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RAFA³ ÆWIKOWSKI

BO¯E NARODZENIE
- BO¯E BROÑ
naszym zwariowanym œwiecie
czas na bo¿onarodzeniowy biznes
rozpoczyna siê ju¿ w po³owie
listopada. Na dworze jeszcze zupe³nie
ciep³o jak na tê porê roku. S³oñce pozwala
na mi³e spacery wœród rozszala³ych barw
jesieni, a tu nagle na
progu sklepu wita nas
choinka. Blask kolorowych bombek bije po
oczach i nieznoœnie
przypomina, ¿e czas
niemi³osiernie umyka
i niebawem skoñczy siê
kolejny rok. Jeszcze nie
zd¹¿y³em zap³aciæ listopadowych rachunków,
a ju¿ handlowcy upominaj¹ siê o moje zdobyte w pocie czo³a pieni¹dze, przypominaj¹c,
¿e muszê zrujnowaæ siê
na prezenty. Przyjdzie
niebawem Miko³aj, który za moj¹ wyp³atê stanie siê autorytetem
w oczach mojego dziecka. Pod choink¹ te¿
nie mo¿e zabrakn¹æ prezentów dla wszystkich cz³onków rodziny (z teœciow¹ w³¹cznie).
W oknach s¹siadów uka¿¹ siê plastikowe drzewka ubrane w totalnie kiczowate
migaj¹ce lampki. Na ulice wylegn¹ tabuny
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“Œw. Miko³ajów” kompletnie dezorientuj¹c
moje dziecko, które nigdy nie zrozumie,
który w³aœciwie jest prawdziwy, dlaczego
jest ich tak du¿o i jakim cudem ten w³aœciwy Miko³aj pozwala innym na tak¹ haniebn¹ mistyfikacjê. Pani w telewizji bêdzie
jakaœ inna, bardziej sentymentalna, pe³na s³odkiej czu³oœci i dobroci,
jakby zaraz mia³a pojechaæ na misjê do Afryki.
Nawet s³owo “Bóg”
prezenterom czwartej
w³adzy bardziej g³adko
przejdzie przez usta i w
ogóle bêdzie super lux.
Tylko, nie wiedzieæ
czemu, ludzie zatêskni¹
za starymi, dobrymi czasami i znowu ustawi¹
siê w d³ugie kolejki do
kas w marketach. Kobiety zapoc¹ siê przy
piekarnikach, produkuj¹c liczne frykasy, a mê¿czyŸni ¿ar³ocznie
rzuc¹ siê na program telewizyjny, no bo to
przecie¿ czas œwi¹t - bêdzie siê dzia³o. Ale
poniewa¿ ma to byæ czas inny ni¿ zwykle,
nagle oka¿e siê, ¿e kurz, spokojnie zamieszkiwa³ najdalsze zakamarki naszych mieszkañ, nie ma ju¿ prawa spokojnie sobie
w nich le¿eæ. Nagle postanowimy, w zapale

