
 

 

 4                                                                    Ese j                                                                   

 
Gazeta Kultura lna    P o e z j a    P r o z a    K r y ty ka    H i s t o r i a    S z tu ka    M u z y ka                                N u m e r  1 1 ( 2 1 9 )  l i s t o p a d  2 0 1 4  

Moralność wczesnego 
chrześcijaństwa a dziś 
 
(Dokończenie ze strony 3) 
 

ttaakk  ddoo  kkoońńccaa  zzaarrzzuuccoonnee..  KKaażżddyy  oocchhrrzzcczzoonnyy  ––  
ppiisszzee  BBoogguussłłaaww  GGóórrkkaa  ––  ww  nniieemmoowwllęęccttwwiiee,,  
kkttóórryy  ppooddeejjmmuujjee  cczzyynn  zzbblliiżżaanniiaa  ssiięę  ddoo  BBooggaa,,  
pprrzzeecchhooddzzii  iinnddyywwiidduuaallnniiee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  
eeggzzyysstteennccjjaallnneeggoo  wwttaajjeemmnniicczzeenniiaa..  NNpp..  ww  KKoo--
śścciieellee  kkaattoolliicckkiimm  ddoobbiittnnyymm  tteeggoo  pprrzzyykkłłaaddeemm  ssąą  
oossoobbyy  ooffiiccjjaallnniiee  uuzznnaannee  ssąą  ssłłuuggii  BBooggaa,,  bbłłooggoo--
ssłłaawwiioonnee  cczzyy  śśwwiięęttee..  SSaamm  kkaannoonniicczznnyy,,  ssttoopp--
nniioowwyy  pprroocceess  wweerryyffiikkaaccjjii  iicchh  ppoozziioommuu  ddoośśwwiiaadd--
cczzeenniiaa  BBooggaa  wwsskkaazzuujjee  nnaa  oobbeeccnnoośśćć  ww  cchhrrzzeeśśccii--
jjaańńssttwwiiee  cchhaarryyzzmmaattuu  wwiieellooffaazzoowweejj  iinniiccjjaaccjjii..    

TTaakk  ttoo  wwyygglląąddaa  ii  wwyynniikkaa  zz  tteeggoo,,  żżee  nniieejjaakkoo  
iinniiccjjaaccjjaa,,  wwttaajjeemmnniicczzeenniiee  nniiee  zzoossttaałłoo  ddoo  kkoońńccaa  
sspprrzzeeddaannee  ii  ooddddaannee  ddoo  llaammuussaa..  ŻŻee  jjeesstt  żżyywwee,,  
aallee  jjeeggoo  PPrraawwddyy  ssąą  ssttoossoowwaannee  ttyyllkkoo  ddoo  ttyycchh  
jjeeddnnoosstteekk,,  bbłłooggoossłłaawwiioonnyycchh  ii  śśwwiięęttyycchh,,  kkttóó--
rryymmii  mmooggąą  ssiięę  oonnee  oobbjjaawwiićć..  DDoobbrree  ii  ttyyllee,,  bbyy  
mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć..  JJaakk  jjeeddnnaakk  ssppoowwooddoowwaaćć,,  
bbyy  tteenn  pprroocceess  iinniiccjjaaccyyjjnnyy  mmiiaałł  sszzeerrsszzee  zzaassttoo--
ssoowwaanniiee  ii  ddoottyycczzyyłł  cchhrrzzeeśścciijjaann  ww  ooggóóllee??  BBoogguu--
ssłłaaww  GGóórrkkaa  ooddppoowwiiaaddaa  ww  ssłłoowwaacchh::  TTyymmcczzaa--
sseemm  sskkuutteecczznnyymm  rreemmeeddiiuumm  nnaa  wwssppóółłcczzeessnnąą  
cchhoorroobbęę  wwiiaarryy  ii  mmoorraallnnoośśccii  rreelliiggiijjnneejj  jjeesstt  rreeaakk--
ttyywwaaccjjaa  ww  sskkaallii  mmaakkrroo  ––  ssooccjjoollooggiicczznneejj  iinnssttyyttuu--
ccjjii  iinniiccjjaaccjjii  nnaa  wwzzóórr  wwcczzeessnnoocchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiieejj  
iinniiccjjaaccjjii..  

