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atmosfery gazów cieplarnianych. Ale 
zdaniem przywoływanego tu często
malarza ikon: „Złudzeniem jest, że 
można ten świat jakoś lepiej urządzić. 
Bo gdyby nawet była ku temu najlep-
sza wola polityków i działaczy, to wa-
runki biologiczne przeżycia gatunku 
homo sapiens są żadne. Zbliżamy się 
do końca historii”. Mimo to zastana-
wiał się przy tym, „w jaki sposób pięk-
no może zaistnieć w uniwersalnym
środowisku zła”, „w jaki sposób świa-
domość ludzka przetwarza elementy 
zła na dobro i piękno. Możliwe, iż 
sprawa jest prosta, gdyż jest to proces 
zakodowany w archaicznych struktu-
rach genetycznych człowieka i służy 
ewolucji gatunku, zaś celem jego jest 
ochrona gatunku przed aktem zbioro-
wego samobójstwa.”
  Miejscem spokoju pozostaje dla 
mnie oddalony o krok Trout Lake –
ludzie, psy i ptaki, wszystko zielenie-
je, kwitnie. Ale spokój – takie mam 
uczucie – nie jest twórczo inspirujący. 
Inspirująca jest rzeczywistość pokracz-
na. Przy walk in clinic na skrzyżowa-
niu Commercial i Broadway stoją „u-
brani” w sandwich board antyabor-
cjoniści, na których mało kto zwraca 
uwagę; ludzie starzy, podłej urody,
wymięci. Oni aktywizują moje myśli. 
Pochylona kobieta z pomaraszczoną 
twarzą ma na sobie hasło „Życie, cóż 
za cudowny dar”. Za każdym razem, 
kiedy ją widzę, kusi mnie, żeby do niej 
podejść i zapytać, czy naprawdę w to
wierzy. Przypuszczam jednak, że nie 
rozumiałaby mojego pytania, nie wie-
działaby, o co mi chodzi, i w rezulta-
cie wysłuchałbym jakieś banalne zda-
nia o aborcji jako złu, a mi nie o abor-
cję chodziłoby przecież, tylko o nich 
– o nich, którzy organizują sobie te 
imprezy pod kliniką, bo nic innego 
nie mają do roboty, żadnych zainte-
resowań ani dążeń w życiu nie mają, i 
pewnie tak naprawdę nigdy nie mieli. 
Przez to ta ich obecność tutaj, która da-
je im poczucie misji, zbliża się w isto-
cie do stwierdzenia, że zło smutku ży- 
cia chce przezwyciężyć zło ingerencji 
w proces narodzin, i przez to tę anty- 
aborcyjną manifestację unieważnia.
  Przypominają mi obrońców krzyża, 
których widziałem w Warszawie kilka 
lat temu. Polonijny działacz z USA, 
postać o znanym w polskim środowi-
sku kulturalnym nazwisku, powiedział 
na którymś tam z kolei, odbywającym 
się w Polsce zjeździe Polonii świata, 
że piękna jest katolicka wiara Polaków 
w Ameryce, która jest gorliwa, prosta, 
ludowa, oparta na rytuale, czyli, jak 
z tego wynika, bezrefleksyjna. Ja nie 
nadawałbym takiej wierze wartości 
pozytywnej, może jestem nawet taką 
wiarą przestraszony – w jakimś sensie 
bałem się tłumu przed Pałacem Pre-
zydenckim w Warszawie, jakoby ma-
nifestującego swoją wierność Bogu. 
Myślę, że ograniczona zdolność re-
fleksji jest prostą drogą do zła.
  Nowosielski: „Zło jest immanentne, 
jesteśmy po prostu określeni przez 
piętno grzechu pierworodnego. A po-
tem już działają różne układy, coś 
jednak od nas zależy. Według mnie 
najważniejszą przyczyną złą – kiedy 
człowiek zaczyna być odpowiednio 
dojrzały duchowo, wykształcony – 
jest zaniechanie wysiłku umysłowego 
w kierunku gnozy. Wyrzeczenie się 
prób poznania tajemnicy naszego by-
tu. Jeżeli my z tego rezygnujemy i za-
trzymujemy się na etapie jakiejś orto-
doksji, jakiegoś fundamentalizmu, 
wtedy to zło w jakiś sposób się w nas 
obiektywizuje”.                 (02.04.2014)

