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  Nicola Chiaromonte zastanawia³ siê, 
po czym poznaje siê mistrza. Pisze: 
„Po tym, ¿e bardzo trudno uj¹æ go 
w jak¹œ formu³ê. Po tym, ¿e choæ go 
dobrze znamy i cenimy, wci¹¿ jest dla 
nas kimœ nieznajomym, kimœ, kto do-
piero powoli, z up³ywem czasu, uka-
zuje siê nam coraz wyraŸniej”. 
  Nie chodzi tu tylko o konieczny 
w sensie poznawczym dystans cza-
sowy, pozwalaj¹cy ujrzeæ przesz³e do-
œwiadczenia i ludzi z nimi zwi¹zanych 
w ca³oœci (czyli w³aœnie „wyraŸnie”, 
jak chcia³ Soœnicki). Wa¿niejsze wy-
daje siê to, by nabraæ dystansu do sa-
mego siebie, by ukazywać się sobie
coraz wyraŸniej i zacz¹æ pojmowaæ, 
czym by³y tamte doœwiadczenia oraz 
obecni w nich ludzie dla swego obec-
nego sposobu istnienia.
   ¯e Profesor jest „kimœ”, odczuwaliœ-
my od pocz¹tku. Upewnia³ nas w tym
szacunek, z jakim zwracali siê do nie-
go inni, te¿ przecie¿ znani i wybitni
profesorowie: Romana Miller, Lud-
wik Bandura, Kazimierz Kubik czy 
Tadeusz Nowogrodzki. Soœnicki – u-
brany nieco staroœwiecko (du¿y, ukoś-
ny wêze³ krawata, kamizelka, zegarek 
na ³añcuszku), postawny mimo sêdzi-
wego wieku, z wysokim czo³em i za-
czesanymi do ty³y siwymi w³osami 
– wzbudza³ przede wszystkim cieka-
woœæ po³¹czon¹ z dum¹, ¿e tu pracuje. 
Na jego zajêcia, na które przywozi³ go 
do pawilonu (baraczku) przy ul. So-
bieskiego kierowca rektora, pan Piku-
³a, chodziliœmy poddani presji s³awy 
i nie do koñca zrozumia³ej wielkoœ-
ci myœlowej. Wielkoœæ tê zaczêliœmy 
wkrótce sami pomna¿aæ i mitologizo-
waæ, na przyk³ad przez d³ugi czas –
mo¿e dlatego, ¿e czêsto podawa³ przy-
k³ady kulinarne – wmawialiśmy sobie,
¿e wœród ksi¹¿ek napisanych przez 
Dziadka jest te¿ ksi¹¿ka kucharska.

Okreœlenie „Dziadek” by³o uznawa-
ne i u¿ywane powszechnie. Nie by³o 
w nim ani odrobiny ³atwej pob³a¿li-
woœci czy podszytej pych¹ wyrozu-
mia³oœci dla niespe³na dziewiêædzie-
siêcioletniego nauczyciela. To raczej 
on by³ pob³a¿liwy i wyrozumiały dla
naszych pochopnych s¹dów i prób 
unikniêcia rzetelnej pracy myœlowej. 
S³a³ w³asnorêcznie listy, w których „u-
wiadamia³” nas o terminach koñco-
wych egzaminów. W tym wszystkim 
jak tylko móg³, unika³ patosu. Chro-
ni³ siê przed nim humorem i ironi¹, 