JJaakk  uucczzyy  mmnniiee  hhiissttoorriiaa  ii  jjaakk  ppiissaałłaa  WWiissłłaa--
wwaa  SSzzyymmbboorrsskkaa  ww  wwiieerrsszzuu  NNiicc  ddwwaa  rraazzyy  nniiee  
mmaa    mmoożżlliiwwoośśccii  ttaakkiieeggoo  ppoowwrroottuu..  HHiissttoorriiaa  jjeesstt  
jjeeddnnaakk  nnaauucczzyycciieellkkąą  żżyycciiaa..  WWiięęcc  oowwoo  nnaa  wwzzóórr  
wwiinnnnoo  mmiieećć  zzaassttoossoowwaanniiee..  JJaakk  wwiięęcc  tteeggoo  
ddookkoonnaaćć??  OOddppoowwiiee  tteenn,,  cczzyy  óóww,,  nniieecchh  kkaażżddyy  
ssaamm  mmaarrttwwii  ssiięę  oo  sswwoojjee  zzbbaawwiieenniiee..  JJeesstt  ww  ttyymm  
rraaccjjaa,,  kkttóórreejj  ttrruuddnnoo  zzaapprrzzeecczzyyćć..  AAllee  jjeesstt  ww  ttyymm  
ii  jjeejj  bbrraakk..  BBrraakk  wwyynniikkaajjąąccyy  zz  tteeggoo,,  żżee  nnaaggllee  nniiee  
ssttaanniiee  ssiięę  ttaakk,,  iiżż  „„zzaarreejjeessttrroowwaannii””  cchhrrzzeeścija-
nie nagle zaczną postępować dokładnie tak, 
jak to mówił Jezus Chrystus. Choć z drugiej 
strony, nie nam o tym sądzić. Co zatem? Jak 
ta reaktywacja by miała wyglądać? Co pod-
powiada mi mój daimonion? Ano tak. Nie 
wyobrażam sobie dzisiaj chrztu po przejściu 
odpowiednich stopni wtajemniczenia. Co 
jednak potrafię sobie wyobrazić:  pozostanie 
w kręgu, o ile tylko cztery z przedstawionych 
szczebli wtajemniczenia zostają udowodnio-
ne. Czwarty wszak wynika bezpośrednio z 
trzeciego, który mówi o wolności w sensie 
chrześcijańskim. Przypomnijmy, Jeśli kto cię 
uderzy w prawy policzek, zwróć ku niemu i 
drugi, chcącemu się z tobą sądzić żeby zabrać 
ci tunikę, pozostaw mu i płaszcz, ktokolwiek 
cie przymusi iść jedna milę, idź z nim dwie.  

Poczyniłem tam odpowiednie komenta-
rze. To trzeba mieć na uwadze, gdy się mówi 
– niech każdy się martwi sam o swoje zba-
wienie. Te słowa nie mogą istnieć w próżni. 
Jeśli tak, są pozbawione racji bytu, czyż nie? 
Zatem ta reaktywacja nie może dziś mieć 
charakteru instytucjonalnego, kto tego nie 

rozumie, ten pacan i bałwan. A jeśli komuś to 
odpowiada, to przykro mi. Ale nich wie, że 
przegrał, bo z pewnością nie czuje się wygra-
nym. Czyż nie? 
 

Janusz Or l ikowski  
  

________________________________________________  
 

Ojciec, dziadek i jego 
dzieci. Wspomnienie  
o Julianie Kawalcu 

  
wiejskie i małomiasteczkowe korzenie. Duży 
wpływ na moją drogę prób tworzenia miał 
jednak ciepły i intymny klimat prozy Juliana, 
która była dla mnie w pewnym sensie prozą 
poetycką składającą hołd życiu na wsi, ale i 
pięknu oraz tajemnicy tkwiących w przyro-
dzie. Toteż starałem się kupić każdą nowa 
książkę  jego autorstwa, by z przyjemnością 
zagłębić się w ten świat odchodzący szybko w 
zapomnienie.  

