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„Jakeśmy weszli – tak sobie wyobraża³em stare dzieje – średniowiecze,
panowie. Oko w oko! Mrok, pe³no
dymu. Na środku wielki sagan wmurowany w glinie na sta³e. Pod spodem
ogień. Bez komina. Dziura nad g³ow¹. Smród jak cholera. Jeden Braciszek siedzi i ³ychę struga kozikiem,
drugi w nosie d³ubie. Zreszt¹ chyba
wszystko robi¹ sami. Widzia³em u nich
wagę, która wygl¹da³a jak żuraw. Kiedyś, gdy jeszcze mieli, ważyli na niej
zboże. Worek wieszali na jednym końcu, drugi koniec chwyta³ jeden z nich
i w górę! Wszystko sami zrobili, nawet
wóz, którym ulęga³ki na targ wozili,
tylko ojcowizny uprawiać im się nie
chcia³o. Podatek? Gdzie tam. Straszyliśmy, że ziemię odbierzemy, rentę
obiecywaliśmy, ale gadaj zdrów. Ze
trzy lata temu, jesieni¹, przyszli do
przewodnicz¹cego – przestraszyli się
chyba. Podobno weszli bez s³owa, spojrzeli po sobie, czapki ści¹gnęli i zaryczeli: „Nie rzucim ziemi sk¹d nasz
ród”. Straszyli, że do stolicy pojad¹.
U kierownika wydzia³u rolnictwa też
jeden by³.
- Za co – powiada – kie³basy ni ma
w sklepie?
Kierownik na to: - A świnie odda³eś
w tym roku? Nie odda³eś, to i kie³basy
nie ma.
Braciszek na to: - Panie, jak bedzie
takie wielkie jezioro i nabiere se garnek wody, to bedzie znać?
- Nie będzie – odpowiedzia³ kierownik.
- No, to jak ja jedyn świń nie do³ym, to
kie³basy w sklepie ni ma?
U komendanta milicji też jeden by³,
bo lasek niewielki mieli i w grudniu
ktoś im choinki podkrada³. Na skargę
przyszed³. Może podejrzewacie kogoś,
widzieliście może, ³atwiej by³oby szukać, mówi³ komendant. Braciszek tylko ścisn¹³ czapkę ³apskami, pochylił
się nad biurkiem komendanta i hukn¹³:
- A z³apać pierszego lepszego z brzega i niech un udowodni, że to nie un!
Kompletny mrok, proszę pana. I ³óżek nie mieli, tylko bar³óg w k¹cie:
kupa ³achów na strzępach baraniego
kożucha. Jakieś papiery carskie wyci¹gnęli, że podatek zap³ac¹ tylko taki, jaki ojciec za cara p³aci³. W końcu
jakoś się u³oży³o. Dostali rentę. Ale
z cha³upy się nie ruszyli. Podobno
dawno temu aż trzech ich by³o, i Bratusiowa. Najpierw umar³a Bratusiowa
– pewnie ją wykończyli, he, he. Później
umar³ ten, który by³ jej mężem i zosta³o
dwóch kud³aczy jak dwie krople wody,
w końcu tylko jeden pozosta³.”
Braciszek posta³ jeszcze chwilę, po

czym da³ za wygran¹ i ruszy³ w stronę miasta. Przechodz¹c obok Kosmosu, ³apa³ w nozdrza ciep³y zapach piwa
i kurczaków z rożna, wydobywaj¹cy
się z otwartych na ościerz okien. Wlók³
za sob¹ nogi uzbrojone w wyschnięte
na kość kamasze. Stawia³ stopy do
środka tak mocno, że przy każdym
kroku uderza³ czubkiem jednego buta
w piętę drugiego. Lew¹ garści¹ trzyma³ d³ugi, brudny wór przerzucony
przez ramię, praw¹ sięga³ od czasu do
czasu do g³ębokiej dziury w poszarpanym drelichu i wyci¹ga³ kawa³ek
chleba. Sękate paluchy zanurza³y się
ca³e w g¹szczu brodo-w¹so-grzywy,
gdy wpycha³ chleb do ust. Nie zwracał uwagi na ludzi. Ludzie spogl¹dali
– jedni z weso³ości¹ na myśl o zak³óceniu atmosfery podnios³ości i uroczystego oczekiwania, inni z przerażeniem
na myśl o kompromitacji na krajow¹
skalę.
- Zobaczcie, Braciszek! Braciszka niech
pokaż¹ w telewizji! – wo³ali i śmieli
śmieli się jedni.
- Tego tu diabli przynieśli. Akurat dzisiaj – mruczeli pod nosem drudzy.
Tymczasem na p³ycie stadionu wszystko już by³o przygotowane. Obok niebieskiego robura z napisem „Telewizja Polska” sta³y strażackie drużyny.
W pe³nej gotowości – w srebrzystych
he³mach i toporkami wisz¹cymi u pasów. Przeważali ochotnicy z okolicznych OSP, lecz byli także zawodowcy,
których ustawiono przed nowiutkim
Starem z armatk¹ wodn¹. Przewidziano trzy konkurencje: gaszenie p³onącej smo³y w beczkach, sikanie wod¹
z drabiny Szczerbowskiego do wielkiej obrotowej tarczy – na czas i celność – oraz „mecze pi³karskie” polegaj¹ce na przepychaniu wod¹ z sikawek wielkiej, kolorowej pi³ki. Z drugiej strony Stara czeka³a orkiestra dęta, która mia³a przemaszerować wokó³
stadionu na koniec imprezy. Pośród
po³yskuj¹cych z³otem instrumentów
unosi³ się i opada³, niczym żywy bęben, wydatny brzuch kapelmistrza
Więc³awskiego, zupe³nie jakby wiedzia³, że to na nim spocznie obowi¹zek poprowadzenia ca³ej orkiestry.
Gdy kilku osowickich ochotników
wtoczy³o na murawę beczki ze smo³¹, komendant odetchn¹³ z ulg¹. Zdj¹³
czarn¹ rogatywkę i otar³ pot z czo³a.
Przystawi³ krótkofalówkę do ust.
- Heniek, Heniek. Odbiór.
- No, co tam! – zaskrzecza³ w aparacie g³os Morwy. – Tylko krótko, bo nie
mam czasu!
- U nas wszystko gotowe. Strażacy
mog¹ zaczynać.