 W wydanym przez wrocławski „Sied-
mioróg” wyborze bajek La Fontaine’a 
napisano wielkim drukiem: „Lektura 
dla klasy pierwszej szkoły podstawo-
wej”. Otwieram książeczkę na „Psie i  
wilku” w tłumaczeniu Adama Mickie-
wicza. Początek bajki, że przypomnę, 
brzmi:„Jeden bardzo mizerny wilk 
- skóra a kości, Myszkując po zamroz-
kach, kiedy w łapy dmucha, Zdybie
przypadkiem brysia jegomości, Ber-
nardyńskiego karku, sędziowskiego 
brzucha: Sierść na nim błyszczy gdyby 
szmelcowana, Podgardle tłuste, zwisłe 
do kolana. — «A witaj, panie kumie!! 
witaj, panie brychu! Już od lat kopy 
o was ni widu, ni słychu, Wtedyś był 
mały kondlik — ale kto nie z postem, 
Prędko zmienia figurę! Jakże służy 
zdrowie?» — «Niczego» — brysio 
odpowie.”  
  Dalej jest o „chwoście”, „sobakach”, 
„żartuj zdrów”, „kiedyś łaskaw”, „po 
polu wyrzekłszy się świstań”, „kiwa-
niu chwostem”, „warczeniu na dzia-
da”, „tarmoszeniu Żyda”, „wietrzeniu 
specyjałów”, „pilnowaniu folwarku” i 
na koniec: „Rzekł – i drapnąwszy, co 
miał skoku w  łapie, Aż dotąd drapie!”
  Maia, uczennica drugiej klasy szkoły 
podstawowej, słucha i patrzy – na mnie 
czytającego bajkę – patrzy i słucha. A ja 
widzę, że nic nie słyszy. Nie ma rady, 
trzeba tłumaczyć. Od czego zacząć? 
Zaczynam od „kopy”. - Sześćdziesiąt 
– mówię, i przy okazji, że dwanaście to 
był tuzin, a piętnaście – mendel. Poza 
tym „kopa” – i o to chodzi wilkowi 
– znaczy po prostu „wiele”. 
   Maia na to: - Tłumacz po kolei. Co 
to znaczy „mizerny wilk – skóra a koś-
ci, myszkując po zamrozkach, kiedy 
w łapy dmucha”? Ględzę parę minut. 
– A co znaczy: „zdybie brysia Jego-
mości”? Przy „bernardyńskim karku” 
i „sędziowskim brzuchu” zatrzymuje-
my się dłużej, bo trzeba przecież opo-
wiedzieć kim byli bernardyni, jakie 
miewali karki i dlaczego (przy okazji 
o psach bernardynach). „Brzuchaci 
sędziowie” wymagają jeszcze więcej 
czasu. Bardzo dobrze – Maia uczy się 
historii społecznej Polski. Dowie się 
też, że czas jak przestrzeń różnicuje 
języki i że podróż dwieście lat wstecz 
przenosi nas do innego kraju, do pra-
dziadka-obcokrajowca, z którym nie-
łatwo byłoby się dogadać. Niestety, 
dziewczynka dość szybko zaczyna się 
zniechęcać, streszczam więc szybko 
bajkę „po polsku”, dzięki czemu udaje 
się ją nakłonić do wysłuchania jeszcze 
jednej, o starej czapli, w tłumaczeniu 
Ignacego Krasickiego. A tu już na sa-
mym początku: „Na taki się koncept 
wzmogła”. Rezygnuję z dalszego czy-
tania i znów streszczam.
  „Szerszenie i pszczoły” w przekła-
dzie Władysława Noskowskiego koń-
czą się słowami: „Gdybyż zawsze tym 
trybem sądzono procesa! Lepszy zdro-
wy rozsądek niźli rzymskie prawo – 
Na rozterkach pęcznieje palestrantów 
kiesa, A wychudli pieniacze kończą 
gdzieś pod ławą”.
   Słowa: „Po tej skończonej perorze/ 
łapes jak swego i zębami porze” za-
mykają bajkę „Wilk i  baranek” w tłu-
maczeniu Stanisława Trembeckiego. 
I tak dalej. „Żółw, gdy powoli krok 
za krokiem niesie, stawa na koniec 
w zamierzonym kresie” – to z „Żół-
wia i zająca” w tłumaczeniu Francisz-
ka Kniaźnina. I tak dalej, i tak dalej.

  Moim zdaniem bajki La Fontaine’a 
to wspaniała lektura, ale dla maturzys-
tów, choć i oni mieliby sporo kłopo-
tów ze zrozumieniem. W książeczce 
zamieszczono zaledwie dwadzieścia 
pięć bajek. W wyborze bajek z 1971 r.
(PIW) jest chyba ze sto pięćdziesiąt. 
Wcale bym się nie zdziwił, gdyby 
przedsiębiorcze wydawnictwo Sied-
mioróg już szykowało kolejny wybór 
z wyboru, w którym znajdą się inne 
utwory. Na przykład „Krytycy”, gdzie 
możemy między innymi przeczytać: 
„Przez lat dziesięć Achiwów zapędy/
wstrzymywali Trojanie nużąc swoich 
wrogów, Którzy mimo stu zwycięstw 
i pomocy bogów, Pomimo Hektora 
zgonu, Nie mogli zdobyć murów Ilio-
nu.” Albo „Niewierny depozytariusz” 
zaczynający się od słów: „Z łaski córek 
Mnemozyny/ Zwierząt losy opiewa-
łem”. Lub też „Myszy i sowa” z wer-
sami w tłumaczeniu Stanisława Ko-
mara: „Cóż na to kartezjanin, co w gło-
wę wbił klina. Że sowa – to tylko ma-
china?” Można się domyślić, że tym
razem, z racji stopnia trudności, będzie 
to lektura dla klasy drugiej. 
  W starym obszernym wydaniu ma-
my na końcu około dwadzieścia stron 
przypisów – do każdej bajki, w tym 
najnowszym dla dzieci z pierwszej 
klasy przypisów nie ma w ogóle. Wąt-

pię, czy biedny nauczyciel nauczania 
początkowego sobie poradzi, jeśli mój 
sąsiad, człowiek niby wyedukowany
i „prawdziwy Polak” nie jest w stanie 
powiedzieć, w co ugryzła, a właściwie
liznęła, mucha lwa z bajki „Lew i mu-
cha”: „Która to w grzbiet, to go w pysk,
to go co raz liźnie/ po uszach i po sła-

biźnie”. Ja zresztą też. Słownik języka 
polskiego mówi, że słabizna to rzecz 
o małej wartości, lub też słabe miejsce 
czegoś, albo ktoś tworzący słabe rze-
czy. W bajce chodzi z pewnością o ja-
kieś słabe miejsce lwa. Które? Przy-
pisów brak.

Andrzej Kwiatek 

ANDRZEJ KWIATEK

Słabizna