19

punkty widzenia 4-2006.qxd

2006-12-19

17:21

Page 20

N A R O D Z E N I E PA Ñ S K I E 2 0 0 6
œwi¹tecznej przemiany, w trzy dni wysprz¹- do rana nam przejdzie i w nowej rodzinnej
taæ to, co nagromadzi³o siê przez dni kilka- koalicji, ponownie si¹dziemy do œwi¹tedziesi¹t, przewracaj¹c jako taki stan stabi- cznego sto³u. Przecie¿ rodzina to rodzina,
lizacji w naszych mieszkaniach. Specjaliœci a œwiêta, jakby nie patrzeæ, nale¿y spêdziæ
od dobroczynnoœci postaraj¹ siê abyœmy po Bo¿emu.
Do koœcio³a trochê daleko, a i w koœochoczo ulegli œwi¹tecznej fali mi³osierdzia
i dorzucili ze trzy grosze na jakiœ szczytny ciele zimno. Ale iœæ trzeba, bo mo¿e to nie
cel. Wszak œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ pomo¿e, ale i nie zaszkodzi. A nu¿ siê przytylko raz w roku. A szkoda, bo biedni s¹ da. Szkoda tylko, ¿e nabo¿eñstwo ksi¹dz
biedni codziennie i w gruncie rzeczy ma³o jakoœ zapowiada bez zrozumienia dla telewizyjnych rarytasów, zanas to obchodzi. No ale
tem, kto mo¿e, to sobie
œwiêta to œwiêta. Nie
Specjaliœci od dobroczynnoœci
nagra na video co pomo¿na pozostaæ obojêtpostaraj¹ siê abyœmy ochoczo
trzeba, a kto nie mo¿e
nym.
ulegli œwi¹tecznej fali
zostanie w domu. KsiêJakby ucisków fismi³osierdzia i dorzucili ze trzy
dza w telewizji pos³ucha
kalnych w naszym kraju
grosze na jakiœ szczytny cel.
i te¿ dobrze. W koñcu
by³o ma³o, na koszt naWszak Œwiêta Bo¿ego
szego skromnego domo- Narodzenia s¹ tylko raz w roku. jak telewizja siê fatyguje
w sam¹ Wigiliê dla nas
wego bud¿etu, zwal¹ siê
A szkoda, bo biedni s¹ biedni
pracowaæ, to nie wypada
dawno niewidziani goœcodziennie i w gruncie rzeczy
aby przed ekranem nikocie. Rodzina wszak to
ma³o nas to obchodzi. No ale
go nie by³o. Wiêc ktoœ
rodzina i na œwiêta spoŒwiêta to Œwiêta. Nie mo¿na
musi siê poœwiêciæ i zostkaæ siê nale¿y. Przecie¿
pozostaæ obojêtnym
taæ w domu. To siê rozunic tak nie cieszy jak
mie.
ogl¹danie wspania³ych
Niebawem œwiêta min¹, skoñczy siê
telewizyjnych produkcji w gronie rodziny
koszmar ci¹g³ego poœpiechu i harówki. Ju¿
(¿eby nie powiedzieæ przyjació³).
Nie po to wykosztowaliœmy siê na liczne nie bêdziemy musieli zachodziæ w g³owê,
potrawy i prezenty, aby gapiæ siê w ekran jak tu pogodziæ sprz¹tnie ca³orocznych
w starym sk³adzie. Na rozmowê nie bardzo zaleg³oœci z gotowaniem dla dwudziestu
bêdzie czas, ale i o czym tu rozmawiaæ. ludzi, choæ przyjdzie szeœciu. Bieganiem do
Czytamy te same gazety, co do koloru dy- koœcio³a i walk¹ o nieuronienie choæby s³owanu, stylu mebli i tak siê nie dogadamy, wa z ust ulubionego serialowego aktora.
wiêc bezpieczniej bêdzie po prostu pomil- Wreszcie nastanie normalny szary dzieñ.
czeæ przed o³tarzem kultury masowej i uro- Pójdziemy do pracy by w spokoju napiæ siê
niæ ³zê nad losem bohaterów Opowieœci herbaty w ciszy s³u¿bowego biurka.
Wigilijnej. Jak gospodarz nie posk¹pi trun- Spróbujemy jakoœ prze¿yæ styczeñ, z porków (znanych i staro¿ytnym), to pewnie siê tfelem spustoszonym przez œwi¹teczn¹ trapok³ócimy o premiera lub prezydenta, ale dycjê i podziêkujemy Bogu, ¿e œwiêta nie s¹
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czêœciej ni¿ to do zbawienia konieczne, bo przywi¹¿ siê mocno do kaloryfera. Odczui zdrowie i lata ju¿ nie te, a chrzeœcijaninem jesz objawy nostalgii za sklepami, których
przecie¿ byæ trzeba. Taka tradycja. Weso- nie odwiedzi³eœ. Spróbuj sobie powtarzaæ
w myœlach, ¿e przez ca³y rok, do nastêp³ych Œwi¹t.
Je¿eli powy¿szy schemat prze¿ywania nych œwi¹t, bêdziesz móg³ pozbyæ siê
Œwi¹t jest Tobie bliski to znaczy, ¿e jesteœ swoich pieniêdzy. Sklepy nie znikn¹, a i toofiar¹ nieznanej nauce, ale znanej ludzko- waru nie zabraknie.
Jeœli przetrwasz najgorszy czas walki
œci choroby: syndrom galopuj¹cej
wewnêtrznej z samym
gor¹czki œwi¹teczsob¹, opanujesz przemonej. Mo¿liwe powik³aJe¿eli powy¿szy schemat
¿n¹ chêæ dzia³ania, weŸ
nia to: nerwica, rozstrój
prze¿ywania Œwi¹t jest tobie
Bibliê, przeczytaj frag¿o³¹dka, ¿ylaki koñczyn
bliski to znaczy, ¿e jesteœ ofiar¹
ment o Bo¿ym Narodzedolnych, po¿ar w domu
nieznanej nauce, ale znanej
niu. Powtarzaj czytanie
oraz zanik przekonañ
ludzkoœci choroby: syndrom
tak d³ugo, a¿ bêdziesz
chrzeœcijañskich. Propogalopuj¹cej gor¹czki
gotowy powtórzyæ to, co
nowana kuracja odwyœwi¹tecznej.
czyta³eœ.
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do psalmów i ponownie
¿e Twoja niewyt³umawróæ do zadanego fragczalna nieobecnoœæ i niementu. Kuracjê nale¿y
uchwytnoœæ nie jest oznak¹ porwania przez ekstremistów ani rozpocz¹æ na tyle wczeœnie, aby po wstêpzaginiêciem w nieznanych okolicznoœciach. nym sukcesie wyjœæ z domu w dniu Wigilii.
Teraz rowerem przyjedŸ do koœcio³a (po
Przypomnij, ¿e wzywanie wszelkich
drodze
nie ulegniesz pokusie, bo roweru
s³u¿b mundurowych jest ca³kowicie nieuzasadnione i nara¿a podatnika na zbêdne nie mo¿esz zostawiæ pod sklepemkoszty. Nastêpnie zamknij drzwi od œrodka. ukradn¹).
Podziel siê z minimum jedn¹ osob¹ tym,
Telewizor wy³¹cz z kontaktu i ustaw ekraco
czyta³eœ i zastanów siê dlaczego tak
nem do œciany. Klawiaturê komputera
wrzuæ pod szafê, tam gdzie nie bêdziesz wielu innych ludzi przychodzi w to samo
móg³ dosiêgn¹æ bez pomocy trzech ros³ych miejsce w tym samym czasie, s³uchaæ tych
mê¿czyzn. Telefon stacjonarny wy³¹cz samych s³ów, które i tak wszyscy znaj¹.
z sieci, a komórkowy, po wy³¹czeniu, wrzuæ Kuracjê powtarzaj przez trzy dni. Efekty
do przewodu wentylacyjnego. Nastêpnie mog¹ byæ zadziwiaj¹ce.
nie odzywaj siê do siebie ani do nikogo
innego przez dwie godziny. Jeœli bêdziesz
targany potrzeb¹ sprz¹tania i gotowania,
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Rafa³ Æwikowski
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FELIETON IRENY M. BANET

