innych miastach
Polski, jak chcieliby niektórzy zachwyceni tym wizerunkiem (śmiech). Nie chcę nikogo urazić, ale jedno wystarczy! A w innych miastach można stworzyć coś nowego.
No to czekamy! Dziękujemy za rozmowę!
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Sekretne życie
Bartłomiej Stawowy
rok V

Jest taki film z 2013 roku, który odkryłem całkiem niedawno. Jego tytuł
brzmi: „Sekretne życie Waltera Mitty”1. Główny bohater (Walter Mitty)
to przykładny obywatel. Skrupulatnie
pilnuje swoich wydatków, stara się
nikomu nie szkodzić, służy pomocą
swojej owdowiałej matce. Pracuje
w dziale negatywów magazynu Life.
Jego zajęcie nie jest szczególnie fascynujące. Zajmuje się obróbką, wywoływaniem, przechowywaniem i katalogowaniem surowych zdjęć, które są nadsyłane do redakcji. W zaciemnionym,
pełnym regałów pomieszczeniu, mając
tylko jednego współpracownika, zajmuje się swoim zadaniem Pan Mitty, przykładny „krawatowy obywatel”. Jest
tylko jeden problem. Walter jest marzycielem do tego stopnia, że potrafi totalnie „odlecieć”, tracąc wszelki kontakt
z rzeczywistością. Życie odwdzięcza mu
się regularnymi kopniakami w postaci
uciekającego pociągu czy ważnej informacji, której nie wysłuchał.

moje i twoje
W pewnym momencie Walter, przynaglony, niedbającym o codzienną
rutynę, splotem wydarzeń bierze swoją
biurową walizkę i rusza na lotnisko, aby
rozpocząć podróż. Nie są to spontaniczne wakacje. Musi znaleźć pewnego
fotografa, którego nigdy nie spotkał
osobiście, a wszystko to z powodu
zaginionego kawałka kliszy.
Koniec wstępu. Do rzeczy! Chociaż
nie, w tym przypadku: „Do postaci!”.
Konkretnie do postaci Waltera. Po obejrzeniu całego filmu można pomyśleć,
że główny bohater przeżył diametralną
zmianę w trakcie trwania filmu. Pan
Mitty z pierwszych scen to nie Walter
z ostatniego, przed napisami, kadru.
Jak dla mnie bujda.
Przekonała mnie do tego scena,
w której Walter, goniąc wspomnianego
wcześniej fotografa, zjeżdża stromą,
krętą islandzką drogą do jakiegoś miasteczka. Dokonuje tego na deskorolce
wytargowanej chwilę wcześniej od
przypadkowo napotkanego dzieciaka.

1

Film reżyserii Bena Stillera z premierą w 2013 r. (2014 r. w Polsce). Scenariusz napisał Steve Conrad. W rolach
głównych występują: Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott, Shirley MacLaine, Kathryn Hahn i Sean Penn.
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W filmie dosyć szybko dowiadujemy
się, że Walter brał udział w zawodach skateboarding’u jako nastolatek.
W scenie szalonego zjazdu muzyka2 jest
żywa, rytmiczna, a sam Walter wydaje
się całą sytuacją wyśmienicie bawić,
mimo, iż walczy z czasem o sekundy.
Drogi czytelniku! To cały czas w nim
było! Przez cały film główny bohater
coś odkrywa. Lepiej byłoby napisać „kogoś”. Odkrywa samego siebie. Na nowo
poznaje tego, którym cały czas był.
A teraz z chmur na ziemię.
Czy ty sam znasz siebie?
.
.
.
Jest taki psalm w Piśmie Świętym,
a w nim werset: „Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów” (Ps 42,8).
To werset o człowieku, o mojej (Twojej) głębi. Moja przyjaciółka, trochę
zmartwiona atmosferą panującą na jej

uczelni, zapytała mnie skąd ja wziąłem
pewność, że seminarium jest moją
drogą. Ona miała wątpliwości, bo czuła
nieustanną presję współzawodnictwa,
a wolała współpracować. Odpowiedziałem jej, mało zgrabnie ubierając
myśli w słowa, że nie miałem pewności. „Nadzwyczajnie” rzuciłem się
w tę drogę, ponieważ coś mnie na nią
wołało i to całkiem mocno. Bez kalkulacji i badań rynku zatrudnienia. Będąc
na piątym roku zobaczyłem, że moja
ścieżka jest podobna do tej obranej
przez filmowego Waltera Mitty. Gonię
za czymś, staram się gdzieś dotrzeć,
jednocześnie zapadając coraz głębiej
w swoją głębię i poznając siebie.
Wracając do filmu. Czy „Sekretne życie Waltera Mitty” skończyło się happy
end’em (szczęśliwym zakończeniem)?
Nie chcę zdradzać wiele, ale…3 Nasz
główny bohater zostaje wyrzucony
z pracy i jest zmuszony do sprzedaży

film-intel.com

Kadr z filmu
„Sekretne życie Waltera Mitty”.

2

Utwór „Far Away” wykonywany przez Junip (zespół pochodzi ze Szwecji, założony był w 1998 r. i gra
głównie indie rock).
3
Jeżeli, drogi Czytelniku, już postanowiłeś obejrzeć ten kawałek kinematografii i bardzo nie lubisz zdradzania żadnych szczegółów fabularnych – opuść ten akapit!!!
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rodzinnej pamiątki – fortepianu. Mimo
to wyczuwa się jego zadowolenie. Coś
stracił, to pewne. Co zyskał? Nic oprócz
ciekawych wspomnień i lepszej znajomości tego, kim jest.
Pewna osoba powiedziała mi, że jest
to film dla marzycieli. Nie zgadzam się!
Jest to historia, która przemawia do
tych czujących się nieswojo we własnej
skórze. Kim jesteś? Znać odpowiedź
na to pytanie znaczy tyle, co odkrywać
siebie. Może to trwać długo, ale gdyby
było łatwe, werset psalmu 42 brzmiałby: „płycizna przyzywa głębię pluskiem
kałuży”. Marnie, prawda?
Film, to oczywiście tylko film. Nie
każdy przeżyje podróż marzeń pełną
przygód, aby poczuć, kim tak naprawdę
jest. Prosty powód. Nie wszyscy tego
potrzebują (ALE CZEMU NIE PRÓBO-

WAĆ GONIĆ MARZEŃ?!!!). Równie
pięknym jest znaleźć innego człowieka, który stanie się podróżą marzeń
w wersji na całe życie. Tak jak wspomniana wcześniej przyjaciółka! Została
na swojej uczelni (z kiepską atmosferą)
i poznała tam pewnego jegomościa.
Teraz razem uganiają się za przygotowaniami do ślubu i wesela.
Jeżeli chodzi o odkrywanie samego
siebie… No cóż… Chyba trzeba się
przestać obawiać poznania prawdy
o sobie. Kończąc ten pojedynek pióra
(klawiatury) z myślą, nucę sobie krótki
fragment piosenki, takiej oto treści:
„O północy wejdźmy na dach, żeby
patrzeć w oczy gwiazd. Przecież nikt
nie zobaczy, jak nadzy szukamy ich
w nas”4.