- Czekaj, do cholery! Jest za pięć pi¹ta! Nie b¹dź taki k¹pany w wodzie gor¹cej! Dam ci znać!
Na rynku też już by³o wszystko zapięte na ostatni guzik. Nie zabrak³o nawet karetki pogotowia, która „w razie
czego” czeka³a pod magistratem.
Burmistrz podszed³ do uchylonych
drzwi ceglastego Fiata i rzuci³ krótkofalówkę na kolana pana Tadzia. Poprawi³ krawat. Wyg³adzi³ d³ońmi „jaskó³kę” na g³owie. Popatrzy³ przyjaźnie na t³umy zgromadzone wokó³ rynku. Pos³a³ uśmiech w stronę osobistości siedz¹cych w dwóch rzędach i dzieci w kolorowych strojach. Spojrzał
wyczekuj¹co na brodatego reżysera
w czapce z d³ugim daszkiem i wielk¹
tub¹ w d³oni. Gdy zab³ys³y dwa dodatkowe reflektory, aby wspomóc swym
świat³em popo³udniowe s³ońce, skin¹³
na kierowcę. Pan Tadzio bez pośpiechu wygramoli³ się z auta z krótkofalówk¹.
Ucich³o na chwilę. Ludzie wyci¹gnęli szyje. Wspięli się na palcach. Ktoś
wywlók³ z podwórka kosz na śmieci i
usi³owa³ nań się wdrapać. Jakiś umorusany ch³opak w krótkich portkach
szuka³ szczeliny pomiędzy ludzkimi
ty³kami. Próbowa³ się przecisn¹ć – na
próżno. Uklękn¹³ jeszcze i spróbowa³
do³em, na czworaka, lecz znów się wycofa³. Wsta³. Rozejrza³ się woko³o bezradnie. I zatrzyma³ nagle wzrok tam,
gdzie ślepa uliczka wpada do rynku.
Otworzy³ szeroko oczy, gębę rozdziawi³ i opar³szy ręce na kolanach, zapiszcza³ donośnie:
- Braciiiszeeek!
Obejrzeli się ludzie i zobaczyli Braciszka. Pochylony, ze zwieszon¹ grzyw¹, z worem na grzbiecie, ciężko pow³óczy³ nogami. Nie patrzy³ na ludzi.
Cz³apa³ wolno, przystawa³ co kilka
kroków, by poprawić wór. Przeszed³
ko³o kościo³a, po czym skręci³ w ulicę Łowick¹, gdzie znów posta³ chwilkę, zanim ruszy³ przed siebie. By³o go
jeszcze trochę widać na zakręcie, za
znakiem zakazu wjazdu pojazdów zaprzężonych, gdy z tuby reżysera wystrzeli³ donośny, metaliczny wrzask:
- Uwaga! Wchodzimy na antenę!
Zerwa³y się wrony z kościelnego dachu, zatoczy³y ko³o nad wierzcho³kami dębów i kracz¹c g³ośno, pofrunęły
do parku. W tej samej chwili na p³ycie
miejskiego stadionu zap³onę³a smo³a
w beczkach. Przed czujnym okiem telewizyjnej kamery, w k³ębach gęstego
dymu wisz¹cego nad muraw¹, zaczęli żwawo się uwijać strażacy – zawodowcy i ochotnicy.
Andrzej Kwiatek

