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i smoku wawelskim.
  Dawno, dawno temu w prastarym 
grodzie Krakowie mieszkał książę 
Krak. Miał piękną córkę i wszystko 
by³oby w porządku, gdyby nie jeden 
pajac Dratewka. Kraków liczył wów-
czas 1241 mieszkañców. Pięć oberż i 
jeden kościół. Ludziska więc nie nu-
dzili się. Ot, jak to w mieœcie woje-
wódzkim – pili, modlili siê, rozmnaża-
li, zajmowali sztuk¹ i rybo³ówstwem.
  Pewnego czerwcowego popo³udnia 
kiedy Krak zajêty by³ sprawami wagi 
pañstwowej, tj. biciem w polu Niem-
ca i polowaniem, pojawi³ siê smok. 
W³aœciwie nie pojawi³ siê tak przy-
padkowo, tylko przylecia³ z Afryki 
na wycieczkê. Podró¿ zorganizowa³o 
biuro podró¿y AFRICANWAY. 
Smok liczy³ sobie trzysta czterdzieœ-
ci piêæ lat i by³ drugim co do wieku 
mieszkañcem ziemi. Pierwszym by³  
Neandertalczyk, ale tego nikt nie wi-
dzia³ od lat przesz³o dwudziestu. 
  Smok powitany zosta³ przez rajców 
miejskich z nale¿ytymi honorami. Na-
st¹pi³a tradycyjna wymiana propor-
czyków. Zorganizowano mecz pi³ki 
no¿nej pomiêdzy Wieso³a Krak  a Daj
mi no Kij. Po meczu smok zwiedzi³ 
miasto i zakocha³ siê w s³owiañskim 
grodzie. 
- Drogi smoku – zacz¹³ burmistrz – 
drogi smoku, nie mamy jeszcze infra-
struktury turystycznej, ale mo¿emy ci 
wynaj¹æ bardzo tanio jaskiniê, która 
znajduje siê pod pa³acem Kraka. Ksi¹-
¿e co prawda trzyma tam kury, ale 
myœlê, ¿e decyzji rady miejskiej nie 
podwa¿y. 
  Mieli racjê, ksi¹¿ê decyzji rady nie 
podwa¿y³. By³o na miesi¹c przed wy-
borami. Smok zadowolony przyj¹³ za-
proszenie, zaœ niezadowolony ksi¹¿ê 
opró¿ni³ jaskiniê z drobiu. Tu jednak 
natrafi³ na problem natury administra-
cyjnej. Trudno by³o bowiem znaleŸæ 
wolne pomieszczenie w królewskim 
pa³acu, które pomieœci³oby trzysta roz-
gdakanych kur. Najpierw ksi¹¿e wpro-
wadzi³ je do swojej sypialni, jednak 
po miesi¹cu przeniós³ je do sali trono-
wej. Powodem tej decyzji by³y plotki, 
¿e w nocy ksi¹¿ê podbiera kurom jaja. 
W sali tronowej kury utrzyma³y siê ty-
dzieñ, ale kiedy szeœæ sprz¹taczek jed-
noczeœnie z³o¿y³o wymówienie z uza-
sadnieniem, ¿e kurze gówno niszczy 
obicie tronu, ksi¹¿ê w koñcu podda³ 
siê. Kaza³ wyprawiæ ucztê drobiow¹, 
na któr¹ zaprosi³ ca³¹ radê miasta i 
kilku policjantów. 
  Nie wiadomo jak siê to sta³o, ¿e 
wœród goœci znalaz³ siê niejaki Dra-
tewka. Wbrew pozornemu przezwisku 
nie by³ szewcem, ale przemyca³ nici 
z Rusi na Czechy. Tak naprawdê nie 
wiadomo co przemyca³, ale kiedy na-
potyka³ celników, na pytanie co wie-
zie – odpowiada³ sepleni¹c – „nics”. 
Celnicy byli uprzejmymi i ufnymi u-
rzêdnikami. Za urzêdow¹ op³at¹ wie-
rzyli Dratewce na s³owo. Jednak ca³y 
gród wiedzia³, ¿e Dratewka ma k³opo-
ty finansowe. Czy Krak mia³ z nim 
jakieœ konszachty? – trudno powie-
dzieæ. Faktem jest, ¿e Dratewka zna-
laz³ siê na uczcie kurczanej. Oczywiœ-
cie ur¿n¹³ siê jak trzeba. Jak to siê sta³o, 
¿e Dratewka ockn¹³ siê w jamie, któr¹ 
zamieszkiwa³ smok, nie wiadomo. To 
co zobaczy³ i us³ysza³ doprowadzi³o 
do tego, ¿e wy³ysia³ w ci¹gu kilku za-
ledwie godzin. 