4

Jest to fragment utworu „Dach” grupy Sound’n’Grace w współpracy z producentem muzycznym Tabb’em
(Bartosz Zielony) wydanym w 2015 r.
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Poradnia NIEBO:
Pusta ulica
Są takie sytuacje, na które nikt z nas nie jest gotowy. Są takie chwile, które
przewartościowują całe nasze istnienie; chwile tragiczne, dające do myślenia.
Piątego listopada 2002 roku stało się coś, czego nie spodziewałby się nikt.
Forks – każdy zna takie miejsce jak to. Małe, spokojne miasteczko, gdzie ludzie
są pomocni, wierzący, dobroduszni, niemal idealni. To takie miejsce, w którym
żyją beztrosko rodziny z radosnymi dziećmi, otwarci i przyjaźni sąsiedzi. A jednak
stało się to właśnie tu.
Tego zimnego, jesiennego wieczoru Tom wychodził z nabożeństwa jako jeden
z nielicznych. Bardzo lubił takie chwile. Lekko melancholijne. Szedł spokojnie,
wręcz leniwie, ciesząc się wolną chwilą; w końcu było ich tak mało. Spoglądał
na spokojne życie, które toczyło się wokół niego. Był
szczęśliwy. W domu czekały na niego dzieci i żona: syn
tak podobny do niego; córeczka na rękach matki
wyczekująca taty, który poczyta jej do snu ulubioną
dobranockę; żona czekająca na opowieści męża,
którego tak kocha. Takie chwile były dla niego
ważne. W cieple bijącym od nich widać było
wzajemny szacunek i miłość. Zamyślony Tom
szedł alejkami Forks. Wtedy wszystko wydalało
mu się takie proste.
Z zadumy wyrwała go kłócąca się para.
Nie wiedział dokładnie, co między nimi
zaszło. Słyszał tylko strzępki ostatnich słów.
Dostrzegł zapłakaną kobietę błagającą swojego
męża o wybaczenie, o ostatnią szansę. Na
początku Tom nie chciał się mieszać, w końcu
bywały chwile sporów nawet w jego rodzinie.
Nieubłagany mąż zakończył ostatnie próby rozmowy
uderzeniem. Kobieta upadła. Tom znał tę parę.
Mąż – znany chyba każdej osobie w miasteczku lekarz.
20
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Żona nauczycielka, wychowawczyni jego syna. Widywał ją codziennie,
uśmiechniętą, lecz w jej oczach ukryty był smutek.
A teraz coś się wydarzyło. Tom brzydzący się
przemocą poszedł do kobiety, podał jej dłoń.
Nie wyobrażał sobie, by nie pomóc osobie
potrzebującej. A co dopiero kobiecie. Takie
zachowanie wydawało mu się naturalne,
wręcz oczywiste. Jednak za tę dobroć
zapłacił ogromną cenę. Szanowany
lekarz, rozzłoszczony kłótnią
z małżonką, poirytowany
zachowaniem mężczyzny,
który jej pomaga,
odrzucając wszystkie
zasady, zaatakował.
Pobity Tom leżał bez sił. W tej chwili myślał tylko o swojej
rodzinie. Spojrzał na kobietę, której wcześniej pomógł,
liczył na wsparcie. Był pewny, że ta ulituje się nad nim.
Niestety na twarzy kobiety zobaczył mieszankę strachu,
zaskoczenia i niedowierzania. Spojrzała ukradkiem na rozzłoszczonego męża. Nie
zrobiła jednak nic, popatrzyła na leżącego mężczyznę i podążyła za bezlitosnym
małżonkiem, zostawiając bezradnego Toma. Porzuciła go.
Rankiem, gdy słońce już wstało, a ludzie powoli zaczęli wychodzić na ulicę,
mijali leżącego, nieprzytomnego człowieka i tak jak tamta kobieta nie zrobili
nic. Niektórzy może nawet go sobie przypominali. Mijali go w piekarni, widywali
w kościele na nabożeństwie. Wielu na pewno dzieliło z nim miejsce pracy czy
mieszkalną aleję. Teraz być może wielu z nich myślało, że jest pijany i zasnął; co
było do niego kompletnie niepodobne. Wśród mijających go była matka, ciągnąca za rękę syna, ewidentnie zaniepokojonego stanem mężczyzny. Ten chłopiec
chciał mu pomóc, jako jedyny. Matka jednak nie zrozumiała wielkości i dobroci
jego serca. Nawrzeszczała na niego, że nie zna życia, że takim ludziom się nie
pomaga, że to może być niebezpieczne. Chroniąc syna, gotowa była pozbawić
szansy ratunku niewinnego człowieka. Odeszli tak, jak i inni odchodzili. Nie znając jego historii, porzucali go pełni obojętności i chłodu. Przechodził koło niego
również pastor, człowiek wykształcony, religijny, dobrze wychowany i zawsze
uprzejmy. Można by powiedzieć, że stworzony, aby pomagać. Lecz i on minął
go bez słowa, odwracając wzrok; odszedł, okazując jak bezduszne mogą być
osoby, które na zewnątrz przypominają ideał. W końcu tą aleją szedł uliczny
grajek, wieczny student, imprezowicz, którego jedynym celem było zdobywanie
pieniędzy na zabawę. Można by pomyśleć, że jedynie okradnie rannego i odejdzie
jak wszyscy, lecz ten mu pomógł. Zabrał go i opatrzył rany. Czekał cierpliwie, aż
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Tom odzyska świadomość.
Gdy tak się stało, zaczęli ze sobą rozmawiać. Rozmawiali długo,
opowiadając sobie nawzajem o swoim życiu. I w końcu z ust
Toma padło to jedno szczególne pytanie: „Dlaczego?”
Grajek udzielił mu krótkiej, lecz ważnej odpowiedzi:
– Wiesz – zaczął powoli, jakby nie mogąc ubrać w słowa
myśli, które nim targały. – Nieraz sam czułem się
bezsilny, dlatego wiem, jak ty się czułeś. Często mijali
mnie ludzie, za których sam byłbym w stanie oddać
kiedyś życie. Nie jest ono wiele warte. Zmarnowałem
niejedną szansę, którą dawał mi Bóg, i gdy zobaczyłem
ciebie, jak leżałeś tam sam, w okropnym stanie,
pomyślałem sobie, że choć straciłem swoje życie,
może udałoby mi się uratować tobie twoje.
Dostałeś ogromną szansę od życia. Doceń to,
dla mnie, bo ja tego nie potrafiłem

Opowiadanie zostało zainspirowane fragmentem
Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37).
Tekst: Martyna Safin

(Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu)

Ilustracje: Bartłomiej Stawowy
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Gdy atrament płynie
w żyłach
Rozmowa z Mają Lidią Kossakowską –
pierwszą damą polskiej literatury
z gatunku fantasy.
Rozmawiali: Bartłomiej Stawowy i Marcin Stefanik
W Pani życiorysie można znaleźć informację, że jest Pani absolwentką liceum
plastycznego, studiowała Pani archeologię, a także wzmiankę o zainteresowaniach
reżyserowaniem. Mimo tak rozległej palety zainteresowań wybrała Pani pisarstwo.
Chcielibyśmy zapytać, skąd ta różnorodność i jak odkryła Pani „powołanie” do
pisarstwa?
Pisałam od dziecka. Gdy tylko nauczyłam się pisać, zaczęłam wymyślać bajki.
Zwykle było tam więcej ilustracji niż tekstu, ale starałam się stworzyć jakąś spójną
fabułę. W czasach mojego dzieciństwa młodzi fantaści szybko zaczynali pisać.
W wieku 12, 13 lat ja też sięgnęłam po pióro. Nie miałam wątpliwości, że to musi być
fantastyka. Zaczęłam od opowiadań hard science fiction1. Strasznie poważnych,
strasznie naiwnych i głupiutkich. Dobrze, że tak naprawdę nikt ich nie czytał.
Czy na kimś się pani wzorowała?
Dużo czytałam. W ogóle w moim domu książek nie brakowało. Stykałam się z literaturą praktycznie od urodzenia. Przygodę z książkami zaczęłam w niemowlęctwie,
od obrywania grzbietów, ale szybko pokochałam czytanie (śmiech). W moim domu
fantastyka byłą zawsze obecna. Nikt nie traktował jej jako literatury gorszego sortu.
Nie mogę więc nawet powiedzieć, że sama ją odkryłam. Po prostu rodzice dali mi
do ręki pewne książki i już. To była wielka klasyka science fiction2. Lata 40, 50, 60.
Robert Scheckley, Isaak Asimow, Henry Kuttner, Ray Bradbury3. I oczywiście Stanisław
Lem, a nawet Krzysztof Boruń i Andrzej Trepka. Fantasy i to nie w tym najbardziej
klasycznym wydaniu, poznałam dopiero, gdy na rynku pojawili się tacy autorzy, jak
na przykład Roger Zelazny i Gene Wolfe. Choć książki Tolkiena stały u nas na półce,
ja uparcie czytałam science fiction. Bardziej swoje zainteresowania skierowałam na
1