DLACZEGO JEZUS
PRZYSZED£ NA ŒWIAT
ezus przyszed³ na œwiat w konkretnym
celu: aby poprzez swoje ¿ycie i œmieræ
zapewniæ ludziom zbawienie. A my po
co ¿yjemy? Z pewnoœci¹ nie tylko po to,
aby jeœæ, piæ, gromadziæ pieni¹dze i dobra
materialne. Chocia¿ niektórzy myœl¹, ¿e
w³aœnie po to, i gdy tylko coœ idzie nie tak
jak powinno, czuj¹ siê zawiedzeni i nieszczêœliwi.
Ci¹gle s³yszê skargi na brak pieniêdzy,
pracy, brak szczêœcia itp. A najczêœciej na
z³e zdrowie i z³e samopoczucie. Dlaczego
tak jest? Przecie¿ powinniœmy byæ szczêœliwi i radoœni, a tymczasem ci¹gle coœ nas
gnêbi i dokucza. A wiecie dlaczego?
Nic na œwiecie nie dzieje siê bez celu
i bez powodu. To dotyczy równie¿ naszych
¿yciowych trudnoœci. Ka¿dy z nas przyszed³
na œwiat aby siê doskonaliæ i rozwijaæ
duchowo. Ka¿dy ma wytyczon¹ jak¹œ
drogê prowadz¹c¹ do celu i jakieœ zadanie
do wykonania.
Mo¿emy powiedzieæ: Dobrze. Ka¿dy
ma zadanie, ale sk¹d mam wiedzieæ
jakie jest moje. Kto mi to powie?
Trudna sprawa. Nikt nie dosta³ swoich
zadañ na piœmie. Jest ich nieœwiadomy,
a co za tym idzie, zagubiony i b³¹dzi. Nasza
nadœwiadomoœæ, czyli bêd¹ca w ka¿dym
cz³owieku Iskra Bo¿a, doskonale wie, jakie
jest nasze zadanie na tej ziemi. Jednak nie
ma ona z nami bezpoœredniego kontaktu,

J
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a z uwagi na dan¹ nam woln¹ wolê, nie
mo¿e bezpoœrednio ingerowaæ w nasze
postêpowanie. Mo¿e jedynie ostrzegaæ, ¿e
coœ robimy nie tak, ¿e zboczyliœmy z naszej
drogi i nie wykonujemy prawid³owo naszego zadania.
Mo¿e to jednak zrobiæ tylko przez nasz¹
podœwiadomoœæ, któr¹ czêsto nazywamy
intuicj¹. Ona nam mówi, ¿e powinniœmy
coœ zrobiæ lub czegoœ nie powinniœmy. Ale
w tym momencie w³¹cza siê nasza œwiadomoœæ, rozum umys³ lub jak chcecie to
nazwaæ. I ta œwiadomoœæ, jeœli jest to jej
niewygodne, odwodzi nas od chêci
pos³uchania intuicji. Mówi, ¿e takie
postêpowanie jest g³upie, niezgodne ze
zdrowym rozs¹dkiem, bez sensu... I tak
d³ugo przytacza nam przeró¿ne logiczne
argumenty, ¿e w koñcu zag³usza ten
cichutki g³os naszej podœwiadomoœci. No
i robimy to, czego nie powinniœmy, myœl¹c,
¿e tak nale¿y, ¿e to jest s³uszne i rezygnujemy z tego, co jest faktycznie s³uszne, co
mówi nam Bóg przez nasz¹ intuicjê
(podœwiadomoœæ).
Co wiêc teraz mo¿e zrobiæ ta nasza
biedna podœwiadomoœæ? Mo¿e tylko
ostrzegaæ, mówiæ, ¿e b³¹dzimy. A robi to
w sposób dla nas nieprzyjemny - za
pomoc¹ jakiejœ mniejszej lub wiêkszej
dolegliwoœci. A jeœli to nie pomaga - nawet
w postaci ciê¿kiej choroby.
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Musimy wiêc sobie uœwiadomiæ, ¿e
ka¿da ma³a czy du¿a choroba lub nieprzyjemnoœæ s¹ spowodowane z³ym wykonaniem ¿yciowego zadania. Potem
mówimy: Chodzê do lekarzy, biorê
leki, ale do zdrowia jest ci¹gle daleko. Jak z czegoœ trochê siê podleczê, to w krótkim czasie pojawia
siê nowa choroba. Dlaczego?
Ju¿ wiesz dlaczego - bo Ÿle wykonujesz
swój ¿yciowy cel, bo nie s³uchasz, co mówi
do ciebie Bóg za poœrednictwem twojej
intuicji, a dajesz siê og³upiaæ swojemu
wygodnickiemu umys³owi. Nie pozbywasz
siê swoich wad, nie rozwijasz dobrych cech
charakteru.
Choruje twoja w¹troba? Dlaczego? Bo
du¿o siê z³oœcisz, masz w sobie zbyt du¿o
agresji. Masz s³aby wzrok? Zastanów siê
czego nie chcesz widzieæ wokó³ siebie.
Mo¿e ludzkiego cierpienia, mo¿e biedy,

a mo¿e smutku twoich bliskich? Psuje ci siê
s³uch? Czego nie us³yszysz? Mo¿e wo³ania
dziecka o mi³oœæ? Masz nadciœnienie?
Mo¿e za du¿o chcesz naraz zrobiæ lub za
du¿o osi¹gn¹æ? Masz niskie ciœnienie? Nic
ci siê nie chce, do niczego tak naprawdê
nie d¹¿ysz.
Ka¿dy ból, ka¿da niedyspozycja i ka¿da
nieprzyjemnoœæ coœ mówi, ostrzega i szybko mija, gdy zawrócisz z b³êdnej drogi.
Ale gdy dalej ni¹ idziesz - pojawia siê
nastêpne ostrze¿enie, bardziej bolesne.
Faktem jest, ¿e te ostrze¿enia s¹ trudno
rozpoznawalne, ale by ich unikn¹æ wystarczy konstruktywnie rozwijaæ swoje dobre
cechy charakteru i likwidowaæ z³e. A ka¿dy
z nas ma i jedne i drugie. I doskonale wie,
¿e je ma.
Sprawa rozwoju nie jest ³atwa, ale trzeba próbowaæ. Na pewno siê op³aci.
Irena M. Banet

ALICJA GAWE³

CICHA NOC,
ŒWIÊTA NOC...
ydaje siê, a mo¿e jest to pewne, ¿e chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie, w jakim by
siê jêzyku nie porozumiewali, znaj¹ i œpiewaj¹ tê pieœñ. Niezale¿nie od tego, jakie
maj¹ swoje w³asne piêkne "narodowe" kolêdy, ta kolêda jest uniwersalna,
miêdzynarodowa, œpiewana czêsto i z upodobaniem.
Cicha noc, œwiêta noc...
Stille Nacht, heilige Nacht...
Silent night, holy night...
Co w niej tkwi? Czy to s³owa, czy te¿ ta prosta melodia? A mo¿e jest to g³ównie prostota i serdeczna wiara i mi³oœæ do Tego, który w³aœnie przyszed³ na œwiat?