  Stra¿ miejska znalaz³a b³¹kaj¹cego 
siê nad Wis³¹ wy³ysia³ego Dratewkê.  

  Termin „wartoœæ” bliski jest znacze-
niowo takim wyra¿eniom, jak „wa¿-
noœæ” czy „donios³oœæ”. Wartoœæ (jest 
to oczywiœcie nazwa pozorna: wartoœ-
ciowe są tylko rzeczy konkretne) „ma 
wszystko to, co cenne, wszystko za-
tem, co choæ po czêœci czyni zadoœæ 
jakiejœ potrzebie lub jakiemuœ upodo-
baniu”45. Jest to ujêcie samo w sobie 
wartoœciuj¹ce: wartoœæ, to tylko war-
toœæ dodatnia; odpowiada to potocz-
nym intuicjom, zgodnie z którymi war-
toœci¹ jest jakieœ dobro. Donios³oœci¹, 
jak pojmuje j¹ Kotarbiñski, jest to, co
wywo³uje znaczne zmiany w dziedzi-
nie rzeczy cennych lub zapobiega du-
¿ym takim zmianom. Donios³oœæ ma
zatem postaæ albo pozytywn¹ (coœ wy-
wo³uje), albo negatywn¹ (czemuœ za-
pobiega). Donios³oœæ zapobiegaj¹ca 
czemuœ, to wa¿noœæ: „to i tylko to jest 
wa¿niejsze, co zapobiega wiêkszemu 
z³u lub wiêksze z³o uchyla”46. Po raz 
kolejny ujawnia siê negatywny charak-
ter tej etyki – ma ona zapobiegaæ z³u. 
Omawiana teraz cecha praktycznego 
realizmu – dla samego Kotarbiñskiego 
najbardziej istotna wœród czterech, ja-
kie wskazuje – mówi, ¿e najbardziej 
wartoœciowe (cenne) s¹ dzia³ania naj-
wa¿niejsze, tzn. w najwy¿szym stop-
niu parali¿uj¹ce z³o; i ¿e wybór dzia-
³ania najwa¿niejszego stanowi jedno-
czeœnie kryterium wybory najrozum-
niejszego w tej kwestii.
   Negatywne znamiê realizmu prak-
tycznego poci¹ga za sob¹ okreœlone 
konsekwencje. Odradza Kotarbiñski 
wielk¹ przygodê, ¿ycie pe³ne treœci 
bywa, ¿e ryzykownych, zach³annoœæ 
istnienia itp. Radzi utrzymywaæ status 
quo: tê rzeczywistoœæ, któr¹ - i dziêki
której – istniejemy. Rzeczywistoœæ ta 
nie tylko wytrzyma³a próbê mo¿liwoœ-
ci faktycznej, lecz nadto sprawdzi³a siê 
jako znoœna, co znaczy, ¿e mo¿na w 
niej ¿yæ, czego nie gwarantuje zmiana 
dokonana poza kryteriami realizmu 
praktycznego.
  Prób¹ egzemplifikacji realistycznego 
patrzenia na œwiat mo¿e byæ przedsta-
wiona przez filozofa hierarchia wa¿-
noœci takich fenomenów spo³ecznych,
jak praca, nauka i twórczoœæ artystycz-
na. Wbrew nierzadkim têsknotom do-
tycz¹cym zniesienia pracy, realista
praktyczny spojrzy na ni¹ jako na naj-
wa¿niejsz¹ (we wskazanym wy¿ej 
sensie) domenê ludzkiej aktywnoœci. 
Praca, gdy porównaæ j¹ z twórczoœci¹ 
naukow¹ b¹dŸ artystyczn¹, jest naj-

wa¿niejsza dlatego, ¿e mo¿e najpe³-
niej zaspokoiæ potrzeby ¿ycia i zdrowia 
cz³owieka. Dopiero potem pojawia 
siê w hierarchii nauka, której badania 
wraz z prac¹ (i to stanowi o jej miej-
scu) równie¿ s³u¿¹ „do obrony przed 
klêskami elementarnymi”. Wreszcie 
na ostatnim miejscu sztuka: „sale ope-
racyjne SA wa¿niejsze od sal koncer-
towych”47. 