Podgatunek fantastyki naukowej kładący nacisk na naukę i technologię, uwzględniający wiele szczegółów
technicznych (przyp. red.).
2
Fantastyka naukowa – gatunek literacki, filmowy oraz gier komputerowych o fabule osnutej na przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki lub społeczeństwa.
W świecie przedstawionym utworów nie występują elementy cudowności, a także przestrzega się zasad
prawdopodobieństwa.
3
Pani Maja Lidia Kossakowska podczas rozmowy wymienia wielu pisarzy różnego pochodzenia. Biorąc
pod uwagę ich ilość, redagujący ten wywiad załamał się i postanowił nie tworzyć przypisów do każdego
nazwiska. Tym samym zachęca wszystkich dociekliwych do osobistych poszukiwań (przyp. red.).
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autorów literatury science fiction. I próbowałam ich naśladować. Może to trochę
zaskakujące, bo jako młoda dziewczyna byłam przekonana, że moje życie będzie
związane z plastyką, malarstwem a w szczególności rzeźbą. Dopiero zbiegiem lat
okazało się, że to jednak nie to, ponieważ tak naprawdę zawsze chciałam tworzyć
historie. Także malując czy rzeźbiąc. Nie zachwycała mnie czysta bryła plastyczna,
kompozycja, forma ani kolory lecz ukryta wewnątrz opowieść. Reżyseria też była
szalonym pomysłem, który na szczęście wywietrzał mi z głowy, kiedy mój tato podsunął mi, o ile pamiętam, miesięcznik „Film”, gdzie była notatka o tym, że bardzo
„młody”, obiecujący reżyser lat 45, nakręcił swój pierwszy film o jakichś tam problemach nastolatków. Opadły mi ręce. Gdy się ma 16 czy 17 lat, myśl o tym, żeby
zadebiutować dopiero w wieku 45 lat, to jakiś koszmar. Zresztą doszłam do wniosku,
że te wszystkie atuty, które dala mi Opatrzność, mam już przy sobie, nie potrzebuję
dodatkowych umiejętności. Będąc reżyserem, musiałabym się nieustannie dogadywać z producentami, użerać o pieniądze, podlizywać aktorom, współpracować
z innymi artystami. Film to jest jednak praca dla całego, ogromnego zespołu ludzi,
a rola reżysera sprowadza się właściwie do funkcji kogoś, kto tylko nadzoruje projekt.
W pisarstwie jestem w stanie zrobić wszystko, wykreować cały świat, bohaterów,
fabułę i nikt nie będzie się do tego wtrącał. Zawsze marzyłam o debiucie, momencie, w którym wydam prawdziwą, własną książkę. W czasach, gdy studiowałam,
na rynku wydawniczym polskiej fantastyki tak naprawdę nie było. Nieliczni autorzy
publikowali swoje powieści raz na kilka lat, a poza tym kontynuowali zwykle swoje
kariery na różnych uczelniach. Nie widziałam dla siebie innego wyjścia, niż pójść
w ich ślady. Tymczasem akurat w momencie, gdy kończyłam studia (a w międzyczasie pracowałam jako dziennikarz telewizyjny), nagle ten rynek księgarski w Polsce się
zaczął otwierać i rozwijać. Zdarzył się cud. Ludzie zechcieli czytać i tworzyć polską
fantastykę. Przykładem jest chociażby fenomen Andrzeja Sapkowskiego. Nagle
zaczęło się coś dziać, zmieniać, a potem okazało się, że powstają wydawnictwa,
które wydają książki polskie książki fantastyczne. Dzięki temu, po kilku latach pracy
w telewizji oraz na uczelni z ogromną ulgą porzuciłam inne zajęcia i mogłam się
skupić na tym, co było, odkąd pamiętam, moim marzeniem.
Czy pisanie powieści w klimacie fantastyki jest łatwiejsze, czy trudniejsze od pisania
chociażby powieści gatunków thriller, komedia?
Rzeczywiście świat fantastyki jest może nieco bardziej hermetyczny, niż np. miłośników kryminałów, bo opowieści o zbrodni i sensacja docierają do większej liczby
odbiorców. Tak samo jak historie obyczajowe. Łatwiej sobie wyobrazić realia.
Powieści obyczajowe czy kryminalne dzieją się tu i teraz. W znanym i oswojonym
środowisku. Niejako, tuż za rogiem, u sąsiadów, znajomych, na znanych ulicach,
w rodzinnej okolicy. To nic, że czasem rozgrywają się w innym kraju. Schemat jest ten
sam, doskonale rozpoznawalny. W przypadku fantastyki trzeba jednak uruchomić
wyobraźnię. Nie każdy ma na to ochotę, ale uważam, że na szczęście my, fantaści,
powoli się przebijamy do świadomości czytelników. Nieco skruszyliśmy mury realizmu, także dzięki fantastycznym ekranizacjom, grom, serialom. Zdarza się, że nawet
ludzie, którzy z początku zapierali się, że fantastyki nigdy nie przeczytają, po jakimś
czasie po nią sięgają. Mam tu chociażby na myśli przykład mojej znajomej, która
twierdziła, że nie znosi fantastyki, a po jakimś czasie dostrzegłam, że ma na półce
egzemplarz książki Pilipiuka . Pytam: „Mówisz, że nie czytasz, a tu na regale Andrzej
Pilipiuk? O co chodzi?” Ona na to: „Nie, nie, nie, to wcale nie jest fantastyka. To taki
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wiejski filozof”(śmiech). Wszystko jedno, jak mawiał Szekspir: „Róża, inaczej zwana,
także by pachniała”. Nieważne, jak ludzie nazywają książki po które sięgają, jeśli
czytając, czytają nas. Także i nas (śmiech).
W Pani książkach można spotkać różnych bohaterów. Pani światy są różne, czytelnik nie ma wrażenia, że to są te same światy, a losy bohaterów jakoś ze sobą
powiązane. Każda powieść z innego cyklu to zupełnie inny wymiar. W odniesieniu
do cyklu, którego bohaterem jest anioł zagłady, mam pytanie: skąd pomysł na to,
by bohaterami byli aniołowie, zarówno ci dobrzy, jak i ci źli? Czy ktoś ten pomysł
Pani podsunął?
Cała zabawa zaczęła się na archeologii. Zawsze interesowała mnie starożytność,
początki cywilizacji. Z drugiej strony liczyłam, że ten kierunek będzie okazją do ćwiczeń z wyobraźni, konstruowania światów. Generalnie to, co znajduje archeolog,
to takie bardzo rozsypane puzzle, jakieś fragmenty z których trzeba zbudować
wizję, jak dana cywilizacja mogła funkcjonować, jak żyli ludzie tamtych czasów,
jak funkcjonował ich świat. Okazało się jednak, archeologia bardzo mnie wspomogła w pisaniu fantastyki w zupełnie inny sposób. Dała mi dostęp do niezwykłych
danych, informacji, na które nie natrafiłabym nigdzie indziej, możliwość docierania
do różnych materiałów, źródeł, do mitologii, dawnych tekstów religijnych, wróżbiarskich, filozoficznych. I to właśnie stało się niezwykle pomocne. Uzyskanie dostępu
do dokumentów, ksiąg, opracowań, z których korzystali profesorowie. Możliwość
korzystania z materiałów pochodzących z rożnych bibliotek, często niedostępnych
dla zwykłych czytelników. Pomysł na cykl anielski zrodził się pewnego, znaczącego
dnia, pochodzi od konkretnego wydarzenia, kiedy trafiłam na bardzo interesujący
cykl wykładów nieżyjącego już prof. Wiercińskiego4, dotyczący antropologii magii
i religii. Nagle zostałam wrzucona w całkiem inny, dziwny świat, bardzo magiczny,
bardzo tajemniczy i fascynujący, gdzie pojawiły się imiona anielskie, postaci aniołów,
4

Andrzej Wierciński – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jest autorem setek prac drukowanych
w prasie specjalistycznej na temat antropologii ogólnej i antropologii religii, w szczególności etnogenezy
Słowian, starożytnego Egiptu i przed-hiszpańskiego Meksyku, zmian mikroewolucyjnych w Polsce, teorii
symbolizacji i teorii kultury.
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w niesłychanym dla mnie w tamtym czasie kontekście. Chociażby, dowiedziałam
się o strukturach, o których nie miałam pojęcia, hierarchii istot skrzydlatych, wyobrażeniach, jakie przez wieki mieli ludzie na temat królestwa aniołów. „Państwo
niebieskie, piekielne armie” – to wszystko okazało się dla mnie niezwykle interesujące
i nagle wydało mi się, że warto coś z tym zrobić na niwie literackiej, bo to ciekawa
rzeczywistość, zupełnie nieznana szerszej rzeszy czytelników. Zrozumiałam, że właśnie
w tym uniwersum mogę zakotwiczyć jakąś bardzo ciekawą opowieść. Myślałam,
że to będzie krótka historia. Ot, jednorazowa przygoda, pomysł na opowiadanie,
może kilka. Potem się okazało, że inspiracji z wykładów wystarczy na stworzenie
całego spójnego świata, bohaterów, wiele wątków, słowem, na kilka książek. To,
czego się dowiedziałam na wykładach i z tekstów źródłowych, to, oczywiście, tylko
inspiracje. Przedtem, zanim zaczęłam się fascynować szeroko pojętą angelologią,
jak większość ludzi, byłam przekonana, że aniołowie to takie grzeczne, słodkie istoty
w koszulach nocnych, które zajmują się głównie przeprowadzaniem dzieci przez
kładeczki, pilnowaniem, żeby nic im się nie stało, albo strzeżeniem żeby dobrze im
się spało. Tymczasem okazało się, że istoty anielskie to wielkie, potężne stwory, czasami kompletnie nieludzkie i przerażające, a przy okazji bardzo interesujące. I tak
uniwersum Królestwa i Głębi zaczęło powstawać, a potem się rozrastać.
Czy w swoich powieściach stara się Pani w jakiś sposób umieszczać treści, mające
za cel nieść jakieś przesłanie wychowawcze?
Szczerze mówiąc: nie śmiem tego robić. Kim ja jestem, żeby pouczać innych? Na
pewno w twórczości każdego pisarza jego znaczące poglądy, sympatie, antypatie
przenikają do książek. Ta prawidłowość przejawia się także w bohaterach, których
ja tworzę, w tym, jakie cechy uważam za pozytywne, a jakie za negatywne. Kto
jest bohaterem opowiadającym się po dobrej stronnie, kto jest zły, jakie wartości
wyznają poszczególne postaci, jakich się wyrzekają. Moje sympatie i antypatie są
czytelne, stanowią pewien mój światopogląd, który się przedostaje do moich książek. Chyba nie sposób tego uniknąć, ale zapewne nie ma w tym także nic złego.
Jak wygląda codzienność pisarska? To chyba nie jest tak, że codziennie wstaje
pani z rana, poranna kawa i od razu do pracy?
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Bywa i tak. Czasami. Niekiedy bardzo intensywnie pracuję; zwłaszcza jeśli podczas
pisania widzę gdzieś na horyzoncie to upragnione światełko z napisem: „Koniec”.
Wtedy potrafię pisać codziennie, ale to zwykle jest bardzo wyczerpujące. Szczerze
mówiąc, powinno się robić przerwę na weekend lub choćby niedzielę. Codzienność
pisarza nie jest fascynująca. Po prostu wstaję; budzą mnie koty, daję im jeść, robię
sobie herbatę, śniadanie, i siadam do pracy. Nie jestem w stanie pracować długo.
4 do 6 godzin. Dlatego że przykładam szczególną uwagę do tego, jak książka jest
napisana, do języka, metafor, do wszystkiego, co konstruuje językową część powieści. Zdarza się, że czuję zmęczenie, że nie walczę ze słowami jak należy, i wtedy
przestaję pisać, bo szkoda czasu. Bo najczęściej po takiej wysilonej, przesadnej
pracy w stanie przemęczenia, na drugi dzień trzeba usiąść do tej samej sceny
i wiele rzeczy zmienić, a najczęściej wyrzucić.
Załóżmy taką sytuację. Otrzymuje Pani telefon, po którym musi się Pani szybko
spakować i może Pani zabrać tylko jedną książkę. Którą by Pani wybrała?
Nie mam jednej ulubionej. Musiałabym zabrać ich ze sobą co najmniej setkę. Wiele
zależałoby też od wyjazdu. Gdyby to była bezludna wyspa, pewnie byłby to jakiś
podręcznik do survivalu5, żeby wiedzieć, jak rozpalić ognisko, czy którą jagodę zjeść,
żeby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Książek, pisarzy, którzy mnie ukształtowali, jest
bardzo dużo. Jeśli chodzi o literaturę i pisarzy spoza gatunku fantastyki, to oczywiście
będzie wielka klasyka amerykańska począwszy od Steinbecka, przez Calldwella,
Faulknera, Hemingwaya, Capotea, po Vonneguta. Szczególne miejsce w moim
sercu mają pisarze nieco późniejsi, jak James Jones czy rewelacyjny Chandler.
A nawet Alistair MacLean, którego niektóre książki to są absolutnie perełki przyzwoitej literatury, trochę awanturniczej, kryminalnej. Ci bohaterowie, ten język, ten styl,
sposób obrazowania, to jest wyśmienita, nieśmiertelna klasyka. Oraz wspaniali pisarze
z Ameryki Południowej, jak chociażby Julio Cortazar z „Grą w klasy”, Gabriel Garcia
Marquez, Mario Vargas Llosa i jego niezapomniane „Rozmowa w katedrze”, „Miasto
i psy”i „Zielony dom”. Bez zapoznania się z takimi książkami pewnie nie byłabym
takim pisarzem, jakim jestem teraz.
Jeśli ktoś mówi, że lubi czytać literaturę fantasy, zdarza się, że reakcją rozmówcy
jest grymas albo stwierdzenie: „Czytasz bajki”. Co interesującego, według Pani,
można by takim rozmówcom wskazać w tym gatunku? Czy fantastyka to tylko
marzycielstwo i kreowanie innych światów, próby oderwania się za wszelką cenę
od rzeczywistości, czy jednak za tym kryje się coś więcej?
Po pierwsze, co jest złego w bajkach? Nic przecież. Są piękne i wprawiają nas
w lepszy humor. Poza tym fantastyka jest niesłychanie rozległa. Można właściwie
wszystkie inne dziedziny literatury jakoś w fantastyce zamknąć. Mamy przecież
gatunek political fiction6, mamy kreowanie światów alternatywnych i alternatywnej historii, w które trzeba włożyć ogromną wiedzę i umiejętność zanalizowania
sytuacji. Na przykład książki o II wojnie światowej, gdzie autor dokonuje analizy, co
by było, gdyby inaczej potoczyły się dzieje. Można tworzyć powieści w gatunku,
5