W

S³owo Parafialne
4/2006

23

punkty widzenia 4-2006.qxd

2006-12-19

17:21

Page 24

N A R O D Z E N I E PA Ñ S K I E 2 0 0 6
I tekst i melodia, przepojone tym uczuciem sprawiaj¹, ¿e pieœñ ta jest rozpoznawalna
na ca³ym œwiecie. By powsta³a, trzeba by³o jednak takiego zbiegu okolicznoœci, jaki od
czasu do czasu zaskakuje ludzkoœæ. Mo¿e to jednak wcale nie by³ zbieg okolicznoœci,
a raczej tzw. Iskra Bo¿a, sprawiaj¹ca, ¿e powstaj¹ rzeczy niezwyk³e. Bo niezwyk³e jest
to, co przepaja cz³owieka szczêœciem, mi³oœci¹, spokojem. Jest pewne, ¿e inspiracj¹ do
powstania tej pieœni - Kirchenlied - jak j¹ nazwali autorzy, by³a w³aœnie g³êboka wiara
i mi³oœæ do Dzieci¹tka, którego narodziny chcieli uczciæ.
Obaj ubodzy, zapracowani i utrudzeni: Koadjutor, czyli pomocnik duchownego,
Joseph Mohr - autor tekstu oraz Franz Xaver Gruber, nauczyciel i organista - kompozytor. Rok 1818, to data powstania pieœni. Miejsce - to biedne, ma³e Armsdorf i koœció³ St. Nicola w Laufen w Austrii. Jak w tragedii greckiej - jednoœæ czasu, miejsca i akcji.
Ale tym razem to nie tragedia, tylko radoœæ tworzenia. Dwaj zapaleñcy pisz¹ i komponuj¹,
tworz¹ najwspanialsz¹ kolêdê œwiata. Co wiemy o nich jeszcze? Prawie nic. Lata urodzin
i œmierci kompozytora - 1787-1863. Nakrêcono te¿ film o autorach, w którym Josepha
Mohra zagra³ znany aktor austriacki - Tobias Moretti.
W tym czasie ich dzie³o przekroczy³o ju¿ dawno granice kontynentów. Jednoczy³o ono
nawet biednych ¿o³nierzy pêdzonych na œmieræ w niepotrzebnych wojnach przez swoich
dyktatorów czy genera³ów. Tkwili w okopach i œpiewali z obu stron frontu. Tak œwiêtowali
krótkie chwile spokoju. Myœleli o swych domach, rodzinach, s³ysz¹c swych przeciwników.
W czasie œpiewania nie strzelaj¹ do siebie, nie zabijaj¹ siê. Ma³a pieœñ rozbija ramy wielkiej
tragedii. Œpiewaj¹ tê pieœñ i dzieci. Znane chóry ch³opiêce Wiednia i Drezna chwal¹ Pana
w czasie Adwentu, Wigilii i ca³ych œwi¹t. To duchowy wymiar tej kolêdy.
A co materialnie pozosta³o? Rêkopis kompozytora Franza Xavera Grubera
z okresu ok. 1855r., przechowywany dziœ w salzburskim muzeum. Trudny do odczytania,
bo pisany gotykiem. Na szczêœcie tu i ówdzie znajdzie siê jeszcze ktoœ, kto go potrafi
odczytaæ. Ale czy to gotyk czy pismo ³aciñskie - chwali Pana i chwa³a za to obu autorom.
Cicha noc, œwiêta noc...
Stille Nacht, heilige Nacht...
Silent night, holy night...
Alicja Gawe³