 Realizm praktyczny spotka³ siê z kry-
tycznymi opiniami myœlicieli, których
trudno sk¹din¹d pos¹dziæ o sk³onnoœci 
anarchistyczne. Henryk Elzenberg za-
rzuca Kotarbiñskiemu brak dostatecz-
nej troski o wartoœci pozytywne, do-
datnie, eliminowane tu przez d¹¿enie 
do unikania z³a (cierpienia). „Takie 
¿ycie nie zas³uguje na to, by je pod-
trzymywano; przed³u¿anie go nie zda 
siê na nic. Je¿eli ¿ycie ma siê w ca³oœci 
wyczerpywaæ w obronie przed klêsk¹, 
to jedyn¹ wynikaj¹c¹ st¹d dyrektyw¹ 
rozumn¹ jest – odwróciæ siê do niego 
plecami”48. By³by to wiêc wybór po-
stawy kontemplatywnej, od wieków 
realizuj¹cej siê w obszarze wartoœci 
wyznaczonych przez postulat atarak-
sji. Dobrze wiêc, stwierdza Elzenberg, 
¿e niektórzy ludzie wbrew ¿yciowemu 
realizmowi poœwiêcaj¹ sw¹ uwagê 
sprawom uznanym przez Kotarbiñ-
skiego za luksusowe – to znaczy takim,
które bez uzasadnienia wyprzedzaj¹ 
inne, wa¿niejsze w hierarchii reisty. 
„Sporo jest rzeczy takich, ¿e Ÿle by 
by³o, gdyby robili je wszyscy, ale do-
brze jest, ¿e robi¹ je niektórzy”49.
  Okazuje siê, ¿e Kotarbiñski by³by 
sk³onny zaaprobowaæ antyrealistycz-
ne uwagi Elzenberga, i ¿e aprobata ta 
mieœci siê w ramach postawy prak-
tycznego realizmu. Filozof ma œwia-
domoœæ, ¿e zakrojony przezeñ pro-
gram trudno pogodziæ z entuzjazmem 
w³aœciwym wiekowi m³odzieñczemu 
(choæ i tu widzi szansê: przy w³aœci-
wym rozumieniu praktycznego rea-
lizmu mo¿e staæ siê on przedmiotem 
entuzjazmu w³aœnie). W ka¿dym razie 
przyznaje, ¿e realizm praktyczny wy-
maga pewnej dojrza³oœci; mówi o nim 
jako o postawie ojcowskiej, postawie 
wytrawnego opiekuna. Fakt, i¿ Kotar-
biñski niechêtnie kojarzy realistyczne 
rygory z wiekiem m³odzieñczym, bie-
rze siê zapewne z prostej konstatacji
o psychologicznej trudnoœci takiego 
po³¹czenia. Ale jest w tym coœ wiêcej: 
troska o to, by zawarta w normie rea-
lizmu odrobina goryczy i pomnego

ograniczeñ samorozeznania nie do-
tknê³a cz³owieka zbyt wczeœnie. Dla-
Dlatego mówi¹c o realizmie wieku 
m³odzieñczego wspomina o potrzebie 
sporadycznego… zdradzania realis-
tycznych za³o¿eñ – po to, by zatraciæ 
beztroski, chêci do ¿artu itp. Ta „zdra-
da”, to coœ w rodzaju psychologiczne-
go wentyla bezpieczeñstwa dla cz³o-
wieka, któremu nie chce filozof zbyt
wczeœnie odbieraæ z³udzeñ. Pisze w 
Idei wolnoœci: „Dziwne to, ale i praw-
dziwe: w spo³eczeñstwach walcz¹-
cych o chleb troska o wolnoœæ, dobroæ 
i sprawiedliwoœæ jest z koniecznoœci 
trosk¹ wtórn¹, a jednak nie walka o byt, 
lecz w³aœnie i tylko pilnowanie tych 
dóbr wy¿szego rzêdu daje moraln¹, nie 
biologiczn¹ czysto, satysfakcjê”50. 