Podręcznik prezentujący zachowania i techniki umożliwiające przetrwanie w trudnych warunkach terenowych.
6
Jest rodzajem fikcji, która zajmuje się polityką. Fikcja polityczna często stosuje opowiadania, by dostarczyć komentarz o politycznych wydarzeniach, systemach i teoriach. Często bezpośrednio ocenia istniejące
społeczeństwo albo przedstawia alternatywę, a czasami fantastyczną rzeczywistość.
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jakim jest mroczny kryminał, i z powodzeniem wprowadzać go w świat fantastyki.
Można opisywać bardzo poważne relacje między ludźmi, stawiać bardzo ważne
pytania o Boga, świat czy życie i nadal pozostać fantastą. Robił to Lem, w tej chwili
robi to choćby Harrison. Na przykład książka pt. „Droga serca” opowiada o zagubieniu człowieka w świecie, o braku umiejętności nawiązywania relacji z innymi,
a jednocześnie o bardzo destruktywnym wpływie czarnej magii, realnym istnieniu
zła upostaciowionego w postaci demonicznej a jednocześnie ukrytej w samym
sednie ludzkiej osobowości. Także w fantastyce jest wiele nurtów, a czytelnik może
odnaleźć je i pokochać. Istnieje wiele różnorodnych odcieni, które można zawrzeć
w fantastyce, dlatego też ją piszę.
Jakie ma plany pisarskie na najbliższy czas?
Wracam do pisania przerwanego cyklu Takeshi. Wyszły jak do tej pory dwie części.
Przewiduję jeszcze przynajmniej jeden lub dwa kolejne tomy.
Czy pojawiły się jakieś oferty zekranizowania któregoś z cyklu, którego jest Pani
autorem?
Na razie nic takiego się nie pojawiło (śmiech). Ale zawsze można pomarzyć. Czasem patrzę na niektóre produkcje, jak one są zrobione, i trochę mi się marzy, żeby
w taki sposób przenieść na ekran jedną z moich książek. Ale póki co, to się jeszcze
nie udało.
Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
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Trójjedyny Bóg:
o Trójcy Świętej
Ks. Adam Kopeć
wykładowca teologii
dogmatycznej

słów kilka

Większość z nas dzień rozpoczyna od
znaku krzyża i wypowiedzenia słów:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
Podczas liturgii wielokrotnie słyszeliśmy wezwania Trójcy Przenajświętszej.
Może nieraz zastanawiamy się, jak
pogodzić myśli, że jest Jeden Bóg, ale
w Trzech Osobach. Przecież w powszechnym rozumowaniu trzy różne
osoby oznaczają troje oddzielnych ludzi, jak więc mówić o tym, że Bóg jest
Jeden, ale w Trzech Osobach?
Podobne dylematy rozważała święta
siostra Faustyna Kowalska. Dlaczego
warto sięgnąć do jej pism? Powodów
jest kilka. Na początku musimy zaznaczyć, że poznanie tajemnicy Trójcy
Świętej przebiegało u niej na dwóch
płaszczyznach. Pierwszą z nich było
poznanie nauki o Trójjedynym Bogu
głoszonej przez Kościół (katecheza,
kazania, rozważania rekolekcyjne oraz
lektura duchowa), a drugą nadzwyczajne zjawiska mistyczne. Święta Faustyna
prowadziła intensywne życie duchowe,
nieustannie doświadczała stanu zjednoczenia mistycznego z Bogiem przez
miłość. Przeżycia mistyczne i związane

z nimi nadzwyczajne zjawiska zostały jej
udzielone, by jeszcze bardziej miłowała
Boga i przekazała światu Jego miłosierdzie. Odegrały one też istotną rolę
w poznaniu tajemnicy Trójcy Świętej.
Mistyczne poznanie przewyższa naturalne możliwości poznania ludzkiego;
jest głębokim, prostym i intensywnym objawieniem Bożej prawdy człowiekowi. Tutaj znajdujemy pierwszy
z powodów, dla którego warto zajmować się pismami Sekretarki Bożego
Miłosierdzia. To, co Faustyna mówi
o Trójcy Świętej, jest wynikiem otrzymania bezpośrednio od Boga łaski mistycznego poznania. Nie są to wnioski,
które zrodziły się na drodze rozumowej
spekulacji czy wyczytane w traktatach
teologicznych. Dlatego lektura jej
„Dzienniczka” budzi w nas zachwyt
i zdumienie. Wiemy, że Faustyna miała
niskie wykształcenie ogólne, a o jakimkolwiek wykształceniu teologicznym
trudno w ogóle mówić. Mimo tych braków mistyczka potrafiła, jak twierdzi
jej spowiednik bł. ks. Michał Sopoćko,
rozprawiać o „rzeczach teologicznych
i to tak ścisłych, jak o tajemnicy Trójcy
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Świętej, (...) ze znawstwem wytrawnego teologa”. To drugi powód, który
zachwyca i pokazuje, że pisma prostej,
po ludzku niewykształconej, zakonnicy
mogą nas ubogacić.
Ważną rolę w poznawaniu tajemnicy
Ojca, Syna i Ducha Świętego odgrywały
u niej wizje o charakterze trynitarnym.
Elementem charakterystycznym i dominującym w tych doświadczeniach było
pojawiające się „światło” i „jasność
niedostępna”. Pierwsza wizja Trójcy
Świętej, opisana w „Dzienniczku”, jest
związana z doświadczeniem światła.
Św. Faustyna pisze: „W pewnej chwili
zastanawiałam się o Trójcy Świętej,
o Istocie Boga. Koniecznie chciałam
zgłębić i poznać, kto jest Ten Bóg.
W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty, ujrzałam Jasność
nieprzystępną, a w niej jakoby trzy
źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej Jasności wychodziły słowa
w postaci gromu i okrążyły niebo i
ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego,
zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności wyszedł nasz ukochany
Zbawiciel w piękności niepojętej, z

Ranami jaśniejącymi. A z onej jasności
było słychać głos taki: <<Jakim jest
Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi,
ani umysł anielski, ani ludzki>>. Jezus
mi powiedział: <<Poznawaj Boga przez
rozważanie przymiotów Jego>>. Po
chwili Jezus zakreślił ręką znak krzyża
i znikł” (Dz 30). Pan Bóg pozwolił jeszcze wiele razy Sekretarce Bożego Miłosierdzia doświadczyć mistycznych wizji,
w których objawiał jej tajemnicę Trójjedynej Miłości. Niemal za każdym razem
Święta Faustyna pisze o „niepojętnej
i niedostępnej” światłości. Niezwykła
światłość to znak, że człowiek nie zgłębi nigdy tej Tajemnicy.
Podobnie o niepoznawalności Trójcy
Przenajświętszej mówi św. Augustyn.
W swojej autobiografii pt. „Wyznania”
opisuje pewne zdarzenie. Rzecz miała
miejsce nad morzem. Wspomniany święty już jako biskup Hippony,
przechadzając się samotnie po piaszczystym brzegu, rozważał tajemnicę
Trójcy. Spotkał dziecko bawiące się na
plaży: mały chłopiec czerpał muszlą
wodę z morza i wlewał ją do dziury
wykopanej w piasku. Augustyn zrozu-

szkolateologii.dominikanie.pl
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miał, że prędzej ono wyczerpie morze
muszelką i zmieści je w małym dołku,
niż on zrozumie i wyjaśni tę tajemnicę.
Kończąc dwudziestoletnią pracę nad
traktatem „O Trójcy”, św. Augustyn
napisał: „W tym wszystkim, o czym tak
wiele mówiłem, nie śmiem uznać, żebym powiedział coś, co by było godne
tej najwyższej i niewyrażalnej Trójcy.
Raczej wyznaję, że to przedziwne poznanie przewyższa moje siły”.
Poznanie Trójcy Świętej jest tajemnicą
wiary w sensie ścisłym, to znaczy, że
nie byłaby znana, gdyby nie została
objawiona, a nawet po objawieniu pozostaje dla stworzonego rozumu niepojęta w swej naturze. Dzięki mistycznym
wizjom św. Faustyna pozwala nam lepiej zrozumieć, że nasz umysł nigdy nie
ogarnie tej tajemnicy. Wizje duchowe
Trójcy Świętej prowadziły mistyczkę
do poznania niepojętej wielkości i świętości Boga. Wtedy najpełniej poznała
trzy Osoby Boskie(Dz. 472). Pozwoliły
jej coraz głębiej wnikać w tajemnice
Trójjedynego Boga, a jednocześnie
uświadamiały ograniczoność ludzkiego
poznania. Święta doświadczała Boga,
który nie jest nieznany, zamknięty sam
w sobie, lecz Boga, który odsłaniał