Po studiach biologicznych i filozoficz-
nych w Uniwersytecie Jagiellońskim  w roku 
1975 podjąłem pracę jako asystent w Zakła-
dzie Filozofii AGH na etacie asystenta, który 
zwolnił Adam Zagajewski, emigrując do 
Paryża,   gdzie spotkałem pisarza – Bogusława 
S. Kundę (1943-1991), który akurat pracował 
nad monografią poświęconą prozie Juliana, a 
więc wieczorami słuchałem kolejnych roz-
działów czytanych mi przez Kundę, nad 
którymi gorąco dyskutowaliśmy, by jakoś 
wyjaśnić wiele wątków obecnych w jego 
pisarstwie, bo ówczesne schematy socjali-
stycznej krytyki literackiej nie były w stanie 
oddać głębi znaczenia jego pomysłów oraz 
dokonań literackich, a mechanicznie były one 
wpisywane w schemat „walki klasowej”, choć 
nam wydawało się, że mają one głębsze zna-
czenie antropologiczne, ukazujące m.in. 
filozoficzno-ekologiczny wymiar kulturowego 
życia człowieka na planecie, momentami 
eksponujące wątpliwości pod adresem tzw. 
społecznej ideologizacji industrialnego mode-
lu życia, która rodziła wiele negatywnych 
następstw, a które z powodzeniem udawało 
się Julianowi ukazywać. Po ukazaniu się tej 
książki pt. Julian Kawalec  (chyba w roku 
1984) postanowiłem ją zrecenzować, a tekst 
ukazał się w ówczesnym piśmie literackim 
Profile, ukazującym się w Rzeszowie. Po 
ukazaniu się tej recenzji Kunda zakomuni-
kował mi, że Kawalec chce mnie poznać 
osobiście. Spotkaliśmy się w kawiarni na  
rogu Rynku Głównego i ul. Wiślnej, gdzie 
mieściły się wtedy siedziby: Ośrodka Badań 
Prasoznawczych UJ, Stowarzyszenia Kuźnica, 
KO ZLP i redakcja Zdania. Na spotkanie 
przyszedłem z moją 8-letnia córką, której 
obecność jeszcze bardziej rozradowała pisa-
rza. Nasza rozmowa trwała chyba godzinę i 

właściwie sprowadzała się do dziękczynnych 
peanów Juliana pod adresem Bogusia S. 
Kundy i moim, ale i mojej córki, która zdaje 
się niewiele rozumiała z naszych rozmów. W 
pewnym momencie pojawiła się nagle starsza 
pani, która stanowczym głosem powiedziała: 
Julianie, już czas, idziemy do domu! Na od-
chodnym Boguś szepnął mi do ucha  – to 
żona Juliana – Irena. 

Nasza dalsza znajomość szybko się rozwi-
jała, bo prawie co tydzień spotykaliśmy się w 
siedzibie stowarzyszenia: Krakowskiego Klubu 
Artystyczno-Literackiego, kierowanego przez 
Staszka Franczaka, gdzie w małym pokoiku 
funkcjonowały chyba dwa wydawnictwa. 
Mieścił się on przy Rynku Głównym, nad 
Klubem  Studenckim  Jaszczury, w którym 
codziennie można było spotkać wielu autorów, 
wydawców, redaktorów. Kawalec był stałym 
bywalcem tych spotkań i zawsze przynosił 
swoją piersiówkę, czasem dwa piwa, by zaini-
cjować piątkowe, „literackie podsumowanie 
tygodnia”, i zawsze ok. 14.00 pojawiała się 
jego żona Irena, by zabrać go do domu. Julia-
nowi czasami udawało się ją przekonać, by 
mógł wraz z nią zostać jeszcze godzinę, ale 
wtedy odjeżdżali do domu taksówką, a mina 
żony była naburmuszona! Na jednym z takich 
spotkań Staszek zaproponował mi w imieniu 
Juliana bym napisała posłowie do przygoto-
wywanej do druku jego książki  pt. Harfa 
Gorców (1999). Po chwili wahania zgodziłem 
się, a za kilka lat znów sam Julian poprosił 
mnie o napisania tym razem posłowia do 
książki o charakterze prozatorsko-poetyckim 
– Żeby cię pochłonęło życie  (2004), co zrobi-
łem  z niekłamanym zadowoleniem. Po uka-
zaniu się książki drukiem, Julian mnie mocno 
wyściskał i powiedział, że jestem jego „praw-
dziwym synem”. Nie wiedziałem do końca, co 
to miało oznaczać, a nawet byłem skłonny 
przypisać tę jego nadmierną wylewności 
większej ilości alkoholu, którą wydawnictwo 
serwowało w związku z ukazaniem się tej 
książki. W następnym dniu spotkałem na 
uczelni jego córkę Ewę i powtórzyłem jej 
słowa ojca, a ona z uśmiechem od ucha do 
ucha, podobnym do ojca, powiedziała mi: 
Witaj w rodzinie bracie!!! 
 

Kraków, 10 października 2014 roku 
 

prof .  Ignacy S.  F iut  
 
 

 
 

Foto: http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Kawalec 
 

Julian Kawalec 