Fragment oryginalnego rêkopisu kolêdy, dziœ przechowywany w muzeum w Salzburgu
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WOJNA I PRAWO
NA KARTACH BIBLII
siêgi biblijne, które analizujemy je umiejêtnoœci bojowe. Król Dawid ,
w cyklu artyku³ów: ¯ycie codzien- nastêpca Saula, wyposa¿y³ armiê w ryne na kartach Biblii, dostarczaj¹ dwany na wzór wojsk filistyñskich oraz donam równie¿ ciekawych informacji doty- ceni³ korzystanie z wojsk najemnych. Tê
cz¹cych organizacji wojskowoœci w Izraelu formacjê wojskow¹ udoskonali³ Salooraz funkcjonowania narodu w ramach mon. Za³oga rydwanu pos³ugiwa³a siê ³utworzonego systemu prawnego. Te dwie kiem i w³óczni¹ stanowi¹c prawdziw¹ si³ê
dziedziny ¿ycia wymaga³y ustaleñ doty- pancern¹ tamtych czasów. Salomon zadcz¹cych wszystkich cz³onków spo³ecznoœci, ba³ równie¿ o organizacjê zaplecza. Wojsko
która musia³a funkcjonowaæ w nie zawsze posiada³o sta³ych pracowników zajmubezpiecznym otoczeniu politycznym.
j¹cych siê uje¿d¿aniem koni, stajniami oraz
Pierwotnie wszyscy
fura¿em. Król Salomon
Izraelici byli zobowi¹zani Dla Izraela wojna mia³a równie¿ nakaza³ budowê koszar
do noszenia broni. Ro- wymiar sakralny. Mimo to czasa - wojskowych, stajni, stami prowadzono j¹ w sposób
dziny stanowi¹ce natu³ych garnizonów. Za czaniezmirnie okrutny.
ralny “oddzia³” wojskosów tego œwietnego krówy ³¹czy³y siê w wiêksze
W Joz. 6, 17 czytamy, ¿e w cza - la-organizatora wybudojednostki organizacyjne
sie podboju Kanaanu, po zdoby - wano sieæ szeœciu garni(ok. 50 ludzi). Te z kolei
zonów (plus Jerozolima)
ciu Jerycha, nakazano zabiæ
tworzy³y plemiona-batatzw. miast rydwanów
wszystkich poza niewolnic¹
liony po ok. 1000 osób.
(1 Krl. 10,26). By³ to zesRahab i jej rodzin¹ dlatego, ¿e
Szkolenie by³o doœæ prypó³ budowli dla ludzi
ukry³a u siebie zwiad izraelski.
mitywne ale wystarczaj¹oraz koni.
ce na potrzeby wêdroZ badañ archeolownego ludu. Pospolite ruszenie na czas gicznych wynika, ¿e Salomon posiada³ ok.
wojny funkcjonowa³o do czasów króla Sa- 1400 rydwanów, 12000 woŸniców plus
ula. Saul dostrzega³ koniecznoœæ zmian wojsko piesze. Taka si³a militarna mia³a
zdaj¹c sobie sprawê, ¿e tego rodzaju for- przede wszystkim odegraæ rolê odstramacje nie mog¹ skutecznie opieraæ siê szenia wrogów i zniechêcenia ich do ewendobrze zorganizowanym wrogom. Król tualnych akcji wojskowych przeciwko
powo³a³ sta³¹ armiê sk³adaj¹c¹ siê z zawo- Izraelowi. Dla Izraela wojna mia³a równie¿
dowych ¿o³nierzy, stale podnosz¹cych swo- wymiar sakralny. Mimo to czasami prowa-
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dzono j¹ w sposób niezmiernie okrutny. mo¿e funkcjonowaæ w sposób skuteczny
W Joz. 6, 17 czytamy, ¿e w czasie podboju jeœli nie wypracuje struktur praw porz¹dKanaanu, po zdobyciu Jerycha, nakazano kuj¹cych ¿ycie spo³ecznoœci. System
zabiæ wszystkich poza niewolnic¹ Rahab prawny w Izraelu funkcjonowa³ w oparciu
i jej rodzin¹ dlatego, ¿e ukry³a u siebie o Starszyznê. To cia³o stanowili przywódcy
rodzin i rodów. Pe³nili funkcje sêdziów
zwiad izraelski.
W Izraelu znano takie formy dzia³añ w kwestiach spornych i przestêpstwach.
wojskowych jak zwiad, szpiegostwo, Sêdziowie nie zawsze niestety byli bezpozyskiwanie kolaborantów. Taktyka i od- stronni o czym przypomina nam Am. 5,12.
waga sprawia³y, ¿e mo¿na by³o pokonaæ Prorok Amos wskazywa³, ¿e nale¿y s³uwrogów znacznie silniejszych. Tak np. sta³o chaæ obu stron zanim wyda siê wyrok.
siê gdy Gedeon z grup¹ 300 ludzi Strony sporu mia³y prawo powo³ywaæ
zaatakowa³ obóz Midianitów z zasko- œwiadków (nale¿a³o przedstawiæ co najmniej dwóch œwiadków),
czenia, podpalaj¹c nasêdziowie powinni sprzymioty (Sdz. 7,15). PodoW Izraelu znano takie formy
jaæ oskar¿onemu. Je¿eli
bnie Jonatan jedynie
dzia³añ wojskowych jak zwiad,
wydano wyrok skazuj¹cy
w towarzystwie swojego
szpiegostwo, pozyskiwanie
na œmieræ przez ukamiegiermka zaatakowa³ pokolaborantów. Taktyka i odwaga
nowanie, œwiadek wyssterunek Filistynów (1 Sm
sprawia³y, ¿e mo¿na by³o
têpuj¹cy przed sêdziami
14,15). Uciekano siê rópokonaæ wrogów znacznie
mia³ obowi¹zek rzuciæ
wnie¿ do metod wojny
silniejszych.
kamieñ jako pierwszy.
psychologicznej. Na przyJe¿eli œwiadkowi udowok³ad Asyryjczycy stosodniono krzywoprzysiêstwo, otrzymywa³
wali wrog¹ propagandê wobec Izraela.
Herod Wielki zaczyna³ swoj¹ polity- tak¹ sama karê jaka mia³a dosiêgn¹æ oskaczn¹ karierê jako urzêdnik Hirkana II, r¿onego.
W tym systemie prawa równie¿ zdarza³y
króla Judei (wasala Rzymu). Kiedy armia
Partów obali³a Hirkana II, na tron Judei siê nadu¿ycia. W 1 Krl. czytamy, ¿e Nabot
wst¹pi³ Antygonas. Interwencja wojsk mia³ piêkn¹ winnicê. Król Achab zaprarzymskich zakoñczy³a siê osadzeniem na gn¹³ j¹ kupiæ. Poniewa¿ Nabot nie chcia³
tronie pos³usznego rzymskim najeŸdŸcom jej sprzedaæ, król postanowi³ u¿yæ podHeroda w roku 37 p.n.e. Herod, tym stêpu. Za namow¹ swojej ¿ony Izebel,
razem jako król, buduje nowe fortyfikacje król oskar¿y³ Nabota o bluŸnierstwo Bogu
m.in. s³ynn¹ w póŸniejszym czasie twierdzê i królowi. Nabota wezwano przed Radê
Masada, umacnia stare obwarowania, Starszych, przedstawiono dwóch fa³szyodnawia te¿ cytadelê œwi¹tynn¹ w Jero- wych œwiadków i skazano na œmieræ przez
zolimie. Nadaje jej imiê Antonia na czeœæ ukamienowanie.
W Ksiêdze Kronik czytamy, ¿e (ok. IX
cesarza Marka Antoniusza . Jednak
nawet najlepiej uzbrojone pañstwo nie wieku p.n.e.) król Judy Jozafat wprowa-
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dzi³ system s¹downiczy w du¿ych miastach cudzo³óstwo, kazirodztwo, homoseksuaz urzêdem przewodnicz¹cego s¹du. Nato- lizm, sodomiê. Najczêœciej w zwi¹zku
miast w Jerozolimie funkcjonowa³ s¹d z wyrokiem œmierci stosowano wspomiapelacyjny z³o¿ony ze œwieckich i duchow- nan¹ ju¿ formê egzekucji przez ukamienonych, do którego mo¿na by³o odwo³ywaæ wanie. Wyrok wykonywa³ t³um albo
siê. Przewodnicz¹cym s¹du apelacyjnego skazanego wrzucano do trzy metrowej
by³ najwy¿szy kap³an lub ksi¹¿ê z pokolenia g³êbokoœci rowu i g³ówny œwiadek oskar¿enia rzuca³ du¿y g³az na klatkê piersiow¹
Judy.
W czasach okupacji rzymskiej naj- skazanego.
Stosowano równie¿ karê spalenia
wy¿szym s¹dem by³ Wielki Sanhedryn choæ
szczególnie dla tych,
nie wiemy dziœ jaki naktórzy pope³nili cudzoprawdê by³ zakres komNajczêœciej w zwi¹zku z wyro³óstwo z matk¹ w³asnej
petencji tego gremium.
kiem œmierci stosowano formê
Tolerowano równie¿ fun- egzekucji przez ukamienowanie. ¿ony lub z córk¹ kap³ana. Znano równie¿ egzekcjonowanie zwyczaju
Wyrok wykonywa³ t³um albo
kucjê w formie œciêcia,
zwanego zemst¹ krwi.
skazanego wrzucano do trzy
powieszenia, powieszeŒmieræ cz³onka rodziny
metrowej g³êbokoœci rowu
nia na krzy¿u.
dawa³a prawo krewnym
i g³ówny œwiadek oskar¿enia
Drobniejsze przestêdo zabicia winowajcy
rzuca³ du¿y g³az na klatkê pier pstwa karano wed³ug
w jakichkolwiek okolisiow¹ skazanego.
osobnych zasad. I tak
cznoœciach, bez wnikaS
t
o
s
o
w
a
n
o
r
ó
w
n
i
e
¿
k
a
r
ê
s
p
a
l
e
np. za kradzie¿ nale¿a³o
nia, jak i dlaczego dosz³o
nia szczególnie dla tych, którzy
zwróciæ kwotê dwa do
do zabójstwa. W Izraelu
p
o
p
e
³
n
i
l
i
c
u
d
z
o
³
ó
s
t
w
o
z
m
a
t
k
¹
piêciu razy wiêksz¹. Jeœli
funkcjonowa³o te¿ prawo
w³asnej ¿ony lub z córk¹
z³odziej nie móg³ oddaæ
tzw. miast ucieczki. Za
k
a
p
³
a
n
a
.
tego, co ukrad³ by³
Jozuego by³o ich szeœæ:
sprzedawany w niewolê.
Golan, Ramot Giled,
Stosowano równie¿ ch³ostê biczem do
Bezer, Kadesz, Sychem, Hebron oraz
40
uderzeñ. Generalnie obowi¹zywa³a
Jerozolima. Oskar¿ony po dotarciu do jednego z tych miast zyskiwa³ prawo do pro- zasada oko za oko, z¹b za z¹b...
System prawny, jakkolwiek z naszego
cesu i by³ chroniony prawem, a¿ do wydapunktu widzenia surowy, by³ niezbêdnym
nia wyroku przez s¹d.
W Izraelu kar¹ œmierci karano najczêœ- elementem zarz¹dzania tak du¿¹ wspólciej takie przestêpstwa jak: bluŸnierstwo not¹ jak¹ stanowi naród. Przetrwanie
przeciw Bogu, brak szacunku dla szabatu, i rozwój wymaga³ kodyfikacji zasad wspó³ba³wochwalstwo, morderstwo z premedy- ¿ycia i ochronê przed destrukcyjn¹ anatacj¹, zaniedbanie, którego skutkiem by³a rchi¹.
œmieræ, porwanie do niewoli, naruszanie
Rafa³ Æwikowski
ofiar dla Boga, wystêpki przeciw rodzicom,
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MA³GORZATA BRUDER