przed nią swe tajemnice i stawał się
w pewnej mierze dostępny jej poznaniu. To Bóg – Trójca jako pierwszy
zwrócił się do mistyczki i z biegiem
czasu stawał się jej coraz bardziej bliski. Między Stwórcą a siostrą Faustyną
wywiązał się osobowy, bardzo intymny
dialog. Bóg stopniowo prowadził swoją
oblubienicę drogą wiary do największej
głębi, tej niezgłębionej przepaści niewyczerpywalnego komunikowania się
Trzech Osób Boskich.
Skromna Apostołka Bożego Miłosierdzia uczy nas, że powinniśmy się bardziej Bogiem Trójjedynym zachwycić
niż próbować Go zrozumieć i ogarnąć.
To, co mówi teologia na temat misterium Trójcy Przenajświętszej, jest tylko
bladym cieniem i próbą ubrania tej
tajemnicy w sieć pewnych terminów
filozoficznych pozwalających nam pogodzić jedność Bożej natury i różnice
między Bożymi Osobami. Dla naszego
rozumu tajemnica Trójcy Świętej zawsze pozostanie zakryta. To zakrycie
jednak powinno nas zachwycić i wzbudzić w nas podziw. Bóg, który jest
niepojęty, jednocześnie staje się nam
bardzo bliski.
Powołanie nr 82
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Homo viator:
dlaczego wiecznie
wędrujemy?
Jakub Wiechnik (rok IV)
Metropolitalne Wyższe Seminarium
Duchowne we Wrocławiu

Każdy z nas jest istotą niewykończoną. Bo w gruncie rzeczy człowiek
(homo) ciągle jest w drodze do pełni
człowieczeństwa, ciągle jest wędrowcą
(viator). A Bóg mu w tym kibicuje.

Harleyem do Nieba

Młodzież lat 60. zupełnie oszalała na
punkcie długowłosych harleyowców,
jadących przez amerykańską pustynię przy akompaniamencie słynnego
przebój grupy Steppenwolf „Born to
be Wild”. Kto tego refrenu nie krzyczał
na cały głos? Wolność, kwiaty we włosach, podróż, przygoda. Ale historiami
wędrowców pasjonowali się już słuchacze Homera 2800 lat temu! Dlaczego
człowieka tak bardzo fascynuje bycie
w drodze?

Strażnik nadziei

Rąbka tajemnicy próbował uchylić
francuski filozof Gabriel Marcel. Kiedy
apokaliptyczna sceneria światowej
wojny wymazywała z serc narodów jakąkolwiek nadzieję, to właśnie on pisał
dzieło pod wiele znaczącym tytułem
„Homo viator: wstęp do metafizyki
nadziei”. I podobnie jak starożytni
autorzy, nie pisał o podróżowaniu ro32
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zumianym jako zmiana położenia
w przestrzeni.
Odsłonił człowieczą kondycję: każdy
z nas jest istotą niewykończoną. Ale
bardzo chcemy się dokonać, osiągnąć
cel! Dlatego towarzyszy nam ciągłe
napięcie, zmaganie, trud, wysiłek. Bo
w gruncie rzeczy człowiek (homo) ciągle jest w drodze do pełni człowieczeństwa, ciągle jest wędrowcem (viator).
Czego szuka? Marcelowi odpowiedź
nasunęła się sama.

Nieporuszony Poruszyciel

Nie ma życia bez ruchu – myśleli starożytni filozofowie przyrody. Bo wszystko
co żyje, rusza się. Czy jednak bezruch
jest jednoznaczny ze śmiercią? Tak,
z wyjątkiem jednego bytu – Absolutu.
Nie porusza się, nigdzie nie dąży, nie
ma celu do zrealizowania. Czy jest więc
kimś w rodzaju wiecznego lenia ogarniętego życiowym marazmem? Nie – On
po prostu jest doskonały!
Całe myślenie Arystotelesa i jego kolegów opiera się na zdroworozsądkowych intuicjach. Ruch zakłada zmianę,
realizację pewnej możliwości. Bóg ma
wszystkie możliwości zrealizowane,
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dlatego się nie porusza. Ale nie ma to
nic wspólnego z wieczną nudą – kontempluje (zachwyca się) swoją doskonałością. Jest wiecznie szczęśliwy.
Wszystkie inne byty pociąga Boska
doskonałość. Dlatego Arystoteles opisuje Absolut mianem: „Nieporuszony
Poruszyciel” – choć sam nigdzie nie
dąży, to jednak wszystko porusza,
niczym doskonałe dzieło sztuki, do
którego lgnie każdy widz.

Dwieście tysięcy mil
wewnętrznej żeglugi

Człowiek dopóki nie jest doskonały,
czyli nie zrealizuje wszystkich swoich
potencjałów, będzie w drodze, i nie
zazna pełni szczęścia. Dlatego w pielgrzymowaniu nie chodzi o pokonane
kilometry, ale o stopień zjednoczenia
z Najwyższym (bo jakież może być ważniejsze zadanie od poznania Stwórcy?).
A to jest sprawą wewnętrznej podróży.
Rozumiemy już odpowiedź Gabriela
Marcela o cel wędrowania?
Jednak paradoksalnie czasami trzeba
przebyć tysiące mil, aby pokonać naj-

krótszą drogę: z głowy do serca. Tak
to już jest, że wędrówka zewnętrzna
często jest niezbędna, aby odbyła się
wędrówka wewnętrzna, aby zrealizować swoje potencjały, dojrzeć i osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Jednak
nie jest koniecznie – można pokonywać
setki tysięcy kilometrów, i nigdy nie
dorosnąć. A możliwe są też inne sytuacje – osiągnąć pełnię, zapuszczając się
w głębokie zakamarki własnej duszy,
spędzając całe życie w klasztornej celi.

Włącz się, dostrój się,
odpadnij

Guru światowych hippisów Timothy
Leary mawiał: Turn on, tune in, drop
out (włącz się, dostrój się, odpadnij).
Całe pokolenie z kwiatami we włosach
rozumiało to jako zaproszenie do
wewnętrznej wędrówki za pośrednictwem środków odurzających, głównie
narkotyków. Chrześcijańscy mistycy
proponowali inny pokarm na drogę –
Najświętszy Sakrament. Chcesz dotrzeć
do świtu? Spożywaj!

pixabay.com
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Grzech,
Paweł Kida
rok III

nawrócenie, świętość

Grzech – to rzeczywistość znana każdemu. Występuje na skutek pokusy szatana, w wyniku słabości człowieka, jego
skłonności do złego. Już na początku
Pisma Świętego opisany jest grzech
pierwszych rodziców, zwany pierworodnym. Adam i Ewa ulegli pokusie szatana, że staną się równi Panu Bogu, że
będą znali dobro i zło. Bezpośrednio po
grzechu to Bóg pierwszy szuka Adama,
to Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. To Bóg stawia pierwszy krok.
Jedno z przysłów głosi, że nie ma
świętego bez przeszłości ani grzesznika bez przyszłości. Ale żeby grzesznik
mógł święcie przeżywać swoje życie,
potrzeba mu nawrócenia. Człowiek
musi podjąć świadomą decyzję zerwania z grzechem, jak np. św. Ignacy
z Loyoli. Żył na przełomie XV i XVI wieku
w Hiszpanii. Chciał być rycerzem, jego
największą rozkoszą były ćwiczenia
rycerskie. Nade wszystko chciał być
sławny. Sam stwierdził, że do 30. roku
życia oddawał się marnościom świata.
Jako rycerz Ignacy służył w wojnie
przeciw Francuzom. W 1521 roku
podczas oblężenia Nawarry został
ranny kulą armatnią, która strzaskała
34
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mu nogę. Chorował długie miesiące,
był uwięziony w łóżku, więc poprosił
o jakieś powieści do czytania dla zabicia
czasu. Na zamku były tylko dwie książki: „Życie Jezusa” Ludolfa z Saksonii
i „Złota legenda” Jakuba de Voragine
(opowiada o świętych). Co za dziwny
zbieg okoliczności: tylko takie dwie
pozycje, o takiej tematyce i tak mocnej
treści. Wtedy nastąpił przełom. Dzięki
lekturze książek Ignacy ujrzał, jak jego
dotychczasowe życie było próżne. Zrodził się w nim żal za grzechy i chęć wynagrodzenia. To był moment, w którym
powiedział sobie: „Chcę się zmienić!”
Tak właśnie Bóg posługuje się różnymi
środkami czy ludźmi, które nas do Niego prowadzą. W przypadku świętego
Ignacego posłużył się lekturami, które
doprowadziły go do nawrócenia. Jakże
wielka jest wartość tego, czym się karmimy (np. co czytamy)!
Nawrócenie to zerwanie z grzechem
i zwrócenie się ku Bogu, to pójście za
Jezusem ze swoimi słabościami. W całym Piśmie Świętym przewija się nauka
o konieczności nawrócenia, otwarcia
serca na Pana Boga, na Jego Miłość.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale
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musimy zauważyć i zrozumieć błędy
przeszłości. Pozwoli to wyciągnąć
z nich wnioski, aby więcej tych błędów nie powtarzać. Święty to nie jest
człowiek, który nie popełnia błędów,
ale taki, który umie je wykorzystać.
Ignacy, który z miłością pełnił rolę rycerza, po nawróceniu stał się wodzem
,,mężnego hufca”. Zagrzewał swoich
żołnierzy (jezuitów, którym dał początek) mową, modlitwą i czynami. Dla
niego Bóg był królem i Jemu pragnął
służyć. Był żołnierzem Króla królów,
wysyłał swych braci – rycerzy na krańce
świata. Jak na tamte czasy, stworzył
elitarną jednostkę. Za wroga uznał
słabości naszego ciała, pokusy, które
możemy poznać, opanować, a przez to
zwyciężyć. ,,Bo cóż za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł?”(zob.
Mt 16, 26). Każdy nawrócony wnosi
w nowe życie starego człowieka, ale
w nowej szacie. Ignacy, który był wcześniej rycerzem, dalej nim pozostał, ale
już innym.
U świętego Ignacego nastąpiło przełomowe, radykalne nawrócenie, ale
każdy z nas powinien ciągle, każdego
dnia się nawracać, czyli otwierać na