  Myœl, jak¹ przepe³nione s¹ za³o¿e-
nia realizmu praktycznego, nawi¹zuje 
do wywodz¹cej siê przynajmniej od 
Arystotelesa idei umiarkowania i me-
diocentryzmu. Istotê postawy wywie-
dzionej z tej idei opisuje inny pol-
ski filozof i etyk, Witold Rubczyñski: 
„Idea³ miary, równowagi i pogody 
duchowej prostuje i uzupe³nia jedno-
stronnoœæ czystego energizmu – czyli 
has³o: ¿eby dzia³aæ i walczyæ ze z³em 
jak tylko siê da i ile tylko siê da – je-
dynie o to, ¿e owo dzia³anie i walcze-
nie nabieraj¹ wartoœci dopiero przez 
przenikaj¹cy je rozumny ³ad i przez 
takiego ³adu zami³owanie, wraz 
z krzepk¹ pewnoœci¹, i¿ ono ostatecz-
nie musi zwyciê¿yæ”51.
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Po dwóch dniach, Dratewka doszed³ 
do takiego stanu, ¿e mo¿na go by³o 
przes³uchaæ. Powodem przes³uchania 
nie by³o to, ¿e Dratewka wy³ysia³, albo 
¿e b³¹ka³ siê na Wis³¹ tak jak go Pan 
Bóg stworzy³ – ale to, ¿e podczas uczty 
Krakowi zginê³a srebrna ³y¿eczka.
- No, gnoju – zacz¹³ komendant poli-
cji – oddawaj ³y¿eczkê
- Jak¹ ³y¿eczkê? – pisn¹³ Dratewka
- Srebrn¹ z napisem Gerlach.
- Nie mam.
- Ty, nitka, s³uchaj no, jak mi tu zaraz 
nie powiesz prawdy, to ciê tak zamalu-
jê w gêbê, ¿e zobaczysz kopiec Wan-
dy.
- O ³y¿eczce nic nie wiem, ale mam 
inne informacje. Chodzi o zdradê sta-
nu.
- No, mów.
- A nietykalnoœæ?
  Komendant œci¹gn¹³ prokuratora i 
szefa bezpieczeñstwa. Dratewka pod-
pisa³ stosowne dokumenty i sta³ siê 
œwiadkiem koronnym. Z jego zeznañ 
wynika³o, ¿e by³ œwiadkiem spisku, 
jakiego dopuœci³ siê przewodnicz¹cy 
rady miasta i smok, który by³ niewąt-
pliwie agentem obcego wywiadu. 
- Obudzi³em siê w jamie – opowiada³ 
Dratewka  –  i s³yszê rozmowê. 
  „To mo¿e byæ trudne” – mówi³ nie-
znany g³os
  „Dla chc¹cego nic trudnego” – mó-
wi³ smok
 „Ale tu idzie o Barana” – mówi³ g³os
 „No w³aœnie?”
 „A jak siê zorientuj¹?”
 „Osio³ jesteœ, wiesz” – powiedzia³ 
smok
 „Wiem, i co z tego. Ty wiesz, co mo-
¿e byæ jak siê dowiedz¹?”
  Dratewka us³ysza³by jeszcze wiêcej, 
gdyby nie dosta³ ataku czkawki pijac-
kiej. Wy³ysia³ ze strachu przed smo-
kiem, potem nic nie pamiêta.
 - A sk¹d wiadomo, ¿e to spisek? – spy-
ta³ prokurator
 - A kogo my tu nazywamy Baranem, 
jak nie samego ksiêcia?
 - A os³em? – spyta³ szef  bezpieki.
 - No przecie¿, ¿e przewodnicz¹cego 
rady miasta.
   A wiêc smok i osio³ chc¹ usun¹æ  
Kraka. Po krótkiej rozprawie przewod-
nicz¹cego skazano na obsmarowanie 
smo³¹, a smok mia³ opuœciæ gród. Nie 
pomaga³y ¿adne t³umaczenia.
 Biedny smok ze zmartwienia sta³ siê 
roztargniony i przez nieuwagê napi³ 
siê wody z Wis³y.
 Zapomnia³, ¿e pobliskie zak³ady siar-
czane odprowadzaj¹ œcieki do rzeki. I 
tak oto z prawdziwej historii zrobiono 
bajkê o dzielnym szewcu Dratewce 
i smoku wawelskim. I by³by to abso-
lutny koniec, gdyby nie fakt, ¿e w ty-
dzieñ po œmierci smoka, do Krakowa 
przyby³ transport œwie¿ej baraniny 
z Iraku. Przesy³ka zaadresowana by³a 
na smocz¹ jamê. Ale kto dzisiaj pa-
miêta o duperelach.

O szewczyku Dratewce
MAREK BRAND


