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Rozwiązanie nadeszło we śnie. Dosłownie przy
śnił mi się cały poemat, w  którym nagle dostrzegłam 
akrostychy, dotąd przez nikogo nie zauważone. Po
tem ju ż  na jawie ujrzałam, że poemat jest jednym  
wielkim hymnem pochwalnym na cześć króla, że jest 
również satyrą na ówczesne postacie związane 
z  królewkim dworem, że poemat ten każe nam, ba
daczom starożytności, zweryfikować wiele sądów na 
temat tego, co działo się na dworze macedońskim.

O  rzeczach wyśnionych czytaj w wywiadzie 
z prof. Joanną Rostropowicz na str. 9

Wielu opolan zna z pewnością secesyjną willę sto
jącą u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Jana Do
brego. Budynek ten poważnie zniszczony podczas 
powodzi roku 1997 został w  ciągu dwu lat pięknie 
odnowiony i będzie ponownie służył opolskiemu 
uniwersytetowi.

O  tym kto mieszkał w wilii 
czytaj w tekście Macieja Borkowskiego na str. 14

Nie nauczyliśmy się bronić przed islamskim fana
tyzmem. Nie nauczyliśmy się bronić przed człowie
kiem, który obwiesza się ładunkami wybuchowymi 
i idzie w  tłum dzieci.

O  futurystycznych wizjach 
Bogusława Wołoszańskiego -  czytaj na str. 17

Jako historyk, zajmujący się od dwudziestu trzech 
lat (od 1977 r.) dziejami cmentarzy, i jako autor wie
lu publikacji na ten temat, kierowany pasją badaw
czą i wolą ratowania sprofanowanych kamieni na
grobnych, w  roku 1995 przy  zabytkowym  kamien
nym murze kościelno-cmentamym w  Pępicach, ze
wnętrzną stroną przylegającym do zakupionej prze
ze mnie w  1993 r. posesji, postanowiłem urządzić 
lapidarium pogruchotanych kamieni nagrobnych. 

Dlaczego powstało lapidarium? O  tym w tek
ście prof. Stanisława S. Nicieji na str. 19

Porządek wszechrzeczy został tak dobrany, aby 
był nam maksymalnie przyjazny. Jakby został przy
gotowany na nasze przyjście.

Profesor Bolesław Grabowski 
o Tajemnicy Wielkiego Wybuchu -  str. 22

Znacie tę historię? Lucy przyjeżdża do Tostanii, 
na wiejskie rancho tutejszej mieżdunarodnej bohe
my artystycznej. Była tu przez tydzień jeszcze jako  
dziecko. Teraz jest pannicą prawie na wydaniu. Pra
wie, bo wciąż pozostaje dziewicą. Przyjechała, żeby  
to ciążące jej ju ż  dziewictwo w  miarę elegancko 
stracić, a także, by wytropić swego Ojca.

Jacek Podsiadło 
o filmie Bernarda Bertolucciego -  str. 28
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Od redakcji
W  państwa ręce trafia pierwszy w  2000 roku numer 

Indeksu. Pismo ukazujące się dzięki niesłabnącej przychyl
ności rektora zyskuje z  tym  numerem nową szatę graficzną, 
nową form ułę i -  co za tym  idzie -  również nowych auto
rów. Zależy nam na tym, by pismo było odzwierciedleniem  
roli, jaką spełnia uniwersytet w  lokalnej społeczności regio
nu -  skupiania w okół siebie tych wszystkich -  także spoza 
uczelni -  którzy mają, albo przynajmniej wydaje im się, że 
mają coś światu i o świecie do zakomunikowania. Dlatego 
prócz zwyczajowej części informacyjnej o charakterze biule
tynu, znajdziecie tu Państwo trochę prozy, poezji, 
reportażu i publicystyki, a kształt każdego numeru w  dużej 
mierze zależeć będzie od Was -  zapraszam do współpracy.

Beata Zaremba

andrzej czyczyło
f E T L / T

M IE  r R Z F T R W W d
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Kronika Uniwersytecka
2 grudnia. 200 rocznica urodzin Aleksandra Puszkina 

stała się powodem konferencji naukowej zorganizowanej 
przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Otworzył 
ją prorektor Leszek Kuberski. Szczegóły -  strona 38.

2-3 grudnia. Prorektor Józef Musielok brał udział 
w  zebraniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w War
szawie. Było to pierwsze po zmianie kadencji posiedzenie. 
Rektora Musieloka wybrano na wiceprzewodniczącego 
Komisji ds. Badań i Wydawnictw.

8 grudnia. W  Muzeum Piastów Śląskich w  Brzegu 
obradowała rada programowa, której przewodniczył 
JM  Rektor.

10 grudnia. Na Uniwersytet Opolski przyjechał Ma
rvin K. Hoffman z Appaliahian Uniwersytet. Zapropono
wał współpracę w ramach grantów -  m. in. wymiana do
świadczeń, wyjazdy opolskich studentów i opolskiej kadry 
na amerykański uniwersytet. W  imieniu władz U Ó  przy
jął go prorektor Józef Musielok.

10 grudnia. Otwarto wyremontowaną siedzibę Wy
dawnictwa UO. Obecni byli między innymi -  prorektor 
Józef Musielok, Marek Masnyk, dziekan Wydziału Histo
ryczno -  Pedagogicznego oraz rektor U O  Stanisław Sła
womir Nicieja.

13 grudnia. Rektor Uniwersytetu Opolskiego uczest
niczył w  Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 
zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu. Posiedzenie KRUP odbyło się w Ciążeniu.

13 grudnia. Rada Programowa XI Ogólnopolskiego 
Zjazdu Socjologicznego, który we wrześniu 2000 roku ob
radować będzie w Rzeszowie, powierzyła socjologowi 
prof. Janowi Rogowi z U O  organizację sympozjum w ra
mach grupy tematycznej: „Pogranicza -  modelowe eurore
giony i tożsamość regionalna”. Uczestnictwo opolskich na
ukowców w  zjeżdzie jest sprawą prestiżową, jeśli zważyć, 
że prelegentów i tematy wyłoniono w drodze konkursu.

13 grudnia. Odbyło się sympozjum naukowe zorgani
zowane przez Katedrę Literatury Romantyzmu Instytutu 
Filologii Polskiej na temat: „Idea i Aforyzm. O  twórczo
ści Juliusza Słowackiego”.

17 grudnia. Otwarto pracownię komputerową Wy
działu Filologicznego. Pracownia ta powstała z inicjatywy 
dziekana Wydziału Filologicznego prof. Stanisława Koch- 
mana. Składa się ona z sali dydaktycznej przy Instytucie 
Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz z pracowni kompu
terowej wyposażonej w  10 komputerów, internet funkcjo
nującej przy Instytucie Filologii Angielskiej.

17 grudnia. Otwarto także czytelnię służącą Instytuto
wi Filologii Polskiej i Filologii Wschodniosłowiańskiej. 
Mieści się ona w  gmachu głównym uczelni.

28 grudnia. Z inicjatywy Rektora U O  w  Instytucie 
Śląskim odbyło się spotkanie w  związku z przygotowa
niem monografii naukowej „Dzieje Cipola”.

29 grudnia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zezwo
liło na uruchomienie na U O  studiów magisterskich na kie
runku wychowanie plastyczne.

6 stycznia prof. dr hab. Wojciech Chlebda i prof. Stanisław 
Kochman, dziekan Wydziału Filologicznego, dezyzją Polskie
go Towarzystwa Rusycystycznego powołani zostali w  skład 
komitetu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”.

3 grudnia. Gościem U O  -  na zaproszenie Instytutu Na
uk Społecznych -  był prof. Władysław Władymirowicz Ar- 
żanuchin, kierownik Katedry Religioznawstwa w Państwo
wym Instytucie Pedagogicznym w  Petersburgu. Gościa za
prosił dr Jan Krasicki, a w  imieniu władz U O  przyjął go 
prorektor Leszek Kuberski. Rozmowa z Arżanuchinem.

4 grudnia. Wizyta kompozytora Krzesimira Dębskie
go w  Filharmonii C>polskiej stała się dla prof. Stanisława 
Sławomira Nicieji okazją do towarzysko -  biznesowego 
spotkania z kompozytorem. Rozmawiano na temat 
ewentualnej współpracy Krzesimira Dębskiego z Uni
wersytetem Opolskim.
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9 grudnia. Gościem U O  był profesor Roch Sulima wy
bitny folklorysta z Uniwersytetu Warszawskiego. Wziął 
udział w  obronie pracy habilitacyjnej dr Krystyny Kossa
kowskiej -Jarosz  z Instytutu Filologii Polskiej.

7 stycznia w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych 
wystąpił prof. Jerzy Szacki -  światowej sławy socjolog, 
członek Polskiej Akademii Nauk, wykładowca uniwersyte
tów Warszawskiego, w  Minnesocie i Qxfordzie. Wygłosił 
wykład na temat: „Nacjonalizm a religia”.

9-11 stycznia Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna 
złożona z siedmiu pracowników -  z Uniwersytetu Wro
cławskiego (prof. dr hab Jan Miodek i prof. dr. hab Ludwi
ka Ślękowa), Uniwersytetu Gdańskiego (prof. dr hab. Józef 
Bachórz), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr. hab. Je
rzy Podracki), Uniwersytetu Śląskiego (dr. hab. Maria Wo
lińska), KUL (dr. hab. Marian Lewko) oraz z Uniwersyte
tu Warszawskiego (prof. dr. hab. Marta Wyka -  przewod
nicząca zespołu) -  oceniała poziom dydaktyczny i naukowy 
Instytutu Filologii Polskiej. Pozytywna ocena komisji (nale
ży jej się spodziewać do miesiąca od wizyty UKA) jest spra
wą prestiżową i gwarantem kształcenia na wysokim pozio
mie. UKA występuje przeciwko bylejakości polskiej nauki.

11 stycznia. Rektor Uniwersytetu C>polskiego wziął 
udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris cau
sa Helmutowi Kohlowi przez papieski fakultet teologicz
ny we Wrocławiu.

12 stycznia. Tradycyjny Opłatek zorganizowany przez 
Wydział Teologiczny był okazją do spotkania się cełego 
środowiska naukowego UO.

12-13 stycznia. Na Wydziale Teologicznym Uniwersy
tetu Opolskiego odbyła się międzynarodowa konferencja 
pt.: „Integracja z Urną Europejską. Szanse i wyzwania dla 
Polski”. Studenckie Koło Naukowe ds. Integracji Euro
pejskiej i Niezależne Zrzeszenie Studentów przy U O  są 
głównymi inicjatorami i organizatorami konferencji. Pa
tronat nad nią objęli Stanisław Jałowiecki, marszałek wo
jewództwa opolskiego i Adam Pęzioł, wojewoda opolski.

Informacje inne
• Koniec roku 1999 był czasem awansów naukowych: 

ks. dr Józef Jan Urban uzyskał stopień doktora habilitowa
nego nauk teologicznych; dr Krzysztof Maruszewski z In
stytutu Chemii otrzymał stopień naukowy doktora habili
towanego z zakresu chemii fizycznej; dr Anna Starzec z In
stytutu Filologii Polskiej uzyskała stopień naukowy dr ha
bilitowanego nauk humanistycznych. Ponadto, dr Czesław 
Lachur z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz 
dr Krystyna Kossakowska-Jarosz czekają na zatwierdzenie 
przez Centalną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych stopnia naukowego doktora habilitowanego.

• Prezydent RP nadal naukowcom naszego uniwersyte
tu także cztery tytuły profesora. O  nowych profesorach 
można przeczytać na stronach 9-15.

• Prof. Teresa Smolińska z Instytutu Filologii Polskiej 
została laureatką III Nagrody i Medalu Zygmuntu Gloge
ra przyznawanej za „szczególne zasługi w badaniu, ochro
nie i rozwoju kultury”. Jest to nagroda Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Społecznego Stowa
rzyszenia Prasoznawczego „Stopka”. Nagrodę przyznała 
kapituła X edycji konkursu, której przewodniczył prof. Ja
nusz Tazbir. Ex aequo nagrodę tę otrzymał dr Janusz Tal- 
ko, prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Bi
blioteki Polskiej w  Paryżu.

• Listopadowa podróż do Moskwy dziekana Wydziału 
Filologicznego prof. Stanisława Kochmana służyła nie tyl
ko odświeżeniu kontaktów z Uniwersytetem Moskiew
skim i wykładającą tam prof. Mają Wsiewołodową (profe
sor uczestniczyła w przewodzie habilitacyjnym dr Czesła
wa Lachura z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej), 
ale przede wszystkim była okazją do uhonorowania Kazi
mierza Wierszyłły, dyrektora polskiej firmy działającej 
w Moskwie Medalem Uniwersytetu Opolskiego. Medal 
ten wręczony został z upoważnienia rektora UO.
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• 2  inicjatywy dziekana prof. Stanisława Kochmana 
powołano dwie stałe komisje ds. przewodów doktor
skich -  w  zakresie literaturoznawstwa (przewodzą jej 
prof. Piotr Obrączka i prof. Piotr Kowalski) i języko
znawstwa (przewodzą prof. Wojciech Chlebda i prof. 
Bogusław Wyderka).

• Emilia Lichtenberg-Kokoszka z Pracowni Peda
gogiki Zdrowia Instytutu Nauk Pedagogicznych do
piero od tego roku akademickiego pracuje na Uniwer
sytecie Opolskim. Jako osoba gruntownie wykształco
na i przeszkolona w  zakresie zdrowia (absolwentka 
wrocławskiego studium położniczego, pielęgniarka na 
Intensywnej Terapii Dziecięcej w  opolskim szpitalu) 
chciałaby, aby każde miejsce pracy sprzyjało zdrowiu. 
Dlatego właśnie razem z dr. hab. Marianem Kapicą 
zorganizowała akcję poświęconą samoocenie stanu 
zdrowia. Co poniedziałek w  Instytucie Nauk Pedago
gicznych organizowane są badania profilaktyczne- po
miar ciśnienia tętniczego, ocena masy ciała, nauka sa
mobadania piersi. Emilia Lichtenberg-Kokoszka sama 
w  czasie przerwy między zajęciami bada stan zdrowia 
chętnych studentów i pracowników Uniwersytetu 
Opolskiego. W każdy poniedziałek, w godzinach od 
12.30 do 14.30 (Instytut Nauk Pedagogicznych, sala 
nr 401) można skontrolować stan swojego zdrowia. 
Usługa jest bezpłatna. (bez)

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Opolskiego w dniu 16 grudnia 1999 roku 
mówiono między innymi o zagrożonych upadkiem - Muzeum Piastów Śląskich 
w Brzegu i Muzeum w Nysie; o sukcesach Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego; 
o konieczności utrzymania księgarni akademickiej; o perspektywach rozwoju 
Uniwersytetu Opolskiego. Szukano także odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by 
awanse naukowe były zjawiskiem częstszym niż dotychczas. Na senackim forum 
pojawiła się również sprawa dr Dariusza Ratajczaka.

Z senatu
• Prof. Wiesław Łukaszewski mówił o per

spektywach rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. 
Wskazał na kilka problemów wiążących się 
z tym zagadnieniem -  należy przemyśleć możli
wości usamodzielniania się wydziałów, koniecz
ne jest ustalenie mechanizmu regulującego na
pływ lub odpływ kadry naukowej, a także zna
lezienie sposobu na racjonalne wykorzystanie 
zasobów finansowych uniwersytetu (obok siebie 
funkcjonują: poziom ubóstwa i poziom rozrzut
ności) W  ramach finansowej polityki uczelni

konieczne jest sięganie do różnych źródeł finan
sowania -  do międzynarodowych i lokalnych 
funduszy. Już dziś należy myśleć o konsekwen
cjach zbliżającego się niżu demograficznego. -  
Analiza perspektyw rozwoju U O  musi 
uwzględnić ten problem -  postulował prof. Łu
kaszewski. Konieczne jest także pokonanie pro
blemów technicznych -  swobodne poruszanie 
się w  świecie intermedialnym, dostęp do baz da
nych, swobodne i legalne korzystanie z cywili
zacyjnych dobrodziejstw nie zawsze jest możli

Tadeusz Różewicz przekazał Uniwersytetowi Opolskiemu 
(germanistyce) książki pochodzące z własnych zbiorów. Przeka
zanie daru połączone było z promocją poetyckiego zbioru Róże
wicza pt. „Niepokój” oraz z wieczorem poetyckim. Wiersze re
cytowali studenci i sam poeta. Tadeusza Różewicza i wydawcę je
go poezji Jana Stolarczyka z Wydawnictwa Dolnośląskiego gościł 
m. in. Rektor UO.
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we. Oczywistością jest, że studenci powinni być 
siłą napędową każdej uczelni, jednak, zdaniem 
prof. Łukaszewskiego, nie zawsze rzeczywi
stość jest tego potwierdzeniem.

Dyskusja na zadany przez prof. Łukaszew
skiego temat wywołała kilka kolejnych 
problemów. Obecni na posiedzeniu senatu stu
denci, utyskiwali na niewygody związane ze 
studiowaniem (studenci administracji nie mają 
np. własnej czytelni, generalnie brak profesjo
nalnych obiektów sportowych), przypomniano 
również, że strategiczną dla U O  sprawą jest po
większenie liczby profesorów do 60 (na razie 
jest ich 57), podkreślano, że ewentualne usamo
dzielnianie się poszczególnych wydziałów wią
że się z pomnożeniem administracji, a co za tym 
idzie, dodatkowymi kosztami. Dyskusja poka
zała również, że tworzenie kierunku prawa jest 
sprawą problematyczną, jeśli wziąć pod uwagę 
problemy kadrowe i dotychczasowe tempo roz
woju tego kierunku.

• Kolejny ważny temat senackiego posiedze
nia dotyczył analizy stanu zatrudnienia na U O  
i przedstawiony został przez Bożenę Mielnik- 
Pytel. Ze szczegółowych wyliczeń wynika, że 
osiągnięcie i utrzymanie liczby 60 profesorów 
nie jest i w najbliższym czasie nie będzie łatwą 
sprawa. Profesorowie tytularni to najczęściej 
wieloletni pracownicy uczelni w wieku emery
talnym lub przedemerytalnym. Wraz z ich 
odejściem zmiejsza się automatycznie liczba 
profesorów. Bardzo powoli następuje przyrost 
kadry doktorów habilitowanych. Zdaniem dys
kutantów, pracownicy naukowi są nadmiernie 
obciążeni dydaktyką, co ma wpływ na pracę na
ukową. Średnio w Polsce na jednego pracowni
ka naukowego przypada 35 studentów, na Uni
wersytecie Opolskim ta cyfra jest znacznie 
wyższa. Najbardziej obciążeni dydaktycznie są 
adiunkci, a to właśnie im należy stworzyć wa
runki do awansu naukowego. -  Nie stawiajmy 
na import naukowców -  postulował prof. Łu
kaszewski -  tylko na kszałcenie własnej kadry.

Dziekan W ydziału H istoryczno-Pedago
gicznego, M arek M asnyk zabierając głos 
w dyskusji m ówił o nadm iernym  obciążeniu 
pracą kadry adm inistracyjnej na W ydziale 
H istoryczno-Pedagogicznym . -  O śm iu p ra
cow ników  obsługuje ok.40 procent studen
tów  Uniw esytetu Opolskiego, konieczne są 
racjonalne przesunięcia kadrowe.

• Dr Janina Hajduk-Nijakowska podejmując 
trzeci senacki temat przedstawiła obecną pozy
cję kierowanego przez siebie Wydawnictwa 
Uniwersytetu Opolskiego. -  Zlikwidowaliśmy 
dział poligrafii, zrezygnowaliśmy z samodziel
nego drukowania książek, będzie to robił za
kład poligraficzny N O T  -  mówiła dr Janina

Hajduk-Nijakowska. Podkreślała, że do nie
wątpliwych sukcesów Wydawnictwa U O  nale
ży zaliczyć wydanie pierwszego w  Polsce pod
ręcznika akademickiego do logopedii i podpisa
nie umów z 11 księgarniami w kraju, które pro
mują i sprzedają publikacje wydawane przez 
opolskie wydawnictwo uniwersyteckie. Ponad
to, wydawnictwo U O  od 3 lat bierze udział 
w  Targach Książki Naukowej, a w  planach jest 
włączenie się do nowo powstającej Interneto
wej Księgarni Akademickiej. Rektor Stanisław 
Sławomir Nicieja zaznaczył, że rosnący prestiż 
Wydawnictwa UO, to zasługa dyrektor Haj- 
duk-Nijakowskiej, jej rzutkości, daleko- 
wzroczności, jej osobowości.

• Na posiedzeniu senatu podjęta została 
również uchwała o ogłoszeniu przetargu na 
dzierżawę lokalu przy ulicy Matejki 12. Posta
nowiono, że nadal ma tam się znajdować księ
garnia akademicka, a przetarg ma określić, kto 
będzie ją prowadził. Podjęto również uchwałę 
w sprawie Muzeum w Nysie i Muzeum Piastów 
Śląskich w  Brzegu -  rektor i senat zaapelował 
do władz RP i władz województwa o koniecz
ność ratowania tych dwu placówek kultury.

• Pojawił się także problem dr Dariusza Ra
tajczaka. Efektem dyskusji na temat publikacji 
i postawy Ratajczaka było następujące oświad
czenie rzecznika prasowego Uniwersytetu 
Opolskiego:

Kolegium rektorskie Uniwersytetu Opol
skiego po dyskusji na posiedzeniu Senatu w dniu 
16 grudnia 1999 roku informuje, że stanowisko 
władz uczelni w  sprawie dra Dariusz Ratajcza
ka nie uległo zmianie od momentu wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego przez rzecznika 
dyscyplinarnego na początku kwietnia br. 
D r Ratajczak nadal jest zawieszony w czynno
ściach nauczyciela akademickiego, co uniemoż
liwia mu prowadzenie działalności dydaktycz
nej. Rektor i Senat U O  wyrażają swoje niesłab
nące oburzenie wobec publikacji D. Ratajczaka, 
przypominają, że praca ta nie ma charakteru na
ukowego. W  związku z rozpoczęciem kolejnej 
kadencji władz rektorskich, niezależnie od po
stępowania sadowego, sprawę D. Ratajczaka 
przejęła nowo ukonstytuowana Komisja Dyscy
plinarna dla Nauczycieli Akademickich.

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego

Beata Zaremba

Oświadczenie to wysłane zostało do me
diów lokalnych -  „Gazeta w Opolu”, „Dzień 
-  Gazeta Opolska”, „Nowa Trybuna Opol
ska”, „Dziennik Zachodni” oddział w Opolu, 
Radio Opole, Radio RMF FM oraz do me
diów ogólnopolskich -  „Gazeta Wyborcza”, 
„Polityka”, Państwowa Agencja Prasowa.

Pracownicy 
naukowi są 
nadmiernie 
obciążeni 
dydaktyką, co 
ma wpływ na 
pracę 
naukową. 
Średnio 
w Polsce na 
jednego 
pracownika 
naukowego 
przypada 35 
studentów, na 
Uniwersytecie 
Opolskim ta 
cyfra jest 
znacznie 
wyższa.
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| Instytut Chemii nie jest tani dla Uniwersytetu Opolskiego. Od czasu do czasu słyszy | 
I się narzekania, że to właśnie dla chemików płynie największy strumień pieniędzy 
| i że tracą na tym inne instytuty. Jednak bez aparatury, bez odczynników 

chemicznych, krajowej i zagranicznej literatury fachowej naukowiec-chemik, 
choćby najlepszy, niewiele może zdziałać na polu naukowym.

Czarny koń polskiej chemii

Opolski 
Instytut Chemii 
uzyskał drugą 

kategorię, 
z sześciu 

możliwych, 
plasując się 
w rankingu 

placówek 
chemicznych 

tuż za 
Wydziałami 

Chemii 
Uniwersytetów 

Jagiellońskiego 
i Gdańskiego.

Krystyna Czaja, dyrektor Instytutu Chemii 
wie o tych utyskiwaniach, ale wie również, że 
placówka, którą kieruje, nie może efektywnie 
działać bez dużych pieniędzy. -  Praca nasza ma 
charakter eksperymentalny, dlatego nowoczesny 
sprzęt jest niezbędnym elementem uzyskania li
czących się wyników prac badawczych, które 
mogą być opublikowane w  renomowanych che
micznych czasopismach naukowych. Aparatura 
naukowa jest niestety droga.

Pieniądze za jakość
Fundusze na zakup niezbędnej aparatury po

zyskiwane są w zasadzie z trzech źródeł. Zakupy 
tańszego sprzętu, jak również niezbędnych w  ba
daniach odczynników chemicznych dokonywane 
są w ramach środków pozyskiwanych przez 
uczelnię z Komitetu Badań Naukowych na tzw. 
działalność statutową. Przy czym -  jak mówi dy
rektor Krystyna Czaja -  wielkość tych środków 
jest bezpośrednim efektem wyników naukowych 
danej jednostki w  roku poprzednim. Niestety są 
one zbyt małe, aby umożliwiły dokonywanie po
ważniejszych zakupów aparaturowych.

Główne źródło, z którego korzysta się przy 
okazji zakupu cennej aparatury, to tzw. apara
turowe granty celowe przyznawane i finanso
wane również przez KBN. W  latach 90-tych 
w  ten sposób Instytutowi Chemii udało się 
zgromadzić kilka egzemplarzy cennej aparatu
ry. I tak dla przykładu zespół naukowy prof. 
Jacka Zaleskiego zajmujący się badaniami z za
kresu krystalografii, dzięki środkom pozyska
nym z tego źródła, mógł dokonać zakupu nie
zbędnej aparatury i uruchomić pracownię ba
dań rentgenostrukturalnych. Środki otrzymane 
tą drogą umożliwiły także kupno aparatu anali
tycznego GC-MS i sprzętu do pracowni analizy 
termicznej.

Istnieje również i trzecia możliwość pozyski
wania środków na sprzęt niezbędny w  pracy na
ukowej. -  Mamy zamiar korzystać -  co zresztą już 
czynimy -  ze wsparcia instytucji pozanaukowych, 
które są np. zainteresowane konkretnymi wynika
mi naszej pracy, albo nawet zlecają nam jej wyko
nanie. I tak w  ubiegłym roku otrzymaliśmy dota
cję w  wysokości 140 tys. złotych na zakup jedne
go z cennych aparatów do badań, których zasad

ność darczyńca najpierw bardzo wnikliwie anali
zował -  mówi dyr. Krystyna Czaja. Są to badania 
mające obok charakteru podstawowego znaczny 
ładunek praktyczny, a mianowicie dotyczą proble
mu utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych. 
Aparat ten umożliwia w  laboratorium, w  przy
spieszony sposób, ocenę wpływu warunków at
mosferycznych na szybkość rozkładu badanego 
materiału. Z kolei posiadanie tego aparatu stano
wiło podstawę pozytywnie rozpatrzonego w  tym 
roku przez KBN wniosku na zakup aparatury słu
żącej do modyfikacji polimerów np. dla przyspie
szenia ich degradacji poużytkowej.

Należy jeszcze raz podkreślić, że pozyskanie 
środków na zakup aparatury zależy bezpośred
nio od jakości badań prowadzonych przez daną 
jednostkę naukową. Zarówno Komitet Badań 
Naukowych, jak i inni sponsorzy bardzo wni
kliwie analizują odpowiednie wnioski finansowe 
biorąc pod uwagę potencjał naukowy wniosko
dawcy, dotychczasowe efekty naukowe i celo
wość zakupu.

Na równi z Jagiellońskim
Aparatura, którą dysponuje Instytut Chemii 

jest wszechstronnie wykorzystywana przede 
wszystkim do celów naukowych i kształcenia 
studentów, lecz również do prowadzenia prac 
zleconych np. z przemysłu, których efekty umoż
liwiają zakup niezbędnych części aparaturowych 
i dodatkowego wyposażenia.

Dyrektor Krystyna Czaja nie wyobraża so
bie rozwoju instytutu bez ciągłego odnawiania 
i zakupu nowej aparatury badawczej. -  Gdyby 
do tego doszło, to nasza praca szybko straciła
by na znaczeniu naukowym. Tymczasem we
dług ostatniej oceny jednostek badawczych 
przez KBN, opolski Instytut Chemii uzyskał 
drugą kategorię, z sześciu możliwych, plasując 
się w rankingu placówek chemicznych tuż za 
Wydziałami Chemii Uniwersytetów Jagielloń
skiego i Gdańskiego, a trzeba dodać że polska 
chemia spośród nauk przyrodniczo-technicz- 
nych plasuje się na najwyższym miejscu na tle 
nauki światowej. Ta wysoka pozycja opolskich 
chemików była niemałym zaskoczeniem dla 
krajowego środowiska naukowego.

(bez)
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Rozmowa z prof. Joanną Rostropowicz

Rozwiązanie 
przyszło we śnie

Niemal każdy, kto studiował kierunki hu
manistyczne na Uniwersytecie Opolskim, 
dawniej WSP, i kto siłą rzeczy stanąć musiał 
oko w oko z łaciną i greką robił wszystko, by 
naukę tych dwu trudnych przedmiotów po
bierać nie u pani. Uchodziła pani i uchodzi do 
dziś za niezwykle wymagającego profesora. 
Wyciskacza ostatnich studenckich potów.

