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à propos Marcel Reich-Ranicki
(...) Ostateczne widmo œmierci zniknê³o jednak wraz z
wejœciem do Warszawy polskiego wojska ze Wschodu. Za³o¿y³
te¿ mundur swoich wybawców. Nie on jeden z wiosn¹ 1945 roku
gotów by³ okazaæ bez reszty wdziêcznoœæ za perspektywê
wolnoœci. Wst¹pi³ do partii, pracowa³ w Polskiej Komisji
Wojskowej w Berlinie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w
s³u¿bach specjalnych. Tak, w UB! Pod nazwiskiem Marceli
Ranicki zosta³ wys³any do Anglii przeciwko tym, dziêki którym
wyzwolenie mog³o siê w ogóle ziœciæ. Mo¿e to wtedy dopiero
otworzy³ oczy. Ironia historii zakpi³a te¿ z niego i te same
przyczyny, dla których za czasów re¿imu hitlerowskiego nie
móg³ byæ przyjêty na uniwersytet, teraz zdecydowa³y, ¿e zosta³
odwo³any i aresztowany pod zarzutem „wyobcowania
ideowego?”. Zosta³ wyrzucony z partii i popad³ w nie³askê
swoich „wyzwolicieli”. Opublikowa³ dwie ksi¹¿ki poœwiêcone
literaturze NRD, ale dalsze publikacje zosta³y mu zabronione. W
roku 1958 pojawi³a siê mo¿liwoœæ powrotu do Niemiec.
Powróci³. By³a przy nim kobieta, która w tamtych ciê¿kich
czasach zdoby³a nie tylko jego mi³oœæ, ale i pozyska³a go dla
literatury polskiej. Jednak jak cieñ sz³a za nim troskliwie
pielêgnowana przez propagandê peerelowsk¹ opinia zdrajcy.
Bez ¿enady zadbano te¿ o to, aby na Zachodzie wiedzia³ kto
trzeba, ¿e przecie¿ „wys³ugiwa³ siê dla s³u¿b specjalnych PRL-u”.
Czy modli³ siê wówczas o to, aby odró¿niono jedno od drugiego?
(...) – pisze Christian Medardus Manteuffel na stronach 3 i 4.

W Alpach i gdzie indziej
(...) W dwa tygodnie po powrocie do Warszawy przysz³o
moje zdjêcie przes³ane przez stra¿ gminn¹ w jakiejœ dziurze
ko³o Tucholi, i wezwanie do zap³acenia mandatu. Okaza³o siê, ¿e
przekroczy³em prêdkoœæ o 31 kilometrów na godzinê.
Dozwolone by³o piêædziesi¹t na godzinê. A tak siê stara³em
uwa¿aæ, unikaæ radarów, zreszt¹ sam z siebie nie lubiê
przekraczaæ prêdkoœci. Jak to siê sta³o? Gdybym choæ jecha³ na
spotkanie z Pani¹, to rozumiem! Trzeba bêdzie zap³aciæ, choæ s¹
wiêksi piraci drogowi ode mnie – pisze Stefan Jurkowski na
stronie 14.

Dar nowych ludzi...
(...) Ostatnio ukaza³a siê ksi¹¿ka, która obrazuje przebieg
przyjaŸni kobiety, która tyle wycierpia³a w ¿yciu w³aœnie od
cz³owieka, a przysz³ym papie¿em tym, który sta³ siê
odpowiedzi¹ w³aœnie dla pytaj¹cej ludzkoœci o swoje
cz³owieczeñstwo. „Beskidzkie rekolekcje” to znak ufnoœci
miêdzy ludzkiej, to ksi¹¿ka ucz¹ca nas kochaæ, która niejako
przynagla i wrêcz popycha do mi³oœci i przyjaŸni. Pani Wanda
zmierzy³a swoj¹ s³aboœæ, co mo¿e tylko œwiadczyæ o jej sile. To
wielka wdziêcznoœæ wiêŸniarki dla ludzi, którzy mimo wszystko
s¹. Spowiadaj¹c siê u ksiêdza Wojty³y zapewne us³ysza³a s³owa:
Nie lêkaj siê, nie zasmucaj serca obola³ego. Kto ma wiarê, ten ma
wszystko! Có¿, bywaj¹ ¿yciorysy, które jakby wsi¹kaj¹ w piach
czasu. Lecz s¹ i takie, które maj¹ niejako zadany kierunek,
kierunek w stronê ludzi. Ludzi szczyc¹cych siê posiadaniem
niezwyk³ego bogactwa trzech cnót teologicznych: Wiary,
Nadziei i Mi³oœci. W obozie koncentracyjnym te cnoty stawa³y
siê trzema klêskami cz³owieczeñstwa. Ale nie dla wszystkich.
Doktor Wanda Pó³tawska po wojnie by³a za³o¿ycielk¹ Instytutu
ds. Rodziny i konsekwentn¹ obroñczyni¹ ¿ycia – pisze
Kazimierz Ivosse na stronie 12.

Marcel Reich-Ranicki

Ogród jako
raj i natura...
(...) Ogród by³ tak¿e ozdob¹ natury. I nic
w tym dziwnego. Ju¿ wtedy bowiem, gdy
cz³owiek tylko z natury wychyn¹³, pocz¹³
zdobiæ siebie, narzêdzia pracy i walki,
przedmioty i œrodki zaspokajania potrzeb,
obiekty kultu oraz swe bli¿sze i dalsze otoczenie. Zacz¹³ te¿ ozdoby wytwarzaæ, aby
jego cia³o by³o czymœ wiêcej ni¿ tylko cia³em, a rzeczy mu niezbêdne czymœ innym
ni¿ jedynie œrodkami pracy, przemocy i konsumpcji. Dziêki temu wszystko przestawa³o byæ tym, czym z natury jest, i stawa³o siê
cz¹stk¹ jego dobrego bytu, do pe³ni którego
bezustannie zmierza³ i zmierza. Wiêcej:
kiedy tylko osi¹ga³ okreœlony pu³ap zaspakajania potrzeb-koniecznoœci, to w pierwszym rzêdzie zd¹¿a³ do tego, by nowymi
postaciami zdobienia i ozdób daæ choæby
tylko intencjonalny wyraz obecnoœci nadmiaru, zbytku, w którym dobry byt rozkwita doskona³ym blaskiem swych walorów.
Jego zaœ wyrazem zawsze by³y i s¹ ogrody.
Sprawi³o to, ¿e, gdy nawet ogrodowa
natura ulega³a w czasach nowo¿ytnych odczarowaniu, trac¹c z wolna sensy sakralne i
znaczenia mityczne, nadal stanowi³ ogród
okreœlon¹ jakoœæ estetyczn¹, niezale¿nie od
wielu, wielu innych, które w nim (lub dziêki
niemu) dochodzi³y do g³osu. St¹d te¿ co
podkreœla³ w XVII w. w jednym ze swych
„Esejów” sam F. Bacon jego tworzenie i
pielêgnowanie wymaga³o najwiêkszych
umiejêtnoœci i finezji – pisze Jan Kurowicki
na stronach 8 i 9.
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