Boga. Prawdziwy święty nawraca się
każdego dnia. Niekoniecznie spektakularnie. Rzeczywista świętość polega
na pokornym spełnianiu codziennych
obowiązków, życiu zgodnie ze swoim
powołaniem. A do świętości powołany
jest każdy z nas. Musimy, jak rycerze,
walczyć o swoją świętość. Święty Dominik Savio, patron ministrantów, mówił:
,,Nie jestem w stanie zrobić czegoś wielkiego, ale chcę robić wszystko – nawet
najmniejsze rzeczy – na większą chwałę
Boga”. Świętość to odnajdywanie woli
Bożej w codzienności, godzenie się
z nią. Święty Ignacy stworzył drogę rekolekcji ignacjańskich, które do dzisiaj
wyciągają ludzi z najgłębszych kryzysów, które uczą, jak opanować własne
słabości, jak żyć zgodnie z Ewangelią.
Żyj z tą myślą, że masz naśladować
Chrystusa swoim życiem. A jeśli wiesz,
że w twoim życiu mocno doświadczyłeś grzechu, to miej w pamięci słowa
świętego Pawła: ,,Moc w słabości się
doskonali”(zob. 2Kor 12, 9). Twoja
słabość przygotowuje miejsce na moc
Chrystusa. Święty Jan Maria Vianney
powiedział: ,,Nie wszyscy święci dobrze
zaczęli, ale wszyscy dobrze skończyli”.
Warto być świętym!

pixabay.com
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Chciałbym
zostać
Marcin Stefanik
rok IV

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że
nie jesteśmy wrażliwi. Chętnie pomagamy potrzebującym, angażujemy się
w akcje charytatywne, społeczne. Czujemy się spełnieni, kiedy osiągniemy
coś, co sprawia nam radość i satysfakcję. Co się jednak dzieje, gdy trafiamy na
trudności, zewnętrzne lub wewnętrzne
załamania? W większości przypadków
pierwszym uczuciem jest, delikatnie
ujmując, frustracja. Pytamy wówczas,
dlaczego dana sytuacja miała miejsce,
a nie o to, jak ją przeżyć dobrze, z pożytkiem.
Współczesna cywilizacja, ze względu
na dostęp do wielu dóbr, przesycona
hedonizmem i powierzchowna, sprawia wrażenie, że spycha modlitwę na
dalszy plan. Specjalnie posłużyłem się
słowami „sprawia wrażenie”, ponieważ wszelka autorefleksja, jakiekolwiek
zastanowienie się nad sobą, czy wydarzeniami, których jesteśmy świadkami,
są wstępem do głębszej duchowej
relacji z Bogiem, dialogu z Nim. Kiedy
rozmawiam ze znajomymi lub czytam
komentarze pod różnymi tekstami
w internecie, odnoszę wrażenie, że
wyrywamy z kontekstu i opacznie,
36
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kumplem Twym
zbyt dosłownie rozumiemy popularne
powiedzonko: „Umiesz liczyć, licz na
siebie”. Chociaż to tylko hasło, w praktyce zdaje się ono funkcjonować mniej
więcej tak: „Bierz z życia garściami, rozpychając się łokciami, żeby nikt cię nie
ubiegł. Skrupuły, wyrzuty sumienia to
produkt uboczny; można je znieczulić
tak, by nadal normalnie funkcjonować”.
Natomiast modlitwa kojarzona jest
z przymusem niedzielnej mszy lub zabobonem. W większości przypadków
problem z modlitwą polega nie tyle
na jej braku, co na utracie wiary w jej
skuteczność. Słowo „modlitwa” zastępuje się „medytacją”, „wewnętrznym
odkrywaniem życiodajnej energii”, itp.
Trzeba być naiwnym, by mówić, że
modlitwa jest łatwa albo że istnieje
jeden sposób, aby ją skutecznie praktykować. Czy każda rozmowa z bliską
nam osobą jest skrupulatnie planowana? Raczej nie. Jak zatem ocenilibyście
swoją relację, dialog z Bogiem? Dialog,
który opiera się na przyjaźni z Tobą,
choć możesz nie być tego świadoma/y.
Jedną z przeszkód, która utrudnia
nam wejście w modlitewny kontakt,
jest nasze podejście polegające na
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tym, że już na „dzień dobry” czujemy
się skrępowani. Czujemy, że modlitwa
to nie przyjacielska pogawędka, ale
rozmowa, która przypomina kontakt
na linii szef – pracownik. Obawiamy
się, że ten dialog zamieni się w wypominanie nam naszych wad, grzechów,
postawieniem w stan oskarżenia
i groźbę kary bez prawa do obrony.
Nie myślimy o tym, że u Boga nasze
rozumowe i jakże oczywiste „2+2” nie
zawsze daje „4”. Modlitwa nie jest
łatwa. O dobrą modlitwę trzeba (!) też
się modlić. Każda godzina modlitwy
brewiarzowej rozpoczyna się prośbą
do Boga o wstawiennictwo: „Boże,
wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie,
pospiesz ku ratunkowi memu”. Dlaczego? Bo bez pomocy Ducha Świętego nie
bylibyśmy w stanie powiedzieć, że Bóg
jest. Codzienność jest tak krzykliwa, że
kontakt ze Stwórcą bywa rozproszony
i zakłócony. Żeby wejść w modlitwę,
potrzeba przestrzeni i ciszy. O modli-

twę prosili także Apostołowie. Jezus,
ucząc ich Modlitwy Pańskiej, chciał,
aby oprócz słów, odkryli głębię więzi
z Bogiem.
Przyjrzyjmy się przypowieści o synu
marnotrawnym. Historia w niej zawarta to nie tylko opowieść o miłosiernym ojcu i nawróconym synu, ale
też przykład, że modlitwy czasem nie
da się nauczyć inaczej jak poprzez doświadczenie własnej nędzy; po to, by
modlitwę najpierw odkryć, a później
nauczyć się z nią przyjaźni. Czy my
przypadkiem nie przypominamy tego
marnotrawnego syna? Prawda jest
brutalna, choć wyzwala. Jesteśmy jako
ludzie roszczeniowi i pretensjonalni.
Dramat w przypowieści polega na tym,
że syn zapragnął części majątku, którą
otrzymałby dopiero po śmierci ojca.
Jego zachcianka pokazała, że w oczach
syna ojciec już umarł. I tu pojawia się
kolejne pytanie do samych siebie: Czy
naszym brakiem modlitwy nie uśmier-
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camy relacji z Bogiem? Czy mamy takie
rozeznanie i pokorę, iż dopuszczamy
myśl, że czegoś w życiu od Boga nie
otrzymaliśmy lub coś w nim nie doszło
do skutku mimo naszych błagań i próśb,
bo Bóg, wysłuchawszy ich, uznał, że
otrzymanie tych zachcianek byłoby
dla nas katastrofalne w skutkach? Postawa syna pokazuje, że musimy być
gotowi na poniżenie, które nie odbiera
godności, ale leczy z pychy i zatwardziałości serca. Każde nasze skierowanie
się ku Bogu, niezależnie od kondycji
duchowej, jest obrazem powrotu marnotrawnego syna, którego ojciec wita
z otwartymi ramionami, uświadamiając
nam naszą synowską godność. To jest
wymiar modlitwy. Przestrzeń, w której
otwierasz się na Boga, który nie tylko
zachowuje się jak ojciec, ale On tym
Ojcem rzeczywiście jest.
Kolejne odniesienie do modlitwy odnajduję w przypowieści o natrętnym
sąsiedzie: budzi w nocy przyjaciela,
prosząc go o chleby dla gościa, który
przybył z podróży i również pozostaje
z nim w relacji przyjaźni. Głównym
bohaterem jest tutaj natarczywość.
Upór, którego domaga się modlitwa.
Tego chce od nas Bóg, żebyśmy nie
wstydzili się Go prosić o każdej porze,
by być przy Nim, trwać we wzajemnej
relacji. Może zdarzyć się tak, że nie my
sami będziemy potrzebować pomocy, tych chlebów z przypowieści, ale
z wołaniem o pomoc zwrócą się do
nas osoby nam obce lub ktoś bliski.
Tymi „chlebami” może być Twój czas,
wiara. Rozważając tę przypowieść, św.
Augustyn stwierdził, że „chlebem”
jest Bóg. Bogiem może się pożywić
38
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człowiek głodny wiary. Bóg nie jest
w stanie dać nam więcej niż Samego
Siebie. Dziś jest tak wielu głodnych ludzi. Zarówno fizycznie, jak i duchowo.
Jeśli nie widzimy tego daru od Boga,
jakim jest możliwość rozmowy z Nim
na modlitwie, w której On na nas czeka,
albo odrzucamy ją z premedytacją, to
jesteśmy chciwcami.
Przypowieść o celniku i faryzeuszu
zmusza do refleksji na temat tego, jak
nasza modlitwa nie powinna wyglądać,
a można to dostrzec w sytuacji, kiedy
z relacji przechodzimy do formalizmu
i bezmyślnego rytualizmu w obrzędach.
Uczestnicząc we Mszy, trudno nam
stwierdzić, kto jak się modli; kto jak
celnik, a kto jak faryzeusz. Co dzieje
się z naszym wnętrzem, gdy pytamy
nie o ilość, ale o jakość modlitwy
w naszym życiu? Faryzeusz chce jedynie dobić targu z Bogiem. Przychodzi
do świątyni, daje ofiarę i oczekuje,
że za swoje postępowanie otrzyma
nagrodę. Nie widzi problemu w tym,
że pogardza człowiekiem, który znajduje się tuż obok. Faryzeusz jest wyrachowany. Modląc się w duchu, nie
modli się do Boga, a do samego siebie.
Jego obecność, jałmużna, posty nie
są darem z serca, lecz obowiązkiem
kierowanym przez sprawiedliwość,
bez zaangażowania. Czy ten obraz nie
jest nam dziwnie znajomy? Ktoś powie:
„Ewangelia jest w porządku, ale ja zrobię po swojemu, bo świat jest całkiem
inny niż ten z Biblii”. Świat się zmienia,
ale ludzie niekoniecznie. Potrzebujemy
pokory i uniżenia na wzór celnika. To
wymaga przełamywania siebie, zmiany
myślenia, ponieważ jest w nas pragnie-
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nie modlitwy celnika, lecz na co dzień
łatwiej i korzystniej przybrać postawę
faryzeusza. Czy jesteśmy gotowi modlić
się skruszonym sercem?
Modlitwa to dar. Nie jest łatwo rozpoznać go w świecie, który odrzuca trud.
Można żyć, gloryfikując siebie, własne
osiągnięcia. Koncentracja na samym
sobie, wygodzie, własnych emocjach,
ale bez miejsca dla Boga i pokory, staje
się monologiem człowieka w wielkim
teatrze, jakim jest świat. Teatr ten, choć
wielki, jest pusty jak wnętrze aktora
występującego na scenie. Tej pustki
można nie dostrzec z powodu światła
pychy i chorych ambicji, które nie oświetla tego, co dobre, lecz przeszkadza
w zdrowym osądzie rzeczywistości.
Można żyć w fałszywym przeświadczeniu, że za tym światłem sala jest wypełniona po brzegi. Niestety, świat bez
Boga jest smutną pustką, wyniszczającym smutkiem. Pragnienie modlitwy
jest pragnieniem Boga. Potrzeba nam
zdolności odchodzenia na bok, by być