(Śmieje się) Jestem i byłam wymagajaca, ale za
pewniam, że moje oczekiwania względem stu
dentów są niczym w  porównaniu z wymagania
mi moich profesorów z Uniwersytetu Wrocław
skiego, z którymi miałam okazję się zetknąć pod
czas moich studiów. Wycisk, jaki ja otrzymywa
łam i za jaki jestem wdzięczna moim profesorom, 
był może jedną dwudziestą wycisku, jaki ja da
wałam swoim studentom.

Tam, we Wrocławiu, zetknęła się pani z sa
mą śmietanką lwowskiej nauki. Jak się tam pa
ni czuła jako autochtonka ze Zdzieszowic?

Wspaniale, choć gdy wybierałam się na studia, 
to cała wieś mi mówiła: jak ty tam sobie pora
dzisz, czy ty się nie boisz, zresztą oni cię i tak raz 
dwa utłuką i nie skończysz studiów, bo wiado
mo, jak się Ślązaków traktuje. Mimo wszystkoz- 
decydowałam się studiować filologię klasyczną, 
chciałam zgłębić antyk, grekę i łacinę.

Skąd te zainteresowania?

O d dziecka fascynowały mnie te dwa języ
ki i w  ogóle świat starożytny, jeszcze będąc 
w  szkole podstawowej zaczęłam się sama 
uczyć łaciny, stworzyłam sobie nawet słownik 
łaciński na bazie liturgii kościelnej, psalmów 
łacińskich, który dzisiaj mnie bardzo śmieszy, 
bo nie rozróżniałam w  nim jednego przypadku 
od drugiego. Poszłam więc do Wrocławia 
z wielkimi zamiarami i z wielkimi obawami 
zarazem. Kiedy na ćwiczeniach w  pewnym 
momencie stwierdziłam, że odezwałam się po 
Śląsku, przeraziłam się na dobre. Pomyślałam, 
że pewnie trzeba będzie pakować manatki 
i wracać do Zdzieszowic, okazało się jednak, 
że swoim śląskim językiem ujęłam lwowskich 
profesorów. Stałam się niemal gwiazdą, wręcz 
żądano ode mnie, abym mówiła po Śląsku. Dla 
mnie to był wieki szok, bo przecież do tej po
ry spotykałam się z tępieniem śląskiej gwary, 
która -  mówiąc na marginesie -  jest przeze 
mnie traktowana jak język.

Czy to na Uniwersytecie Wrocławskim 
właśnie zdecydowała się pani robić karierę na
ukową?

Tak. A namówił mnie do tego prof. Jerzy Ła- 
nowski, mój mistrz, również prof. Eugeniusz 
Konik gorąco mnie zachęcał do wstąpienia na 
naukową ścieżkę. Jako asystentka pracowałam 
we Wrocławiu tylko rok, potem z różnych po
wodów musiałam z Wrocławia odejść, ale na
wet mi to było na rękę, gdyż czułam, że moje 
miejsce jest w  Opolu, strasznie tęskniłam za 
Śląskiem, za ludźmi, którzy tak samo myślą, jak 
ja, którzy tak samo mówią, jak ja, że właściwie 
nie muszę z nimi rozmawiać, bo tak dobrze się 
rozumiemy. Zaczęłam pracować na WSP 
w Opolu i dziś z perspektywy czasu stwier
dzam, że nie były to najlepsze lata dla tej uczel
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Dosłownie 
przyśnił mi się 

cały poemat, 
w którym 

nagle 
dostrzegłam 
akrostychy, 

dotąd przez 
nikogo nie 
zauważone. 

Potem już na 
jawie 

ujrzałam, 
że poemat jest 

jednym 
wielkim 

hymnem 
pochwalnym 

na cześć 
króla, 

że jest 
również satyrą 

na ówczesne 
postacie 

związane 
z królewkim 

dworem, 
że poemat ten 

każe nam, 
badaczom 

starożytności, 
zweryfikować 
wiele sądów 

na temat 
tego, co 

działo się na 
dworze 

macedońskim.

ni. 30 lat temu autochtoni generalnie byli trak
towani jak gorsza kategoria ludzi, a autochtoni, 
którzy nie należeli do partii -  a ja właśnie nigdy 
nie należałam -  sytuowali się na szarym końcu. 
Krótko mówiąc i bez wdawania się w  szczegó
ły, w  Opolu nie miałam łatwego życia. W O po
lu, w  odróżnieniu od uczelni wrocławskiej, mo
ja śląska wymowa bardzo się nie podobała. Bu
dziła ona do tego stopnia zdziwienie, że studen
ci pytali mnie wprost, jakim prawem wykładam 
na wyższej uczelni. Miałam nawet ochotę uciec 
do Wrocławia.

Tylko dlatego było pani trudno?
Początkowo pracowałam jedynie w ramach 

godzin zleconych, a brak zatrudnienia na etacie 
zmuszał mnie do poszukiwania głównego źródła 
utrzymania gdzie indziej. Wreszcie jednak dosta
łam etat na opolskiej uczelni i ambitnie, jako lek- 
torka języka łacińskiego, pokonywałam poszcze
gólne szczeble kariery naukowej, moje teksty by
ły drukowane w  całej Polsce, poza uczelnią, na
tomiast na samej uczelni miałam kłopoty z publi
kacją swoich badań -  mówiono, że moje prace są 
złe, co godziło nie tylko we mnie, ale i w  mojego 
mistrza, który miał zupełnie inne zdanie na temat 
moich propozycji. O  druk mojej pracy doktor
skiej walczyłam 7 lat, a osoba, od której ten druk 
zależał, twierdziła, że praca nie jest warta publi
kacji. Tymczasem poważni badacze za granicą ją 
cytują, ukazały się nawet dwie francuskie recen
zje. Jako lektorce, było mi naprawdę trudno 
wspinać się po szczeblach naukowych, bo co in
nego praca w  intytucie naukowym, gdzie się ma 
opiekę naukową, gdzie korzysta się z wyjazdów, 
stypendów naukowych itp., a co innego praca 
w  poczuciu, że jest się tego wsparcia pozbawio
nym. Wpłynęło to na opóźnienie mojej -  nazwij
my to -  kariery naukowej.

W końcu jednak „wcielona” została pani do 
instytutu stricte naukowego.

Tak. O d tego czasu mogłam rozwijać swoje 
możliwości i obecnie nie mam powodu do narze
kań, ale świadomość poniesionej straty pozostała. 
Przeświadczenie o niej mam nie tylko ja, ale i moi 
mistrzowie.

Niełatwo jest dzisiej odkryć coś w starożyt
ności, pani tego dokonała, a cała rzecz opisa
na została w tzw. profesorskiej książce. Co to 
za odkrycie?

Odkrycie wiąże się z poetą Aratosem z Soloj, 
który żył w 3 wieku przed Chrystusem, był pół 
Semitą pół Grekiem i napisał niezwykle ciekawy 
poemat na temat gwiazd, który się stał podręcz
nikiem astronomii. N ikt z badaczy tego poema
tu nie wiedział o co w  nim dokładnie chodzi. 
Zastanawiano się, jak to jest możliwe, że twór

ca, który żył na dworze króla, który cieszył się 
jego łaskawością, był jego przyjacielem i na 
dworze swego pana napisał ów poemat, o królu 
nie wspomiał ani razu. Interesowały go gwiezd
ne konstelacje, problem opatrzosci biskiej, a nie 
jego bezpośredni władca. To wydawało się nie 
do pomyślenia, w  końcu jednak dali za wygra
ną. Jedni stawiali hipotezę, że pierwotnie po
emat Aratosa z Soloj opatrzony był dedykacją 
dla króla, ale decykacja ta zniknęła, inni uważa
li, że autorem nie jest Aratos z Soloj, itp, itd. 
Osobiście te teorie mnie nie zadowalały, a sam 
poemat nie dawał mi spokoju przez wiele lat. 
I nagle stało się. Rozwiązanie nadeszło we śnie. 
Dosłownie przyśnił mi się cały poemat, w  któ
rym nagle dostrzegłam akrostychy, dotąd przez 
nikogo nie zauważone. Potem już na jawie uj
rzałam, że poemat jest jednym wielkim hymnem 
pochwalnym na cześć króla, że jest również sa
tyrą na ówczesne postacie związane z królew
kim dworem, że poemat ten każe nam, bada
czom starożytności, zweryfikować wiele sądów 
na temat tego, co działo się na dworze macedoń
skim. Aratos z Soloj objawił się po prostu jako 
poeta zaangażowany, jako tuba swego władcy. 
Moja interpretacja została zaakceptowana przez 
naukę, ale kiedy ją ogłosiłam w  postaci atryku- 
łu, to badacze starożytności przyjęli ją z niedo
wierzaniem. W  końcu jednak dostrzegli w po
emacie Aratosa z Soloj to samo, co ja. Napisa
łam o odkryciu książkę, ukazała się ona w  języ
ku polskim, ale wieść o nim dotarła i za granicę. 
Otrzymałam listy z Niemiec, Francji, Szwajcarii 
zachęcające mnie, by o odkryciu powiadomić 
świat w  jednym z języków używanych na mię
dzynarodowych kongresach.

Jest pani matką czwórki dzieci. Czy dzieci 
panią w ogóle lubią, skoro w tak dużym stop
niu poświeciła się pani nauce?

Myślę, że tak. Tak naprawdę nigdy nie po
święcałam dużo czasu nauce. Nie spędzam nie 
wiadomo ilu godzin przy biurku. Zawierzam 
swojej intuicji, nagłym skojarzeniom, błyskom. 
Myślę przy sprzątaniu, myciu naczyń, uprawia
niu przydomowego ogródka warzywnego. A za 
najlepszy okres dla swojej wydajności naukowej 
uważam ten czas, kiedy moje dzieci były w  pielu
chach -  one spały, a ja sobie czytałam i pisałam. 
Choć czasem potrafiły mi pokrzyżować szyki. 
Zdarzyło się kiedyś tak, że moja mała córeczka 
Marta podarła na drobne strzępy najważniejszy 
rozdział mojej pracy doktorskiej. Nie miałam in
nego wyjścia, jak poukładać sobie te pomięte ka
wałki papieru, bo drugi raz już bym tak tego roz
działu nie napisała.

Rozmawiała 
Beata Zaremba
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Opole przede wszystkim
Prof. Czesława Rosik-Dulewska o sobie mówi, że jest osobą, 

która wie czego chce. O d samego początku ma jasno sprecyzo
wane cele, do których konsekwentnie i z uporem dąży. Do uzy
skania tytułu profesorskiego wystarczyło jej osiemnaście lat pra
cy naukowej. Tak dobry wynik zawdzięcza nie tylko ambicji, ale 
także olbrzymiej samodyscyplinie, która -  jak twierdzi -  jest po 
uzyskaniu doktoratu, ostatniej motywacji z zewnątrz, jedynym 
sposobem na dalsze sukscesy w pracy.

Pracę naukową rozpoczęła w  1977 roku w  Instytucie Podstaw 
Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, trzy lata później 
doktorat i w  1993 -  habilitacja. Na Uniwersytecie Opolskim pro
wadzi Zakład Gospodarki Odpadami i Ściekami na Wydziale 
Przyrodniczo -  Technicznym, który organizowała od podstaw.
W  polu zainteresowań pani profesor mieszczą się -  poza proble
mami związanymi z gospodarką odpadami -  zagadnienia wyko
rzystania odpadowej energii cieplnej i energii wód geotermalnych 
dla potrzeb produkcji żywności, rekultywacji biologicznej skła
dowisk odpadów energetycznych oraz wpływu eksploatacji gór
niczej na deformacje powierzchni ziemi i powiązanymi z nią 
zmianami w wybranych elementach środowiska. W  jej branży 
teoria bardzo szybko przekłada się na rozwiązania praktyczne -  
prof. Rosik -  Dulewska jest autorką i twórczynią pierwszej 
w  kraju technologii odzysku ciepła zrzutowych wód odpado
wych z energetyki dla potrzeb produkcji roślinnej.

Przyczyn, dla których, mimo kuszących propozycji ze Śląska, 
pozostaje w  Opolu, wymienia sześć: jest z Opolem związana 
uczuciowo, jako samodzielny pracownik naukowy była niezbęd
na dla utrzymania kierunku na Uniwersytecie; z młodzieżą 
z mniejszych środowisk, takich jak opolskie, pracuje się zdecy
dowanie lepiej; zdołała zbudować zespół wspaniałych współpra
cowników; odczuwa potrzebę przekazywania i swojej wiedzy i -  
last but not least -  prowadzenie wykładów z zakresu szerszego, 
niż jej specjalność pozwala na stałe uaktualnianie własnej wiedzy 
z szeroko pojętej problematyki ochrony środowiska.

Jest autorką ponad 100 prac naukowych, a jej ostatnia książka 
to „Podstawy gospodarki odpadami ”, wydana w 1999. (bez)

Student 
nie może być anonimowy

Gabinet pani profesor odbiega od potocz
nych wyobrażeń na temat profersorskich sie
dzisk. W  cieple tego wnętrza znać nie tylko ko
biecą rękę, nie tylko próbę ucieczki od schema
tu „miejsca pracy”, ale i to, co mówi na temat ob
cowania z innymi, że żyje się dla nich i że ona sa
ma miała w życiu wiele szczęścia do ludzi spotyk 
ając wiele osób, o których do dziś może mó
wić tylko dobrze.

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkie
go i z miastem tym związana jest do dzisiaj; mó

wi o nim -  moje miasto, ale tego samego wyraże
nia używa także opowiadając Łodzianom o Opo
lu, w którym mieszka od 1976. Pracę naukową roz
poczęła jako asystent w  zakładzie ekonomiki rolnic
twa Instytutu Śląskiego w  Opolu, gdzie -  jak twier
dzi -  nauczyła się „akuratności” w  bada
niach, co -  obok ludzi, z którymi pryszło 
jej współpracować -  zaważyło na jej dalszej karie
rze; od tego czasu właśnie zainteresowania nauko
we pani profesor sytuują się nieodmiennie na pogra
niczu ekonomiki rolnictwa i zarządzania.
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Po habilitacji, którą uważa za moment bar
dziej, niż profesura, przełomowy, prof. Kro- 
szel złożył jej propozycję pracy w  WSP. Choć pra
ca dydaktyczna pozostawia znacznie mniej cza
su na badania, uważa tę zmianę za korzystną pod-

kreśląc, że kontakt ze studentami mobilizuje, wy
musza profesjonalizm i ciągłą uwagę, pozwala
jąc także spojrzeć na siebie z dystansu. Bycia dy
daktykiem nie ogranicza do nauczania przedmio
tu, co jest pewnym nowum w  nauczaniu akade
mickim. Stąd wielką wagę przykłada do te
go, by w miarę możliwości egzaminy były ustne, by 
choć w ten sposób znosić anonomowość, na ja
ką często cierpią relacje między wykładowcą i stu
dentami.

Twierdzi, że nie istnieje konflikt między pra
cą naukową, a życiem rodzinnym, o co moż
na by spytać męża i dwie córki -  student
kę V roku Akademi Muzycznej w  Warsza
wie i licealistkę.

Jest autorką szeregu publikacji i ksią
żek: (np. „Produktywność rolnictwa indywidual
nego w okresie dochodzenia do gospodarki 
rynkowej” oraz „Zarządzanie ogrodnictwem”). 
Kolejna ważna publikacja dotyczyć ma sa
mej teorii organizacji i zarządzania, a powsta
je z myślą o studentach i jest w  zamierzeniu prze
wodnikiem po teorii i ciekawszych publika
cjach z tego zakresu.

Prof. Teresa Borowska za książkę Pedagika ograniczeń ludzkiej egzystencji 
otrzymała z rąk Prezydenta PR. tytuł profesora. 
Autorka tej publikacji od 25 lat jest pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego, 
współpracuje również z wieloma uczelniami w kraju.

Porażka 
- chleb nasz powszedni

acjami trzeba także umieć sobie radzić. Do tego 
musi go przygotować edukacja. Tego się jednak 
nie robi, co więcej w  naszych polskich domach 
pokutuje taki model wychowawczy, że od dziec
ka ciągle się czegoś wymaga -  dobrych stopni, 
sukcesu zawodowego, osobistego w postaci do
brego małżeństwa. Dziecko pozostaje natomiast 
samotne w  sytuacji trudnej, kiedy mu coś zagra
ża. Poza tym współczesna edukacja powinna 
wziąć pod uwagę chaos dzisiejszego świata i nad
miar dostarczanych człowiekowi informacji.

Zdaniem prof. Borowskiej zapobiec chaosowi 
nie można, jednak w procesie edukacji człowiek 
powinien zostać nauczony jak się w  chaosie po- 
ruszać.Te wskazówki podparte polsko -  szwecki- 
mi badaniami zawarła w swojej pracy, stanowią
cej ważny przyczynek do pedagogiki egzysten

Niedawno Prezydent RP. nadał Teresie Borow
skiej tytuł profesora. Podstawą do przyznania tego 
wyróżnienia były badania dotyczące współczesnych 
problemów wychowania.

Okazuje się, że są one ogromne i na- 
rastajace -  mówi prof. Borowska.

-  I niestety dzisiejsza edukacja sto
sowana w  Polsce w  żaden sposób na 
nie nie odpowiada. Przygotowuje się 
bowiem człowieka wyłącznie do odno
szenia sukcesów, preferuje się model 
ideologii sukcesu. Ja nie mam nic prze
ciwko takiemu modelowi, uważam, że 
człowiek ma prawo do samorealizacji, 
ale przecież w  życiu człowieka jeszcze 
porażki, pojawiają się nagłe nieprzewi
dziane ograniczenia i z tego typu sytu
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cjalnej, a więc dziedziny, która powinna być bra
na pod uwagę w  nowoczesnym procesie edukacji.

W  Szwecji lepiej
Szwedzi stawiają na przygotowanie dziecka do 

pokonywania trudności niemal od początków 
istnienia człowieka. Już w  przedszkolu, a eduka
cja przedszkolna obejmuje dzieci w pierwszym 
roku życia, wyposaża się dziecko w umiejętności 
nieodzowne w  radzieniu sobie z trudnościami.

-  My, Polacy, ochraniamy raczej dziecko przed 
trudnościami, jesteśmy często nadopiekuńczy. 
Idąc dalej, w  porównaniu ze Szwedami nasza mło
dzież zupełnie inne znaczenie nadaje pojęciu wol
ności. Młodzież polska wolność kojarzy z wolno
ścią państwową, instytucjonalną, natomiast nie in
terpretuje wolności jako możliwości wyboru. Co 
jest bardzo istotne, zwłaszcza w  trudnych sytu
acjach -  wykazała prof. Borowska.

Polacy niestety nie potrafią zapewnić sobie 
wolności wewnętrzej, a więc nie są zdolni do dy
stansowania się. Szwedzi natomiast posiadają te
go typu umiejętności.

Prof. Borowska stworzyła podstawy teore
tyczne do reformowania naszego systemu eduka
cji. Najważniejsze jest jednak zastosowanie wnio
sków płynących z jej badań.

-  Mam nadzieję -  mówi prof Borowska, że 
moja książka da początek praktycznym rozwią- 
zaniom.Ta publikacja pokazuje konieczność zre
formowania dotychczasowej edukacji. Postuluje, 
że trzeba postawić na wychowanie, a nie tylko na 
dydaktykę w  szkole, że konieczne jest nauczenie 
dziecka poznawania własnej wartości. Z moich 
badań wynika, że polska szkoła zaniża poczucie 
wartości dziecka i na ogół źle się kojarzy. 
W  Szwecji jest inaczej, szweckie dzieci dobrze 
mówią o swojej szkole.

Psychika kom puterowego gracza
Żyjemy w  świecie mediów, gier komputero

wych, w świecie medialnej iluzji -  o tym prof. Bo

rowska w  swoich badaniach nie zapomniała. Na 
ogół rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jak 
ujemny wpływ na psychikę dziecka mają gry kom
puterowe. Gracze komputerowi czyli osoby, które 
grają około 4 godziny dziennie mają kompletnie 
zniszczoną sferę emocjonalną. Pod tym kątem ba
dani byli i Szwedzi, i Polacy, okazało się, że kom
puterowi gracze zupełnie różnili się od innych grup.

-  Ubolewam nad tym, że nikt nie przygotowu
je dziecka do odbioru programów telewizyjnych, 
a przecież już w  Stanach Zjednoczonych udowod
niono, że dziecko do 14 roku życia ogląda kilka
naście tysięcy okrutnych filmów, a iluzję przenosi 
na świat rzeczywisty. Podobnie jest zresztą z gra
mi komputerowymi. Co ciekawe, badania moje 
wykazały, że stan psychiki młodych bogatych Po
laków, którzy osiągnęli sukces materialny jest po
równywalny z psychiką graczy komputerowych.

Empatia nie dla każdego
W  swojej pracy prof. Borowska wykazała 

również, że nasze możliwości edukacyjne okre
ślane są przez genom. To fakt dość zaskakujący, 
bowiem do tej pory pedagogika w ogóle o tym 
nie mówiła. -  Jednak prawdą jest, że jeżeli dziec
ko wyposażone jest w  gen empatii afektywnej bę
dziemy mieli duże możliwości, żeby rozwinąć 
u niego tę empatia, jeżeli natomiast dziecko tego 
genu nie posiada, to rozwijanie empatii nie będzie 
możliwe. Osobną sprawą jest, że w  pogoni za 
sukcesem zapominamy o wszystkich warto
ściach, o człowieku. Ale jedną rzecz chciałabym 
tu zaznaczyć; zarówno u Szwedów, jak i u Pola
ków w  bardzo zresztą różnych grupach społecz
nych, poddawanych różnym ograniczeniom, 
stresom słabym i traumatycznym -  badałam np. 
kobiety które rodziły dzieci z chorobą Downa, 
badałam chorych na raka -  na pierwszym miejscu 
stawiana była rodzina.Wydaje mi się jednak, że 
ten wybór wynika z zagubienia. (bez)

Młodzież 
polska wolność 
kojarzy 
z wolnością 
państwową, 
instytucjonalną, 
natomiast nie 
interpretuje 
wolności jako 
możliwości 
wyboru. Co 
jest bardzo 
istotne, 
zwłaszcza 
w trudnych 
sytuacjach.

andrzej czyczyło
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Willa na Pasiece
Wielu opolan zna z pewnością secesyjną willę 

stojącą u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Jana 
Dobrego. Budynek ten poważnie zniszczony 
podczas powodzi roku 1997 został w  ciągu dwu 
lat pięknie odnowiony i będzie ponownie służył 
opolskiemu uniwersytetowi.

Ten okazały i wpisany w  architekturę wyspy 
Pasieki budynek był dotychczas anonimowy -  
nie wiadomo było kto go zaprojektował, zbudo
wał, kto w  nim mieszkał. Willa dzieliła smutny 
los wielu ciekawych i nierzadko urzekających ar
chitektonicznie opolskich budowli których archi
tekci, budowniczowie i właściciele wymazani zo
stali z historii miasta.

Zachęcony przez rektora opolskiej „Alma Ma
ter” profesora Stanisława Nicieję rozpocząłem 
poszukiwania archiwalne w  opolskim archiwum 
licząc że materiały w nim zgromadzone pozwolą 
na choćby fragmentaryczną rekonstrukcję dzie
jów willi i biografii ludzi z nią związanych. 
Szczególnie frapowała mnie postać właściciela 
willi, kupca Wilhelma Schreibera.

Najwcześniejsza chronologicznie informacja 
o tym człowieku pochodzi z roku 1902. Z wyda
nej wtedy opolskiej książki adresowej wynika że 
Wilhelm Schreiber był właścicielem renomowa
nego składu win braci Pruefer. Informacja ta po
zwala hipotetycznie ustalić rok urodzin Schreibe
ra na lata 1860 -  1870. Firma którą kierował mie
ściła się przy Zwingerstrasse 1 -  dziś jest to we
wnętrzne podwórko dawnego hotelu „Europa”. 
W  budynku tym po którym nie ma już nawet ni
kłego śladu mieściło się mieszkanie Schreibera, 
sklep i magazyny. Siedem lat później w następnej 
miejskiej książce adresowej znajdujemy informa
cję że Schreiber mieszkał w domu przy Tuch-

Villa Académica. Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu 
Opolskiego -  tak będzie nazywał się wyremontowany Pała
cyk N a miarę klasy odnowionych wnętrz (klasy wysokiej) 
zagoszczą w  nim odpowiednie meble, obrazy, rzeźby, a. 
progi willi przekraczać będą najznamienitsi goście. Będzie 
to miejsce pracy twórczej, spotkań na wysokim szczeblu 
i wypoczynku. Rektor Uniwersytetu Opolskiego zabiega 
o ofiarodawców, przy udziale których Villa zapełni się 
pięknymi przedmiotami. (red)

markt 1 (dziś Mały Rynek). W  tej samej książce 
pojawiła się także pierwsza wzmianka o parceli 
przy Ludwigstrasse 14 -  był to wówczas plac bu
dowy interesującej nas willi. Rok później budowę 
zakończono co odnotowane zostało w  zachowa
nych do dziś księgach.

Następna znana nam informacja o Schreiberze 
i jego willi pochodzi dopiero z roku 1926. W  bu
dynku przy Ludwigstrasse 14 mieszkali obok sa
mego Schreibera robotnik Paul Kuppert, radca 
rejencyjny hrabia (Freiherr) Gerhard von Wich- 
tingen oraz Julie Goy. Dziesięć lat później budy
nek należał do Marii Korfeld a mieszkali w nim: 
mąż właścicielki inspektor rejencyjny Wilhelm 
Korfeld, radca rejencyjny doktor Colmar Bauer, 
służąca Margarethe Buhl, pomoc kancelaryjna 
Maria Niedworok oraz radca rejencji Georg 
Scholz wraz z żoną Angelą. Sam Wilhelm Schre
iber w  willi już nie mieszkał -  jego nazwisko 
znajdujemy na liście lokatorów budynku przy 
Viktoriastrasse 13 (dziś ul. Pasieczna) który był 
własnością jego córki Magdaleny.

W roku 1937 właścicielką willi przy Ludwig
strasse 14 została córka Schreibera Charlotta Ra
abe. Z zapisu w  księgach nie wynika kto przeka
zywał prawo własności willi -  sam Schreiber czy 
wymieniona w  książce adresowej na rok 1937 ja
ko właścicielka Maria Korfeld.

Niestety nie udało się ustalić jakie były losy 
Wilhelma Schreibera i jego rodziny po roku 
1937. Być może odpowiedź na to oraz inne py
tania (m. in. kto był projektantem willi, kto bu
downiczym, ile kosztowała budowa) przyniesie 
penetracja zasobów Gabinetu Śląsko-Łużyckie- 
go Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
a zwłaszcza roczników przedwojennych gazet 
opolskich oraz niedostępnych niestety w Opolu 
miejskich książek adresowych z lat 1912, 1924, 
1929 i 1934/1935. Nie można także wykluczyć że 
żyją jeszcze potomkowie bądź krewni Wilhelma 
Schreibera -  ich ewentualna pomoc byłaby trud
na do przecenienia.

Willa opuszczona przez właścicieli zapewne 
na początku 1945 roku została w  myśl dekretu 
z roku 1946 jako mienie poniemieckie przejęta 
przez skarb państwa. O d roku 1964 zajmował ją 
Komitet Wojewódzki Zjednoczonego Stronnic
twa Ludowego a od maja roku 1990 Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna. Obecnie willa przy dzisiej
szej ulicy Powstańców Śląskich 22 stanowi wła
sność wieczystą Uniwersytetu C>polskiego.

Maciej Borkowski 
(Instytut Śląski w Opolu)
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Jerzy Szacki 
- spotkanie z pracownikami 

Katedry Socjologii UO
Dzień 7 stycznia 2000 roku zostanie zapisa

ny w Kronikach U O  pod znakiem wizyty 
w Opolu prof. zw. dr. hab. Jerzego Szackiego, 
jednego z najwybitniejszych polskich i świato
wych socjologów. Dzień ten był szczególnym 
przeżyciem dla pracowników Katedry Socjolo
gii U O , którzy oprócz uczestniczenia w  otwar
tym wykładzie wygłoszonym przez prof. J. 
Szackiego w  ramach „Złotej Serii Wykładów 
Otw artych”, spotkali się z N im  w Instytucie 
Nauk Społecznych. Wiodącym tematem spo
tkania była dyskusja o perspektywach dalszego 
rozwoju polskiej i światowej socjologii.

W  nawiązaniu do planów utworzenia i roz
woju kierunku socjologii na U O  wspomniano 
o licznych badaniach socjologicznych, które 
na Opolszczyźnie prowadzili tak znakomici 
polscy socjologowie jak: Paweł Rybicki, Stani
sław Ossowski, Antonina Kłoskowska, czy 
Bohdan Jałowiecki. Obecne zainteresowania 
badawcze większości socjologów skupionych 
w U O  również skupione są na tematyce regio
nalnej, co -  zdaniem prof. J. Szackiego -  gwa
rantuje z jednej strony, że przyszła socjologia 
opolska będzie wrośnięta w  ten specyficzny 
region i badania nad Opolszczyzną będą kon
tynuowane, a z drugiej strony, zróżnicowane 
zainteresowania pozostałych socjologów 
z kręgu O U  gwarantują dobre kształcenie 
przyszłych studentów.

W  nawiązaniu do obecnej sytuacji polskiej 
socjologii, prof. J. Szacki wskazał jeden jej sła
by punkt, tj. brak dostatecznego przepływu in
formacji naukowych w obrębie polskiego śro
dowiska socjologicznego. -  Ukazanie się intere
sującej książki w  jakimś środowisku uczelnia
nym nie jest dostatecznie rozpowszechniane 
w  środowisku i brakuje informacji, co dzieje się 
w poszczególnych ośrodkach socjologicznych -  
mówił Jerzy Szacki.