 Jedziesz, patrzysz, s³uchasz, myœlisz, 
zapisujesz, czy mo¿e na odwrót? Czy  
„myœlenie” nie brzmi zbyt dumnie?
W istocie tylko dumanie widaæ - jak 
robienie kleksów, lub popuszczanie
wodzy. I wody. Bo przecie¿ „prawdzi-
we” myœlenie - na wodzy trzymanie. 
Podobno. W takim razie „Tramwaj 
dumañski” brzmia³by adekwatniej. 
 Park Skaryszewski za szyb¹, a w nim 
kolegi Haukego cia³o. Parê lat temu. 
Le¿a³o w krzakach zmarzniête, 
z okiem wybitym. Epitafium: „‘Stycz-
niowego’ pradziada gdzieœ we Francji 
w boju zabili Prusacy, prawnuka sto 
czterdziesci lat póŸniej, w styczniu, za-
t³ukli rodacy”. Hauke odszed³. Ironia 
³zê roni. Fa³szyw¹. Nie wierz ironii. 
M³ody Bosak pozosta³  - wierz ironii.
  Wokó³ parku snuj¹ siê ludzie.  
Snucie. Narracja. W niej samej tkwi 
za³o¿enie (Heidegger) -  przeœwiadcze-
nie o odzwierciedlaj¹cym charakterze 
snucia, tym co filozofowie nazywaj¹ 
referencjonalnoœci¹. Lepiej by³oby 
zrezygnowaæ ze s³owa „jest” lub „byt” 
na rzecz s³owa „mam”. „Mam” to, 
co mnie oœwieca, co mnie wydoby-
wa sprawiaj¹c, ¿e nie nale¿ê do w³as-
nej ciemnoœci i co wydobywam spra-
wiaj¹c, ¿e w ciemnoœci siê pogr¹¿a.  
Przeœwiadczenie niepoddane krytyce 
znajduje siê w polu sporów z podob-
nymi sobie, lecz samego sporu jesz-
cze nie czyni przedmiotem namys³u. 
Snucie raz po raz wci¹gane jest przez 
jêzyk i nie potrafi dostrzec, kiedy 
przestaje myœleæ i jest zaledwie po-
myœleniem, kiedy przestaje oznajmiaæ 
i jest tylko o-znajmianiem. Jak ton¹cy 
ukazuje siê na przemian i znika. Gdy 
s³yszymy o „d¹¿eniu cz³owieka”, „po-
trzebach w nas tkwi¹cych”, „nieod-
³¹cznych pragnieniach”, mo¿emy byæ 
pewni, ¿e myœl przesta³a byæ rozu-
mieniem i sta³a siê ju¿ tylko funkcj¹ 
swoich w³asnych, nierozpoznanych 
warunków. Zdarza siê to najbardziej 
czujnym. Jaspers mówi np., ¿e jest 
w nas d¹¿enie (!), aby mieæ jak¹œ 
ostateczn¹ wizjê rzeczywistoœci, 
wartoœci itd. - absolutu t³umacz¹ce-
go œwiat. Trudno doprawdy utrzy-
maæ siê na fali, gdy jêzyk porywa jak 
wzburzone morze. Z drugiej strony 
niewiarygodne, jak potrafi œci¹gn¹æ 
wodze i przywo³aæ do porz¹dku. 
Kipisz energi¹, rozsadza ciê wola 
ryku, chwytasz za pióro i... stajesz siê 
bezradny jak dziecko. Ka¿de zdanie 
tchnie bana³em, ca³oœæ przypomina 
pisk myszy. Zdarza siê i ryk, lecz 

tylko jako czysta forma, czy te¿ pe³-
nia pustej treœci. Wygl¹da wiêc na 
to, ¿e skazani jesteœmy na pust¹ treœæ 
w formie czystej lub treœæ co prawda  
niepust¹, ale w formie „brudnej”. 
„Skazani jesteœmy” - oto bezwiednie 
da³em siê porwaæ i wypad³em z ro-
zumienia, którego brak zarzuci³em 
Jaspersowi.

  Nastêpny przystanek. Cisza na u³a-
mek sekundy, jakby siê zaci¹³ me-
chanizm zegara i ods³oni³ drug¹ 
stronê bytu. Za krótko, by siê ni¹  
rozkoszowaæ. Kiedyœ wzbudza³a lêk. 
Widocznie w czasach Pascala by³o
jej jeszcze w nadmiarze, skoro prze-
ra¿a³a, tak jak dziœ przera¿a jej prze-
ciwieñstwo. Dzisiejszy jazgot, nachal-
ny i pusty, napawa lêkiem, z którego 
wyrasta irytacja i wœciek³oœæ. Pascal  
zaœ nie móg³ byæ wœciek³y na swojego 
Boga, lecz jedynie pokorny, oddany 
i niekiedy mo¿e znu¿ony, jakimi siê 
stajemy obcuj¹c z tak zwan¹ prawd¹.  
Cisza prawie stale obecna niewiele 
ods³ania³a, raczej musia³a broniæ siê 
przed naporem coraz to nowych i co-
raz bardziej ha³aœliwych form przy-
s³aniania. Wobec ró¿nych mocy jes-
teœmy (i my, i Pascal) bezradni, ale 
triumf jest podobny: s³odka rozkosz 
przewagi myœli... w myœli.