O HENRYKU
TOMASZEWSKIM
CZYLI JAK TO Z TAKICH M³ODZIEÑCZYCH
MARZEÑ WYRASTAJ¹ CZASEM ROZMAITE
NIEPRZEWIDZIANE RZECZY...

nia 4 listopada 2006 r. minê³o 50 lat
od dnia pierwszej premiery Wroc³awskiego Teatru Pantomimy. Przez
45 lat by³ to unikatowy w skali œwiatowej,
autorski teatr Henryka Tomaszewskiego, jednego z najwa¿niejszych artystów
XX-wiecznego teatru.
Henryk Tomaszewski by³ tancerzem, mimem, choreografem, re¿yserem,
inscenizatorem, pedagogiem, twórc¹
i dyrektorem teatru. Urodzi³ siê 20 listopada 1919 r. w Poznaniu, w polsko-niemieckiej rodzinie nauczyciela historii. Powojenna zawierucha sprowadzi³a go do Krakowa, miasta, które tu¿ po wojnie sta³o siê
centrum polskiego ¿ycia baletowego. To tu
w 1945 r. zapisa³ siê do Studia Dramatycznego Iwo Galla i uczy³ siê tañca na
prywatnych lekcjach. W Iwo Gallu ,
re¿yserze, malarzu, teoretyku teatru i
œwietnym nauczycielu Tomaszewski
znalaz³ najlepszego mistrza, który trafnie
oceni³ Jego umiejêtnoœci. Gall uczy³, ¿e
aktorzy to ludzie posiadaj¹cy szczery
i m³ody entuzjazm dla pracy, tak jak
i wielkie przywi¹zanie do wszystkiego, co
jest sztuk¹, lecz nie do jej regu³ i form ju¿
gotowych.