Anna Sliz,
pracownik Instytutu Nauk Społecznych

Podczas wykładu prof. Jerzy Szacki powiedział między 
innymi:

-  N ie  nadaję pojęciu nacjonalizmu charakteru pejora
tywnego, nacjonalizm m oże być czymś zacnym.

-  Formy kultu nacjonalistycznego przypom inają form y 
kultu religijnego. Istnieje coś w  rodzaju narodowej litur
g ii, a przejaw ia  się ona w  stosunku do flagi narodowej, do 
postaci narodowych i narodowych męczenników, w  ob
chodzeniu dni narodowych itp.

-  W  społeczeństwach współczesnych nacjonalizm za 
spokaja te same potrzeby emocjonalne, ja k ie  daw niej p e ł
niła religia.

A ty  . c i e ó o  m
j O g i F  T fC Z Y P

andrzej czyczyło
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Na razie 
gwara Śląska 

ma się dobrze 
i prawdopodob 

nie ta jej 
pozycja długo 
nie będzie się 

zmieniać. -  
Gwara śląska 

ma silną 
pozycję 

społeczną, ma 
silne zaplecze 
emocjonalne, 

społeczne 
i historyczne, 
gwara będzie 
się rozwijać, 

bo trwanie 
w tym samym 
punkcie -  jak 

chcieliby 
niektórzy jest 

niemożliwe.

Dla słów, 
które odchodzą

Profesor Bogusław Wyderka z Zakładu Języ
ka Polskiego i Dialektologii na Uniwersytecie 
Opolskim przygotowuje naukowy słownik gwar 
śląskich w Polsce. Obejmie on słownictwo Gór
nego i Dolnego Śląska, Śląska Opolskiego, Śląska 
Cieszyńskiego, a nawet Słowacji.

Tak naprawdę układanie tego słownika za
częło się wiele lat temu -  najpierw materiał zbie
rał prof. Stanisław Bąk i prof. Stanisław Ro- 
spond, potem prace kontynuował prof. Feliks 
Pluta. Zgromadzono około milion fiszek, jednak 
załamanie finansowe, jakie dotknęło polską na
ukę na początku lat 90-tych spowodowało 
wstrzymanie prac. Dopiero w  1997 roku Insty
tut Śląski postanowił wznowić prace nad słow
nikiem, a zadanie powierzono -  w  drodze kon
kursu -  prof. Wyderce.

Germanizmów coraz mniej
W 1998 roku prof. Wyderka rozpoczął prace. 

Pierwszy tom obejmujący słownictwo gwarowe 
od litery A do B ukaże się w  przyszłym roku, na 
razie jednak pracuje nad nim sześciu naukow
ców oraz sztab studentów i ponad 20 osób roz
sianych po Śląsku, które uzupełniają materiał ko
respondencyjnie.

-  Są to wykształceni poloniści, albo studenci 
studiów podyplomowych specjalnie wyszkoleni 
do pracy nad słownikiem. Zaangażowanie w  pra
ce tych właśnie osób jest jedynym sposobem na 
uchwycenie zmian dokonujących się w  gwarze -  
mówi prof. Wyderka.

Głównym znakiem czasu odbijającym się 
w gwarze jest zanik germanizmów Proces ten na
stępuje pomimo odradzania się języka niemiec
kiego na Śląsku Opolskim.

Odmienny znaczyło mocny
Na razie gwara Śląska ma się dobrze i prawdo

podobnie ta jej pozycja długo nie będzie się zmie
niać. -  Gwara śląska ma silną pozycję społeczną, 
ma silne zaplecze emocjonalne, społeczne i histo
ryczne -  mówi prof. Wyderka i dodaje, że ta 
gwara będzie się rozwijać, bo trwanie w  tym sa
mym punkcie -  jak chcieliby niektórzy jest nie
możliwe. Zmieniają się realia, niektóre zjawiska 
kultury materialnej i duchowej odchodzą w prze
szłość, a tym samym odchodzi też pewne słow
nictwo gwarowe.

Paradoksalnie, w  okręgach przemysłowych 
Śląska (Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, C ho
rzów, Tarnowskie Góry) gwara ma najsilniej
sza pozycję.

-  Wynika to po pierwsze z przywiązania 
mieszkańców tych regionów do własnego języka 
polskiego, co z kolei ma źródło w  nieustannej po
trzebie zaznaczania swojej odmienności politycz
nej, a po drugie z szybkiej industrializacji, jaka 
miała miejsce w  XIX wieku. Nastąpiło wówczas 
szybkie wchłonięcie ludności wiejskiej przez mia
sto i tym samym w  mieście zaczęto mówić języ
kiem wiejskim -  wyjaśnia prof. Wyderka.

W stydliwa gwara
Na Śląsku Opolskim czystą gwarą posługuje 

się jedynie najstarsze pokolenie, natomiast 
w  przypadku młodych ludzi pojawia się zjawisko 
dyglosji, polegające na tym, że w niektórych sy
tuacjach używa się gwary (najczęściej w  sytu
acjach rodzinnych), natomiast w oficjalnych rela
cjach -  języka literackiego lub kodu pośredniego 
między gwarą, a językiem literackim. Z obserwa
cji prof.Wyderki wynika, że w  polskim społe
czeństwie gwara jest odbierana negatywnie, bo 
jest wyznacznikiem pozycji społecznej. I ten wła
śnie fakt sprzyja rugowaniu gwary z codziennego 
języka. Praca nad słownikiem gwary Śląskiej jest 
więc tym bardziej cenna, że ma się do czynienia 
ze zjawiskami pulsującymi -  jedne słowa nikną, 
inne się pojawiają. Na tworzenie się nowych wy
rażeń gwarowych ma wpływ język potoczny.

-  Mamy szczęście to obserwować, jednak wa
runki pracy są fatalne -  mówi prof. Wyderka. 
-  Po prostu brak pieniędzy na badania. N a trzy
letnią pracę nad słownikiem otrzymaliśmy tylko 
75 tysięcy złotych, natomiast na wydanie pierw
szego tomu słownika 7 tysięcy złotych. Brakuje 
nam również narzędzi do pracy, mamy za mało 
komputerów.

Słownictwo gwarowe zgromadzone w  słowni
ku ograniczać się będzie do słownictwa XX wie
ku. Koncepcja słownika pozytywnie przyjęta zo
stała między innymi przez komisję językową pol
skiej Akademii Nauk. Słownik liczył będzie 
w  sumie kilkanaście tomów, co -  przy skromnym 
składzie zespołu pracującego nad słownikiem 
wiąże się z wieloletnią pracą.

Beata Zaremba
(Pierwotnie tekst ukazał się 

w Gazecie Wyborczej w Opolu)
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10 grudnia przebywał w Opolu Bogusław Wołoszański. 
Przy okazji promocji swojej książki pt. „Tajna wojna Stalina" 
(promocję zorganizowała księgarnia Omega) spotkał się z rektorem 
Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją.

Rozmowa z Bogusławem Wołoszańskim

Jestem popularyzatorem historii
Wie pan o tym, że akademiccy historycy nie 

stawiają pana za wzór historyka? Czy ma pan 
z tego powodu jakieś kompleksy?

Zupełnie nie. Ja popularyzuję historię. Nie 
czuję się od nich ani gorszy ani lepszy. To, że 
docieram do tych rejonów historii, które dla 
akademickich badaczy są nieosiągalne zawdzię
czam wyłącznie telewizji i jej finansowemu 
wsparciu. Dzięki telewizji mogę znajdować się 
w takich miejscach, gdzie żaden naukowiec nie 
byłby wpuszczony. Bardzo cenię jednak prace 
naukowe niejednokrotnie posiłkuję się nimi. 
Niestety dziedzina, którą się najbardziej zaj
muję -  polityka brytyjska, amerykańska, fran
cuska -  nie jest zbyt dobrze opracowana przez 
polskich badaczy.

Nazywa pan siebie popularyzatorem histo
rii. Mam wrażenie, że aby uatrakcyjnić temat 
posuwa się pan momentami do kreacji literac
kiej, buduje pan napięcie opisując np. zacho
wanie strażników oczekujących na ważny tele
fon, niemalże widzimy, jak ze zdenerwowania 
perli im się czoło. Jak daleko posuwa się pan 
w swojej fantazji?

Przyjąłem jedną zasadę -  dialogi ważne dla hi
storii są dialogami prawdziwymi, przepisywany
mi ze stenogramu, odtwarzanymi na podstawie 
pamiętników, protokołów z przesłuchań, prze
mówień itp, natomiast czasami dla pełnego obra
zu sytuacji potrzebna jest rozmowa dwóch war- 
towników.Ta rozmowa musi oczywiście mieścić 
się w kategoriach prawdy, nie może być fałszywa. 
Gdyby tej rozmowy nie zamieścić w książce ob
raz historii -  w  moim odczuciu -  byłby niepełny.

Ile w pana historycznych zainteresowa
niach i w pana pisaniu jest zabawy?

Sporo. Uważam, że nauka jest najwspanialsza 
wówczas, kiedy staje się zabawą. Historyk, który 
dociera do dat, nazwisk, który odtwarza wyda
rzenie tak, jak ono istniało w swej najczystszej 
postaci, kroczy jedną drogą, natomiast drugą 
drogą, kroczą ci, którzy traktują historię jako 
dramat. W  moim odczuciu historia jest drama
tem. Historia jest walką o życie ludzkie, jest wal
ką o los narodów i trzeba tę walkę pokazać za po
mocą wszystkich służących prawdzie środków.

Czym pan się obecnie zajmuje?

Ciągle mam przed sobą ten sam cel -  zrekon
struować polską historię i podać ją 
młodemu pokoleniu w taki sposób, 
by młodych w stronę historii po
ciągnąć, by chcieli w  nią wejść 
w  taki sposób, w  jaki się wchodzi 
w  film sensacyjny. Jednak dobra 
rekonstrukcja wiąże się z ogrom
nymi kosztami. Ale wydaje mi się, 
że obowiązkiem polskiej telewizji 
jest zainwestowanie w ten po
mysł, gdyż niestety historii 
nie pokazują filmy archi
walne, bo jest ich niewie
le, nie pokazują jej rów
nież przedmioty zgro
madzone w muze
ach, gdyż te 
przedmioty zo
stały zniszczone.

Czy wiąże 
pan zawodowe 
plany z Opolsz
czyzną?

Za mało na razie 
o Dolnym Śląsku wiem, 
ale myślę, że opowiedze
nie frapującej historii polskiej jest możliwe.

Jak pan wspomina datę 13 grudnia 1981 ro
ku, nie ma pan ochoty rozwikłać licznych 
wątpliwości związanych z wprowadzeniem 
stanu wojennego?

Zanim zaczniemy odpowiadać na wszystkie 
pytania związane z naszą najnowszą historią, mu
si minąć 10, 20 lat. Nie sądzę jednak, aby gen. Ja
ruzelski podjął decyzję o wprowadzeniu stanu 
wojennego tylko po to, by wystąpić przeciwko 
narodowi.

Wkroczyliśmy już w rok 2000. Jakie ma pan 
obawy, jakie nadzieje w związku z przyszło
ścią?

Cały wiek XX pokazuje jak szybko ludzkość 
potrafi się uczyć. Podczas pierwszej wojny świa
towej zwycięscy popełnili strasznie dużo błędów, 
które doprowadziły do wybuchu drugiej wojny 
światowej, ale już po drugiej wojnie światowej 
zwycięzcy tych błędów nie popełnili, nie zaczęli
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upokarzać Niemców. Właściwie już w  czasie 
wojny rozpoczęła się budowa Europy zjednoczo
nej i świata zjednoczonego, a tuż po wojnie po
wstaje NATO, EWG czyli zalążki Europy Zjed
noczonej. Jeśli patrzymy na to, co dzieje się teraz 
-  operacja Pustynna Burza, operacje w Kosowie,- 
to można wysnuć wnioski, że już XIX wiek bę
dzie czasemdziałania na rzecz dobra ludzkości.

Nie sądzi pan, że jednocześnie będzie to 
czas konfliktów. Idea zjednoczenia nie do każ

dego trafia, u niektórych budzi nawet spory 
sprzeciw?

W  wieku XX nie udawało się konfliktów unik
nąć ponieważ nie było policjantów, którzy mogli
by tym konfliktom zapobiegać. Nie było odpo
wiednich sił. Oczywiście nie będzie to wiek ideal
ny. Nie nauczyliśmy się bronić przed islamskim 
fanatyzmem. Nie nauczyliśmy się bronić przed 
człowiekiem, który obwiesza się ładunkami wy
buchowymi i idzie w  tłum dzieci. (bez)

Nie odwalam pańszczyzny
- list otwarty do Romana Podgórnego

„Coraz częściej dochodzę do wniosku, że 
w  Polsce nigdy nie będzie lepiej” -  pisze w ostat
nim numerze „Indeksu” Pan Roman Podgórny 
(III fil. poi.).

Drogi panie!
Czytając Pański „ List otwarty do Pana Z Z ”, po

wyższego stwierdzenia jestem niemal pewien. W Pol
sce nigdy nie będzie lepiej, jeśli za publiczną krytykę 
poczynań jakiejkolwiek osoby czy instytucji brać się 
będą osoby tak niekompetentne, jak Pan.

Jako wprawny dziennikarz z  solidnym wykształ
ceniem (filologia polska, specjalizacja: komunikacja 
społeczna), powinien Pan znać przynajmniej jedną, 
podstawową zasadę pracy w tym zawodzie: „ nigdy 
nie publikuj informacji nie sprawdzonych”. Pan tę 
zasadę łamie na każdym kroku.

Pisze Pan: „Oto Przewodniczący Samorządu 
Studenckiego [...] albo nie robi nic, albo udaje, że ro
bi dużo, natomiast pożytku z jego pracy jest niewie
le”. Nie czas tu i miejsce na chwalenie się swoimi do
konaniami, jednak wobec tak postawionych zarzu
tów nie mogę pozostać obojętny. Dlatego proponuję 
Panu zwrócić się do władz uczelni, kierowników 
akademików, szefów kół naukowych i organizacji 
studenckich działających na naszej Uczelni lub 
członków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej, z  zapytaniem o to, czy „2.Z. ogranicza 
swoją działalność do okolicznościowych <wystę- 
pów> ” i czy „ nie widać w jego postępowaniu żadne
go zaangażowania”.

W innym miejscu pisze Pan: „ Żenujący repertuar 
corocznych »Piastonaliów« potwierdza tezę, że w  Sa
morządzie »odwala się pańszczyznę«. Czy to, że 
święto opolskich żaków trwało najdłużej w kraju 
(proszę zapytać swoich kolegów z Wrocławia, Krako
wa czy Warszawy, ile dni bawili się podczas swoich 
juwenaliów?); czy to, że opolscy studenci w  samym 
tylko ubiegłym roku mogli usłyszeć takie zespoły, 
jak: Kult, Republika, O.N.A., Dżem i VOO VOO, 
oraz zobaczyć czołówkę studenckiej sceny kabareto
wej z  Kabaretem »POTEM« na czele; czy to, że 
w kinie »Kraków« można było obejrzeć film y za zu
pełną »darmochę«; czy to, że w sportowym Turnieju 
Wydziałów studenci mogli zmierzyć się z  wykładow

cami jak równy z równym; czy to, że na Jeziorze Tu- 
rawskim wszyscy chętni mogli spróbować swych że
glarskich umiejętności; czy to, że podczas specjalnego 
koncertu młodzi adepci sztuki wokalnej mogli zapre
zentować się szerokiej publiczności, etc., etc., etc. -  
czy to wszystko było naprawdę aż tak żenujące? Czy 
Żakinada świadczyła tylko o tym, iż kultura studen
tów UO »jest tak niska, że wystarczy zorganizować 
masową <tupaninę>, bieg w workach i jedzenie piz
zy na czas, by zaspokoić swoje ambicje«?

Jeśli zaś chodzi o wspomniane »odwalanie pańsz
czyzny«, to słowa te obrażają nie mnie (bo jestem do 
takich od dawna przyzwyczajony), lecz kilkudzie
sięcioosobowy sztab ludzi (samorządy trzech opol
skich uczelni, członków NZS-u, AZS-u i innych or
ganizacji), którzy przez kilka miesięcy poświęcali 
swój czas i energię, by kilkanaście tysięcy ich kole
gów mogło choćby na parę dni zapomnieć o trudach 
żakowskiego życia.

Wypominając wysokie koszty organizacji »Piasto
naliów«, stwierdza Pan, że »pieniądze nie są przecież 
konieczne. Wystarcza często stosowana umowa bar
terowa«. Cóż... Mimo wszystko, jest Pan jednak lep
szym dziennikarzem niż ekonomistą. Przyznaję 
wprawdzie, iż nie odważyłem się zapłacić KULT- 
owi koszulkami reklamowymi, wejściówkami do ki
na czy kilkunastoma beczkami piwa »Namysłów 
Strong«, ale być może Pana »dobrą radę« wykorzy
stam w tym roku.

Najbardziej jednak wziąłem sobie do serca nastę
pujące Pana słowa: »Jeśli spojrzy Pan na siebie kry
tycznym okiem i zobaczy, że nie najlepiej Panu wy
chodzi rządzenie organizmem dającym ogromne 
możliwości, to proszę zrezygnować. [...] Osobiście ży
czyłbym sobie, aby ktoś, kto mnie reprezentuje, nie 
był bardzo dobry, ale najlepszy, aby mu się chciało coś 
robić«. Rozwiązanie widzę tylko jedno: na swym 
czerwcowym posiedzeniu Parlament Studentów Uni
wersytetu Opolskiego wybiera Pana na stanowisko 
Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Nagle 
wszystko staje się proste, jasne i bezproblemowe... Sa
morząd rośnie w  siłę, a studenci żyją dostatnie...

Na mój wyborczy głos może Pan z pewnością li
czyć. Naprawdę!

Zbigniew Zuchewicz, 
Przewodniczący Samorządu Studenckiego UO
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Tablice cmentarne 
w pępickim 
lapidarium.

fot. S. S. Nicieja

Oświadczenie prof. Stanisława Sławomira Nicieji

Przede wszystkim ratować
W  związku z ciągle pojawiającą się w  mediach 

sprawą tzw. „lapidarium pępickiego” pragnę opinii 
publicznej i wszystkim zainteresowanym wyjaśnić:

Jako historyk, zajmujący się od dwudziestu 
trzech lat (od 1977 r.) dziejami cmentarzy, i jako 
autor wielu publikacji na ten temat, kierowany 
pasją badawczą i wolą ratowania sprofanowa
nych kamieni nagrobnych, w  roku 1995 przy za
bytkowym kamiennym murze kościelno-cmen- 
tarnym w  Pępicach, zewnętrzną stroną przylega
jącym do zakupionej przeze mnie w  1993 r. po
sesji, postanowiłem urządzić lapidarium pogru
chotanych kamieni nagrobnych.

Lapidarium miały tworzyć kamienie ze zli
kwidowanego w  połowie lat 60-tych pięknego 
niemieckiego cmentarza ewangelickiego. Żeliwne 
ogrodzenia nagrobków zostały wówczas wywie
zione na złom, a nagrobki marmurowe i granito
we zostały sprzedane kamieniarzom, a następnie 
pocięte i przeszlifowane trafiły na nowe polskie 
cmentarze w  okolicach Brzegu. Znam nazwiska 
osób, które rozwiązały w  ten sposób sprawę nie
mieckiego cmentarza w  Pępicach. Nie było to nic 
nowego. Taki los spotkał setki cmentarzy nie
mieckich, a zwłaszcza żydowskich na Dolnym 
i Górnym Śląsku, w  tym i w  największych mia
stach Śląska Opolskiego -  Kędzierzynie, Nysie 
i Brzegu. Tylko resztki dawnych pomników pia
skowcowych cmentarza w Pępicach, nie nadające 
się do dalszej obróbki przez kamieniarzy, zostały

wyrzucone z terenu cmentarza i wrzucone do ro
wów, krzaków, różnego rodzaju chaszczowisk 
bądź zostały wbetonowane w  fundamenty i mu- 
ry, czy służyły do utwardzania dróg.

W trakcie wieloletnich prac porządkowych na 
mojej posesji co pewien czas natrafiałem (i do 
dziś natrafiam) na pogruchotane piaskowcowe 
nagrobki. Leżały one na dnie i w  obramowaniu 
likwidowanego przeze mnie obornika, w  zaro
ślach wokół muru cmentarno-kościelnego, w  ro
wie melioracyjnym itp. Kamienie te, wspólnie 
z rodziną i sąsiadami, wydobyłem, wymyłem, po- 
kleiłem, podmalowałem napisy i ustawiłem pod 
zabytkowym murem cmentarnym. Było ich kil
kadziesiąt: od małych ułamków tralek ogrodze
niowych i konsoli podtrzymujących tablice na
grobne, liczących 15-20 cm długości, których 
jeszcze dziś leżą tysiące na starych cmentarzach, 
do tablic i postumentów o długości kilkudziesię
ciu centymetrów. Na tych poniszczonych po
mnikach były nazwiska dawnych znanych rodzin 
pępickich i brzeskich: Dawida Kache -  ojca bur
mistrza Brzegu, Gottlieba Dreschela -  właścicie
la karczmy w Pępicach, Georga Hartmana -  wła- 
ściela młyna, Franza Sajonza -  chłopczyka z Pę- 
pic, Sauermanna -  właściciela wielu podopolski- 
chwsi -  od Sławie i Mikolina po Wyszonowice 
i Muchowiec w  powiecie strzelińskim. itp.

Ten zbiór, a raczej -  jak to słusznie określił 
w  swym wywiadzie p. Jacek Kucharzewski, wo
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Nie ukrywam, 
że w moim 

działaniu od 
kilku miesięcy 

występują 
elementy 

prowokacji, 
aby zwrócić 

uwagę na 
zagładę 

zabytków, na 
bezduszność 

ustaw, które 
pozwalają 

profanować 
stare śląskie 

cmentarze. 
Chciałem 
wywołać 

wokół tej 
sprawy wielką 

dyskusję -  
mówi rektor 
S. S. Nicieja.

jewódzki konserwator zabytków -  zbieraninę ka
mieni powiększyłem o okaleczone nagrobki 
przywiezione z Karczyna (gdzie leżały na obec
nym pastwisku), z Oleśnicy Malej, gdzie jest 
chaszczowisko po dawnym cmentarzu, z Jastrzę
bia obelisk Hildebrandów walający się w lesie, na 
przewóz którego miałem zgodę konserwatora.

Potomkowie rodzin niemieckich odwiedzają
cy Pępice patrzą na to zrobione przeze mnie la
pidarium ze zdumieniem i uznaniem. Zdarzyło 
się, że rodzina z Goslar -  mieszka tam ziomko- 
stwo brzeżan -  złożyła na uratowanych pomni
kach kwiaty.

Gdy zostałem rektorem Uniwersytetu, 
wspólnie z Senatem akademickim podjąłem się 
wielkiego wyzwania przejęcia (niechcianego 
przez nikogo ze względu na ogromne koszty re
montu) i odbudowy zrujnowanego szpitala wo
jewódzkiego, dawnego klasztoru dominikań
skiego w sercu miasta przy Placu Kopernika, 
gdzie ma być w przyszłości Wydział Germani- 
styki, Anglistyki i główny gmach Uniwersytetu 
C>polskiego. I wówczas moim wielkim pragnie
niem, a można rzec marzeniem, było na dzie
dzińcu tego klasztoru -  wspaniałego zabytku, 
wykorzystując istniejące tam nisze i blendy oraz 
kaplicę Sw. Wojciecha, umieścić kilka zabytko
wych płaskorzeźb, które przede wszystkim zna
lazłyby tam odpowiednie dla siebie miejsce, 
a jednocześnie stworzyły niepowtarzalny klimat. 
N a takie przedsięwzięcie mogłem zdobyć pienią
dze od sponsorów.

Wtedy też dość przypadkowo natrafiłem 
w  miejscowości Miechowice C>ławskie, a później 
w Krzywinie na ruiny kaplic grobowych rodzin 
śląskich, a w  nich okazałe epitafia w  fazie strasz
nej profanacji: zasypane, gruzami, śmieciami, po
łamane i porysowane. Dla przykładu: przełamana 
na pół tablica epitafijna żony Kitlitza wisiała na 
dwóch hakach nad otwartą niszą kaplicy grobo
wej, w której w rozprutych trumnach leżały ko
ści Kitlitzów. Przy pomocy licznego zespołu lu
dzi przykryłem ziemią wejście do krypty pod
ziemnej, aby uszanować prochy, a tablice posta
nowiłem uratować i przewieźć do chwilowego 
depozytu do Pępic, gdzie mogłem je zabezpie
czyć. Pomagało mi w tym wielu ludzi. Nie robi
łem tego w  pojedynkę ani potajemnie. Upublicz- 
niałem tę sprawę wierząc, że w ten sposób zy
skam wsparcie różnych sponsorów (tak też jest) 
i przełamię bariery biurokratyczne, które pozwa
lają wandalom niszczyć kaplice i pomniki, ale nie 
pozwalają na jakikolwiek ich transfer. Mam na to 
wiele dowodów.

Przed dwoma laty telewizja wrocławska zro
biła film Elżbiety Sitek pt. „Śląskie Soplicowo” 
(emitowany w  TV Wrocław i TV Polonia), gdzie 
mówiłem w  jakim celu to gromadzę, co chcę z te
go zrobić. Później były następne filmy i wiele ar
tykułów prasowych, m.in. autorstwa Piotra Kie-

racińskiego w  „Forum Akademickim” -  bardzo 
prestiżowym piśmie adresowanym do środowisk 
uniwersyteckich. O  lapidarium pępickim pisali 
m.in. Wojciech Dzieduszycki, Wojciech Siemion, 
Wiesław Myśliwski, Kazimierz Kowalski. Przez 
cały ten czas prowadziłem bardzo skomplikowa
ną procedurę biurokratyczną, aby spełnić wszel
kie wymogi prawne. Mam kilkadziesiąt pism 
z prośbami, wyjaśnieniami, postulatami. Rozma
wiałem na ten temat sam lub wspólnie z kolega
mi z Uniwersytetu z dziesiątkami ludzi: sołtysa
mi, wójtami, proboszczami, starostami, konser
watorami. Czasem o losie danego zabytku (jak 
w miejscowości Pokój) decydowało sześć insty
tucji. Wystarczyło, że nie zgodziła się jedna i ka
mienia ruszyć nie było wolno. Gdybym wówczas 
przed dwoma laty wziął stamtąd jedną figurę, 
choćby tę w  najgorszym stanie (już jest tylko sam 
kadłub) [podniósłby się ogromny krzyk „obroń
ców”, ponieważ próbowałem to zrobić „legal
nie”, do dziś leżą one w  stanie krańcowej profa
nacji. Proszę pojechać do Pokoju.

Bezsilny wobec urzędniczej niemocy, zdarzy
ło się więc, że zrobiłem później kilka faktów do
konanych.

Ponieważ co pewien czas w mediach, pisząc 
o mojej działalności ratowania zbeszczeszczo- 
nych kamieni, często tendencyjnie przypisuje 
mi się nieszlachetne intencje, stawianie się po
nad prawem, wykorzystywanie stanowiska rek
torskiego, a co za tym idzie uprawiania prywat
nych interesów, oświadczam, że nigdy nie 
chciałem znalezionych, uratowanych przeze 
mnie i uszanowanych kamieni zawłaszczyć. Za
wsze to mówiłem, a słyszały to zapraszane 
przeze mnie do Pępic wybitne autorytety pol
skie, niemieckie i czeskie, którym na przykła
dzie tych właśnie kamieni pokazywałem złożo
ność dziejów naszej śląskiej ziemi. A byli tam 
m.in. Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi, Jan 
Nowak-Jeziorański, prezydent Ryszard Kaczo
rowski, prof. Janusz Tazbir, Olga Tokarczuk, 
Wiesław Myśliwski, Adam Hanuszkiewicz, 
rektorzy uniwersytetów i politechnik polskich, 
konsul Niemiec Roland Kieslow, ambasador 
RP w Brukseli Andrzej Krzeczunowicz.

Nie ma dla mnie większej profanacji jak 
zbeszczeszczenie grobów i pomników nagrob
nych. Było i jest moim marzeniem, aby na Śląsku 
Opolskim powstało choć jedno lapidarium ilu
strujące sztukę sepulklarną Widzę wielki sens 
w  przenoszeniu niektórych kamieni w  jedno 
miejsce. Taki, jak w  tworzeniu np. skansenów 
(dlaczego tych starych zabudowań nie pozosta
wiono w  ich środowisku historycznym? Bo zgi
nęłyby), jak tworzeniu w muzeach działów ar
cheologicznych (nie pozostawia się wykopanych 
znalezisk w miejscu ich znalezienia) Taki sam jest 
sens przenoszenia ze zlikwidowanych cmentarzy 
zagrożonych kamieni i płyt nagrobnych.
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Tak wyglądają moje racje. Założenie i utrzy
manie takiego lapidarium jest kosztowne. Proszę 
mi zatem wskazać miejsce, do którego mógłbym 
pępicki zbiór poniszczonych kamieni przewieźć, 
uczynię to natychmiast. Powtarzam -  uczynię to 
natychmiast! Apeluję z całą mocą, zwłaszcza do 
tych oburzonych moimi przedsięwzięciami -  po
dejmijcie skuteczne działania uratowania choć 
jednego obiektu zabytkowego. Na pewno pozna
cie smak walki z biurokracją.