z Panem. Nie poprzez ucieczkę z telefonem czy komputerem w kąt mieszkania. Celnik z przypowieści całą postawą
ciała wyrażał gotowość spotkania
Boga na modlitwie. Nie wstydźmy się
klęczeć w kaplicy, kościele. Papież Jan
XXIII powiedział: „Człowiek nigdy nie
jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy na
modlitwie”. Bez przerwy musimy uczyć
się przyjmować okoliczności, zdarzenia,
zwłaszcza te trudne, bo one formują
w nas wytrwałość w modlitwie. Modlić
się można poprzez naukę, pracę, ale
zarówno w jednym, jak i drugim przypadku nie da się zastąpić modlitwy.
W odpowiedzi na pytanie, czy lepiej
mieć patent na dobrą modlitwę, czy
też być człowiekiem modlitwy, lepiej
wybrać drogę pokornego i nieustannego wędrowca, odkrywcy, bo jest to
kierunek prawdziwej wyjątkowości,
którą świat, jeśli nie teraz, to już wkrótce zacznie na nowo doceniać.
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Bóg, honor, ojczyzna
Paweł Kania
rok III

Zawołanie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”
znamy wszyscy. Doskonałą okazją do
zastanowienia się nad nim jest przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.
Czy obecnie ktoś jeszcze ma je w sercu?
Boga szukały już najstarsze ludy. Istniało wiele miast bez bieżącej wody, ale
nigdy nie brakowało oznak religijności
danej społeczności. Honor był na pierwszym miejscu średniowiecznych rycerzy.
A ojczyzna? Hmm… Każdy jakąś ma.
Patrząc na dzisiejszy świat, widzimy,
że żyje się tak, jakby Boga nie było.
Honor jest czymś, o czym możemy przeczytać w książkach, a ojczyznę traktuje
się jak starą, zrzędliwą matkę. Czy jest
to obraz prawdziwy? Co do jednego,
nie ma żadnych wątpliwości: żyjemy
w czasach konsumpcjonizmu, kiedy informacje przekazywane są z prędkością
pociągu TGV. Jak we współczesnym
świecie odnaleźć swoją tożsamość?
Czy jeszcze ktoś żyje zgodnie z wielkimi
ideałami?
Św. Augustyn mówił, że jeżeli Bóg
jest na pierwszym miejscu, wszystko
inne jest na właściwym. Wyżej wspomniane hasło zawiera trzy elementy,
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kiedyś vs. dziś
a ich kolejność nie jest przypadkowa.
Dzisiaj nieustannie próbuje się oderwać
od siebie poszczególne słowa i traktuje
się je osobno. Ojczyzna tak, ale Bóg nie.
A przecież należy pamiętać, że te
wartości odróżniają nas od innych
narodów, są wyznacznikami naszej
tożsamości i tylko razem stanowią całość, pełnię. Tymczasem dziś mijamy
się na ulicy jako ludzie anonimowi, nic
o sobie nie wiedząc. W największych
miastach wracając z pracy czy szkoły
w godzinach szczytu człowiek wpatrzony jest w ekran swojego smartfona,
a z jego słuchawek dobiega głośna muzyka, która zakłóca podróż pasażerom.
W czasie wojny walczono z wrogiem
i brat za brata oddawał życie. W czasie
pokoju walczymy między sobą: o posadę w wielkomiejskim korpo, pensję,
status społeczny. Hasła takie czy inne
niewiele dziś znaczą. Bardzo łatwo je
wypowiedzieć, żyć według nich znacznie trudniej. Co prawda lubimy mądre
przysłowia czy zdania wypowiedziane
przez sławnych ludzi. Celem zwiększenia atrakcyjności naszego wizerunku
na profilach społecznościowych, podpisujemy nimi nasze zdjęcia, np. „Środa
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minie – tydzień zginie”.
W Księdze Powtórzonego Prawa
znajdujemy wezwanie do miłości
Boga z całego serca, z całej duszy, ze
wszystkich sił (zob. Pwt 6,5). Jest to
prawo nadane Narodowi Wybranemu
ponad 1000 lat przed Chrystusem. Nie
jest więc to wymysł dzisiejszego świata
lub poszczególnych grup, jak próbują
przekonywać niektórzy. Pierwszym
zadaniem człowieka jest kochać Boga,
który go stworzył. Nie przez przypadek
jest ono najważniejsze. Święty Augustyn w swoich „Wyznaniach” pisze:
„Niespokojne jest serce moje, dopóki
nie spocznie w Tobie, Boże”. W świecie
jest tak wiele nienawiści, konfliktów
i zbrodni, że kochać drugiego człowieka nie jest wcale prosto, a co dopiero
Boga. Pozostaje pytanie: A czy kiedyś
było łatwo? Zwolennik poglądu, że
miłość jest bez sensu, wycofuje się
ze swojego stanowiska, gdy słyszy
o osobach współczesnych, które żyły,
mając w sercu Boga i kochając drugiego