D

28

Naukom tym Henryk Tomaszewski
pozosta³ wierny w ca³ym swoim zawodowym ¿yciu. Edukacjê baletow¹ kontynuowa³ w Baletach Polskich Feliksa
Parnella. W 1949 r. zaanga¿owa³ siê do
baletu Opery Wroc³awskiej. Szybko doceniono jego predyspozycje. Tadeusz Szeligowski napisa³ dla niego balet Paw
i dziewczyna. Przygotowuj¹c siê do roli
Pawia Tomaszewski spêdzi³ dwa tygodnie w ZOO przed klatk¹ z pawiami, obserwuj¹c sposób poruszania siê ptaka i drgania pawiego ogona. Rola ta by³a jego
ogromnym sukcesem. Do 1959 r. zatañczy³
11 ról. Kreacjami okrzykniêto wspomnianego Pawia, Li Szan Fu (Czerwony
mak R. Gliera ), Diab³a (Pan Twardowski L. Ró¿yckiego). W recenzjach
podkreœlano œwietny psychologiczny
rysunek postaci i nowatorstwo œrodków
technicznych.
Jednak... Wszystko to nosi³o, jako ¿e by³
to balet klasyczny, charakter bardzo akademicki. Odczuwa³em potrzebê szerszej
wypowiedzi. Tamten balet, uprawiany
wówczas na scenach operowych, by³ tak
schematyczny i banalny. Musia³em tañczyæ
ró¿nych "prinzów" itd., a chcia³em czegoœ
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Od lata 1955 r. spotykali siê w ró¿nych
innego, dusi³em siê. Chcia³em budowaæ
teatr, który porusza dzisiejszego widza, jest salach, a przy ³adnej pogodzie na Stadionie
dla niego wspó³czesny, przesta³y mi wystar- Olimpijskim. Nikt wtedy nie przypuszcza³,
czaæ stare baletowe baœnie. Opêta³a mnie ¿e daj¹ pocz¹tek teatrowi, który bêdzie
myœl stworzenia ca³kiem nowej dziedziny znany w najdalszych krañcach œwiata, a co
sztuki, która ³¹czy³aby elementy baletu, wiêcej, ¿e daj¹ pocz¹tek istnieniu nowej
pantomimy, teatru, która dawa³aby pole do formy teatralnej, w której mistrz twórczo
rozwinie kanony
eksperymentowaeuropejskiej oraz
nia.
Pantomima
wschodniej pantojest moim ¿yciem.
mimy, tworz¹c od(H. Tomaszewski)
rêbn¹ postaæ widoW maju 1955 r.
wiska scenicznego na Miêdzynarodojedyny w swoim
wym
Festiwalu
M³odzie¿y i StuTEATR
rodzaju
dentów w WarszaPANTOMIMY.
wie otrzyma³ sreW dniu 4 listobrny medal za
pada 1956 roku na
etiudê mimiczn¹
scenie przy ul. ZaWirtuoz. Byæ mopolskiej odby³a siê
¿e w³aœnie ta napremiera I Progragroda przekona³a
mu. Ju¿ w nim mogo do ca³kowitego
¿na by³o znaleŸæ
poœwiêcenia siê tej,
cechy charakterytak
egzotycznej
styczne dla teatru
w ówczesnej PolHenryka Tomasce, dziedzinie teszewskiego:
Nagrobek Henryka Tomaszewskiego przy ewangelickim
atru.
zespo³owoœæ,
znakoœciele Wang w Karpaczu
Po³owa lat 50cz¹ca rola oprawy
tych to we Wroc³awiu czas intensywnego plastycznej i muzycznej, kanwa literacka,
¿ycia artystycznego, bujnego rozwoju kul- wielokierunkowe poszukiwania formalne.
tury studenckiej i interesuj¹cych osi¹gniêæ Nie by³y to typowe cechy pantomimy.
instytucji kulturalnych. W atmosferze przy- Tradycja europejska to samotny mim na
chylnej poszukiwaniom i nowatorskiej pustej scenie w krótkiej etiudzie. Jej wspó³twórczoœci nietrudno by³o znaleŸæ Henry- czesnym ucieleœnieniem by³ Bip Marcela
kowi Tomaszewskiemu grupê osób Marceau. Poszukiwania Henryka Tochêtnych do wspó³pracy. Byli wœród nich maszewskiego zmierza³y w zupe³nie
tancerze, plastycy, aktorzy, sportowcy, stu- innym kierunku. Od pocz¹tku mia³ to byæ
denci.
TEATR . Sprzyja³y temu wroc³awskie
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w³adze. 1 stycznia 1958 roku Prezydium
Rady Narodowej miasta Wroc³awia przekszta³ci³o studio w teatr zawodowy
i, sankcjonuj¹c jego autorski charakter,
zapisa³o w statucie artystyczne kierownictwo Henrykowi Tomaszewskiemu.
Pierwsze lata istnienia teatru i pierwsze
programy to czas intensywnych poszukiwañ i eksperymentów artystyczno-technicznych: teatr wschodni, tradycyjna pantomima francuska, teatr ludowy, commedia dell`arte, prymitywizm, œredniowieczne
misteria i niemy film. Tomaszewski penetrowa³ rozleg³e obszary kultury i estetyki,
szukaj¹c inspiracji w mitach, literaturze,
plastyce, muzyce, psychologii. Jego poszukiwania skupia³y siê na zjawisku ruchu,
Ÿród³ach i formach teatru.
Do 1962 r. wystêpowa³ na scenie. Jego
interpretacje Akakiusza w P³aszczu, tytu³owego Woyzecka , czy Figurka
Œmierci ze Strzelnicy wpisa³y siê na
trwa³e do historii teatru.
W centrum swojej wizji artystycznej,
któr¹ nazwa³ teatrem kulistym postawi³ cz³owieka i twórcze mo¿liwoœci ruchu.
Mottem pierwszych programów by³
cytat z Antygony Sofoklesa: Wiele jest
rzeczy godnych uwielbienia, ale nic nie zas³uguje na uwielbienie wiêksze ni¿ cz³owiek. Henryk Tomaszewski zaœ podkreœla³: Cz³owiek jest najpiêkniejsz¹ istot¹
z ca³ego stworzenia, jest odzwierciedleniem kosmosu. Cz³owiek w ruchu manifestuje siê w swej najczystszej postaci. Jego
¿ycie wewnêtrzne, duchowe i ruch stanowi¹ o jego pe³ni. Ruch jest afirmacj¹ ¿ycia.
Znacz¹c¹ rolê w swoich spektaklach
powierza³ oprawie plastycznej i muzyce.