Jeżeli są ludzie, którzy widzą przestępstwo 
w tym, iż próbuję w pewien nieszablonowy spo
sób stworzyć lapidarium, niech przedstawią wła
sną propozycję, znajdą środki finansowe i przej
mą kamienie uratowane w  Pępicach. Przyjmę to 
z radością i wielką ulgą. Powtarzam -  z radością 
i wielką ulgą.

Nie ukrywam, że w  moim działaniu od kilku 
miesięcy występują elementy prowokacji, aby 
zwrócić uwagę na zagładę zabytków, na bezdusz
ność ustaw, które pozwalają profanować stare 
śląskie cmentarze. Chciałem wywołać wokół tej 
sprawy wielką dyskusję. Tak się stało, i nieważne, 
iż w  dyskusji tej zdeptano intymność mojego ro
dzinnego domu i moją godność osobistą., 
a w  mediach spotkały mnie pomówienia i obelgi. 
Ale dziś wiem, że kamieni z tzw. „lapidarium pę- 
pickiego” nikt już nie zniszczy, bo zostały zareje
strowane, opisane i zabezpieczone:

kamień graniczny z 1609 roku nie leży już 
w  szlamie Jeziora Nyskiego, ale wyczyszczony 
i osuszony znajduje się w  pomieszczeniach Mu
zeum Diecezjalnego w  Opolu;

figura Św. Jana Nepomucena, która z zagrzy
bionym cokołem, bez aureoli i z ubitą ręką stała 
w  strasznych warunkach na Półwsi, dziś pięknie 
odnowiona zdobi kampus uniwersytecki i jest na 
codzień obiektem podziwu setek ludzi;

piaskowcowa rzeźba głowy Chrystusa ze 
śmietniska grobowego, odrestaurowana przez 
opolskich konserwatorów, została wmurowana 
nad bramą wejściową do pępickiego kościoła;

płaskorzeźby Kitlitza i jego żony lada tydzień 
znajdą się na dziedzińcu dawnego klasztoru przy 
Placu Kopernika -  jest na to zgoda władz Wiązo
wa i przychylność dolnośląskiego konserwatora 
zabytków;

tablice epitafijne z Krzywiny nie leżą już 
w  gruzach, ale pod dachem w magazynach gmi
ny Przeworno i będą musiały być przez tamtejszą 
społeczność odrestaurowane i zabezpieczone 
bądź przekazane w depozyt tym instytucjom, 
które będą miały na takie prace środki finansowe, 
np. Uniwersytetowi Opolskiemu bądź zamkowi 
w Brzegu, gdzie jestem przewodniczącym Rady 
Muzealnej.

Nie miejsce tu na dalsze egzemplifikacje. Za 
opisaną tu pracę nad ratowaniem sprofanowa

nych kamieni, którą wykonałem z licznym ze
społem ludzi dobrej woli, nie wymagam żadnych 
pochwał czy uznania, a tylko zwykłego ludzkie
go zrozumienia, że czyniłem to w dobrej wierze 
-  pro publico bono, a nie dla prywaty.

Na koniec mam prawo też zapytać:
-  Kto uratuje niszczejący w majestacie obec

nego prawa sprofanowaną piękną figurę Św. 
Krzysztofa w Kopicach oraz cały zamek kopicki, 
wokół którego poniewierają się figury piaskow
cowe porośnięte mchem?

-  Kto uratuje figury poniewierające się po 
dawnym parku zdrojowym w  Pokoju i żeliwny 
odlew lwa, który codziennie narażony jest na 
niszczenie przez wandali?

-  Kto uratuje pomnik Św. Jana Nepomucena 
w Bukowej koło Namysłowa, jedną z najpięk
niejszych barokowych rzeźb, bardzo uszkodzo
ną, pękającą i posmarowaną farbami?

-  Kto uratuje resztki nagrobków sławnych 
Opolan na cmentarzach na Wrocławskiej, na 
Partyzanckiej i na ZWM w Opolu?

-  Kto uporządkuje kilkadziesiąt starych in
nych cmentarzy, których resztki -  m.in. w Mą- 
koszycach, w  Skorogoszczy -  są jeszcze na Śląsku 
Opolskim?

Kto je uratuje, bądź kto będzie winien ich 
ostatecznego unicestwienia, jeśli nie pośpieszy im 
się natychmiast na ratunek? Kto będzie winien?!

Z powagą i szacunkiem 
Stanisław Sławomir Nicieja

Do wiadomości:
Metropolita Wrocławski ks. kardynał Henryk Gulbi- 

nowicz, Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. arcybiskup 
Alfons Nossol, Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Jan Waszkiewicz, Marszalek Województwa Opolskiego 
Stanisław Jałowiecki, Wojewoda Dolnośląski Witold 
Krochmal, Wojewoda Opolski Adam Pęzioł, Dolnośląski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków Andrzej Kubik, 
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jacek Ku- 
charzewski, Parlamentarzyści, Ludzie nauki i kultury, TV 
Wrocław, Redakcje gazet
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Gdyby kiedyś nie nastąpił wielki wybuch, nie świętowalibyśmy dziś na 
Ziemi kolejnych sylwestrów.

Rozmowa z prof. Bolesławem Grabowskim z Uniwersytetu Opolskiego

W  wielkim piecu urodzeni
skie -  słabiutko, ale za to niewyobrażalnie długo. 
Są niemal rówieśnikami wszechświata! Gdy uda 
się natrafić na taki relikt z pierwszych chwil cza
su -  wtedy mamy możność obcowania z niemal 
nie skażoną próbką pierwotnej, prehistorycznej 
materii wodorowo-helowej, rodem wprost 
z Wielkiego Wybuchu. Do dziś natrafiliśmy na 
kilkadziesiąt takich obiektów. Noszą one nazwy 
wzięte jakby z baśniowego języka: podkarły. Kil
kanaście z nich -  i tu mogę się nieskromnie po
chwalić -  to „moje podkarły habilitacyjne”. Zaj
mowałem się nimi w latach siedemdziesiątych 
i mam jakiś swój udział w  odsłonięciu maski ich 
tajemniczości. Ta społeczność toczy swoje senne 
życie boczną drogą i nie bierze udziału w  żywym 
rozwoju świata. Jest to droga, na której można 
spotkać w  zasadzie tylko wodór i hel.

Skąd więc wzięły się te wszystkie cięższe 
pierwiastki, jakie przecież spotykamy -  także 
tu, na Ziemi?

Zrodziły się we wnętrzach gwiazd masyw
nych, masywniejszych niż nasze Słońce. Tam po
wstały -  i nadal powstają -  wszystkie cięższe pier
wiastki, m.in. tlen i węgiel. Oba te pierwiastki są 
ważne dla istnienia jakiegokolwiek życia, z nich 
jesteśmy zbudowani my sami. Obrazowo można 
by powiedzieć, że wnętrze takiej gwiazdy (w tym 
także Słońca) jest olbrzymią-oswojoną” bombą 
wodorową. Skądinąd może pamiętamy o bombie, 
która zmiotła Hiroszimę. Była to bomba atomo
wa, znacznie skromniejsza swoją mocą, stanowią
ca rodzaj ledwie przedsionka bomby wodorowej. 
Tam źródłem energii było rozszczepienie jąder 
ciężkich pierwiastków. Tu energia powstaje 
w  wyniku jednorazowej, gwałtownie wymuszo
nej syntezy („sklejania”) jąder wodoru w izotopy 
lub pierwiastki cięższe. We wnęrzach gwiazd ten 
proces tworzenia przebiega spokojnie, pod stałą 
kontrolą ściskającej ogromnej osłony, jaką stano
wią miliardy trylionów ton masy gwiazdy. Dziś 
możemy powiedzieć bez żadnej wątpliwości, że 
początkowo wodór przetwarzany jest na hel, póź
niej hel na węgiel, węgiel na tlen, neon, magnez,...

Prześlizgnęliśmy się jednak nad wielką zagad
ką, która długo spędzała sen z oczu: pomost łączą
cy hel i węgiel jest chwiejny i praktycznie się wa
li. Jak więc go przyroda forsuje? Już w  latach 
czterdziestych angielski astrofizyk Fred Doyle

Podobno najpierw był wielki wybuch. Gdyby 
nie ta gigantyczna eksplozja nie byłoby nas, nie 
byłoby wszechświata. Jak wyglądały te początki?

O, minęło sporo czasu, zanim pojawiło się ży
cie. Jednym z pierwszych badaczy odtwarzają
cych losy wszechświata tuż po wielkim wybuchu, 
był rosyjski uczony Gamow, który z powodu 
swoich odkryć musiał uciekać do Stanów Zjedno
czonych. Sam Wielki Wybuch i wszystko to, co 
działo się potem, jakoś współgrało z drażniącą po- 
powszcziną” i tym samym nie mogło być tolero

wane. Według Gamowa na początku po
wstał wodór i część helu. Praktycznie 
cięższych pierwiastków nie było. Z ta

kiego właśnie materiału zostały - 
„ulepione” najstarsze gwiazdy. Ści
ślej: powstały one w  wyniku grawi

tacyjnej samozapaści wszechobecne
go gazu wodorowo-helowego w  od

dzielne bryły, które nadal ciągle 
się kurczyły i stawały się coraz 

gęstsze, aż gdzieś tam w  koń
cu rozpaliły się fa
jerwerkiem roz
gwieżdżonego nie
ba. Los tych naj
starszych gwiazd, 
które rozbłysły 
jeszcze w zmierz
chającej się łunie po 
Wielkim Wybuchu, 
są dla nas prehisto
rią zasnutą mro

kiem dziejów. Dzisiejszy stan wiedzy pozwala 
nam jednak stworzyć szkic życiorysu poszczegól
nych jednostek. Życiorysy gwiazd najbardziej 
masywnych były i są wręcz fatalne: po krótkim, 
rozrzutnym życiu ęświecą, jak tysiące naszych 
Słońc!) kończyły nieuniknioną katastrofą -  eks
plozją, przy której blednie wszystko, co człowiek 
dotąd widział. Jednak, mówiąc metaforycznie: 
użyźniały one glebę i rzucały w nią ziarno siewne. 
Bez tej ich pracy, i bez tej ich hekatomby, nie by
łoby naszego wszechświata i nie byłoby także nas 
samych. Ten wątek za chwilę rozwinę szerzej.

Los gwiazd-miniatur jest mniej spektakularny, 
a w skrajności -  wręcz szary. Przy gwiazdach bry
lujących jasnością, świecą jak robaczki świętojań-
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dowodził, że pierwiastki chemiczne powstają 
w  gwiazdach. Uważano to za niedorzeczność -  
niedorzeczność tym większą, że brak było pomo
stu, o którym powiedzieliśmy. Do dziś powtarza
ny jest „dowód” Hoyle'a: Pomost musi istnieć, 
skoro my istniejemy. I „dowód” ten -  o dziwo -  
okazał się proroczo trafny: pomost wkrótce został 
wykryty przez eksperymentatorów! Gdyby go 
nie było -  nie byłoby też naszej rozmowy.

Czyli gdyby nie gwiazdy, które nad nami 
świecą, to by nas nie było...

Najbardziej zadziwiające jest to, że warunki 
początkowe sprzyjały rozwojowi wszechświata. 
Jest wiele przesłanek, które zdają się splatać w je
den wątek: porządek wszechrzeczy został tak do
brany, aby był nam maksymalnie przyjazny. Jak
by został przygotowany na nasze przyjście. Gdy
by fundamentalne stałe fizyczne, takie jak stała 
grawitacji czy wielkość ładunku lub masa elektro
nu, były zauważalnie inne niż są, to wszechświat 
powstały na skutek wielkiego wybuchu nie miał
by przed sobą przyszłości, a na pewno nie było 
w  nim nas. Wodór albo zbyt szybko zostałby 
„wypalony” we wnętrzach gwiazd, nie zostawia
jąc rezerwy, z której mogłaby się zawiązać woda 
-  podstawa wszelkiego życia, albo też zbyt opor
nie wchodziłby w  reakcje termojądrowej syntezy, 
nie pozwalając na powstanie tlenu i węgla -  pier
wiastków niezbędnych dla powstania życia. Może 
nawet nigdy nie zostałby przekroczony próg roz
powszechnienia deuteru -  ciężkiego izotopu wo
doru -  z którego dalsza podróż w  stronę helu 
w ogóle byłaby możliwa. Nawiasem mówiąc, wy
tworzenie deuteru ze zwykłego wodoru jest tak 
trudne, że w warunkach ziemskich nigdy o tym 
nawet nie zamarzymy. Wnętrze Słońca radzi so
bie z tym w  największym trudzie. Tymczasem 
w  ziemskich oceanach jeden na 10 tysięcy atomów 
wodoru jest właśnie deuterem! Jest to nieocenio
ne wiano na rzecz naszej energetyki w przyszłych 
stuleciach. Wydaje się, że w  tym miejscu mogę 
wspomnieć o pewnym pomyśle wydawniczym, 
który początkowo pilotowany był przez Ossoli
neum, a ostatecznie jest realizowany przez Wy
dawnictwo Prószyński i Ska. Zespół krajowych 
autorów, który w moich oczach jest wręcz gwiaz
dozbiorem i plejadą zarazem, przygotowuje serię 
książek, rysujących wizję całego przyrodoznaw
stwa dziś i w perspektywie najbliższych lat. Mam 
zaszczyt uczestniczyć w  tym zespole autorskim. 
Jeden z rozdziałów przygotowywanej przeze 
mnie książki jest poświęcony alternatywnym 
wszechświatom -  a w nich słońcom, molekułom, 
pojedynczym atomom -  które poddaliśmy pod 
panowanie odmiennych stałych przyrody. Jak te 
światy wyglądają? Grupa moich magistrantów 
pomaga mi właśnie w wyprowadzeniu odpowie
dzi na wiele pytań, które tu się pojawiają.

Wracajac do głównego wątku i do naszego 
wszechświata: wszystko sprzyjało jednak temu, że

we wnętrzach gwiazd przez miliardy lat powsta
wały „cegiełki” niezbędne w zawiązywaniu się ży
cia. My, fizycy, stoimy zakłopotani wobec faktu, że 
te cegiełki mają rozmiary dokładnie takie, jakie po
winny mieć i że prawa przyrody bez żadnej inge
rencji z zewnętrz są wystarczająco władne, aby ca
ły mechanizm wszechświata funkcjonował własną 
niejako siłą, by przekształcał się i tworzył nowe by
ty. „Poprawienie” choćby jednej stałej przyrody 
natychmiast psuje całą dotychczasową harmonię. 
Warto też wiedzieć, że gdyby tempo ekspansji 
wszechświata było nieco mniejsze, to wszechświat 
rozprężyłby się do pewnych rozmiarów, a potem 
spadłby ku swemu środkowi masy. Spadłby ni
czym kamień -  nie dość silnie wyrzucony w  górę. 
Nastąpiłby tzw. wielki kres -  koniec wszystkiego.

W jednym ze swoich wykładów użył pan 
określenia -  wielka myśl. Czy we wszechświe- 
cie istnieją jakieś dowody na istnienie Boga? 
Na wskroś racjonalna teoria wielkiego wybu
chu nie rozwiązuje przecież pytania, jaka siła 
ten wybuch spowodowała?

Te zagadnienia są bardzo trudne. Istnieje nie
ustanny przepływ między różnymi formami ener
gii i materii, materia może zniknąć, stając się świa
tłem. Dzięki znikaniu materii świeci przecież nasze 
Słońce. A bomba wodorowa -  taką szaloną moc 
wyzwala kosztem zniknięcia pewnej ilości materii. 
Światło z kolei może przekształcać się w  materię. 
Wszystko dowodzi, że nasz świat jest światem ma
terii. Ta wielka myśl, o której mówię, jest jakąś 
metaforą sugerującą, że w  każdym z atomów 
„zaklęte” zostały wielkie potencjalne możliwości.

W świecie astrofizyki istnieje także pojęcie 
antymaterii. Co to takiego jest antymateria?

Ujmijmy to w  prosty sposób: antymateria to 
jakby symetryczne odbicie, swoiste przeciwień
stwo materii. Z materią mamy do czynienia wte
dy, gdy np. atom wodoru ma dodatnie jądro 
i ujemny elektron. Natomiast z antymaterią wów
czas, gdy ujmne było jądro, a dodatni elektron.

Czy antymateria w ogóle istnije?
Istnieje. Taki antyelektron (nazywamy go po

zytonem) można wywołać, jakby z zaświatów, 
w następstwie reakcji jądrowych. A kiedy anty
elektron spotyka się z elektronem, oba znikają 
w błysku, który jest jedną z form znikania materii, 
a w  innych okolicznościach -  pojawiania się anty
materii. Niektórzy domniemują nawet, że we 
wszechświecie istnieje równie dużo antymaterii, co 
materii, uważają, że gdyby te dwa światy się ze
szły, lub choćby zetknęły ze sobą, nastąpiłby gi
gantyczny błysk i wybuch, porównywalny z Wiel
kim Wybuchem na początku wszechrzeczy.

Stephan Hawking, słynny astrofizyk, napisał 
w jednej ze swoich książek, że fizycy znają dziś 
około 50 procent praw rządzących wszechświa
tem. Hawking uważa jednak, że istnieje komplet
ny zbiór praw całkowicie określających ewolucję 
wszechświata. Jakie będą losy wszechświata?

Panuje taka 
opinia, że 
w naukach 
teoretycznych, 
w fizyce 
zwłaszcza, na 
wyżyny myśli 
wznoszą się 
przede 
wszystkim 
młodzi ludzie, 
dwudziestopięcio- 
i trzydziestolet 
ni. Potem nad 
człowiekiem 
panuje rutyna, 
bardziej ufa 
się zdrowemu 
rozsądkowi niż 
fantazji.
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Wizja podróży 
w czasie jest 

na razie 
bardzo 

mglista, ale 
w fizyce 
mglistość 

niczego nie 
dyskwalifikuje. 

Błądzenie, 
nawet 

nieprawdopodo 
bne błądzenie, 

przybliża 
nieraz do 

celu, czego 
niejeden 
noblista 

w dziedzinie 
fizyki jest 

przykładem.
Ale też 

błądzenie nie 
jest żadnym 
patentem na 

prawdę.

Niestety, na razie nie wiadomo, czy świat osią
gnie apogeum, a potem podąży ku swojej zgubie 
i nastąpi wielki kres i zgniot. Nie wiemy, czy ma
teria wróci do punktu wyjściowego -  do stanu 
przedatomowego, czy pamięć o wszystkim, co się 
działo, zostanie wymazana. Szukamy oczywiście 
odpowiedzi na te pytania. Wszystkich nas to cieka
wi, czy wszechświat będzie się wiecznie poszerzał, 
czy też zatrzyma się w rozwoju. Odpowiedzi szu
kamy, docierając na peryferie wszechświata. Po 
okołoziemskiej orbicie krąży teleskop kosmiczny, 
który z precyzją 50 razy większą, niż to możliwe 
z Ziemi, obserwuje przestrzeń kosmiczną. Tele
skop ten jest swoistym wehikułem czasu i prze
strzeni. Im w dalsze głębie przestrzeni spogląda, 
tym bardziej cofa się w  mroki pradziejów. Dziś 
podgląda epokę sprzed 10-13 miliardów lat. Wśród 
setek widocznych galaktyk, te najdalsze i najmniej
sze powstały „zaledwie” miliard lat po narodzinach 
czasu i przestrzeni, po wielkim wybuchu. Widzimy 
je takimi, jakimi były i tam, gdzie były, gdy miały 
10-20 procent swojego dzisiejszego wieku.

Rozwiązał pan zagadkę „spóźniających się 
zegarów”. O co właściwie chodzi?

Pojęcie spóźniających się zegarów jest takim 
trochę poetyckim określeniem pewnego zjawiska 
fizycznego. Precyzyjniej należałoby rzecz przed
stawić tak: wyobraźmy sobie dwa identyczne ato
my, które umieszczamy w dwóch różnych sytu
acjach. Jeden lokujemy na Ziemi, gdzie grawitacja 
jest stosunkowo mała, a drugi na gwieździe, zwa
nej białym karłem, który jest obiektem porówny
walnym z Ziemią, gdy idzie o rozmiary, ale masę 
ma milion razy większą. Otóż atom znajdujący się 
na białym karle, w  polu potężnej grawitacji, świe
ci inaczej. Świeci bardziej czerwono, niż ten sam 
atom, znajdujący się na Ziemi. W  innym języku: 
zegar lub atom umieszczony na Ziemi wykazuje 
szybkie oscylacje, a zegar lub atom na białym kar
le -  oscylacje wolniejsze. Tyle było wiadomo od 
lat dwudziestych, od ukazania sie Ogólnej Teorii 
Względności Einsteina. Rzecz w tym, że zmiany 
oscylacji, jakie obserwowano na białych karłach 
były znacznie większe niż przewiduje teoria Ein
steina. Podkreślam: znacznie! Daleko poza błęda
mi pomiaru. Wyjaśniliśmy, że w  środowisku, 
w  jakim znajduje się świecąca materia białych kar
łów, materia bardzo gęsta, trzeba wziąć pod 
uwagę oddziaływania atomów na siebie. Te od
działywania są przedmiotem zainteresowania fi
zyki atomowej, czyli mikroświata, a nie grawita
cji opisującej świat makro. Po uwzględnieniu na
szej korekty obserwacje dokładnie pokryły się 
z przewidywaniami teorii Einsteina. Żartobliwie 
głosimy, że usunęliśmy ostatni cień, jaki do tam
tego czasu (tj. do końca lat osiemdziesiątych) pa
dał na Ogólną Teorię Względności. Taki też chy
ba ta praca wywołała rezonans.

Czy w takim razie będą kiedyś możliwe po
dróże w czasie, skoro czas w różnych miej

scach wszechświata płynie z różnym tempem, 
skoro np. czarne dziury są obiektami, gdzie 
czas właściwie stoi w miejscu?

To jest jedno z najbardziej frapujących pytań 
dla fizyków i astrofizyków. W  naszym świecie 
przestrzeń jest trójwymiarowa i wydaje się pro
stoliniowa -  wydaje się, że światło biegnie po li
niach prostych. Natomiast, gdy spojrzeć na spra
wy bardziej globalnie, światło biegnie najkrótszy
mi drogami w  pofałdowanym (a więc wcale nie 
płaskim!) kontinuum czterowymiarowym, zwa
nym czasoprzestrzenią. Czwartym wymiarem 
jest czas. W  zależności od tego, jaki jest rozkład 
mas w  pobliżu, czas płynie wolniej albo szybciej. 
Więcej, różne linie czasowe mogą -  o czym wiem 
z zasłyszenia -  przecinać się. W  takim przypadku, 
w jednym punkcie czasoprzestrzeni mielibyśmy 
„odczyt” różnych czasów -  czas z chwili obecnej 
i czas np. z przyszłości lub też sprzed trzech mi
liardów lat. Wizja podróży w  czasie jest na razie 
bardzo mglista, ale muszę panią zapewnić, że 
w fizyce mglistość niczego nie dyskwalifikuje. 
Błądzenie, nawet nieprawdopodobne błądzenie, 
przybliża nieraz do celu, czego niejeden noblista 
w dziedzinie fizyki jest przykładem. Ale też błą
dzenie nie jest żadnym patentem na prawdę.

Trudno mi jednak wyobrazić sobie, że róż
ne wymiary czasowe się przecinają. Czy prze
cinają się np. tu, w tym pokoju, gdzie siedzimy 
i rozmawiamy?...

Sądzę, że pętle czasowe, bo tak precyzyjnie na
leżałoby nazwać te przecięcia, istnieją tylko 
w  ekstremalnych warunkach, tam gdzie są czar
ne dziury. Niektórzy nawet uważają, że gdyby 
nie to, że czarne dziury mogą rozedrzeć człowie
ka na strzępy (siłami pływów, tymi samymi, któ
re poruszają ziemskie oceany), to byłyby one tu
nelami, przez które można się przedostać do in
nego świata, do innej epoki. Tak więc czarna 
dziura to właściwie wehikuł czasu.

Odnoszę wrażenie, że ludzie tacy, jak pan, 
badający wszechświat, muszą mieć niczym nie 
poskromioną wyobraźnię dziecka.

Panuje taka opinia, że w  naukach teoretycz
nych, w fizyce zwłaszcza, na wyżyny myśli 
wznoszą się przede wszystkim młodzi ludzie, 
dwudziestopięcio- i trzydziestoletni. Potem nad 
człowiekiem panuje rutyna, bardziej ufa się zdro
wemu rozsądkowi niż fantazji. O  mechanice 
kwantowej mówi się nawet: „fizyka chłopców”. 
Tacy dwudziestoparoletni uczeni stworzyli zręby 
tej największej teorii i oni też „rozbili bank” na
gród Nobla z fizyki w  latach dwudziestych 
i trzydziestych. W tym miejscu godzi się wspo
mnieć o mniej szczęśliwych pod tym względem 
największych wizjonerach dziejów wszechświa
ta: O  Einsteinie, Gamowie i Hoyleu. Einstein co 
prawda dostał Nagrodę Nobla, ale nie za swoje 
największe dzieło -  Ogólną Teorię Względności, 
w  której otarł się -  jak mówił -  „o myśli Pana
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Tak wyglądają moje racje. Założenie i utrzy
manie takiego lapidarium jest kosztowne. Proszę 
mi zatem wskazać miejsce, do którego mógłbym 
pępicki zbiór poniszczonych kamieni przewieźć, 
uczynię to natychmiast. Powtarzam -  uczynię to 
natychmiast! Apeluję z całą mocą, zwłaszcza do 
tych oburzonych moimi przedsięwzięciami -  po
dejmijcie skuteczne działania uratowania choć 
jednego obiektu zabytkowego. Na pewno pozna
cie smak walki z biurokracją.

Jeżeli są ludzie, którzy widzą przestępstwo 
w  tym, iż próbuję w  pewien nieszablonowy spo
sób stworzyć lapidarium, niech przedstawią wła
sną propozycję, znajdą środki finansowe i przej
mą kamienie uratowane w Pępicach. Przyjmę to 
z radością i wielką ulgą. Powtarzam -  z radością 
i wielką ulgą.

Nie ukrywam, że w  moim działaniu od kilku 
miesięcy występują elementy prowokacji, aby 
zwrócić uwagę na zagładę zabytków, na bezdusz
ność ustaw, które pozwalają profanować stare 
śląskie cmentarze. Chciałem wywołać wokół tej 
sprawy wielką dyskusję. Tak się stało, i nieważne, 
iż w  dyskusji tej zdeptano intymność mojego ro
dzinnego domu i moją godność osobistą., 
a w mediach spotkały mnie pomówienia i obelgi. 
Ale dziś wiem, że kamieni z tzw. „lapidarium pę- 
pickiego” nikt już nie zniszczy, bo zostały zareje
strowane, opisane i zabezpieczone:

kamień graniczny z 1609 roku nie leży już 
w  szlamie Jeziora Nyskiego, ale wyczyszczony 
i osuszony znajduje się w pomieszczeniach Mu
zeum Diecezjalnego w Opolu;

figura Św. Jana Nepomucena, która z zagrzy
bionym cokołem, bez aureoli i z ubitą ręką stała 
w strasznych warunkach na Półwsi, dziś pięknie 
odnowiona zdobi kampus uniwersytecki i jest na 
codzień obiektem podziwu setek ludzi;

piaskowcowa rzeźba głowy Chrystusa ze 
śmietniska grobowego, odrestaurowana przez 
opolskich konserwatorów, została wmurowana 
nad bramą wejściową do pępickiego kościoła;

płaskorzeźby Kitlitza i jego żony lada tydzień 
znajdą się na dziedzińcu dawnego klasztoru przy 
Placu Kopernika -  jest na to zgoda władz Wiązo
wa i przychylność dolnośląskiego konserwatora 
zabytków;

tablice epitafijne z Krzywiny nie leżą już 
w gruzach, ale pod dachem w magazynach gmi
ny Przeworno i będą musiały być przez tamtejszą 
społeczność odrestaurowane i zabezpieczone 
bądź przekazane w depozyt tym instytucjom, 
które będą miały na takie prace środki finansowe, 
np. Uniwersytetowi Opolskiemu bądź zamkowi 
w  Brzegu, gdzie jestem przewodniczącym Rady 
Muzealnej.

Nie miejsce tu na dalsze egzemplifikacje. Za 
opisaną tu pracę nad ratowaniem sprofanowa

nych kamieni, którą wykonałem z licznym ze
społem ludzi dobrej woli, nie wymagam żadnych 
pochwał czy uznania, a tylko zwykłego ludzkie
go zrozumienia, że czyniłem to w dobrej wierze 
-  pro publico bono, a nie dla prywaty.

Na koniec mam prawo też zapytać:
-  Kto uratuje niszczejący w majestacie obec

nego prawa sprofanowaną piękną figurę Św. 
Krzysztofa w Kopicach oraz cały zamek kopicki, 
wokół którego poniewierają się figury piaskow
cowe porośnięte mchem?

-  Kto uratuje figury poniewierające się po 
dawnym parku zdrojowym w  Pokoju i żeliwny 
odlew lwa, który codziennie narażony jest na 
niszczenie przez wandali?

-  Kto uratuje pomnik Św. Jana Nepomucena 
w Bukowej koło Namysłowa, jedną z najpięk
niejszych barokowych rzeźb, bardzo uszkodzo
ną, pękającą i posmarowaną farbami?