człowieka. Tych przykładów wcale nie
jest tak mało. Jest św. Matka Teresa,
która swoje życie poświęciła dla bezdomnych, odrzuconych i chorych. Jest
św. Maksymilian Kolbe, który bezinteresownie oddał swoje życie za drugiego
człowieka. Jest św. brat Albert, który
karmił chlebem głodnych Krakowa. Tak
więc widzimy, że przykazanie miłości
Boga jest aktualne również dzisiaj.
Wątpiący będzie mówił, że Go dziś nie
widzimy w świecie, nie dostrzegamy na
ulicach naszych miast. Jednak są takie
codzienne dary miłości, tylko musimy
otworzyć oczy, aby je zobaczyć. Zło jest
po prostu bardziej krzykliwe.
Od najdawniejszych czasów w książkach, filmach na różne sposoby przedstawiano wartość honoru. Czym jest,
dlaczego jest taki, a nie inny? Gdy sięgniemy do kart naszej historii, widzimy,
że ludzie honoru i prawdziwego oddania wpisują się w tradycję walk w obronie zagrożonych. Te wartości związane
są z polską kulturą, kształtują naszą
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państwowość. A z czym dzisiaj kojarzy
nam się honor? Pewnie ile ludzi, tyle
opinii. Najprościej honorem możemy
nazwać kręgosłup moralny, który tworzą szczególnie nam bliskie wartości. To
taka mapa, która wskazuje drogę; GPS,
który wyznacza drogą prowadzącą do
celu. Dopiero przestrzeganie tych wartości, życie zgodne z nimi jest życiem
w imię honoru. Nie możemy nazwać
honorowym facetem Janusza, który do
swojej koleżanki Grażyny mówi: „Nie
mam do ciebie nic, nawet szacunku”.
Właśnie o ten szacunek chodzi, szacunek do siebie i drugiego człowieka.
To, czy będziemy go mieć, zależy tylko
i wyłącznie od nas samych.
Każdy z nas ma swoje korzenie. Możemy mówić o tych najbliższych, o wioskach i miastach, gdzie się urodziliśmy,
chodziliśmy do szkoły czy mieszkamy.
Wspólnym rdzeniem jest nasza ojczyzna – Polska. Przez wieki tak boleśnie
doświadczana, grabiona, jednak ostatecznie niepodległa. Często narzekamy,
że nie żyje nam się w niej zbyt dobrze.
Jednak gdy pojedziemy za granicę,
mimo podziwiania pięknych widoków
i docenienia walorów turystycznych
danej krainy mamy w sobie tęsknotę
powrotu do siebie, do domu. Tej tęsknoty doświadczał święty Jan Paweł II.
Po wyborze na Stolicę Piotrową miejscem jego stałego pobytu był Rzym.
Jednak nigdy nie zapomniał o ojczyźnie,
o ogromnej wartości, jaką daje każdemu człowiekowi. Mówił, że ojczyzna
to matka, że to wspólne dobro. Cóż by
z nas byli za synowie i córki, gdybyśmy
pamiętali o matce tylko w dniu jej imienin? O dobro trzeba dbać każdego dnia.
42
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Nie trudno zauważyć, że dzisiaj nikt
nie wymaga od nas chwytania za broń
i szarżowania na wroga dla obrony ojczyzny, stawiając swoje życie na szali.
Skoro stawka jest mniejsza, to szacunek do ojczyzny powinien przychodzić
łatwiej. Niestety tak nie jest. Aktualnie to my sami często okradamy się
z naszej tożsamości, tracimy poczucie
najwyższych wartości. Nie walczymy
bronią, ale musimy walczyć słowem,
dobrym przykładem. My za wolność nie
zabijaliśmy i nie ginęliśmy, ale jesteśmy
jej spadkobiercami. Zróbmy wszystko,
aby tę wolność zachować.
Setna rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do wielkiego świętowania i mamy do niego całkowite
prawo. Jest także okazją, aby zrobić
porządny rachunek sumienia i zadać
sobie pytania: „Czy my poprzez swoje
zachowanie nie wepchniemy kraju
w nowe formy zniewolenia?” „Jak
ukierunkować drogę w przyszłość?”
Uczcijmy również tych, którzy walczyli
o to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym
kraju. Łatwo jest nosić modne ubrania
z patriotycznymi hasłami, znacznie
trudniej według nich żyć. Zawołanie:
„Bóg, Honor, Ojczyzna” wpisuje się
w naszą tradycję i o to, aby było aktualne, zabiegajmy każdego dnia. Niech
zachętą będą słowa rotmistrza Witolda
Pileckiego: „Kochajcie ojczystą ziemię.
Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję
własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi
honoru, zawsze wierni uznanym przez
siebie najwyższym wartościom, którym
trzeba służyć całym swoim sercem”.

Kartki z Adoracji
Kolejny zwariowany dzień zmierza ku końcowi. Chwila oddechu, wyciszenia, ułożenia myśli i już jestem w drodze do kaplicy seminaryjnej. Każdy dzień mojego kleryckiego życia kończę spotkaniem z Panem Bogiem.
Przy Nim otwieram się. Pozwalam Mu wejść w moją
szarą rzeczywistość. Tracę poczucie czasu. Czuję się jak
pachołek zostawiony nad brzegiem morza wpatrzony
w horyzont. W tym przypadku horyzontem staje się On
wystawiony w Najświętszym Sakramencie.
Trwam.
Trwa adoracja.
Jak modlą się klerycy przed Jezusem obecnym
w Najświętszym Sakramencie? Na to pytanie starało się
odpowiedzieć trzech braci diakonów.
Oto ich kartki z adoracji.

Panie, Ty podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wyostrzasz mój wzrok, jednak
nie ten ludzki, zmysłowy, ale ten nadprzyrodzony, boski. Pozwala widzieć więcej, widzieć
jaśniej, widzieć tak, jak widzisz Ty. Ten wzrok, to spojrzenie „boskim okiem” na codzienność
jest łaską zdobywaną na kolanach przed Tobą. Łatwiej jest mi wtedy widzieć potrzeby
innych ludzi, dostrzegać rzeczy niewidoczne dla wzroku ludzkiego,
dostrzec wartość każdej spotkanej osoby i każdej sytuacji życiowej,
z którą przyjdzie mi się zmierzyć.
Te właśnie chwile, gdy klęczę przed Tobą czynią mnie widzącym.
Widzącym wyraźniej drogę do Ciebie, ku niebu. Nie pozwalają na
marnowanie czasu podczas wędrówki, którą podejmuję, na to bym
z każdym dniem był bliżej Ciebie, Panie.
Lekarzu duszy, otwieraj jej oczy bym na codzienność patrzył
Twoim Wzrokiem.
dk. Mateusz
Niemiec
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Przez ciasną bramę trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego, a nagrodą będzie życie wieczne. Panie Jezu, jak często różne
problemy oddalają nas od Twojej chwały: kłótnie, śmierć bliskiej
osoby, choroba przyjaciela, zawiść, plotkarstwo, niepowodzenie
w pracy czy w szkole. Jest to niewątpliwie czas próby dla nas… czas,
który Ty, Boże, dopuszczasz w naszym życiu. Zawsze musimy starać
się, aby nie zapomnieć o tym, że tylko w Tobie
możemy odnajdywać ukojenie i siły do walki
dk. Łukasz Flis
z naszymi ludzkimi ułomnościami, które
stają na naszej drodze powołania. Przecież Ty
do nas mówisz: „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Ty, Panie,
umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, oddałeś się za nas w całości.
Dlatego też chcemy Cię uwielbiać za Twoją miłości do nas, która
jest nieskończona.
„Panie, przymnóż nam wiary, Panie, dodaj odwagi, by już nigdy
więcej dusza moja nie łkała”.

Panie Jezu, wiem, że ciągle jesteś blisko
mnie, w każdej chwili mojego życia. Wiem,
że troszczysz się o mnie, bo mnie kochasz.
Niestety w całym hałasie i zabieganiu dnia codziennego to ja zapominam o Tobie. Jednak mimo wszystko Ty ciągle jesteś. W tej chwili
przed Tobą, w czasie tej adoracji, pragnę Ci towarzyszyć i rozmawiać
z Tobą, chociaż często brakuje mi słów, którymi mógłbym się zwrócić do Ciebie. Niech zatem sama moja obecność przed Tobą, który
dk. Piotr Pudło
Jesteś Żywy i Prawdziwy w Najświętszym Sakramencie, spowoduje,
że wszystko stanie się lepsze. Trwanie przed Tobą to czas mojego
dojrzewania, bo tylko od Ciebie mogę się uczyć, jak być Twoim uczniem, jak realizować
swoje zadania. To od Ciebie czerpię siły do tego, aby zawsze, dzień po dniu, starać się być
lepszym człowiekiem. Wreszcie to Ty mnie uczysz miłości, bo Ty jesteś jej Źródłem. Jezu!
Dziękuję Ci, że mogę być przy Tobie, dziękuję Ci, że dajesz mi tak wielkie szczęście. Za
wszystko bądź uwielbiony, Jezu!!!

O błóczyny

i K andydatura
do święceń diakonatu i prezbiteratu
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Ś więto

odzyskania
niepodległości

S potkanie
K oła

H onorowych
dawców krwi

AIMA
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S potkanie
P rzyjaciół WSD

i koncert cecyliański
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R ekolekcje
dla
młodzieży
męskiej
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B iegi : P apieski

oraz M ikołajkowy
i rozgrywki piłki halowej
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Warto poczytać coś ciekawego!

pixabay.com

Czas trochę
pokopać!
Pewnie już niejeden raz myślałeś sobie, że prorocy,
apostołowie, ludzie współcześni Jezusowi byli wielkimi szczęściarzami. Widzieli i słyszeli bezpośrednio głos samego Boga w osobie Jezusa
Chrystusa. A ja? I tu możesz być zaskoczony.
Gdyż tak jak Bóg przemawiał do Abrahama, Eliasza, Jeremiasza, Apostołów i wielu
świętych żyjących na przestrzeni wieków,
tak i dzisiaj mówi do Ciebie. Pan mówi przez
Słowo Boże – Biblię. Pytanie: czy Ty do tego
wyjątkowego spotkania Boga w Słowie Bożym się przygotowujesz? Nastawiasz swój
radioodbiornik na Boże fale? Jeśli nie, to nie
dziw się, że Bóg mówiący na kartach Biblii Cię
nudzi, liturgia Słowa wydaje się zwykłym obrzędem religijnym do zaliczenia i nie słyszysz
Bożego głosu. Zobacz, że gdy masz ważne
spotkanie to wcześniej się przygotowujesz.
A tu mówi do Ciebie sam Stworzyciel świata!
Wniosek: aby usłyszeć głos Boga musisz się
wcześniej na to przygotować. Pytanie jak?
Pomocą może być książka Daniela Wojdy –
zakonnika, jezuity pt. „Pogłębiarka. Dokop się do sensu”.
Autor obecnie studiuje teologię w Warszawie. Pracował w Szkole Kontaktu
z Bogiem. W swojej książce poprzez praktyczne wskazówki wprowadza czytelnika
do owocnego spotkania ze Słowem Boga. Jeśli nauczysz się wchodzić w taką relację to odkryjesz, że Jezus jest dla Ciebie nie tylko Bogiem, ale przede wszystkim
serdecznym Przyjacielem, któremu nie jesteś obojętny. Gdy tę prawdę odkryjesz,
to horyzont patrzenia na całą rzeczywistość znacznie się poszerzy. Tam gdzie
inni będą widzieć wyłącznie bezsens, Ty będziesz widział sens i Boże działanie.
Czyż nie warto tak zaprzyjaźnić się z Bogiem?
Odpowiedź daj sobie sam w swoim sercu.
Mateusz Kobylarz
Rok III
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