30

Od pocz¹tku wspó³pracowa³ z najwybitniejszymi polskimi scenografami, m.in:
J. Przeradzka, Z. de Ines, K. Wiœniak,
F. Starowieyski, A. Majewski, W.
Wigura). Zaowocowa³o to stworzeniem
swoistego stylu projektowania scenografii
dla widowisk pantomimicznych ³¹cz¹cego
walory scenografii baletowej i teatrów dramatycznych.
Jako pierwszy w Polsce rozpocz¹³
kszta³cenie mimów, którzy po ukoñczeniu
studium przy Wroc³awskim Teatrze Pantomimy uzyskiwali status profesjonalnego
aktora-mima.
Henryk Tomaszewski by³ mistrzem,
w takim rozumieniu, w jakim byli w teatrze
polskim: Osterwa, Schiller, Gall,
Kantor, Grotowski. Mistrzem, który
kszta³ci³ swych uczniów, ³¹czy³ intelektualne poszukiwania z perfekcyjn¹ sprawnoœci¹ cia³a, który odkrywa³ nowe artystyczne
przestrzenie i poszerza³ nasze dotychczasowe pojmowanie teatru. Stworzy³ polsk¹
szko³ê pantomimy, wypracowa³ metodê
kszta³cenia mimów nie buduj¹c ¿adnych
teorii i nie pisz¹c podrêczników.
W swoich inscenizacjach Tomaszewski poszukiwa³ odpowiedzi na podstawowe egzystencjalne pytania: kim jest
cz³owiek - ile ma z marionetki, a ile z Boga?
Jaki jest cel i powód naszej ziemskiej
podró¿y - walka, d¹¿enie do szczêœcia,
szukanie granic wolnoœci? Czym jest
mi³oœæ, piêkno, czym brzydota, œmieræ?
Szukaj¹c odpowiedzi - niczym Wielki
Czarodziej stwarza³ œwiaty pe³ne muzyki,
kolorów, œwiat³a, ludzi i bajkowych stworów poruszaj¹cych siê w œwiecie mitów,
wielkiej literatury i bajek. Tomaszewski
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przygotowa³ w swoim teatrze 24 Programy.
Od X - Odejœcia Fausta by³y to pe³nospektaklowe widowiska o jednolitej strukturze dramatycznej.
Stworzony przez niego teatr pozosta³
unikatowym i oryginalnym na œwiatowej
mapie teatralnej. Ten fenomen artystyczny
- powo³any do ¿ycia wyobraŸni¹ i talentem
jednego twórcy - przez tyle lat pozostawa³
¿ywy i inspiruj¹cy zarówno intelektualnie
i artystycznie, ewoluowa³, poszukiwa³,
odkrywa³ nowe tematy i przestrzenie.
Wroc³awski Teatr Pantomimy wystêpowa³ ze swoimi spektaklami na ca³ym
œwiecie, podró¿owa³ od Hiszpanii po
Japoniê, od krajów skandynawskich po
Australiê, Meksyk i Wenezuelê. Uniwersalnoœæ jêzyka pantomimy i treœci przedstawieñ zapewnia³a czytelny odbiór widzom
niezale¿nie od kultury, mentalnoœci czy
wykszta³cenia. Wroc³awska Pantomima i jej
mistrz byli laureatami wielu odznaczeñ
oraz nagród.
Henryk Tomaszewski ceni³ sobie
z³oty medal Swedish Dance Association , który otrzyma³ w Sztokholmie
w 1963 roku i Z³ot¹ Gwiazdê (Etoile
pour recherche corporelle) zdobyt¹ na VIII
Miêdzynarodowym Festiwalu Tañca w Pary¿u w listopadzie 1970 roku.
Po œmierci Henryka Tomaszewskiego na
biurku w Karpaczu pozosta³y Jego notatki,
album ze zdjêciami Grety Garbo, prasowe wycinki i dwie ksi¹¿ki: dramat F.
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Garcii Lorci Kiedy minie piêæ lat
i powieœæ Vicki Baum Ludzie w hotelu. Mia³y byæ kanw¹ kolejnego, 25. programu Wroc³awskiego Teatru Pantomimy...
Na grobie Henryka Tomaszewskiego, na
maleñkim zabytkowym cmentarzu otaczaj¹cym œwi¹tyniê Wang, stoi drewniana
p³askorzeŸba wykonana przez Ryszarda
Zaj¹ca. Tañcz¹ na niej stworzenia przypominaj¹ce trochê wangowskie smoki, a trochê koniki wymyœlone przez Kazimierza
Wiœniaka do jednego z programów WTP.
Nad nimi, na ramionach krzy¿a wyryto
napis: Henryk Tomaszewski twórca
Teatru Pantomimy 20. 11. 1919 - 23.
09. 2001
Dziœ teatrowi szefuje Aleksander
Sobiszewski, jeden z najciekawszych
i najzdolniejszych uczniów i mimów Tomaszewskiego. Stan¹³ przed niezwykle
trudnym zadaniem stworzenia w³asnej
estetyki w oparciu o ogromny baga¿
artystyczno-techniczny pozostawiony przez
mistrza. Szuka jej tropi¹c zarówno uniwersalne, rudymentarne prawdy ¿ycia jak
i œledz¹c meandry naszej psychiki i duchowoœci. Próbuje zajrzeæ w rejony, które
Tomaszewskiego nie zajmowa³y. Tworzy swój teatr bli¿ej ziemi i instynktów ni¿
mitów i wysokiej kultury, bli¿sza jest mu
groteska ni¿ afirmacja.
Ma³gorzata Bruder
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