-  Kto uratuje resztki nagrobków sławnych 
Opolan na cmentarzach na Wrocławskiej, na 
Partyzanckiej i na ZWM w Opolu?

-  Kto uporządkuje kilkadziesiąt starych in
nych cmentarzy, których resztki -  m.in. w  Mą- 
koszycach, w  Skorogoszczy -  są jeszcze na Śląsku 
Opolskim?

Kto je uratuje, bądź kto będzie winien ich 
ostatecznego unicestwienia, jeśli nie pośpieszy im 
się natychmiast na ratunek? Kto będzie winien?!

Z powagą i szacunkiem 
Stanisław Sławomir Nicieja
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Gdyby kiedyś nie nastąpił wielki wybuch, nie świętowalibyśmy dziś na 
Ziemi kolejnych sylwestrów.

Rozmowa z prof. Bolesławem Grabowskim z Uniwersytetu Opolskiego

W  wielkim piecu urodzeni
skie -  słabiutko, ale za to niewyobrażalnie długo. 
Są niemal rówieśnikami wszechświata! Gdy uda 
się natrafić na taki relikt z pierwszych chwil cza
su -  wtedy mamy możność obcowania z niemal 
nie skażoną próbką pierwotnej, prehistorycznej 
materii wodorowo-helowej, rodem wprost 
z Wielkiego Wybuchu. Do dziś natrafiliśmy na 
kilkadziesiąt takich obiektów. Noszą one nazwy 
wzięte jakby z baśniowego języka: podkarły. Kil
kanaście z nich -  i tu mogę się nieskromnie po
chwalić -  to „moje podkarły habilitacyjne”. Zaj
mowałem się nimi w  latach siedemdziesiątych 
i mam jakiś swój udział w odsłonięciu maski ich 
tajemniczości. Ta społeczność toczy swoje senne 
życie boczną drogą i nie bierze udziału w  żywym 
rozwoju świata. Jest to droga, na której można 
spotkać w  zasadzie tylko wodór i hel.

Skąd więc wzięły się te wszystkie cięższe 
pierwiastki, jakie przecież spotykamy -  także 
tu, na Ziemi?

Zrodziły się we wnętrzach gwiazd masyw
nych, masywniejszych niż nasze Słońce. Tam po
wstały -  i nadal powstają -  wszystkie cięższe pier
wiastki, m.in. tlen i węgiel. Oba te pierwiastki są 
ważne dla istnienia jakiegokolwiek życia, z nich 
jesteśmy zbudowani my sami. Obrazowo można 
by powiedzieć, że wnętrze takiej gwiazdy (w tym 
także Słońca) jest olbrzymią-oswojoną” bombą 
wodorową. Skądinąd może pamiętamy o bombie, 
która zmiotła Hiroszimę. Była to bomba atomo
wa, znacznie skromniejsza swoją mocą, stanowią
ca rodzaj ledwie przedsionka bomby wodorowej. 
Tam źródłem energii było rozszczepienie jąder 
ciężkich pierwiastków. Tu energia powstaje 
w wyniku jednorazowej, gwałtownie wymuszo
nej syntezy („sklejania”) jąder wodoru w  izotopy 
lub pierwiastki cięższe. We wnęrzach gwiazd ten 
proces tworzenia przebiega spokojnie, pod stałą 
kontrolą ściskającej ogromnej osłony, jaką stano
wią miliardy trylionów ton masy gwiazdy. Dziś 
możemy powiedzieć bez żadnej wątpliwości, że 
początkowo wodór przetwarzany jest na hel, póź
niej hel na węgiel, węgiel na tlen, neon, magnez,...

Prześlizgnęliśmy się jednak nad wielką zagad
ką, która długo spędzała sen z oczu: pomost łączą
cy hel i węgiel jest chwiejny i praktycznie się wa
li. Jak więc go przyroda forsuje? Już w latach 
czterdziestych angielski astrofizyk Fred Doyle

Podobno najpierw był wielki wybuch. Gdyby 
nie ta gigantyczna eksplozja nie byłoby nas, nie 
byłoby wszechświata. Jak wyglądały te początki?

O, minęło sporo czasu, zanim pojawiło się ży
cie. Jednym z pierwszych badaczy odtwarzają
cych losy wszechświata tuż po wielkim wybuchu, 
był rosyjski uczony Gamow, który z powodu 
swoich odkryć musiał uciekać do Stanów Zjedno
czonych. Sam Wielki Wybuch i wszystko to, co 
działo się potem, jakoś współgrało z drażniącą po- 
powszcziną” i tym samym nie mogło być tolero

wane. Według Gamowa na początku po
wstał wodór i część helu. Praktycznie 
cięższych pierwiastków nie było. Z ta

kiego właśnie materiału zostały - 
„ulepione” najstarsze gwiazdy. Ści
ślej: powstały one w  wyniku grawi

tacyjnej samozapaści wszechobecne
go gazu wodorowo-helowego w  od

dzielne bryły, które nadal ciągle 
się kurczyły i stawały się coraz 

gęstsze, aż gdzieś tam w  koń
cu rozpaliły się fa
jerwerkiem roz
gwieżdżonego nie
ba. Los tych naj
starszych gwiazd, 
które rozbłysły 
jeszcze w  zmierz
chającej się łunie po 
Wielkim Wybuchu, 
są dla nas prehisto
rią zasnutą mro

kiem dziejów. Dzisiejszy stan wiedzy pozwala 
nam jednak stworzyć szkic życiorysu poszczegól
nych jednostek. Życiorysy gwiazd najbardziej 
masywnych były i są wręcz fatalne: po krótkim, 
rozrzutnym życiu ęświecą, jak tysiące naszych 
Słońc!) kończyły nieuniknioną katastrofą -  eks
plozją, przy której blednie wszystko, co człowiek 
dotąd widział. Jednak, mówiąc metaforycznie: 
użyźniały one glebę i rzucały w nią ziarno siewne. 
Bez tej ich pracy, i bez tej ich hekatomby, nie by
łoby naszego wszechświata i nie byłoby także nas 
samych. Ten wątek za chwilę rozwinę szerzej.

Los gwiazd-miniatur jest mniej spektakularny, 
a w  skrajności -  wręcz szary. Przy gwiazdach bry
lujących jasnością, świecą jak robaczki świętojań-
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dowodził, że pierwiastki chemiczne powstają 
w  gwiazdach. Uważano to za niedorzeczność -  
niedorzeczność tym większą, że brak było pomo
stu, o którym powiedzieliśmy. Do dziś powtarza
ny jest „dowód” Hoylea: Pomost musi istnieć, 
skoro my istniejemy. I „dowód” ten -  o dziwo -  
okazał się proroczo trafny: pomost wkrótce został 
wykryty przez eksperymentatorów! Gdyby go 
nie było -  nie byłoby też naszej rozmowy.

Czyli gdyby nie gwiazdy, które nad nami 
świecą, to by nas nie było...

Najbardziej zadziwiające jest to, że warunki 
początkowe sprzyjały rozwojowi wszechświata. 
Jest wiele przesłanek, które zdają się splatać w  je
den wątek: porządek wszechrzeczy został tak do
brany, aby był nam maksymalnie przyjazny. Jak
by został przygotowany na nasze przyjście. Gdy
by fundamentalne stałe fizyczne, takie jak stała 
grawitacji czy wielkość ładunku lub masa elektro
nu, były zauważalnie inne niż są to wszechświat 
powstały na skutek wielkiego wybuchu nie miał
by przed sobą przyszłości, a na pewno nie było 
w nim nas. Wodór albo zbyt szybko zostałby 
„wypalony” we wnętrzach gwiazd, nie zostawia
jąc rezerwy, z której mogłaby się zawiązać woda 
-  podstawa wszelkiego życią albo też zbyt opor
nie wchodziłby w  reakcje termojądrowej syntezy, 
nie pozwalając na powstanie tlenu i węgla -  pier
wiastków niezbędnych dla powstania życia. Może 
nawet nigdy nie zostałby przekroczony próg roz
powszechnienia deuteru -  ciężkiego izotopu wo
doru -  z którego dalsza podróż w stronę helu 
w  ogóle byłaby możliwa. Nawiasem mówiąc, wy
tworzenie deuteru ze zwykłego wodoru jest tak 
trudne, że w warunkach ziemskich nigdy o tym 
nawet nie zamarzymy. Wnętrze Słońca radzi so
bie z tym w  największym trudzie. Tymczasem 
w ziemskich oceanach jeden na 10 tysięcy atomów 
wodoru jest właśnie deuterem! Jest to nieocenio
ne wiano na rzecz naszej energetyki w przyszłych 
stuleciach. Wydaje się, że w  tym miejscu mogę 
wspomnieć o pewnym pomyśle wydawniczym, 
który początkowo pilotowany był przez Ossoli
neum, a ostatecznie jest realizowany przez Wy
dawnictwo Prószyński i Ska. Zespół krajowych 
autorów, który w  moich oczach jest wręcz gwiaz
dozbiorem i plejadą zarazem, przygotowuje serię 
książek, rysujących wizję całego przyrodoznaw
stwa dziś i w perspektywie najbliższych lat. Mam 
zaszczyt uczestniczyć w tym zespole autorskim. 
Jeden z rozdziałów przygotowywanej przeze 
mnie książki jest poświęcony alternatywnym 
wszechświatom -  a w nich słońcom, molekułom, 
pojedynczym atomom -  które poddaliśmy pod 
panowanie odmiennych stałych przyrody. Jak te 
światy wyglądają? Grupa moich magistrantów 
pomaga mi właśnie w wyprowadzeniu odpowie
dzi na wiele pytań, które tu się pojawiają.

Wracajac do głównego wątku i do naszego 
wszechświata: wszystko sprzyjało jednak temu, że

we wnętrzach gwiazd przez miliardy lat powsta
wały „cegiełki” niezbędne w zawiązywaniu się ży
cia. My, fizycy, stoimy zakłopotani wobec faktu, że 
te cegiełki mają rozmiary dokładnie takie, jakie po
winny mieć i że prawa przyrody bez żadnej inge
rencji z zewnętrz są wystarczająco władne, aby ca
ły mechanizm wszechświata funkcjonował własną 
niejako siłą by przekształcał się i tworzył nowe by
ty. „Poprawienie” choćby jednej stałej przyrody 
natychmiast psuje całą dotychczasową harmonię. 
Warto też wiedzieć, że gdyby tempo ekspansji 
wszechświata było nieco mniejsze, to wszechświat 
rozprężyłby się do pewnych rozmiarów, a potem 
spadłby ku swemu środkowi masy. Spadłby ni
czym kamień -  nie dość silnie wyrzucony w górę. 
Nastąpiłby tzw. wielki kres -  koniec wszystkiego.

W jednym ze swoich wykładów użył pan 
określenia -  wielka myśl. Czy we wszechświe- 
cie istnieją jakieś dowody na istnienie Boga? 
Na wskroś racjonalna teoria wielkiego wybu
chu nie rozwiązuje przecież pytania, jaka siła 
ten wybuch spowodowała?

Te zagadnienia są bardzo trudne. Istnieje nie
ustanny przepływ między różnymi formami ener
gii i materii, materia może zniknąć, stając się świa
tłem. Dzięki znikaniu materii świeci przecież nasze 
Słońce. A bomba wodorowa -  taką szaloną moc 
wyzwala kosztem zniknięcia pewnej ilości materii. 
Światło z kolei może przekształcać się w materię. 
Wszystko dowodzi, że nasz świat jest światem ma
terii. Ta wielka myśl, o której mówię, jest jakąś 
metaforą sugerującą że w każdym z atomów 
„zaklęte” zostały wielkie potencjalne możliwości.

W świecie astrofizyki istnieje także pojęcie 
antymaterii. Co to takiego jest antymateria?

Ujmijmy to w  prosty sposób: antymateria to 
jakby symetryczne odbicie, swoiste przeciwień
stwo materii. Z materią mamy do czynienia wte
dy, gdy np. atom wodoru ma dodatnie jądro 
i ujemny elektron. Natomiast z antymaterią wów
czas, gdy ujmne było jądro, a dodatni elektron.

Czy antymateria w ogóle istnije?
Istnieje. Taki antyelektron (nazywamy go po

zytonem) można wywołać, jakby z zaświatów, 
w  następstwie reakcji jądrowych. A kiedy anty
elektron spotyka się z elektronem, oba znikają 
w błysku, który jest jedną z form znikania materii, 
a w  innych okolicznościach -  pojawiania się anty
materii. Niektórzy domniemują nawet, że we 
wszechświecie istnieje równie dużo antymaterii, co 
materii, uważają że gdyby te dwa światy się ze
szły, lub choćby zetknęły ze sobą nastąpiłby gi
gantyczny błysk i wybuch, porównywalny z Wiel
kim Wybuchem na początku wszechrzeczy.

Stephan Hawking, słynny astrofizyk, napisał 
w jednej ze swoich książek, że fizycy znają dziś 
około 50 procent praw rządzących wszechświa
tem. Hawking uważa jednak, że istnieje komplet
ny zbiór praw całkowicie określających ewolucję 
wszechświata. Jakie będą losy wszechświata?

Panuje taka 
opinia, że 
w naukach 
teoretycznych, 
w fizyce 
zwłaszcza, na 
wyżyny myśli 
wznoszą się 
przede 
wszystkim 
młodzi ludzie, 
dwudziestopięcio- 
i trzydziestolet 
ni. Potem nad 
człowiekiem 
panuje rutyna, 
bardziej ufa 
się zdrowemu 
rozsądkowi niż 
fantazji.
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Wizja podróży 
w czasie jest 

na razie 
bardzo 

mglista, ale 
w fizyce 
mglistość 

niczego nie 
dyskwalifikuje. 

Błądzenie, 
nawet 

nieprawdopodo 
bne błądzenie, 

przybliża 
nieraz do 

celu, czego 
niejeden 
noblista 

w dziedzinie 
fizyki jest 

przykładem.
Ale też 

błądzenie nie 
jest żadnym 
patentem na 

prawdę.

Niestety, na razie nie wiadomo, czy świat osią
gnie apogeum, a potem podąży ku swojej zgubie 
i nastąpi wielki kres i zgniot. Nie wiemy, czy ma
teria wróci do punktu wyjściowego -  do stanu 
przedatomowego, czy pamięć o wszystkim, co się 
działo, zostanie wymazana. Szukamy oczywiście 
odpowiedzi na te pytania. Wszystkich nas to cieka
wi, czy wszechświat będzie się wiecznie poszerzał, 
czy też zatrzyma się w  rozwoju. Odpowiedzi szu
kamy, docierając na peryferie wszechświata. Po 
okołoziemskiej orbicie krąży teleskop kosmiczny, 
który z precyzją 50 razy większą, niż to możliwe 
z Ziemi, obserwuje przestrzeń kosmiczną. Tele
skop ten jest swoistym wehikułem czasu i prze
strzeni. Im w  dalsze głębie przestrzeni spogląda, 
tym bardziej cofa się w mroki pradziejów. Dziś 
podgląda epokę sprzed 10-13 miliardów lat. Wśród 
setek widocznych galaktyk, te najdalsze i najmniej
sze powstały „zaledwie” miliard lat po narodzinach 
czasu i przestrzeni, po wielkim wybuchu. Widzimy 
je takimi, jakimi były i tam, gdzie były, gdy miały
10-20 procent swojego dzisiejszego wieku.

Rozwiązał pan zagadkę „spóźniających się 
zegarów”. O  co właściwie chodzi?

Pojęcie spóźniających się zegarów jest takim 
trochę poetyckim określeniem pewnego zjawiska 
fizycznego. Precyzyjniej należałoby rzecz przed
stawić tak: wyobraźmy sobie dwa identyczne ato
my, które umieszczamy w dwóch różnych sytu
acjach. Jeden lokujemy na Ziemi, gdzie grawitacja 
jest stosunkowo mała, a drugi na gwieździe, zwa
nej białym karłem, który jest obiektem porówny
walnym z Ziemią, gdy idzie o rozmiary, ale masę 
ma milion razy większą. Otóż atom znajdujący się 
na białym karle, w polu potężnej grawitacji, świe
ci inaczej. Świeci bardziej czerwono, niż ten sam 
atom, znajdujący się na Ziemi. W  innym języku: 
zegar lub atom umieszczony na Ziemi wykazuje 
szybkie oscylacje, a zegar lub atom na białym kar
le -  oscylacje wolniejsze. Tyle było wiadomo od 
lat dwudziestych, od ukazania sie Ogólnej Teorii 
Względności Einsteina. Rzecz w tym, że zmiany 
oscylacji, jakie obserwowano na białych karłach 
były znacznie większe niż przewiduje teoria Ein
steina. Podkreślam: znacznie! Daleko poza błęda
mi pomiaru. Wyjaśniliśmy, że w  środowisku, 
w  jakim znajduje się świecąca materia białych kar
łów, materia bardzo gęsta, trzeba wziąć pod 
uwagę oddziaływania atomów na siebie. Te od
działywania są przedmiotem zainteresowania fi
zyki atomowej, czyli mikroświata, a nie grawita
cji opisującej świat makro. Po uwzględnieniu na
szej korekty obserwacje dokładnie pokryły się 
z przewidywaniami teorii Einsteina. Żartobliwie 
głosimy, że usunęliśmy ostatni cień, jaki do tam
tego czasu (tj. do końca lat osiemdziesiątych) pa
dał na Ogólną Teorię Względności. Taki też chy
ba ta praca wywołała rezonans.

Czy w takim razie będą kiedyś możliwe po
dróże w czasie, skoro czas w różnych miej

scach wszechświata płynie z różnym tempem, 
skoro np. czarne dziury są obiektami, gdzie 
czas właściwie stoi w miejscu?

To jest jedno z najbardziej frapujących pytań 
dla fizyków i astrofizyków. W  naszym świecie 
przestrzeń jest trójwymiarowa i wydaje się pro
stoliniowa -  wydaje się, że światło biegnie po li
niach prostych. Natomiast, gdy spojrzeć na spra
wy bardziej globalnie, światło biegnie najkrótszy
mi drogami w  pofałdowanym (a więc wcale nie 
płaskim!) kontinuum czterowymiarowym, zwa
nym czasoprzestrzenią. Czwartym wymiarem 
jest czas. W  zależności od tego, jaki jest rozkład 
mas w  pobliżu, czas płynie wolniej albo szybciej. 
Więcej, różne linie czasowe mogą -  o czym wiem 
z zasłyszenia -  przecinać się. W  takim przypadku, 
w jednym punkcie czasoprzestrzeni mielibyśmy 
„odczyt” różnych czasów -  czas z chwili obecnej 
i czas np. z przyszłości lub też sprzed trzech mi
liardów lat. Wizja podróży w czasie jest na razie 
bardzo mglista, ale muszę panią zapewnić, że 
w  fizyce mglistość niczego nie dyskwalifikuje. 
Błądzenie, nawet nieprawdopodobne błądzenie, 
przybliża nieraz do celu, czego niejeden noblista 
w dziedzinie fizyki jest przykładem. Ale też błą
dzenie nie jest żadnym patentem na prawdę.

Trudno mi jednak wyobrazić sobie, że róż
ne wymiary czasowe się przecinają. Czy prze
cinają się np. tu, w tym pokoju, gdzie siedzimy 
i rozmawiamy?...

Sądzę, że pętle czasowe, bo tak precyzyjnie na
leżałoby nazwać te przecięcia, istnieją tylko 
w ekstremalnych warunkach, tam gdzie są czar
ne dziury. Niektórzy nawet uważają, że gdyby 
nie to, że czarne dziury mogą rozedrzeć człowie
ka na strzępy (siłami pływów, tymi samymi, któ
re poruszają ziemskie oceany), to byłyby one tu
nelami, przez które można się przedostać do in
nego świata, do innej epoki. Tak więc czarna 
dziura to właściwie wehikuł czasu.

Odnoszę wrażenie, że ludzie tacy, jak pan, 
badający wszechświat, muszą mieć niczym nie 
poskromioną wyobraźnię dziecka.

Panuje taka opinia, że w naukach teoretycz
nych, w fizyce zwłaszcza, na wyżyny myśli 
wznoszą się przede wszystkim młodzi ludzie, 
dwudziestopięcio- i trzydziestoletni. Potem nad 
człowiekiem panuje rutyna, bardziej ufa się zdro
wemu rozsądkowi niż fantazji. O  mechanice 
kwantowej mówi się nawet: „fizyka chłopców”. 
Tacy dwudziestoparoletni uczeni stworzyli zręby 
tej największej teorii i oni też „rozbili bank” na
gród Nobla z fizyki w  latach dwudziestych 
i trzydziestych. W  tym miejscu godzi się wspo
mnieć o mniej szczęśliwych pod tym względem 
największych wizjonerach dziejów wszechświa
ta: O  Einsteinie, Gamowie i Hoyleu. Einstein co 
prawda dostał Nagrodę Nobla, ale nie za swoje 
największe dzieło -  Ogólną Teorię Względności, 
w  której otarł się -  jak mówił -  „o myśli Pana
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Boga”, ale za przyczynek do mechaniki kwanto
wej, którą z przekonaniem zwalczał. Gamowa 
i H oylea nie tylko nie spotkał uśmiech losu, lecz 
przeciwnie -  jego szyderczy chichot.

Czy spokojnie się panu żyje ze świadomością, 
że rzeczywistość roi się od atomów, że jest ona 
tak precyzyjnie urządzona, czas tworzy pętle 
czasowe, a świat domaga się kolejnych odkryć?

Z jednej strony czuję ogromną pokusę, żeby 
brać udział w odkrywaniu tego świata, żeby nie
jako patrzeć na ręce Pana Boga, z drugiej jednak 
strony mam świadomość obiektywnych ograni
czeń, które przypominają nam „o naszym miejscu 
w  przyrodzie”. Są pewne pułapy, których zapew
ne nie osiągniemy ani w  najbliższych dziesięciole
ciach, ani pewnie stuleciach. Dla przykładu: ko
mórka biologiczna -  taka, z jakich i my jesteśmy 
zbudowani -  składa się z miliona miliardów ato
mów. Każdy z rodzajów tych atomów jest znany, 
łącznie z ich subtelnymi cechami, a jednak z fizy

ki nie można wyprowadzić nadziei na to, że tak 
złożone układy można będzie kiedyś projekto
wać, przewidywać ich cechy i realizować. Stoi te
mu na przeszkodzie sama „uroda” mikroświata, 
wyrażona w fundamentalnej zasadzie nieokreślo
ności. A przecież nie ma żadnej innej nauki, któ
ra by była równie bliska źródeł wszechtajemnic -  
w  tym tajemnic życia -  niż fizyka właśnie.

Jako badacz chciałby pan dożyć takich cza
sów, gdy wszystko będzie już wiadomo, gdy 
nie będzie już nic do odkrycia?

Myślę, że taki stan rzeczy nigdy nie nastąpi. 
Wspomniana zasada nieokreśloności nie daje 
podstaw do pełnego poznania mikrostruktur, 
czyli najgłębszego poziomu budowy czegokol
wiek, co jest skomplikowane. Na górze zawsze 
będzie „palec przeznaczenia”, „łut szczęścia”, lub 
po prostu wypadek. Taki jest bowiem język owej 
delfickiej ■wyroczni, której na imię mikroświat.

Rozmawiała Beata Zaremba

15 grudnia zmarł minister Kazimierz Dera, dawny student opolskiej WSP

Zapatrzony w wieś
Kazimierz Dera zanim stal się ministrem, za

nim dał się pochłonąć wielkiemu światu polityki, 
był studentem fizyki opolskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej. Przyjechał do Opola z malej wio
ski w  dawnym województwie łódzkim i nigdy 
o swym pochodzeniu nie zapomniał. W  środowi
sku studenckim znany był przede wszystkim ja
ko działacz Związku Młodzieży Wiejskiej. To on 
był inicjatorem studenckich potańcówek w  remi
zach i świetlicach wiejskich. Zazwyczaj początek 
takiej imprezy wyglądał tak; miejscowe towarzy
stwo przylepiało się do ściany i z zawstydzeniem 
spoglądało na przybyszy z miasta. Kazimierz De
ra był tym, który rozładowywał sytuację żartami. 
Kontakty młodzieży akademickiej z lokalną mło
dzieżą wiejską owocowały także tym, że zjeżdża
ły się na opolską uczelnię wiejskie zespoły arty
styczne. Słowem, kwitło tzw. życie studenckie.

Inaczej niż dziś, gdy studenci już w  czwartek 
stawiają się na zajęciach z plecakami gotowi do 
wyjazdu do domu. Wówczas uczelnia tętniła ży
ciem bez przerwy. Studenci odwiedzali swoje do
my raz na jakiś czas, bo najczęściej pochodzili 
z odległych rejonów Polski, a zajęcia odbywały 
się również w soboty.

Poza tym wszystkim był to czas, kiedy możli
wość kształcenia się studenci sobie bardzo cenili.

Kazimierz Dera należał do pilnych studentów, 
jakby z natury był człowiekiem solidnym, odpo
wiedzialnym, ale i dowcipnym. Jego dowcip nie był

jednak jowialny, lecz zabarwiony brytyjską kąśli- 
wością. Gdy trzeba było, potrafił się odciąć, ugo
dzić celnym słowem, zdeprymować. Sam nigdy nie 
tracił głowy, nie ulegał emocjom. Był przyjacielski, 
ale po ramieniu poklepywać się nie pozwalał.

Kazimierz Dera dla wsi gotów był zrobić bar
dzo wiele. Można nawet powiedzieć, że z powodu 
swojego zapatrzenia w wieś, Dera studia w Opolu 
na jakiś czas przerwał. Przeniósł się do Warszawy, 
bo tam widział duże możliwości działania na rzecz 
wsi. W  Warszawie założył Koło Młodych Pracow
ników członków ZMW, potem już jako minister 
zajmował się wyższymi szkołami rolniczymi. Był 
autentycznym zwolennikiem wsi.

O  opolskiej uczelni, pomimo iż nie była rolni
cza, nie zapominał. Zwłaszcza o swoich kolegach 
z ZMW, z którymi spotykał się 
na zjazdach, obozach i w innych 
towarzyskich sytuacjach. Pomysł 
przekształcenia WSP w Opolu 
nie powitał z entuzjazmem, był 
bowiem zwolennikiem silnej 
szkoły pedagogicznej. Gdy jed
nak projekt utworzenia Uniwer
sytetu nabrał rumieńców, Dera 
popierał go i pomagał rozwiązy
wać proceduralne kłopoty.

Wspominali Dymitr Słezion 
i Mieczysław Piróg, 

przyjaciele z UO.
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TRZECIE TYSIĄCLECIE - OKIEM FILOZOFA ™

Odezwa ponoworoczna

W  pierwszym 
tysiącleciu 

człowiek 
troszczył się

0 każdą 
żywinę, więc

świat był 
dobry. W  

drugim, tylko 
o swój 

gatunek, więc 
było trochę 

zła w tamtym 
świecie. Teraz 

człowiek 
troszczy się 

tylko o siebie
1 trudno 

spotkać dobro.

Współcześni! Znów żyję (który to już raz?) 
w  latach zerowych. Łapię się na tym, że co kilka 
wieków nie rozumiem swojego czasu. Właśnie 
tak jest teraz. Licznik na moim życiomierzu, po 
przestawieniu, wskazuje 2000 przeżytych lat, a ja 
myślę, że podstawową cechą tych lat zerowych 
jest absurd. Może się mylę, ale nie rozumiem, 
póki co, na czym polega moje pomyłka.

Aktualni! Z jednej strony głosicie jedność 
świata, konieczność ekologicznego myślenia, 
które widzi człowiek jest cząstką przyrody, może 
trochę inną, ale połączoną ze światem, jeśli nie 
całym, jak powinno być, to przynajmniej ze 
swoim gatunkiem. Głosicie, że warunkiem 
przetrwania człowieka jest zanik egocentryzmu. 
A jednocześnie, właśnie teraz, uporczywie 
realizujecie przeciwną ideę.

Będący obecnie! W  poprzednim tysiącleciu 
człowiek istniał inaczej. Jego urodziny i śmierć 
były wydarzeniem ocenianym z punkty widzenia 
czegoś ogólniejszego, ważniejszego, mianowicie 
rodu. Stosunek do jednostki był dokładnie taki 
sam, jak wasz stosunek do dziko żyjących 
zwierząt. Nie martwi was zabity zając czy sarna. 
Owszem, nieszczęściem by było zagrożenie 
gatunku zajęcy czy saren. Wtedy robilibyście 
wszystko, by je uratować. Daliście tego dowód za 
pomocą żubra. Śmierć jednostki nie była niegdyś 
tragedią, gdy niezagrożony był ród. Dzisiaj jest 
inaczej, dzisiaj zagrożenie życia jednostki 
uruchamia wszystkie wasze środki zaradcze. 
Marnuje tyle sił i energii tego świata w  imię 
zindywidualizowanego humanizmu.

Pamiętam z ubiegłego tysiąclecia, było to za 
I Rzeczpospolitej, bodaj w  XVI wieku, ile

zamieszania sprawiło zakochanie się Zygmunta 
Augusta w  Barbarze Radziwiłłównie. O  ile mnie 
pamięć nie myli, to tę Barbarę, z powodu miłości 
Zygmunta, otruła Bona. Nigdy nie oceniałem 
nagannie Bony i nie ganiono jej wówczas. 
Małżeństwo bowiem ma na celu realizację dobra 
rodu, dobra zewnętrznego wobec małżonków. A 
Zygmunt chciał je oprzeć na dobru własnym, na 
miłości, więc czymś mdłym i nietrwałym. Kochał 
siebie, własne dobro, bardziej niż ród. Zachowanie 
króla pachnie już waszymi wiekami, więc wy z kolei 
dobrze rozumiecie Zygmunta i potępiacie Bonę. 
Rozważcie to jednak sens swojego potępienia.