   Na œcianie: „Bóg, honor, ojczyz-
na”... Ojczyzna. Ona sobie chodzi, 
ona sobie roœnie, ona sobie szuka. 
Czego szuka ojczyzna? Ojczyzna 
szuka synów. Nie, ona ich nie szuka, 
ona ich p³odzi. Ona sobie chodzi i 
p³odzi. I mówi: macie przeze mnie 
sp³odzeni - ojczyznê, mnie macie... 
Nie, nie, ojczyzna nie p³odzi, bo nie 
jest matk¹. Ojczyzna jest córk¹. 
Ojczyzna jest p³odzona. Ojczyznê 
p³odz¹ ojczyznoroby. Tacy, co to ju¿ 
tylko ojczyzny pragn¹ - ostatniej i
najwy¿szej racji w³asnego ojczyzno-
róbstwa. Bóg? - wojczyŸnia siê i 
zojczyŸnia. Honor? - wiernoœæ 
ojczyznoróbstwu - samoafirmacja.  
 Uwspó³czeœnianie frazeologii: Blog, 
humor, oj-nie-zna. Te¿: wytoczy³ naj-
ciê¿sze dzia³a - otworzy³ atomowe 
silosy; co ma wisieæ, nie utonie - do 
Guantanamo z nim (ni¹); Hannibal 
u bram - mordercy nienarodzonych; 
kuj ¿elazo póki gor¹ce - jedz frytki, 
póki ciep³e; nie wywo³uj wilka z lasu 
- nie wywo³uj Rydzyka z odbiorni-
ka; czego Jaœ siê nie nauczy, tego 
Jankowski nie bêdzie umia³. A pro-

pos bloga: ¯yæ jak PIS z Palikotem.
  Znowu na œcianie: „...najlepszy pra-
codawca”.  Libera³ zdaje siê rozumo-
waæ: „Pracodawca” - da³ i jeszcze mu-
sia³ zap³aciæ; „Pracobiorca” - wzi¹³ i 
jeszcze mu zap³acili. Pracodawca, jak 
siê okazuje, jest w szczególnie pas-
kudnym po³o¿eniu. Fenomen formacji 
to fenomen jêzyka, w którym for-
macja o sobie mówi. Ujmuj¹c rzecz 
œciœlej - tak zwana samowiedza apo-
logetyczna, czyli apologia bezwiedna. 
Braterstwo myœli - z ojczyznorobem. 
  Tytu³owa strona gazety na wiacie: 
„Polacy na misji w Afganistanie”.  
Taa... kiedyœ niektórzy misjonarze 
byli rycerzami, dziœ wszyscy ¿o³nie-
rze s¹ misjonarzami.   
 
  Gazetê „Metro” ktoœ wcisn¹³ za 
grzejnik. „Co drugi Polak szuka 
szczêœcia w totolotku i bukmacher-
skich zak³adach. W ciagu ostatnich 
10 lat przyby³o szeœæ milionów gra-
czy”. Ile by³o przed „przybyciem”? 
Nie pisz¹. Z pewnoœci¹ ze cztery. 
Mamy wiêc oko³o dziesiêciu milio-
nów. Razem z rodzinami - oko³o 
trzydziestu. A co z gangsterami?  
Tropy idei gangsterstwa: ryzyko, 
emocje, lêk, dr¿enie, nag³oœæ, gwa³-
townoœæ, spe³nienie, bogactwo, po-
czucie mocy. A ze strony œwiata?  
Potêpienie niewykluczaj¹ce trwo¿li-
wego podziwu. Tropy eidosu gracza, 
z grubsza bior¹c, s¹ identyczne, poza
potêpieniem, które przyjmuje postaæ 
zawiœci. Ale czy zawiœæ nie jest 
w istocie potêpieniem, czy potêpienie 
nie jest skrywan¹ zawiœci¹?  W czym 
wiêc tkwi ró¿nica pomiêdzy tymi 
dwoma sposobami b³yskawicznej 
zmiany w³asnego status quo?  Jeden 
jest przestêpstwem, drugi  nie. Jeden 
jest domen¹ ludzi nieuczciwych, dru-
gi jest powszechnym zajêciem ludzi 
uczciwych. Jeden jest potêpiany i 
grzeszny, drugi jest propagowany i 
bezgrzeszny.  Jeden jest dzieckiem 
z³ej woli, drugi darem dobrego losu.  
Okazuje siê, ¿e nie sam fakt zaw³ad-
niêcia bogactwem spo³ecznym - ni z 
gruszki, ni z pietruszki - jest z³y, z³y 
jest jedynie sposób, w jaki siê to robi.
Ró¿nica pomiêdzy rabunkiem i wy-
gran¹ jest kwesti¹ sposobu. Bezpra-
wie i prawo - kwestia sposobu; barba-
rzyñstwo i cywilizacja - kwestia spo-
sobu; z³o i dobro - kwestia sposobu. 
Cz³owiek to sposób.