Filozoficzne 5 minut.
Uwagi do wyrażenia
„Ach ta dzisiejsza młodzież…”
MICHAŁ PAWŁOWICZ
„Ach ta dzisiejsza młodzież” – wyrażenie znane chyba każdemu człowiekowi, który żyje we współczesnym
polskim społeczeństwie, słyszane nawet kilka razy w ciągu dnia z ust wielu
osób reprezentujących „pokolenie 1”,
czyli pokolenie ludzi starszych i skierowane ku „pokoleniu 3” – czyli ich
potomkom drugiego rzędu. Wyrażenie
to określa dezaprobatę kierowaną ku
pokoleniu drugiego rzędu w stosunku
do pokolenia 1. Tym samym krytykuje posiadany przez dwukrotnie młodsze pokolenie system wartości. Często
jest czynnikiem wzbudzającym agresję
wśród młodych ludzi, którzy odczuwają brak szacunku pomimo egzystencji w wolnym państwie, gdzie każdy
obywatel jest równy. Owa równość
jest zachwiana już na samym wstępie
przy klasyfikacji pokoleniowej, gdzie
problem zaczyna narastać, niemniej
jednak taki zabieg jest niezbędny do
prawidłowej analizy problemu.

wywało się na bardziej liberalnych
gruntach, z dostępem do wielu dóbr
i osiągnięć techniki, które w dużym
stopniu stały się czynnikiem dystynktywnym. Pokolenie 2 nabyło nowych
cech i wartości, które często nie były
zgodne z systemem wartości wcześniej obowiązującym. Niemniej jednak
zmiany jakie zaszły pomiędzy oba pokoleniami nie były zbyt drastyczne, ze
względu na możliwość wpływu pokolenia 1 na pokolenie 2 oraz ze względu
na ograniczenia prawno-ustrojowe, do
których ludzie nie nabyli w pełni zaufania, bądź nie nauczyli się w pełni
korzystać z demokracji. I w końcu,
pojawia się pokolenie 3, ku któremu
kierowane jest stwierdzenie, na które
dziś spoglądamy z większą atencją.
Pokolenie 3, które teoretycznie nabyło
wartości od dwóch poprzednich pokoleń, ze zwiększonym naciskiem na
wpływ pokolenia 2 wychowującego
je bezpośrednio, było wychowywane i

Sklasyfikowanie pokoleń według numeracji ma na celu ustalenie pewnego
rodzaju hierarchii, który został stworzony we współczesnym polskim społeczeństwie. Przy czym pokolenie 1 jest
najważniejsze, dwa mniej ważne, a trzy
jest podporządkowane dwóm poprzednim. I tak, pokolenie 1 jest pokoleniem
seniorów, które być może z racji wieku nie kryje swoich krytycznych opinii w stosunku do innych osób oraz otaczającego świata. Pokolenie 2 reprezentowane jest przez przodków pierwszego rzędu, najczęściej dojrzałych
obywateli, światłych i świadomych,
którzy z kolei posiadają tak zwane pokolenie 3. Jest ono adresatem wyrażenia, na którym postaramy się skupić
swoje przemyślenia.
Przy rozważaniach dotyczących wyrażenia, nad którym prowadzimy wywód należy skupić się na relacjach pomiędzy członkami pokoleń. Na pierwszy rzut oka, pokolenie 1 powinno mieć
pretensje tylko i wyłącznie do siebie.
Po pierwsze, to oni wychowali pokolenie 2, któremu przekazali pewne
wzorce zachowań oraz system wartości. Po drugie, w momencie kiedy pokolenie 2 popełniało błędy w przekazywaniu wartości, pokolenie 1 mogło
interweniować. Po trzecie, należy zauważyć fakt zaistnienia ogromnej
zmiany kulturowej w Polsce, w której
obecnie żyją trzy pokolenia wychowane w różnych okresach. Mówimy tu
o pokoleniu 1 – powojennym, które
zostało nauczone pokory oraz szacunku do drugiego człowieka. Bierzemy
pod uwagę pokolenie 2, które wycho-

w dalszym ciągu jest wychowywane
w świecie, gdzie głównymi determinantami życia stały się konsumpcjonizm i egoistyczne nastawienie na cel,
często bez poszanowania drugiej jednostki. Powyższa, krótka charakterystyka przedstawia nam złożoność
współczesnego społeczeństwa polskiego, w którym częstym stwierdzeniem
jest „Ach ta dzisiejsza młodzież…”
Biorąc pod uwagę fakt nabywania
wzorców często pochodzących z zewnątrz, chodzi o wpływ kultury rosyjskiej w powojennej Polsce, a następnie
wzorców zaczerpniętych z wysokorozwiniętych krajów zachodnich, należy już w tym miejscu dostrzec, że
w krytycznym nastawieniu międzypokoleniowym nie chodzi o konflikt
pokoleń, lecz raczej o konflikt wartości świata wschodniego i zachodniego, które zaszczepiły na gruncie naszej
kultury własne wartości dewaloryzujące inne, wcześniej obowiązujące, a
w rezultacie napiętnowały społeczny
konflikt pokoleniowy.
Istnieje również inne podłoże konfliktu międzypokoleniowego. Przecież
w społeczeństwie występują reprezentanci różnych grup społecznych, wychowanych według własnych wartości,
które nie muszą być tożsame z ogólnymi wartościami społeczeństwa. W tym
przypadku, poszukiwanie przyczyn
konfliktu staje się jeszcze trudniejsze,
ze względu na zwiększenie ilości przypadkowych zależności, którym będziemy mogli poświęcić kolejne Filozoficzne 5 minut – jakże ważne dla naszego
umysłu.