Teraźniejsi! Człowieka trzeciego tysiąclecia 
interesuje tylko on sam, jego własne dobro. Już 
nie dobro innych ludzi, a co dopiero dobro 
innych gatunków, dobro świata. Tymczasem 
trosko o dobro świata jest troską o siebie. Wy 
tego nie rozumiecie. Tysiąc lat temu ludzi lękali 
się końca świata, teraz lękali się pluskwy 
komputerowej. Lęk o świat zastąpiony został 
bojaźnią o siebie w  świecie. Czy to nie absurdalne 
bać się własnych wytworów?

Przytomni! W  pierwszym tysiącleciu człowiek 
troszczył się o każdą żywinę, więc świat był 
dobry. W  drugim, tylko o swój gatunek, więc 
było trochę zła w  tamtym świecie. Teraz 
człowiek troszczy się tylko o siebie i trudno 
spotkać dobro. Jak będziecie cierpliwi 
i poczekacie na kolejne lata zerowe, to napiszę 
wam, jak to było w trzecim tysiącleciu, o ile 
w  ogóle kolejne lata zerowe nadejdą. Sam jestem 
ciekawy jak rozwiążecie globalne problemy 
swojego czasu prywatyzując świat.

Bartłomiej Kozera

FILOZOFIA DNIA POWSZECHNEGO - ADAM SMYCZEK

Dobroć rodzi się w bólu
Przeczytałem ostatnio o niezwykłym, jak na 

dzisiejsze czasy, wydarzeniu. O to starsza pani 
chce ustąpić młodszej od siebie osobie miejsce 
w  autobusie. Mimo tego, że spotyka się z grzecz
ną odmową,nie daje za wygraną i mówi: Bardzo 
proszę, aby pani usiadła, bo nie zrobiłam dziś 
jeszcze żadnego dobrego uczynku.

Niestety, coraz rzadziej spotyka się tego typu 
postawy .Współczesny człowiek wstydzi się do
bra. Jest za tym, by było ono obecne w  życiu spo

łecznym politycznym, uniwersyteckim. Gorzej 
jest jednak, gdy sam ma dobro okazać w zwy
kłych, codziennych sprawach.

Norwid pisał: „Strzeż się o życia troskać całow- 
stęgę, a wszakże co dnia mierz do pierwo-wzoru”. 
Rehabilitacja codzienności, w  której kryją się 
prawdziwe skarby (jeśli ktoś zechce je dostrzec) 
jest dziś bardzo wszystkim potrzebna. Nie trzeba 
nadzwyczajnych środków, by czynić w  świecie 
dobro.Wystarczy serdeczny uśmiech, braterska
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pomoc w drobnych sprawach i świat zaczyna na
bierać jaśniejszych barw. Gest dobroci wobec 
„anonimowego” człowieka wyodrębnia go z sza
rego tłumu, stwarza okazję na osobowe spotkanie.

Często życzymy sobie nawzajem szczęścia, 
pomyślności, życiowego spełnienia. Tak rzadko 
słyszy się, by ktoś życzył bliskiej osobie auten
tycznego dobra. Barbara Skarga pisze: „W życiu 
nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie”.

Skąd bierze się dziś niepopularność dobra? 
Sądzę, że główną przyczyną jest fakt, iż dobro -  
podobnie jak miłość -  jest wymagające; domaga 
się od człowieka ofiary, daru z siebie. Nawet 
drobne akty dobroci wymagają często wiele po
święcenia. W  „Myśleniu według wartości” czyta
my: Dobroć zawsze rodzi się w bólu. Kto się lę
ka bólu, ten wcześniej czy później popadnie 
w kompromis ze złem. Aby znaleźć siebie, trze
ba umieć utracić siebie.

To jednak przychodzi nam, przyzwyczajonym 
do postawy -  wszystko mi się należy -  bardzo 
trudno. Egoizm, brak odwagi, to coś, co bardzo 
doskwiera współczesnemu człowiekowi, choć 
może czasem o tym nie wie. By jednak nie rozta
czać atmosfery pesymizmu należy sobie powie
dzieć: warto być dobrym. Nie dlatego bynajmniej, 
by spodziewać się za świadczone dobro uznania, 
zapłaty, honoru. Warto być dobrym, ponieważ 
dobro nie przemija jak sława i pieniądze. Gdy 
okażemy je bliźniemu, zaczyna się tworzyć swo
isty łańcuch dobra, który trudno jest przerwać. 
Poza tym wbrew obiegowym opiniom, dobro jest 
inspirujące. Czyjaś niezłomna postawa w walce ze

złem potrafi uchronić drugiego człowieka przed 
lękiem i rozpaczą. Dobro więc zachwyca, ma moc 
wyrwania jednostki z letargu bylejakości.

Liczni świadkowie dobra (tacy jak Matka Te
resa, Brat Albert Chmielowski) są przykładem na 
to, że jest ono w pewnym sensie bezbronne, ale 
nie bezsilne. Jego moc uwidacznia się najpełniej 
wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie będąc dla 
drugiego. Znamienne jest, że wielcy świadkowie 
dobra podkreślali, iż ich zasługi są niewielkie, 
gdyż całe dobro pochodzi z góry. Zaiste, nie mo
że uczeń wynosić się nad Mistrza. Wszak Ten, 
który przeszedł przez świat dobrze czyniąc po
wiedział do bogatego młodzieńca z Ewangelii: 
„Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest 
dobry, tylko sam Bóg”.

Adam Smyczek, 
student. IV roku filologii polskiej.

Zachęta do filozofowania
Studenckie Koło Filozoficzne U O  zaprasza wszystkich 

chętnych na swoje comiesięczne spotkania. W semestrze 
zimowym zajmujemy się problematyką Dobra. Czytamy 
teksty filozoficzne, dyskutujemy, ubogacamy się nawzajem. 
Semestr letni poświęcony będzie Pięknu, które, jak mawiał 
Dostojewski, zbawi świat. Opiekunem naukowym koła jest 
dr Jan Krasicki. Teksty filozoficzne są zawsze do odebrania 
w księgarence „Sokrates”.

Przewodniczący SKF U O  Adam Smyczek
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I Mój film - Jacek Podsiadło w pierwszym odcinku autorskiego cyklu traktującego 
I o filmach, wierszach, esejach oraz innych formach artystycznej wypowiedzi, 
I które są dla niego ważne.
i;

Niezwykła przygoda 
Amerykanki we Włoszech

Bertolucci 
zdaje się 

mówić, że 
mając długie 
nogi i buzię 

anioła też 
można 

zachować 
wrażliwość, 

poznać 
zagubienie, 

niesmak 
pomyłek 

i smak 
poszukiwań. 

Ponieważ jest 
stary, starajmy 

się mu 
uwierzyć.

Znacie tę historię? Lucy przyjeżdża do Tosta
mi, na wiejskie rancho tutejszej mieżdunarodnej 
bohemy artystycznej. Była tu przez tydzień jesz
cze jako dziecko.Teraz jest pannicą prawie na 
wydaniu. Prawie, bo wciąż pozostaje dziewicą. 
Przyjechała, żeby to ciążące jej już dziewictwo 
w miarę elegancko stracić, a także, by wytropić 
swego Ojca. Matka, poetka, niedawno zmarła. 
Ale właśnie tutaj, wśród tych samych artystów, 
zaszła w  ciążę przed dwudziestoma laty. Lucy 
czyta po nocach jej erotyki z tamtego okresu 
i próbuje odgadnąć na tej lirycznej podstawie, kto 
ją spłodził. Posługuje się dedukcja i intuicją. Kan
dydatów nie brakuje. Lekturę utrudniają odgłosy 
miłosnych zmagań współlokatorów niby -  ko
muny. W  tle cały czas dużo dobrej muzyki, od 
Billie Holliday do Potrishead.

Ponieważ Lucy jest dziewicą i ponieważ film 
Bertolucciego jest sentymentalną historią umiej
scowioną w  łagodnych pejzażach środkowych 
Włoch, uważa się, że wielki reżyser pozwolił so
bie w  nim na starczą epoteozę niewinności. Z tą 
niewinnością mam ten sam problemik, co z we
sternami z lat 50-tych. Tak jak niełatwo było 
uwierzyć w  Indianina granego przez Burta Lan
castera, w  choćby największym pióropuszu, tak 
„Aerosmith”czy jakiejś innej „Metaliki”, mylą mi 
się te wszystkie supergrupy.

Ta seks-bomba miałaby być niewypałem? 
Więc jeśli niewinność, to w  najlepszym razie pro
wokująca, nogi do samej ziemi i wydęte usta sta
nowią prowokację samą w sobie. N o i kandyda
ci na tatusiów zaczynają mieć maślane oczy, kie
dy Lucy obnosi się ze swoim dziewictwem na ba- 
sennie, plaży czy w  ogrodzie. Rzeźbiarz Graham 
narzeka na wstępie na ubytki weny twórczej: 
„Nie zawsze dobrze mi idzie. Pomożesz mi?” 
„Jak?” „Pozwól mi na siebie patrzeć”. „Byle nie 
przez cały czas”. Umierający pisarz Alex wysia
duje swoją śmierć jak kura jajko, przypięty do 
krzesła i kroplówki też wodzi za Lucy gasnącym 
wzrokiem. Na basenie Lucy spotyka opalającą się 
na golasa Mirandę, projektantkę biżuterii, i praw
nika całej tej drużyny twórczej, Richarda. Aby

śmy nie wątpili w niewinność Lucy, odwraca ona 
oczy od fiuta Richarda, kiedy ten sposobi się do 
kąpieli w  stroju adamowym. Pod wpływem 
obecności Lucy podstarzali rasputinowie zaczy
nają zadawać swoim żonom pytania w rodaju: 
„Czy ty kiedykolwiek miałaś 19 lat?” Ma się ro
zumieć, że atmosfera się zagęszcza. Alex nacho
dzi nocą Lucy w sypialni, żeby wysępić trochę 
marihuany. Palą wspólnie i dialogują o wyższości 
trawy nad seksem, choć w  tym ostatnim temacie 
Lucy nie jest oczywiście kompetentna. Zona 
Grahama też nie śpi, podsłuchuje. Alex próbuje 
coś w  rodzaju zalotów, ale jest za blisko śmierci, 
no i może to on jest jej papą? Lekko zaniepoko
jone żony i kochanki starszych panów próbują 
wystawić Lucy któregoś z okolicznych mło
dzianków. To trochę drewniane streszczenie, wy
daje mi się niezbędne, choć nijak nie oddaje uro
dy obrazu i jego niespiesznej narracji.

Polska szkoła tłumaczenia tytułów zagranicz
nych filmów od lat budzi mój najwyższy po
dziw. Film Bertolucciego, w oryginale „Stealing 
Beauty”, czyli „Kradzione piękno”, nosi u nas 
tytuł przystający raczej do jakiegoś erotic thrille
ra: „Ukryte pragnienia”. Dobrze, że nie „Gorące 
noce” lub „Napalona lala”. A przecież film Ber
tolucciego to wysublimowana rejestracja po
dwójnego zderzenia: świata najświeższej młodo
ści ze światem konania na raty, romantycznych 
oczekiwań i czystości Lucy z pustką i brudem 
zblazowanych, wyuzdanych i uczuciowo prze
granych luzaków, „którym się nie powiodło”. 
Mają wszystko z wyjątkiem najważniejszego, te
go czego poszukuje Lucy. Czasem Bertolucci 
wkłada jej w usta kwestie nieco banalne i oczy
wiste. „A gdzie uczucia?”, pyta dziewczyna przy 
libacji, na której zebrani wspominają swoje 
pierwsze razy”, a Miranda z rozrzewnieniem 
przywołuje działalność lokalnego defloratora” 
z czasów swojej młodości (’’Dziewczyny usta
wiały się w kolejce do niego. Każdej poświęcał 
dokładnie dziesięć minut”). Ale na libacji ujaw
nia się też młody Oswaldo, nieśmiały i podobnie 
jak Lucy, zgorszony, choć nie dość silny, by wes
przeć ją w pijackiej dyskusji. Jego kumpel, naj
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wyraźniej kolejna inkarnacja lokalnego deflora- 
tora, wypowiada złotą myśl: „Nie ma miłości. 
Jest tylko dowód miłości”, a Lucy wymiotuje 
mu na kolana.

Kolejni potencjalni Ojcowie odpadają. Także 
Carlo, korespondent wojenny, który z matką Lu
cy spędził jedną noc, ale nawet wtedy myślał 
o jednej z ukochanych wojen. Richard perwesyj- 
nie i nieudolnie próbuje dobrać się do Lucy, inni 
też startują bez powodzenia, Graham na oczach 
wszystkich szkicuje w ogrodzie pierś Lucy. No 
nie, nie wszystkich, bo znów mamy do czynienia 
z odwróceniem wzroku jako znakiem niewinno
ści, to Oswaldo. Jego kumpel odwrotnie: „Nie 
mogłem oczu od ciebie oderwać”, mówi i ciągnie 
ją w maliny, a dokładnie do ogrodu, uwaga, oliw
nego. Tam nawet się całują, ale kiedy przychodzi 
co do czego, Lucy daje drapaka. Wypłakuje się 
potem w  mankiet Alexa. Szczęśliwie mankiet 
Alexa zawsze jest na podorędziu. Alex również 
odpada jako tato, ale tych dwoje to najważniejsze 
postaci całej opowieści.

Mam dwa ulubione jej momenty. Pierwszy 
wyniknął z powodów, że tak powiem, poza me
rytorycznych. Po pijacko -  narkotycznej orgiet- 
ce, zwanej „dorocznym balem”, Lucy i pierw
szy lepszy Anglik dryfują na łóżku obserwowa
ni przez wszystkich zainteresowanych (cnota 
bohaterki urosła już do rangi problemu spo
łecznego). Lucy zagląda jeszcze przedtem do 
Alexa po coś w  rodzaju błogosławieństwa, o ile 
błogosławieństwem może być zdanie: „Jestem 
dumny mogąc być tak blisko tej pomyślnej 
chwili”. Kiedy oglądałem „Kradzione piękno” 
po raz pierwszy, akurat w  tej niepomyślnej 
chwili zadzwonił telefon przerywając smako
wanie obrazu. Nie wiedziałem, że tej nocy pie
przyli się wokół wszyscy, na których mająca 
nastąpić inicjacja Lucy podziałała jak afrody
zjak, tylko nie ona sama, albowiem Anglik sła
bował wskutek nadużyć alkoholowych, a i ona 
znów dostała zahamowań. Długi czas trwałem 
w nieświadomości pozwalającej odbierać film 
inaczej niż w  drugim podejściu, w  końcu miał 
to być moment kluczowy. Dzięki temu obej
rzałem właściwie dwa filmy w jednym.

Drugi moment następuje zaraz po pierwszym. 
Umierającego Alexa zabiera pogotowie. Lucy 
dyskretnie wręcza mu skręta na dobre umieranie, 
a on żegna ją słowami: „Lubiłem obserwować... 
całe to piękno. Czyż nie byliśmy szczęśliwi?” Jak 
ja do końca pozostał przekonany, że rzecz się sta
ła. Piękno stało się zapłatą wykradaną życiu, 
światu, w  krótkich chwilach szczęścia. Tak jak 
cudze piękno podkradane dla siebie, na przykład 
piękno kochanków kradzione przez podgląda
czy, których już na nie nie stać. Piękny film.

N o i Alex umiera, i wszystko dobrze się koń
czy. Ojcem Lucy jest Graham, dowiaduje się
0 tym właśnie, gdy kończy stwarzać swa córkę po 
raz drugi, z kawału drewna. Oswaldo dostaje na
grodę za swoją nieśmiałą niewinność. Scena miło
sna pod gołym niebem, choć śmiała, pokazana 
jest ładnie i delikatnie, o ile intymność widziana 
przez okular kamery może być delikatna. O  ile 
delikatna może być kradzież.

No i po nocy spędzonej przy ognisku kochan
kowie żegnają się. Oswaldo chwali się na od- 
chodne: „To był też m ó j pierwszy raz! ” Lucy 
odchodzi tą samą drożyną, lecz w przeciwną 
stronę. Ma wrócić do Ameryki. Ponieważ film się 
kończy, czy jest w  ciąży, nie wiemy.

Starość może patrzeć na młodość albo z no
stalgią, albo z zazdrością. I Alex, i sam Bertoluc- 
ci wydają się być wolni od brzydszego z tych 
uczuć, choć zauważmy, że nostalgia za tym, co 
minęło, właściwie zawsze jest przyprawiona 
odrobinką zazdrości. Alex jest zresztą kimś 
w rodzaju wampira -  abstynenta, przyznaje się 
do żywienia jej „młodą krwią”, mówi, że pomo
gła mu więcej niż wszystkie lekarstwa, nazywa ją 
swoją „przenośną kroplówką”. Perspektywa 
nadchodzącej śmierci przydaje mu mądrości, ale 
też mogłaby ułatwić „chwilę szaleństwa”, a na 
szaleństwo niewątpliwie go stać. W żadnym ra
zie nie jest obleśnym staruchem, choć czasem po
zuje na erotomana. Ich głęboki, choć krótki 
związek nie zostaje skonsumowany inaczej, jak 
w rezygnacji. Rezygnacja to chyba jeden z najja
śniejszych wyrazów mądrości? To starsze kobie
ty są tutaj bezmyślnie zazdrosne o jej młodość, 
być może też o szansę, którą same zaprzepaściły. 
A Bertolucci zdaje się mówić, że mając długie 
nogi i buzię anioła też można zachować wrażli
wość, poznać zagubienie, niesmak pomyłek
1 smak poszukiwań. Ponieważ jest stary, staraj
my się mu uwierzyć.

Jacek Podsiadło 

Bernardo Bertolucci, „Stealing Beauty”, 1996

D zięki swojej poezji Jacek 
Podsiadło znany jest światu 
m.in. jako laureat Nagrody 
Kościelskich, w  Nowej Trybu
nie Opolskiej dał się poznać 
jako bezlitosny, acz dowcipny 
recenzent amatorskiej twór
czości poetyckiej, a słuchacze 
Radia Opole pamiętają go ja
ko „głos”, który świętości się 
nie lęka. W  „Indeksie” Jacek 
Podsiadło startuje więc jako 
autor, który dowiódł, że na 
w i e l e  go stać

Nostalgia za 
tym, co 
minęło, 
właściwie 
zawsze jest 
przyprawiona 
odrobinką 
zazdrości.
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O spotkaniu z poetą Tomaszem Różyckim.

Grudniowa ulotność

Poezja 
Różyckiego 
wypełniła 

pewną lukę, 
z której 
istnienia 
krytycy 

ławali sobie 
coraz lepiej 

sprawę. 
Różycki 

uświadomił 
m, jak silna 
;st potrzeba 
powrotu do 

pewnych 
tradycji 

i pewnych 
poetów, jak 
ważne jest 
odnawianie 

naszych 
więzów 

przeszłością.

9. XII odbyło się w  Klubie Akademickim spo
tkanie autorskie z poetą Tomaszem Różyckim. 
Dobrym pretekstem spotkania było ukazanie się 
nowej (drugiej) książki Różyckiego pt. „Anima” 
(Kraków, biblioteka Studium); poeta przypomniał 
jednak również wiersze z pierwszego tomu zaty
tułowanego „Vaterland” (Łódź 1997). Warto za
uważyć też, że spotkanie to (zorganizowane pod 
auspicjami Klubu Literackiego „Locus Solus”) by
ło pierwszym spotkaniem Różyckiego (mieszkają
cego na stałe w  Opolu) z opolską publicznością!

Tomasz Różycki to poeta ulotny. Jego wiersze 
wypełnione są słowami-znakami, słowami-klucza- 
mi, które odsyłają nas do tego, co nietrwałe, 
chwiejne, eteryczne, zarazem jednak tworzą język 
silnie zakorzeniony w Tradycji i doświadczeniu. 
Sam poeta przyznaje, że owa słowa-klucze poja
wiają się w jego wierszach bezwiednie, bez wiedzy 
i intencji. Oczywiście najprościej byłoby opisać tę 
poezję w kategoriach tych właśnie słów: wody, 
snu, duszy, anioła bądź upiora. Jednak jej istota le
ży głębiej -  w  zmienności i ulotności przywoływa
nych obrazów, w  ich nieokreślonym charakterze. 
Pewna mgławicowość wierszy Różyckiego znaczy 
również to, że we mgle obrazów, słów i intuicji 
skrywa się coś bardziej pewnego, rzeczywistość 
bardziej rzeczywista, trwalsza. Tytułowy „Vater
land” inicjuje grę opozycji tak dla poety ważnych 
i znamiennych -  grę „tutaj” i „tam”, „teraz” 
i „wtedy”, „tak samo” i „nieskończenie inaczej”... 
Ojczyzna wyrażona zostaje przecież w języku ob
cym, oznacza także przestrzeń obcą, przestrzeń tę
sknoty, a nie spełnienia. Równoległość ojczyzn 
(tej, z której się przyszło; tej, w  której przyszło 
żyć; tej, o której się marzy) sprawia, że oś świata 
(Eliade powiedziałby „czas święty” i „ziemia świę
ta”) znika lub staje się wytęsknionym celem.

Można oczywiście inaczej. Podczas dyskusji 
Paweł Marcinkiewicz porównał wiersze Różyc
kiego do wierszy współczesnych poetów amery
kańskich, którzy w  swoich wierszach prowadzą 
nieustanną grę z sensem, ukazując jego niejedno
znaczność i chwiejność. Istotnie: poezja Różyc
kiego to przede wszystkim swobodny i raczej 
niekontrolowany (pomijając oczywiście dyscypli
nę formy poetyckiej) przepływ obrazów, które 
„wyprzedzają” znaczenie; w  tym sensie słowa 
„impresjonistyczny”, „sensualny” czy nawet 
„surrealistyczny” opisują jakoś wiersze opolskie
go poety. Z drugiej jednak strony twórczość Ró
życkiego ma charakter projektu zdecydowanie 
idealistycznego, zakładającego zmienność „po
wierzchni”, ale i pewność, trwałość „głębi”. Dy-

seminacja sensu? Tak, ale w imię rzeczywistości 
absolutnej, rzeczywistości poza byciem i sensem.

Istnieją jednak pewne podobieństwa pomiędzy 
wierszami Różyckiego a współczesną poezją ame
rykańską. Chodzi przede wszystkim o odwoływa
nie się do wspólnej tradycji poetyckiej, czy szerzej: 
artystycznej. Wspomniany przez Marcinkiewicza 
John Ashbery zafascynowany jest francuskim sur
realizmem i fin de siedem. U  Różyckiego odnaj
dujemy podobne tropy -  Rimbaud, dekadencja, 
lekki posmak nadrealnej niesamowitości, a do tego 
-  jakżeby inaczej! -  Słowacki i Norwid. Podobny 
jest też stosunek do Tradycji -  pozbawiony Elio- 
towskiego namaszczenia, niezobowiązujący, swo
bodny, z lekka frywolny. A wszystko owiane 
mgiełką tajemnicy, tak jakby znikła siła ciążenia, 
a zastąpiło ją ciążenie zupdnie inne...

Wszystko to było obecne już w  „Vaterlandzie”, 
pierwszej książce poety. To zresztą niezwykłe, że 
już na samym początku objawił się nam poeta 
w  pełni ukształtowany, dojrzały, z „ustawionym” 
głosem. Książki nie przeoczono: otrzymała kilka 
nagród, z których najważniejsze to nagroda 
w konkursie im. K. K. Baczyńskiego i nagroda 
Czasu Kultury. Wydaje mi się zresztą, że poezja 
Różyckiego wypdniła pewną lukę, z której istnie
nia krytycy zdawali sobie coraz lepiej sprawę. Ró
życki uświadomił nam, jak silna jest potrzeba po
wrotu do pewnych tradycji i pewnych poetów, jak 
ważne jest odnawianie naszych więzów z prze
szłością. Jest on też bodaj jedynym młodym poetą, 
który nawiązuje do polskiej tradycji romantycznej 
w  sposób twórczy i (chciałoby się powiedzieć) ży
ciodajny; jego wiersze ukazują proces przedziera
nia się przez stereotypy i docierania do żywej tkan
ki poezji naszych wieszczów. Oczywiste? Wcale 
nie, i to właśnie poezja Różyckiego, a właściwie jej 
unikalność, dobrze to obrazuje.

Oczywiście za wcześnie jest, aby już dzisiaj 
oceniać „Animę”. Potrzebujemy dystansu, czasu 
poświęconego uważnej lekturze; powinniśmy po
zwolić obrazom osiąść w naszej świadomości. 
Wszystko to jest kwestią przyszłości. Co można 
powiedzieć już teraz? Niewątpliwie w  drugiej 
książce Tomasz Różycki rozwija i pogłębia strate
gie znane nam z „Vaterlandu”. Pewne wątki stają 
się wyraźniejsze, inne znajdują swoje zwieńczenie. 
Słowa-klucze pozostały te same, tak że obie książ
ki da się czytać jako wariacje na różne, powtarza
jące się tematy. W  podobny sposób objawia się też 
wykreowany podmiot liryczny, będący połącze
niem samego poety i poety wyśnionego, poety 
z marzeń o Krainie Wielkiej Poezji (tę dwositość
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najlepiej ukazuje wiersz „Anioł”). Mnie osobiście 
najsilniej uderzyły słowa, które wydają się być 
skierowane ku przyszłości, i które obiecują intere
sujące rozwinięcie proponowanych przez poetę te
matów: „Do tej pory dość było o duszy/ teraz po
mówmy o tym, co zostaje” („Wrócę wieczorem”). 
Czy jest to obietnica, czy też potrzeba konkrety
zacji, odwrócenia się od Tajemnicy ku opisywaniu

otaczającego nas świata? Tego oczywiście nie 
wiem, na odpowiedź przyjdzie nam poczekać.

Nawiasem mówiąc, podczas spotkania w Klu
bie Akademickim poeta przeczytał kilka wierszy 
nowych, wchodzących w  skład -  jak poeta sam 
powiedział, układanej dopiero -  trzeciej książki 
poetyckiej. Tymczasem cieszmy się Animą, o któ
rej na pewno usłyszymy jeszcze niejednokrotnie.

Jacek Gutorow

Tomasz Różycki

WIERSZ ŚPIĄCEGO
Więc śpiącego kto w  podróż wysłał, kto  
bilet kupił i pozwolił oglądać migające krainy, 
domki z  pierza, kurze miasteczka ?

W  dwudziestym dziewiątym roku odwiedziłem  
miejsca święte, w  nowych fasadach i stiukach, 
dotykałem schodów i przybytków.

Kto więc kazał śpiącemu wierzyć, że w  brzuchu 
tego miasta coś jest ukryte, kto mu kazał 
do piwnic zaglądać, kto go po schodach

w  dół prowadził i pokazywał alkohole 
barwne i melodyjne, i przybrane kobiety 
-  i pod spodem całą tę maszynerię, naoliwioną

i rozgrzaną? Kto go tam zostawił, w  brzuchu, 
kto mu we śnie naopowiadałł Ach, tusz do rzęs, 
mezcal, zmienna konfekcja.

kwiecień 1999

Locus Solus - co to jest?
Klub literacki Locus Solus jest stowarzysze

niem powstałym przy Uniwersytecie Opolskim 
i gromadzącym pracowników uniwersytetu i jego 
studentów. Członkami stowarzyszenia są rów
nież osoby nie związane z opolską uczelnią; 
twórcy i ci wszyscy, którzy zainteresowali się 
tworzeniem, propagowaniem i wspieraniem lite
ratury i -  szerzej -  kultury.

Klub literacki Locus Solus jest efektem spo
tkań organizowanych od początku 1997 roku 
w Klubie Akademickim. Dzięki wsparciu rekto
ra (prof. S.S. Nicieji) i zaangażowaniu osób przy
gotowujących kolejne spotkania, Klub Akade
micki gościł wybitnych ludzi pióra z całej Polski. 
W  grudniu 1998 roku postanowiliśmy stworzyć 
klub literacki, dzięki któremu można by scalić 
i wspomóc rodzące się środowisko literackie.

Jak już się rzekło, Klub -  w swojej -  „przed -  
klubowej” formie -  zorganizował kilka spotkań 
z pisarzami z całego kraju (często zaproszeni 
twórcy gościli w  Opolu po raz pierwszy). Byli to 
między innymi Andrzej Sosnowski i Jacek Pod
siadło (laureaci Nagrody Kościelskich w  latach 
1997 i 1998), Piotr Sommer (wybitny poeta i tłu
macz, redaktor naczelny „Literatury na Świecie”)

Bronisław Maj, a także twórcy należący do naj
młodszych pokoleń pisarskich: Paweł Marcinkie
wicz, Dariusz Sośnicki, Adam Wiedemann.

Nie są to jedyne osiągnięcia klubu. Spotkaniom 
z wymienionymi twórcami towarzyszyły spotkania 
promocyjne: teksty w  prasie lokalnej, współpraca 
z regionalnym pismem społeczno-literackim „Stro
ny” (gdzie również ukazało się kilka szkiców o za
proszonych pisarzach), wreszcie okazjonalna współ
praca z Radiem Opole (audycje z udziałem gości).