Andrzej Kwiatek
 

odnosz¹c je tak¿e do swej starości.
Kolega odprowadzaj¹c Profesora do 
domu zaproponowa³, ¿e weŸmie go
pod rêkê (ulica by³ œliska), na co us³y-
sza³: - Akurat! Pan siê przewróci i ja 
te¿ bêdê le¿a³! Podczas odwiedzin 
w mieszkaniu na ul. Toruñskiej wi-
dzieliœmy, jak by³ wysy³any przez sw¹ 
drug¹ ¿onê do sklepu po œledzie. Co-
kolwiek skonsternowani próbowaliœ-
my t³umaczyæ, ¿e jej m¹¿ powinien 
zajmowaæ siê wa¿niejszymi sprawami 
ni¿ kupowaniem œledzi. – To œledzie 
czasami s¹ najwa¿niejsze – zaœmia³ siê 
Soœnicki i nie pozwalaj¹c siê wyrêczyæ 
pomaszerowa³ do sklepu. Podpisuj¹c 
wydan¹ w³aœnie „Teoriê œrodków wy-
chowania” nie umieszcza³ na dedyka-
cji daty (by³o akurat 13-go). Jeden ze 
studentów nie zgodzi³ siê z tym, mó-
wi¹c ¿e to tak¿e dzieñ jego urodzin. 
Za chwilê oczekuj¹cy us³yszeli dono-
œne pytanie Soœnickiego: - Czy mam 
wszystkim wpisywaæ daty urodzenia?
 Niektórzy z nas z czasem odeszli od 
neopozytywistycznych ograniczeñ 
problemowych i metodologicznych,
jakich przestrzega³ Soœnicki, próbuj¹c 
szukaæ rzeczy istotnych w obszarach
jêzyka metafizycznego i œwiatopogl¹-
dowego – takiego, który pozwoli do-
tkn¹æ dramatu egzystencji. Mo¿na by 
siê spodziewaæ, ¿e podobne próby 
w naturalny sposób odsun¹ w cieñ Pro-
fesora wraz z jego badawczymi rygo-
rami. Okazuje siê, ¿e jest inaczej. Z u-
p³ywem czasu jego postaæ – zupe³nie 
tak, jak chce tego Chiaromonte – staje 
siê coraz bardziej ¿ywa, coraz czêœciej 
obecna w zaskakuj¹cych, bywa, asoc-
jacjach myœlowych. Powiedział przy
jakiejœ okazji, ¿e osobisty sukces peda-
gogiczny trzeba mierzyæ skromnie: 
wystarczy, gdy ktoœ zapamięta dwa-
-trzy istotne zdania na lata.
 Spuœcizn¹ po Profesorze opiekuje siê 

dr Henryk Góra – kustosz Prywatnego 
Muzeum Pedagogicznego im. K. So-
œnickiego (z jego opracowañ zaczer-
pn¹³em szereg informacji biograficz-
nych). W Gdañsku mieœci siê Archi-
wum i Centrum Dokumentacji Twór-
czoœci prof. Kazimierza Soœnickiego. 
Imiê uczonego nosi niewielka, odcho-
dz¹ca od ul. Abrahama uliczka na gra-
nicy Wrzeszcza i Oliwy. Grobem Pro-
fesora – dopóki pracowa³a tam polo-
nistka, pani Katarzyna Szaba³a – opie-
kowali siê uczniowie ze Szko³y Pod-
stawowej nr 27 przy ul. Srebrniki.
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