Klub literacki Locus Solus stawia przed sobą ce
le dwojakiego rodzaju. Cele ogólne to: stworzenie 
i rozwijanie środowiska literackiego (artystycznego) 
w  Uniwersytecie Opolskim i w całym regionie; 
stworzenie możliwości rozwoju artystycznego mło
dym ludziom (poprzez współpracę w  ramach klubu, 
publikacje prasowe, spotkania w Klubie Akademic
kim); scalanie rozsianych (i najczęściej nieefektyw
nych) lokalnych środowisk artystycznych; organiza
cja spotkań z wybitnymi artystami z całego kraju; 
propagowanie kultury i jej zjawisk zarówno wśród 
studentów, jak i pracowników Uniwersytetu Opol
skiego; promocja kultury powstającej w Opolu i re
gionie w  ważnych ośrodkach w  całym krają 

Jacek Gutorow, Dorota Różycka, Stankomir Nicieja
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Mapa pogody
Nie znosił upału, nad słońce przekładając deszcze i cień

K. Meyer o Szostakowiczu

Twarz o barwie popiołu? Inicjał 

śmierci? A  może Orfeusz potknął się 

na stopniu schodów i przydał miastu 

lokalnego kolorytu? Tak czy inaczej,

po wszystkim, nie m ożem y po prostu 

stanąć twarzą w  twarz ze słońcem.

Należą się okulary, sen albo suma 

teologiczna. Albo wyciek z  którejś z

symfonii, najlepiej dziesiątej. Jak  

promień gwiazdy, która ucieka, spada 

na teb na szyję, by później zostać 

odnalezioną, całkiem przypadkiem, w

którejś z  geologicznych warstw ziemi, 

może kręgów piekła, osadzoną w  skale, 

wciąż oślepiającą. Slota? Mrok?

Są to słowa ja k  schrony, w  szarości

m ożna się schronić, szarości można  

mierzyć, badać, porównywać. Szary 

jest dół, do którego wrzucają ciało, 

nad słonce przekładając deszcze i cień. Brama cmentarna. fot. S. S. Nicieja

Jacek G utorow , 1996

Jacek Gutorow jest pracownikiem Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Opol
skim. W 1993 roku debiutował w „Nagłosie”. Potem swoje wiersze publikował m.in. w „Ty
godniku Powszechnym”, „Zeszytach Literackich”, „Twórczości”, „Odrze”. Przygotowuje się 
do wydania nowego tomiku poetyckiego pt. „Aurora”.
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PROZA Pawła Schaeffera

Śmierć profesora
Jego sztuczka była taka: by nie zdzierać niepo

trzebnie gardła, tropił niesfornych w  wilgotnym 
zwierciadle tablicy nie przerywając pisania. Potem
odwracał się nagle i nim opadła karząca ręka, biały atarzyna zpa OWS a
koncentrat urwanej części zdania docierał do ucznia ~  Instytut Sztuki UO.
w  sposób -  by tak rzec -  nad wyraz dosłowny. Cza
sem bolesny. Celnością tych rzutów, bardziej niż 
czym innym, przeszedł do historii gimnazjum.

Jako „magister emeritus” zasypiał wieczorami 
w  jasnym pokoju, gdy tylko czerń ekranu zapadała 
na szum i migotanie telewizora. Wciąż jednak zda
rzało mu się użyć napiętych strun głosowych, jak 
kilka tygodni temu, gdy śnieżne kulki, jedna po 
drugiej, osiadły na szybie, a on, otworzywszy okno, 
darł się wniebogłosy w mroźny amalgamat nocy.

Dzięki pomocy sąsiadów zapalenie oskrzeli nie 
zeszło na płuca i czuł się coraz lepiej. Któregoś ran
ka wyśliznął się spod wybrzuszonej pierzyny, ubrał 
i sam już wyszedł po bułki i mleko. Bez czapki lub 
choćby kapelusza. Na ulicach było pusto. Torba na 
zakupy kołysała się w  rytm kroków, które tłumił 
śnieg. Punktualnie o szóstej powietrze drgnęło od 
dźwięku dzwonów i w chwilę potem ze stromego 
dachu na wysokości ulicy Jana runęła lawina mokre
go śniegu, zrywając po drodze uczepione rynien so
ple. Nie wiadomo, czy zdążył podnieść głowę. Zna
leziono go leżącego na wznak na chodniku, a przy
były na miejsce policjant napisał w  notatce, że praw
dopodobną przyczyną śmierci było „pośliźnięcie się 
i upadnięcie”. W domu ślad po głowie na poduszce 
zniknął, jak zasypany śniegiem.

Przeszłość
To była późna jesień albo wczesna wiosna 

u początku lat dziewięćdziesiątych. Pewien po
dróżny jechał z miejscowości Wadowice do miej
scowości Poznań. Późnym wieczorem wwikłał 
się w  objazd spowodowany remontem drogi 
w  miejscowości Oświęcim. Podróżny znał tę na
zwę, ponieważ był człowiekiem wykształconym.

Czarna strzałka na żółto fosforyzującym tle 
skierowała go na wiadukt, potem jechał wśród pu
stych pól wzdłuż toru kolejowego. Było ciemno 
i mgła, może mżawka. Kolejna strzałka z napisem 
„objazd” wskazywała na prawo. Podróżny zwolnił 
i włączył długie światła, by oświetlić zakręt. I wte

dy rozpoznał kontur budynku, znany z fotografii 
w  podręcznikach do historii. Tory tonęły w  mroku 
za skąpo oświetloną bramą, która teraz znalazła się 
po lewej stronie i uciekała w  tył w  miarę, jak przy
spieszał po skręcie. Po chwili ceglany fronton obo
zu urwał się i zaczęły rzędy kolczastych drutów. 
Za nimi przesuwały się omiatane światłem reflek
torów baraki. Te baraki. Nie wiedzieć czemu, po
dróżny poczuł się nieswojo i długo jeszcze po tym, 
jak minął narożną, kończącą obóz wieżę strażniczą, 
strwożony zerkał we wsteczne lusterko. Z pierw
szym napotkanym domem, gdzie paliło się światło, 
usłyszał radio, tak jakby dopiero teraz je włączył.

■i
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Z Władysławem Arżanuchinem, religioznawcą z petersburskiego 
Uniwersytetu Rosyjskiego rozmawia Beata Zaremba.

Wierzę i kontestuję
Goszcząc na Uniwersytecie Opolskim mó

wił pan na temat instytucji Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej rzeczy zaskakujące. Totalita
ryzm, brak porozumienia z tzw. ludem, zanie
dbania w sferze duchowej to niektóre znaki 
destrukcji dokonującej się w Cerkwi.

Dorzucić jeszcze do tych wyliczeń wypada, że 
Cerkiew jest całkowicie podporządkowana pań
stwu, a ten stan rzeczy ma swoją przyczynę 
w  przeszłości. Dawniej Cerkiew nie miała nic do 
powiedzenia, dawniej nie była żadnym autoryte
tem dla swoich wiernych, nie nawiązywała z nimi 
kontaktu i tak pozostało do dziś. Cerkiew nie po
trafi zrozumieć, że Kościół to ludzie. Statystyki są 
wystarczająco wymowne -  tylko jeden procent 
społeczeństwa znajduje swoich duchowych przy
wódców w  Cerkwi. Znacznie większe wzięcie ma
ją rosyjscy intelektualiści tacy jak np. Sołżenicyn, 
z którym utożsamia się 15 procent społeczeństwa.

Skąd ten brak zaufania?
Stąd, że Cerkiew nigdy nie znajdowała się 

w opozycji do państwa, do reżimu państwowego, 
była natomiast jednym z elementów reżimu. Tak 
było i tak pozostało do dziś. Kiedy wybuchła woj
na w  Czeczeni, Rosyjska Cerkiew Prawosławna 
milczała. Dzięki takiej postawie Cerkiew sporo 
traci w społeczeństwie, zyskują natomiast inne ko
ścioły, np. kościół protestancki. Protestantyzm jest 
atrakcyjny zwłaszcza dla młodych ludzi, Cerkiew 
nie zaspokaja ich aspiracji duchowych, kojarzy im 
się raczej z aferami korupcyjnymi.

Jak wygląda obecnie życie duchowe społe
czeństwa rosyjskiego w 1996 roku?

Magazyn „Times” sprzed kilku lat oszacował 
liczbę prawosławnych Rosjan na 72 procent miesz
kańców Rosji. Liczba ta znacznie jednak odbiega 
od realiów. Rosyjski Instytut Socjologii i Proble

mów Narodowościo
wych obliczył, że tylko 50 
procent Rosjan można 
uznać za wierzących, z te
go z kolei tylko 72 pro
cent to prawosławni.

Co się dzieje z ludo
wym prawosławiem ro
syjskim, o którym my, 
Polacy, wiemy z literac
kich przekazów?

W  dalszym ciągu 
mieszkańcy wsi, zwłasz
cza ludność starszego po
kolenia traktuje cerkiew

z pewnym respektem, choć czasy kolektywizacji 
zrobiły swoje. Wydaje się to dość zaskakujące, ale 
odrodzenie religijne jest w  Rosji zjawiskiem wiel
komiejskim A powrót do religii dokonuje się 
dzięki temu, że cerkiew traktuje się jako zjawisko 
kulturowe. W  dużych miastach -  Petersburgu, 
Moskwie -  mieszka stosunkowo mniej ateistów 
niż na wsi, gdzie prawosławie traktowane jest jak 
tradycja, obyczaj, a nie ścieżka prowadząca do 
Boga. Pomimo wszystkich niedoskonałości Ro
syjskiej Cerkwi Prawosławnej, nie można nie za
uważyć, że na początku tego roku czynnych było 
ponad 17 tys. świątyń, istnieje też ponad 300 mo
nastyrów, ale jak w  1929 roku powiedział metro
polita Sergiej, Cerkiew opuszcza sferę duchową 
i wkracza w  okres budowania struktury admini
stracyjnej. Jak widać te słowa się spełniły.

Czy można mówić o jakichś przejawach mo
dernizmu w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej?

Moderniści są, ale jest ich niewielu. Istnieje 
grupa protestantów obrządku wschodniego, jed
nak stanowi ona margines. Jest mnóstwo ludzi, 
którzy chcieliby w ramach prawosławnego ob
rządku zbliżać się do Boga, jednak instytucja Ro
syjskiej Cerkwi Prawosławnej ich odstrasza i od
pycha. Kilka lat temu Cerkiew zamieszana była 
w aferę papierosową polegającą na tym, że czer
pała ona zyski z importu papierosów, Cerkiew 
zajmowała się także eksportem ropy naftowej. 
Takie działania odpychają potencjalnych wier
nych. Nie można oczywiście powiedzieć, że całe 
prawosławne duchowieństwo zamieszane jest 
w afery korupcyjne, cały czas mówimy o małej 
grupie, ale bardzo mocnej, która potrafi narzucić 
swoje reguły gry. Wewnątrz Cerkwi istnieje jesz
cze inna grupa, która chce, aby Rosyjska Cerkiew 
Prawosławna była przede wszystkim bastionem 
rosyjskiego nacjonalizmu.

Co na temat Cerkwi i prawosławia myślą 
młodzi ludzie, np. studenci?

Najczęściej opowiadają się za prawosławiem, ale 
nie szukają w nim przeżycia duchowego, nie bardzo 
zainteresowani są uczestnictwem w  zbiorowych na
bożeństwach. Uważają, że sama deklaracja, iż jest 
się prawosławnym wystarczy. Na marginesie, orto
doksyjni wyznawcy prawosławia uważają, że pra
wosławni to osobna i wybrana kategoria ludzi wie
rzących w Boga. Żartobliwie można ich sądy spro
wadzić do stwierdzenia -  po co nam Biblia, my pra
wosławni. Wracając jednak do młodych identyfiku
jących się z prawosławiem nie w  ramach, lecz poza 
Cerkwią -  ich postawa nie znajduje aprobaty wśród
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kościelnych hierarchów. W  trosce o wiernych poja
wiła się nawet książeczka pt.: „W sieci odnowione
go prawosławia” ostrzegająca przed modernizmem 
w podejściu do spraw wiary”.

Czy jest pan człowiekiem uczęszczającym 
do cerkwi?

Jestem człowiekiem wierzącym, chodzę do 
cerkwi. Sam dla siebie znajduję w prawosławiu 
siłę, która pozwala mi spokojnie żyć. Nie zamie
niłbym swojej religii na katolicyzm czy prote
stantyzm. Ale nie toleruję prawosławia, które nie 
jest otwarte.

Jaka według pana będzie przyszłość Rosyj
skiej Cerkwi Prawosławnej?

Rosyjska Cerkiew posiada wspaniałą tradycję 
liturgiczną i teologiczną, ale to bogactwo będzie 
puste, jeśli kościół nie znajdzie drogi do człowie

ka. Na razie cerkiew prawosławna znajduje się 
w fazie budowania jedności za pomocą nacjonali
stycznych haseł, z drugiej strony kościół prawo
sławny stoi przed pytaniem, jak dalej postępować.

Prof. Władysław Władimirowicz Arżanuchin kieruje Ka
tedrą Religioznawstwa w Państwowym Uniwersytecie Peda
gogicznym im. A. Hercena w Petersburgu, wykłada teologię 
w Rosyjskim Chrześcijańskim Instytucie Humanistycznym 
(od 1997 roku). Wykładał gościnnie w USA, Czechach, Sta
nach Zjednoczonych,Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach 
i Polsce. Jest autorem licznych publikacji o znaczeniu świa
towym. N a Uniwersytet Opolski przybył na zaproszenie 
dr Jana Krasickiego z Instytutu Nauk Społecznych.

Recenzenckie wprawki Agnieszki Jarzyńskiej

Teatr Polski we Wrocławiu. Scena na Świebodzkim: „Prezydentki" Wernera 
Schwaba. Opracowanie tekstu, opracowanie muzyczne, scenografia i reżyseria: 
Krystian Lupa. Obsada: Bożena Baranowska, Halina Rasiakówna, Ewa Skibińska, 
Joanna Pierzak). (gościnnie). Premiera: 17 września 1999. Tylko dla dorosłych.

Idźcie - ofiara spełniona?
Z ciemnej przestrzeni scenicznej wyodręb

niona scena. Tworzy ją realistycznie umeblowa
na kuchnia o wyraźnie zarysowanych kontu
rach. Z lewej strony (od widowni) ścianka. Przy 
niej, na stoliku kolorowy telewizor; jedyna no
woczesna rzecz w  tym kłębowisku staroci. Po 
prawej ubikacja, jakby nienaturalnie dołączona 
do całości. Wygląda jak pomazane, dostawione 
„na siłę” pudło. Scena od widowni oddzielona 
narysowaną na ziemi kreską. N a tej granicy stoi 
stół, tuż obok fotel, krzesło. Przy ścianie ('vis 
a vis' widowni) kanapa, nad nią lustro, obrazki 
Świętej Rodziny i portrecik trojga dzieci. Dalej 
żeliwny zlew, kredens i kuchenka. W  tym mi- 
krokosmosie rozgrywa się dramat trzech kobiet 
ze sztuki Szwaba. To w tak zbudowanej prze
strzeni, w półmroku siedzą „prezydentki” Lupy. 
Nieruchome, wpatrzone w  telewizyjną transmi
sję mszy (z papieżem i figurką Matki Boskiej). 
Tragiczne kobiety, szczelnie zamknięte w  ma
leńkiej kuchni, oddzielonej cienką linią, niby 
murem, od reszty świata.

Wprowadzenie 'in medias res' (początek spek
taklu -  kobiety przed telewizorem) powoduje, że 
nie sposób określić stosunków między „prezy
dentkami”. Dlaczego Mariedl (Ewa Skibińska) 
Siedzi pod Stołem? Za co przeprasza ją Greta

(Halina Rasiakówna)? Czy spotkania u Erny 
(Bożena Baranowska) są cykliczne i wyznaczają 
rytm życia tych kobiet? Te rzeczywiste zależno
ści są jakby nie ważne, zostają zepchnięte na dal
szy plan i nie grają specjalnej roli w całości spek
taklu. Te kobiety łączy coś innego -  to balanso
wanie na granicy realności i mistyki.

Kuchnia to codzienność, symbol przegranego 
życia, uwzięcie się losu i bezlitosnego przeznacze
nia. Złamane „prezydentki” starają się uciec 
z przytłaczającej szarości dnia; zatopić się w  świat 
marzeń, fantazji, fikcji. Dla Grety -  przelewającej 
wszelkie uczucia na jamniczkę Lidzię -  będzie to 
fascynacja mężczyznami. Spragniona męskiej ad
oracji stworzy sobie Freda i wokół niego zbudu
je mistyczny świat. Erna z matematyczną wręcz 
dokładnością potrafi podać przepis na oszczędne 
życie. Ona najpewniej stąpa po ziemi. Ślepo zapa
trzona w papieża w telewizorze i w  rzeźnika Wo- 
tillę, wzbrania się od słuchania „nieprzyzwoitych 
słów” w wydaniu Mariedl i Grety. Lecz w jej rę
ce znajdzie się sztylet.

Najmłodsza z nich, Mariedl, od początku zda
je się funkcjonować na niestabilnej granicy 
dwóch światów (realistycznego i metafizyczne
go). Ona -  jako jedyna -  w  finalnej scenie prze
kroczy cienką linie, narysowaną kredą, dzielącą te
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rzeczywistości. Przekroczy granicę prawdy. Na 
siłę będzie wdzierać się w  halucynacje, nadludz
kie wizje Grety i Erny. Mariedl zburzy stworzo
ny przez nie świat -  pokaże im prawdę, to, na co 
są skazane: samotność, rutynę. Mariedl -  najbar
dziej mistyczna, a jednocześnie najbardziej praw
dziwa -  zdaje się mieć pod kontrolą swe wszelkie 
działania. Czyści ubikacje, ale robi to świadomie, 
z miłości do ludzi. Widzi w  nich dobro, dlatego 
daje upust swej miłości i dla nich czyści toalety 
gołymi rękami. Jest odkupicielem ludzkości; jej 
życie staje się ofiarą za grzechy, by w finalnej sce
nie „spełniło się”. Mariedl, niczym ukrzyżowany 
Chrystus, z rozłożonymi rękami i podciętym gar
dłem, leży na stole (najświętszym miejscu w całej 
kuchni), niczym na ołtarzu.

Krystian Lupa i tym razem zrobił wrażenie. 
Spektakl „na Swiebodzkim” szokuje, porywa, gra 
na emocjach. Mordercze monologi Mariedl stają 
się nie do zniesienia. Niezwykle rytmiczne, budu
ją skutecznie napięcie spektaklu, by kulminację 
osiągnąć w  finalnej scenie. Zza uchylonych drzwi 
wyłania się Matka Boska w  bieli, z kiczowatymi

lampkami dookoła głowy. To Matka Boska z te
lewizora w  pierwszej odsłonie, którą teraz brud
ną szmatą przegania Erna -  ta najbardziej w nią 
wpatrzona, zachwycająca się jej pięknem.

Trzy kobiety, robiące rachunek sumienia. In
tymna spowiedź przed samą sobie. Tragiczna 
próba wzbicia się ponad przeciętność, ucieczka 
z ciążącej, ciężkiej skorupy rzeczywistości. Trzy 
kobiety skazane na siebie. Połączone atrybutami 
z fotografii na ścianie -  tak jak zdjęcie, które na 
zawsze scaliło wizerunki dziecięcych główek. 
Serce, sztylet i krzyż skupiają wszystkie marze
nia, fantazje, a jednocześnie przeznaczenie Grety, 
Erny i Mariedl.

Spektakl Lupy opowiada o tragizmie człowie
ka: świadomości istnienia magicznego świata du
chów; o człowieku skazanym na własną, zagraco
ną kuchnię, z której każda próba ucieczki ozna
cza szaleństwo.

Agnieszka Jarzyńska 
III filologia polska

W  następnym wydaniu o przedstawieniu Lu
py napisze Ludwina Wyderka.

Należy być sobą i widzieć - radził opolskim studentom Zbigniew Jędrychowski 
z „Notatnika Teatralnego"

Grotowski zobowiązuje
15 XII '99r. w  Opolskim Klubie Akademickim 

odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Jędrychow- 
skim, redaktorem kwartalnika „Notatnik Teatral
ny”. Inicjatorem spotkania była mgr Agnieszka 
Wojtowicz oraz grupa studentów specjalizacji te- 
atrologicznej III roku Filologii Polskiej.

Redaktor czasopisma, absolwent polonistyki 
na Uniwersytecie Wrocławskim, zawodowo zaj
muje się historią teatrów polskich na Kresach 
i badaniem ich dziejów. Przełom czasowy 
uwzględniony w  badaniach to głównie koniec 
wieku XVIII oraz wiek XIX; cezura zaś finalna 
przypada na rok 1863/1864.

Po części, urealnienie literacko-teatralnych fa
scynacji Zbigniewa Jędrychowskiego stanowiła 
miesięczna praktyka, którą w  okresie studiów 
podjął -  dzięki prof. Januszowi Deglerowi -  
u słynnego historyka teatru -  prof. Zbigniewa 
Raszewskiego w  Warszawie. A podróże na tere
ny wschodnie, które podejmował, niejednokrot
nie umożliwiały J"drychowskiemu dotarcie do 
autentycznych materiałów-dokumentów o świę
cie teatralnym na Kresach. Nieocenioną była tu 
pomoc białoruskiego profesora -  Anatola Sobo
lewskiego, który w  trudnych czasach był w  stanie

zapewnić polskiemu historykowi swobodę zasię
gu badawczego na Białorusi. Bez jego udziału bo
wiem, niektóre z „przygód”- jak nazywa swoje 
zawodowe działania badawcze -  utkwiłyby 
w martwej fazie przygotowań.

W  czasie spotkania poruszona została także 
kwestia kultywowania na Kresach wzorców pol
skich, dzięki którym naszą rodzimą tradycję 
śmiało uznać można jako wielki, kulturowy po
tencjał o ponadczasowym charakterze; wystarczy 
tu wspomnieć o słynnej celi Konrada z Mickiewi
czowskich „Dziadów”, która zachowała się 
w pobazyliańskim klasztorze w Wilnie. Jest to 
dziś miejsce, w którym odbywają się liczne 
przedsięwzięcia o charakterze wydarzeń teatral
nych lub promocje książek Mickiewicza lub po
święconych Mickiewiczowi, recytacje utworów 
wielkiego romantyka w  języku polskim oraz li
tewskim.

Gość opowiadał również o pracy w „Notatni
ku Teatralnym”. Z uwagi na fakt, że redakcja 
kwartalnika posiada swoją siedzibę we Wrocławiu 
w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotow
skiego, założyciela „Teatru Laboratorium”, na
czelnym niejako hasłem i wyzwaniem dla redakcji
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stało się zamieszczanie informacji o eksperymen
talnym „Teatrze Laboratorium” oraz jego twórcy.

Na jesieni rozpoczęły się w  redakcji kwartal
nika obchody 40-lecia „Teatru Laboratorium”, 
odbyło wówczas się m.in. spotkanie z bratem Je
rzego Grotowskiego -  Kazimierzem Grotow
skim, badaczem-fizykiem”; poza tym organizo
wane są spotkania na temat Teatru Laboratorium 
a także wystawy o poszczególnych twórcach te
go teatru, aktorach. Wydawane są również kata
logi wystaw, ważne publikacje i książki, odbywa

ją się warsztaty twórców Teatru Laboratorium, 
którzy prowadzą staże dla młodych aktorów.

Podczas spotkania poruszone zostały także 
kwestie doboru „piszącej kadry” do „Notatnika 
Teatralnego”. Zbigniew Jędrychowski, zwracając 
się do studentów powiedział: -  Jesteśmy gotowi 
na przyjmowanie wszelkich informacji, publika
cji młodych ludzi. Interesuje nas oryginalność 
młodego pokolenia, jego odwaga. Na pytanie 
o „złoty środek na dobrą recenzję, Jędrychowski 
odpowiedział: -  Należy być sobą i widzieć.

Dagmara Zając IV rok fil. poi.

Grzegorza sny o potędze
Grzegorz w  swoich snach zawsze chodzi, bie

ga, pląsa bądź poważnie kroczy -  przemierzając 
w ten czy ów sposób rozmaite przestrzenie. Te 
sny są dziwne i nieprawdopodobne, bo Grzegorz 
nigdy w życiu nie chodził. Defekt zwany rozsz
czepem kręgosłupa na zawsze skazał go na wózek 
-  przedmiot niezgrabny i wymagający, nie zno
szący sprzeciwu materii, jej pokraczności, jak 
i wytworności. Gdy więc Grzegorz patrzy na 
świat, to widzi najpierw jego topografię -  trotu- 
ary, chodniki, zjazdy, podjazdy, stopnie -  mniej
sze, większe i te, których wybujałość przybiera 
kształt drabiny. Jeśli nie wiodącej do nieba, to 
przynajmniej do jednej z sal wykładowych, 
w których pobiera lekcje ze sztuki pisania, ukła
dania słów w  sensy, a sensów w pytania, na któ
re nie ma czasem odpowiedzi.

Grzegorz Wolny jako przyjezdny student 
drugiego roku polonistyki na Uniwersytecie 
Opolskim mieszka w akademiku i do swojego 
pokoju przedostaje się po drewnianych deskach 
przerzuconych wzdłuż schodów.Te deski spe
cjalnie dla niego zostały przygotowane, bo na ra
zie Grzegorz jest jedynym studentem uczelni jeż
dżącym na wózku. Specjalnie dla niego przygoto
wany został również pokój i przylegająca doń ła
zienka z poręczami, prysznicem i niską wanien
ką. Na podorędziu ma telefon (zainstalowany 
przez administrację), własny telewizor, kilkana
ście książek -  wehikułów czasu i przestrzeni.

Pytanie

Herbaty? -  pyta Grzegorz, gdy przychodzę 
i słysząc potwierdzenie zsuwa się z łóżka, wytęża 
mięśnie rąk, opada na dwukołowy pojazd i prze
jeżdżając mi po płaszczu zbliża się do stolika 
z czajnikiem bezprzewodowym. Grzegorz nie 
ma kompleksów ani niewypłakanych żalów, 
ostatnimi czasy nie miewa nawet snów o chodze

niu. Do dyspozycji pozostaje mu jawa z całą 
swoją ograniczonością i zabawnością.

Kiedyś zapytał przechodnia na ulicy jak dojść 
tam i tam -  usłyszał, że wystarczy wsiąść do' au
tobusu i już się będzie na miejscu. Autobus -  
dobra rzecz, ale nie dla dwukołowego mon
strum, do którego stalowej woli, lub raczej nie
woli, trzeba się stosować. Z tego między innymi 
powodu Grzegorz daleko się nie zapuszcza -  ry
nek to najczęstsze i najodleglejsze miejsce jego 
samodzielnych wypraw.Przyznaje, że z powodu 
„osiadłego” trybu życia brak mu orientacji w  te
renie. -  Łatwo mógłbym się w  C)polu zgubić -  
kpi z siebie.

Grozi mu także staranowanie przez samo
chody, które przez przejścia dla pieszych mkną 
jak oszalałe. W  newralnicznych punktach mia
sta, starym wypróbowanym sposobem, czeka 
więc Grzegorz aż przed przejściem zbierze się 
więcej śmiałków na przeprawę przez buczący 
i trąbiący potok.

Czasami trzeba go gdzieś wnieść po schodach. 
Ale nie zawsze robią to rośli koledzy -  studenci 
-  czasem za wózek chwytają wątłe koleżanki. 
Ryzykownie wówczas wygląda wspinaczka na 
szczyt, ale Grzegorz pomocy odtrącić nie może.

Czekanie
Gdy jest się takim jak on, trzeba umieć cze- 

kać.Czekać to znaczy prosić. Lecz prośba -  jak 
mówi Grzegorz -  nie upokarza.U innych ra
czej rodzi ciekawość, zastanowienie, zaskocze
nie, zdziwienie. Dziwią się ludzie, że zdecydo
wał się na samodzielność, na z dala od domu, 
na naukę. Dla niego nie ma w  tym nic dziwne
go, bó już od szkoły podstawowej przysposa
biał się do życia normalnego. Podstawówkę 
skończył jak inni, a w  szkole średniej zamiesz
kał w  internacie wypuszczając się na szerokie 
wody wolności i poetyckości.
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Pisanie
Za twórczość poetycką na łamach czasopisma 

Incypit wydawanego na Uniwersytecie Śląskim 
Grzegorz otrzymał nagrodę Złotego Spinacza. 
Daleki jednak jest od epatowania się tą nagrodą 
i udowadniania sobie i światu, że poruszanie się 
po poetyckich ścieżkach, to sprawa równie łatwa, 
jak poruszanie się na własnych nogach.

Twierdzi, że z jego pisaniem jest tak, że czasem 
ma na nie ochotę, a czasem nie. Teraz nie używa 
papieru w  celach poetyckich, nie ma nawet przy

sobie swoich wierszy. A w ogóle to Grzegorz na
wet cudzej poezji nie lubi podglądać -  boi się, że 
czyjeś rymy zawładną jego stylem. Chce być ory
ginalny i w pisaniu odnajdywać siebie.

Dla świata jego oryginalność została już prze
sądzona -  choć kwestią dyskusyjną jest czy po
mysły Stwórcy są zawsze najlepsze.

Beata Zaremba

Za pomoc w pokonywaniu schodów Grze
gorz dziękuje: Jarkowi, Jackowi i Grzegorzom.

Prof. Wanda Laszczak z UO prezentuje referat wygłoszony na sesji 
poświęconej Puszkinowi.

Spacerować z nim można
Puszkin w interpretacji Abrahama Terca

Swoisty 
„fechtunek 
poetycki” , 

młodzieńcze 
wprawki 

artystyczne, 
beztroskie 

igrania 
wierszem 

miały, 
w mniemaniu 

Terca, swe 
potężne źródło 

inspiracji 
w kontaktach 

z przedstawicie 
Ikami płci 

pięknej.

Abraham Terc, autor książki Spacery z Pusz
kinem  (JlpozyjiKu c IlyuiKUHbtM) , zaskakuje
czytelnika odwagą i oryginalnością ujęcia Puszki
nowskiego tematu już na pierwszych jej stroni
cach, które porywają magią słowa, nierzadko za
prawionego żartem lub ironią, urokiem niebanal
nych, wielce kompetentnych konstatacji intelek
tualnych, rozlegających się tyleż z pozycji od
biorcy dzieł wielkiego twórcy, co i z wyżyn 
naukowego autorytetu. Narracja Terca jakiś czas 
zatrzymuje uwagę czytelnika na opisie pierw
szych, najogólniejszych wrażeń i nastrojów, wy
noszonych z lektury Puszkinowskich tekstów, 
którym -  w  ślad zresztą za pierwszymi ich inter
pretatorami -  przypisuje „lekkość”, będącą ozna
ką nowatorstwa w  poezji rosyjskiej.

« /J o  Ilyu iK H H a noHTH He 6 bUio jierKHX 
cthxob. Hy -  Banomkob Hy -  )KyKO)KCKHfi.
H to cnoTMKaeMCH. H Bapyr, oTKyaa hh 
B03bMHCb, HH C HeM, HH C KeM He 
cpaBHHMbie peBepaHCbi noBopoTbi, 
ńbicipoTa, HaTHCK, npbiryHecTb, yMeHHe 
rapueBaTb, rajionnpoBaTb, ópaTb 
npeiwTCTBHH, /tejiaTb uinaraT h to 
CTarHBaTb, to pacTanreaTb cthx no 
TpeÓOBaHHlO (...)».

Tę samą kwalifikację „lekkości” otrzymuje 
w  konsekwencji zarówno charakter Puszkina, 
jego życie, biografia, jak i stosunek do świata.

«B JiH T epaT ype, KaK h b >kh3hh, Iłym K H H  
peBHHBo coxpaH H Ji 3a  coóok) p e n y ra u H J o

jieHTBB, BetpeHHKa h noBecbi, He3HaKOMoro 
c MyKaMH TBoptecTBa.»

Nie wszyscy jednakowo podzielali zdanie, że 
Puszkin posiada „lekkie pióro”. Zdarzali się scep
tycy, którzy ulegali słuchom, rozpowszechnia
nym przez tych, którym rzekomo udało się przez 
szparę w drzwiach dojrzeć, jak poeta całymi go
dzinami biedzi się, stęka i poci nad swoimi wier
szami, żeby potem przy świadkach udawać, że 
przychodzą mu one łatwo i szybko. W  najgłęb
szym przekonaniu Terca Puszkin nie wcielał się 
w  żadną rolę, nie udawał, lecz autentycznie żył 
żartując i grając. Toteż gdy umarł, zabrnąwszy 
w  tej grze nieco za daleko, Eugeniusz Baratynski, 
przeglądając rękopisy poety wśród których zna
lazł m.in. taką perłę, jak Jeździec miedziany, ku 
własnemu zaskoczeniu musiał odkryć, że Pusz
kin -  był myślicielem.

Muza Puszkina „lekkość” swą zawdzięcza 
carskosielskim czasom, które rozwinęły w  po
czątkującym poecie nonszalancki, niczym nie 
skrępowany sposób bycia oraz swobodę języka 
i stylu wyrażania się -  mowę, celowo niepoważ
ną i do niczego nie zobowiązującą, intrygującą 
już samą nieprzymuszonością tonu; ukształtowa
ły też owe licealne lata taki warsztat artystyczny, 
który był afirmacją wiersza niedopracowanego, 
łamiącego klasyczne normy poezji, pisanego nie 
w trosce o piękno i harmonię formy oraz treści, 
lecz jedynie z chęci szybkiego reagowania na róż
norodne doznania świata -  bez namysłu i rozwa
gi. Terc widzi w  tym przejawy młodzieńczego



grudzień 1999 -  styczeń 2000 39

braku szacunku dla autorytetu poety i lekceważe
nia samej sztuki, nad którą autor przedkładał 
ziemskie przyjemności.

Swoisty „fechtunek poetycki”, młodzieńcze 
wprawki artystyczne, beztroskie igrania wier
szem miały, w mniemaniu Terca, swe potężne 
źródło inspiracji w  kontaktach z przedstawiciel
kami płci pięknej. Swoją zdolność „wiercenia 
wierszem” («BepTeTb cthxom») Puszkin treno
wał w sytuacjach kolizyjnych, przypominających 
tę, w  jakiej znalazł się Don Juan, zalecający się 
równocześnie do dwu panienek. A zatem, ni 
mniej, ni więcej, tylko w  emploi lowelasa młody 
poeta staje się profesjonalistą:

«Ha TOHeHbKHX 3pOTHHeCKHX HO)KKax 
B6e>KaJl riyillKHH B ÓOJIblliyJO n033HK) 
h npoH3Beji nepenojiox» _  mówi Terc.

Zycie erotyczne stanowiło więc swoistą szko
łę, której w  ostateczności poeta zawdzięcza „gięt
kość” («rarHÓHHBOCTb») nie tylko przecież 
onieginowskiego wiersza:

«nopoii a cthx noBepTbiBaio Kpyro,
Bcć * , BHflHO, He BnepBoii a  h m  Bepny.»

Owe uzależnienia od żywiołu erotycznego 
nie opuszczają Puszkina nawet w sytuacji po
dejmowania poważnej problematyki społeczno- 
politycznej, którą także potrafi zręcznie koja
rzyć z namiętnościami, przeżywanymi przez 
zakochanych:

«Mbi wflgM c TOMJieHbeM ynoBaHba
MHHyTbl BOJlbHOCTH CBHTOH,
KaK >KJieT JHOÓOBHHK MOJlOflOH
MHHyry BepHoro CBHttaHba».

W „lekkim” wierszu Puszkina wolność jest 
kategorią stałą, związaną tak z ideami społeczno- 
politycznymi, jak i ze sposobem istnienia jednost
ki, człowieka oraz twórcy i jego dzieła. Jednako
woż, wbrew potocznemu mniemaniu, że atrybu
tami wolności jest duma i krnąbrność, Puszkin 
stroi ją w szaty pokory i uległości. Wolność 
w świadomości poety jest tożsama z pokorą. 
Wolny to ten, kto ze spokojem serca przyjmuje 
dobre i złe wyroki losu, bez sprzeciwu i zbęd
nych działań godzi się na to, co otrzymuje od ży
cia. Dlatego “bojih” i “flotm” rymują się u niego 
jako synonimy, dlatego funkcjonująca w  potocz
nej świadomości mądrość zawarta w  aforyzmie: 
„przed losem nie da się uciec” stanie się przewod
nią gwiazdą Puszkina. Z wysokości tej gwiazdy 
prymitywne, na sposób studencki opiewane 
próżniactwo i niefrasobliwość lekkoducha, 
otrzymują ostatecznie kształt imperatywu moral
nego, zgodnie z którym im pełniej człowiek zda
je się na Opatrzność, tym pełniejszą osiąga swo

bodę, jako że prawdziwa pokora jest beztroska 
i wolna jak ptak. Nie dziw więc, że spośród wie
lu rosyjskich porzekadeł najbliższe poecie jest to, 
które uspokaja: «Cnn, yrpo h o h h  MyapeHee».

Przekonanie o tym, że człowiek nie jest panem 
swego losu daje o sobie znać na wszystkich eta
pach twórczości, poczynając już od poematu Ru- 
słan i Ludmiła, gdzie alegoria losu Finna, który 
50 lat doskonalił się, zabiegając o pozyskanie 
względów kapryśnej Nainy nie osiągnąwszy celu, 
pokazuje iluzoryczność ludzkich wysiłków, ska
zanych ostatecznie na wyroki fatum:

“Tenepb, HaHHa, T b i m o h !

riońezia Harna, ayMan a.
Ho b  caMOM aejie n o ń e ą H T e j i b

EbiJi poK, ynopHbifl m o h  roHHTejib».

Wyjście z sytuacji ucisku i niepowodzenia 
widzi poeta w dostosowaniu się do woli fatum, 
dzięki czemu dotychczasowy prześladowca, los, 
obejmuje bohatera swoją kuratelą. Nic dziwne
go, że bohater Puszkina przypomina częstokroć 
baśniowego lenia, głupiego Jasia, któremu nie 
wiadomo dlaczego wiedzie się przecież. To sam 
los o niego się troszczy, zgodnie z zasadą: 
„ostatni będą pierwszymi”. W  niezliczonej ilo
ści wariantów poeta opowiada o tym, jak pono
si klęskę ten, kto usiłuje na własną ręką ułożyć 
sobie życie, jak przegrywa w zderzeniu z forte
lami losu, krzyżującymi ludzkie plany. Zamieć 
Puszkinowska pomyliła przecież narzeczonych 
tylko po to, aby błądzący bohaterowie mogli 
ostatecznie odnaleźć siebie, ale nie tam, gdzie 
sami siebie szukali i nie w taki sposób, jak tego 
chcieli. Zdumiewa i fascynuje autora Spacerów 
z  Puszkinem  mistrzostwo, z jakim los, pośród 
zamieci ludzkich namiętności i pragnień -  to 
rozdzielając, to znów łącząc bohaterów -  samo
wolnie kreśli własną spiralę niepodległego czło
wiekowi bytu. Co więcej, na usługach Puszki
nowskiego losu-fatum niepodzielnie triumfuje 
ślepy przypadek. O n to najbardziej intryguje 
poetę swoją tajemniczością i zagadkowością, 
mającą w sobie posmak gry w karty, do której 
zresztą Puszkin miał słabość. Poetę, jak hazar- 
dzistę, pociągały owe niezwykłe, nagłe zwroty 
w  zdarzeniach, wywoływane przez przypadek. 
Magiczna siła przypadku odbija się na losie 
wieszczego Olega, który mógł przecież uniknąć 
przedwczesnej śmierci, gdyby nie to, że 
w  czaszce jego martwego konia zalęgły się żmi
je. Podobnie też przypadek waży na losie Gri- 
niowa. Życie Griniowa i jego narzeczonej ratu
je przecież nie siła czy odwaga bohatera, nie 
portfel, lecz kożuszek, do tego kożuszek zaję
czy, nie inny.

Wśród przeciwności losu Puszkin czuł się jak 
ryba w wodzie, zdaniem Terca. W  zagadkowych 
przypadkach, anegdotycznych faktach odczyty

Przyjaciele 
zabitego poety 
dziwili się tej 
bezsensownej 
śmierci, nie 
mogąc 
uwierzyć, 
że wielki 
człowiek, 
będąc 
w wieku 
dojrzałym, 
zginął
w pojedynku 
jak nieostrożny 
chłopczyk.
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wał poeta zdrowy sens życia ludzkiego. Pytanie: 
a co by było, gdyby...? podsuwało pokusę wysta
wienia na próbę własnego losu i pchało go w ra
miona śmierci.

« O h rn e ji Ha a y a a b  TaK a<e, KaK ń p o c a j ic a  

n o j t  o ro H b  BttoxHOBeHHa: 3KcnpoMTOM , 

n o  jito ó o M y  noB o tty . O h  HCKyrnan c y ttb ó y  

b w a a c ą e  yóe/tHTbCH, 4 to  oH a o  h ćm  

noM H H T.(...) H h k to  TaK r j iy n o  He uiB bipaji 

>KH3HbK), KaK nyiHKHH».

Przyjaciele zabitego poety dziwili się tej bez
sensownej śmierci, nie mogąc uwierzyć, że wiel
ki człowiek, będąc w  wieku dojrzałym, zginął 
w  pojedynku jak nieostrożny chłopczyk. Abra
ham Terc natomiast uważa, że Puszkin umarł 
tak, jak żył, zgodnie z wyznawaną przez siebie 
zasadą postępowania. Przypadkowy dar życia 
(«/łap HanpacHbiii, aap cayuaHHbiH») został

złożony w  ofierze przypadkowi. -  „Tak chciał 
los. Jesteśmy kwita” -  mógłby powiedzieć poeta.

Twórczość Puszkina to wykwit poezji czystej 
-  mówi Abraham Terc -  która podporządkowu
je się wyłącznie ulotnej magii natchnienia. Ar
tyzm poety nie służy żadnym doraźnym celom. 
Jego sztuka jest autonomiczna, wolna, niepodle
gła, bo sam poeta jest człowiekiem wystarczają
co wolnym, żeby móc pisać w wolnym akcie 
twórczym, o czymkolwiek zamyśli, nie pozując 
na doktrynera jakiejkolwiek idei. Puszkinowskie 
widzenie wolności rezerwuje dla sztuki prawo 
do dynamizmu, ruchu i bycia poza naciskiem ja
kiegokolwiek normatywizmu (estetycznego czy 
społecznego), dyktującego w jaki sposób i którę
dy należy iść. -  Dzisiaj jest z nami, jutro z wami, 
bo sztuka przechadza się -  dywaguje Terc -  

«HeKOTopbie roBopsT, h t o  c PlytuKHHbiM 
m o >k h o  >KHTb. He 3Haio, He npoóoBan. 
fyjlHTb C HHM MO*HO».

Cykl: UNIW ERSYTETY EUROPEJSKIE. 0  uniwersytecie w  Lundzie pisze prorektor Leszek Kuberski. (1)

Tradycja i współczesność
Pod tym tytułem rozpoczynamy druk arty

kułów o historii i teraźniejszości akademickich 
uczelni w Europie. Cykl otwiera tekst prorek
tora U O  ds. dydaktyki i studentów -  prof. 
Leszka Kuberskiego poświecony uniwersyte
towi w Lundzie.

Uniwersytet w  Lundzie jest drugą, po Uni
wersytecie w  Uppsali (1477), najstarszą uczelnią 
szwedzką. Został ufundowany przez króla Karo
la XI w  1666 r. Jego powstanie było konsekwen
cją ówczesnych wydarzeń politycznych. Miało 
bowiem wzmocnić wpływy szwedzkie na połu
dniowo-zachodnich rubieżach Królestwa, 
a zwłaszcza na obszarze Skanii, która do tego 
czasu pozostawała pod zwierzchnictwem Danii. 
Uroczystość inaugurująca naukę odbyła się 
w  1668 r. w  miejscowej katedrze, stanowiącej do 
reformacji siedzibę największego arcybiskupstwa 
w  średniowiecznej Europie. Majątek kapituły 
został przekazany w  całości na rzecz tworzącego 
się uniwersytetu, a poszczególne części kościoła 
służyły początkowo jako sale wykładowe. Sym
bolem istniejącej więzi między katedrą a uniwer
sytetem są coroczne uroczystości promocyjne 
organizowane w świątyni na zakończenie roku 
akademickiego.

O d swego zarania Uniwersytet w Lundzie był 
uczelnią klasyczną. Wśród dyscyplin naukowych 
dominowały: astronomia, fizyka, botanika, histo

ria, literatura klasyczna. W  połowie XIX w. 
szkoła otrzymała nowy statut, który regulował jej 
organizację wewnętrzną i sposób finansowania. 
Wspierana była głównie przez państwo oraz 
w tym czasie przez 925 właścicieli ziemskich jako 
darczyńców. Dopiero w  latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych ostatniego stulecia m.in. 
w wyniku reformy systemu edukacyjnego 
w  Szwecji ukształtowała swą obecną strukturę 
organizacyjną.

W  ubiegłym roku akademckim na siedmiu 
wydziałach uniwersytetu kształciło się 34 tys. 
studentów oraz 3,5 tys. słuchaczy studiów pody
plomowych i doktoranckich. Prawie 52 % 
wszystkich studiujących w tej uczelni stanowią 
kobiety. Wśród 6,5 tys. pracowników jest 350 
profesorów i doktorów habilitowanych, 1570 
doktorów, 1170 wykładowców, 1120 lektorów 
i 1950 pracowników techniczno-administracyj
nych. W  strukturze uczelni znajduje się ponad 
350 jednostek organizacyjnych.

Rolę senatu pełni Rada Uniwersytecka. W  jej 
skład wchodzą przedstawiciele pracowników po
szczególnych wydziałów, studentów oraz samo
rządu miejskiego. Działalnością tego najważniej
szego gremium uniwersyteckiego kieruje prze
wodniczący, którego mianuje ministerstwo na
uki, natomiast wieceprzewodniczącym Rady jest 
rektor. Na jej forum podejmowane są decyzje
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'irga;

strategiczne (podział środków finansowych na 
działalność dydaktyczną, badawczą, inwestycje, 
remonty, określanie kierunków i specjalności stu
diów, limitów przyjęć na studia).

Podstawową jednostkę organizacyjną i zara
zem autonomiczną uczelni stanowi wydział. Naj
większy z nich Wydział Nauk Społecznych 
kształci 10 tys. studentów. W  dalszej kolejności są 
to: Wydział Nauk Humanistycznych i Teologii -  
7,5 tys., Wydział Technologii -  7 tys., Wydział 
Medyczny -  3,5 tys., Wydział Nauk Przyrodni
czych -  3 tys., Wydział Prawa -  2 tys. Integralną 
część uczelni stanowi Akademia Muzyczna i Te
atralna w  Malmo, oddalona o 20 km od Lundu, 
w  której studiuje się około 1 tys. młodzieży. Pro
ces dydaktyczny jest realizowany na podstawie 50 
programów nauczania i 800 kursów przedmioto
wych. Jak w  pozostałych 8 uniwerstyetach 
szwedzkich obowiązuje tutaj system punktów 
kredytowych (ECTS), dzięki któremu prowadzo
na jest szeroka wymiana międzynarodowa. W  cią
gu ubiegłego roku na Uniwersytecie w Lundzie 
naukę pobierało 1000 studentów z zagranicy.

Organizacja roku akademickiego byłaby trud
na do zaakceptowania przez naszych studentów. 
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się już 31 
sierpnia i trwają do 6 czerwca. Rok akademicki 
dzieli się co prawda na dwa semestry, ale każdy 
z nich trwa aż 20 tygodni. W  związku z tym, że 
w  Szwecji studia są częściowo odpłatne, każdy 
student otrzymuje pożyczkę w  wysokości 7 tys. 
koron miesięcznie. Z tej kwoty 2 tys. ma charak
ter bezzwrotny, natomiast spłata pozostałej czę

ści następuje po ukończeniu studiów i nie może 
przekraczać 4 % miesięcznego wynagrodzenia 
absolwenta.

Na uwagę zasługuje mieszcząca się w  centrum 
campusu biblioteka uniwersytecka, której dzieje 
sięgają 1671 r. W  jej zbiorach znajduje się obecnie 
4,8 min woluminów (rękopisy, starodruki, książ
ki, czasopisma). Jako ciekawostkę należy podać, 
że budżet uczelni jest finansowany ze środków 
państwa tylko w 51%. Pozostałą jego część wy
pełniają środki samorządu miejskiego, fundacji 
uniwersyteckiej i Unii Europejskiej.

Główne kierunki badań podejmują problema
tykę: ekologii, inżynierii chemicznej, neurobiolo- 
gii, diabetyki, zarządzania, ekonomii, prawa eu
ropejskiego, praw obywatelskich i szeroko poję
tej skandynawistyki. O d lat uczelnia prowadzi 
również badania na potrzeby przemysłu zwłasz
cza chemicznego i sfery usług 95 tys. mieszkań
ców miasta. Mając doskonałe rozeznanie na miej
scowym rynku pracy, kształci wysokokwalifiko
wane kadry dla zakładów: Ericsson, Terra Laval, 
IDEON, Astra Draco, Gambro.

Dzięki 335 -  letniej tradycji Uniwersytet 
w Lundzie mocno wrósł nie tylko w  region połu
dniowo-zachodniej Szwecji. Prowadzi również 
szeroką współpracę z zagranicznymi ośrodkami 
akademickimi w Europie i Azji. Władze uczelni 
liczą na dalsze rozszerzenie kontaktów międzyna
rodowych. Nadzieje te wiążą wraz z oddaniem do 
użytku w bieżącym roku mostu łączącego Kopen
hagę z Malmo. Jak zapewniają, będzie to wielo
aspektowy pomost z kontynentalną Europą.

Biblioteka
uniwersyteka

W  związku 
z tym, że 
w Szwecji 
studia są 
częściowo 
odpłatne, 
każdy student 
otrzymuje 
pożyczkę 
w wysokości 
7 tys. koron 
miesięcznie.
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Jeśli kochać, 
to tylko we Lwowie?

Elżbieta Kłak 
z Wydawnictwa 

Uniwersytetu 
Opolskiego 

opowiada o 
swoim 

spotkaniu ze 
Lwowem. 

Wizyta w tym 
mieście 

związana była 
z wystawą 

Polskiej Książki 
Naukowej.

Późnym wieczorem, błądząc po ciemnych, 
odrapanych uliczkach miasta, prowadzeni przez 
-  jak się zdawało -  niezbyt dobrze znającą miasto 
młodą Ukrainkę, dotarliśmy wreszcie do celu. 
Moja ciekawość była tak wielka, że nie czekając 
na swoją kolej przepchnęłam się do wyjścia i wy
skoczyłam z autobusu. Nie pamiętam, o czym 
myślałam, kiedy po raz pierwszy stawiałam nogi 
na zamarzniętej ziemi. Szukając wśród sterty ba
gażu swojej podróżnej torby nie zauważyłam, że 
przygląda mi się obcy mężczyzna. W  chwilę póź
niej, gdy próbowałam swój bagaż zarzucić na ra
mię podszedł, bez słowa wyjął mi torbę z ręki, 
śmiesznie zamrugał powiekami i machnął ręką 
tak, jakby chciał powiedzieć -  no, ruszaj się sła- 
bizno. Potem okazało się, że był to Ormianin, 
pracownik Biblioteki Uniwersytetu Lwowskie
go. Bardzo miły zresztą. W  ten sam sposób wpa
kował mnie później do windy i zawiózł na szóste 
piętro hotelu Niezależnost.

Ludzie przybywający na Ukrainę muszą przy
gotować się na widoki i warunki, które często 
odbiegają od wyobrażeń o Lwim Grodzie. Kon
frontacja z rzeczywistością bywa bolesna, choć 
zdarzają się miłe niespodzianki.

Pokój hotelowy -  dwa łóżka, odrapany stolik, 
w łazience plastikowe butelki napełnione wodą 
(domyślam się, że często jej brakuje), słaba ża
rówka oświetla mały przedpokój. Nie wiem, czy

się rozbierać, bo w  pokoju mimo ciepłych kalo
ryferów, około 14°C. Zostawiam bagaże i scho
dzę na dół. Reszta uczestników wycieczki powo
li rozchodzi się do swoich pokoi. Wyjrzałam na 
zewnątrz. Ciemno, ostry wiatr zacina prosto 
w  twarz. Dzisiaj nigdzie już nie pójdę, chociaż 
nie chce mi się jeszcze spać i kuszą migotliwe 
światła miasta. Jestem we Lwowie po raz pierw
szy i wszystko mnie tu dziwi: ciepła woda tylko 
w określonych godzinach, taksówkarze, z który
mi muszę ustalić cenę zanim wsiądę do taksów
ki, bieda na ulicy i złoto na wystawach sklepów 
jubilerskich, dobrze zaopatrzone sklepy „w za
chodnim stylu”, i ludzie kupujący na ulicy chleb 
zawijany w gazetę i śmietanę w plastikowej bu
telce po coli. Dziwi, ale też rozczula polska mo
wa i życzliwość mieszkańców, chcących pomóc, 
czasem bezinteresownie, częściej jednak, za kilka 
hrywien. Gdy, klucząc uliczkami Lwowa za
trzymuję się na chwilę, by poszukać w przewod
niku informacji o interesującym mnie budynku, 
natychmiast zaczepia mnie ktoś, kto chętnie po
dejmie się roli towarzysza moich wędrówek. 
Świadoma, że w ten sposób pozbawiam go choć
by najmniejszego zarobku, odchodzę żegnana 
okrzykami, że nikt tak jak mieszkańcy nie poka
że mi miasta a żaden drukowany przewodnik nie 
pozna mnie z ludźmi. Na targowisku zaczepiali 
mnie przekupnie, oferujący drewniane ramy na



grudzień 1999 -  styczeń 2000 43
obrazy, kolorowe pudełka na bibeloty, ręcznie 
tkane dywaniki i kiczowate lalki-matrioszki, 
a nawet ordery, czapki i mundury radzieckich 
(jeszcze) żołnierzy. Zdarzały się jednak perełki, 
których już nie wypuściłam z rąk, np. sznur 
prawdziwych korali, czy srebrna łyżeczka, po
czerniała ze starości. Byłam zaskoczona, że takie 
rzeczy sprzedają tam za bezcen. Pieniądze uzy
skane ze sprzedaży tych małych arcydziełek 
przeznaczają „na życie”. -  Wy Polaki bogate, 
u was „zachód”, u nas bieda -  szepcze zniszczo
na, siwa kobieta, od której kupuję te skarby. Do
staje więcej niż żąda, dla mnie to suma bez zna
czenia. Krępuje mnie więc jej nadmierna 
wdzięczność, dlatego zgadzam się przyjąć dodat
kowo, okropnie brzydką, drewnianą lalkę. O d
chodzę wstydząc się tak beztrosko wydawanych 
pieniędzy. A wydawałam je rzeczywiście łatwo. 
Z grupką nowych znajomych z Poznania, Lubli
na i Warszawy próbowaliśmy najlepszego gru
zińskiego wina za 165 hrywien (dla porównania 
dodam, że zarobki pracowników Biblioteki Uni
wersytetu Lwowskiego wahały się od 60-90 hry
wien miesięcznie).

Jeszcze kilka razy spotykam Ormianina. Za 
każdym razem staram się zamienić z nim parę 
słów. Opowiada mi, jak boryka się z trudnościa
mi codziennego życia, zastanawiając się, co bar
dziej potrzebne, kurtka dla młodszego, czy buty 
dla starszego syna. A może buty da się jeszcze na
prawić? Gdy to mówi chowam swoje nogi pod 
krzesło, bo przypominam sobie jak wczoraj, ku
pując buty w  sklepie na rynku poprosiłam, by 
wyrzucono stare, pokazując pękniętą podeszwę. 
Ekspedientka zapakowała je w  worek i... włoży
ła pod ladę. Przed laty, gdzieś od połowy XIII w. 
Ormianie tworzyli małą, ale wpływową grupę et
niczną -  wzdycha. Na moje naiwne pytanie, czy 
naprawdę jest im tu tak źle, syczy -  byłaś na 
cmentarzu? (oczywiście wiem, że chodzi 
o Cmentarz Orląt Lwowskich), pogadaj z Pola
kami, zobaczysz.

Rzeczywiście, rozmawiając z ekipą Energopo- 
lu przebudowującą cmentarz, dowiaduję się o nie 
kończących się trudnościach, czynionych przez 
tamtejszych notabli. Ukraina troszczy się tylko
0 Ukraińców -  słyszę -  Polacy, Żydzi, Ormianie 
to „swołocz”.

Z drugiej strony przecież wiem, że Wystawa 
Polskiej Książki Naukowej, której byłam uczest
nikiem to wspólne przedsięwzięcie strony pol
skiej i ukraińskiej, a wycieczkowo-bankietowa 
atmosfera była co najmniej braterska. Ale „kultu
ra” i „polityka” to jednak dwie, nie dające się po
godzić dziedziny.

Lwów kilka razy w  swej historii przeżywał 
czasy świetności. Było tak w  Wieku Złotym i na 
przełomie XIX i XX w., kiedy był stolicą Galicji
1 ważnym ośrodkiem polskiego życia kulturalne
go. W  okresie wojen siedemnastowiecznych ode

grał rolę warowni, bezskutecznie obleganej naj
pierw przez Tatarów, później przez Kozaków 
i Tatarów pod wodzą Chmielnickiego, wreszcie 
przez wojska kozackie i ruskie -.pamiętam z lek
cji historii Ale to już przeszłość. I chociaż do dzi
siaj zachowało się dość zabytków, by zwiedzają
cy mogli sobie wyobrazić, jak wówczas wygląda
ło miasto (np. Kościół Bernardynów -  obecnie 
cerkiew Sw. Andrzeja i Kaplica Boimów z pocz. 
XVII w., przepiękna Katedra św. Jura i Kościół 
dominikanów -  oba z XVIII w., nieco późniejszy 
gmach Teatru i baletu im. Iwana Franki -  1897- 
1900), nie sposób nie dostrzec, że to, czego nie 
zniszczyła wojna i ludzie, niszczy czas.

Miasto, które znałam z filmów, widokówek, 
czy opowieści zobaczyłam niejako „od podszew
ki”. Mimo że nie byłam tam długo, zauważyłam, 
że nie różni się zbytnio od innych, może jest bar
dziej zaniedbane. Jest pięknym miejscem, ale nie 
takim, jakim „powinno” być, jakim w pamięci 
zachowała je moja babcia. I chociaż teraz nie ma 
już tej magii, legendarny urok pozostaje w  znacz
nej mierze niezmącony.

Elżbieta Kłak

Kościół Dominikanów, 
fot. autor
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