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Od redakcji

Krótkie dni, szarość i wilgotność…tak scharakteryzowałabym ostatnie tygodnie. O braku
czasu wolnego nie wspomnę, gdyż właśnie mi tego czasu zabrakło. Triumf Donalda Trumpa budzi na
świecie wiele obaw i radości, w walkach z ISIS pokładamy nadzieję na kres tego specyficznego tworu,
o którym słyszymy nieustannie w mediach, coraz mocniej wybrzmiewają postawy
antyestablishmentowe. Świat, jak i my znajduje się w kluczowym momencie. Wszystko to można
uzasadnić jesienną chandrą, ale czy na pewno?
Dużej ilości wydarzeń nie musimy szukać daleko. Także w Zamoyskim się dzieje. Początek
listopada upłynął nam pod znakiem zmiany władzy. To teraz nowe Prezydium będzie reprezentowało
nasz uczniowski interes w kontaktach z gronem pedagogicznym, będzie podejmowało kluczowe
decyzje i pokaże nam w czynach swą wizję na nasze liceum. Co z tego wyniknie – jeszcze nie wiem,
ale życzę Prezydium mnóstwa cierpliwości, natchnienia, chęci oraz innych czynników, które sprawią,
że wasze plany z kampanii wejdą w życie. Na kartach tego numeru możecie, kochani Czytelnicy,
przeczytać wywiad z Michałem Gójskim – wiceprzewodniczącym Prezydium Samorządu
Uczniowskiego ubiegłej kadencji, do czego serdecznie Was zapraszam.
Zapraszam wszystkich do tworzenia „Gońca Zamoyskiego” razem z nami. Działalność
w szkolnej gazecie urozmaica Zamoyską codzienność. Odkrywasz, że wcale tak źle nie piszesz, jak
myślisz. Poznajesz nowych znajomych, przyjaciół (a kto wie, kogo jeszcze), a przede wszystkim masz
nowe doświadczenia. Redakcja mówi sama za siebie.
Z tego miejsca pragnę także podziękować pewnej osobie, bez której papierowy egzemplarz
tego numeru byłby niemożliwy. Tą osobą jest Pani Justyna Domasłowska–Szulc i fundacja „Dom
Kultury”.
Nie przedłużając jednak…miejcie nadzieję. Zawsze. Nie patrz tak,

ale tak już owszem

Miłej lektury,
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Wywiad z Michałem
Gójskim,

przedstawicielem Prezydium

Samorządu Uczniowskiego poprzedniej kadencji
Wywiad przeprowadził Jędrzej Semkowicz

J: Dzień dobry. Jak skomentujesz waszą

trzech wiceprzewodniczących SU, i to

działalność w przeciągu roku urzędowania?

z jednej klasy!

M: Dzień dobry. To był udany rok - czas

J:

większych i mniejszych akcji, takich jak

Uczniowski jest organem dość odległym.

poczta walentynkowa, połowinki, bluzy...

Ma z nim bezpośrednią styczność tylko

tym zajmuje się samorząd od dłuższego

podczas wyborów. Czy mógłbyś opisać jego

czasu oczywiście. Pojawiły się też akcje

działanie?

wolontariatu, które samorząd wspierał

M:

przez informowanie. Mieliśmy (i wciąż
mamy!)
w

reprezentację

Młodzieżowej

Radzie

Warszawy.

się

na

ustala zasady naszej

odnieść wrażenie, że Prezydium jest
„daleko". Nie zapominajmy jednak, że my
również mamy swoje obowiązki. Pozostaje

ostatni. Udało nam się także zorganizować

również kwestia dotarcia do wszystkich

spotkanie z przedstawicielami WPiA UW.

uczniów.

O sporcie również należy powiedzieć Liga

opieramy

Samorząd

Uczniów. Czasem rzeczywiście można

No

EYPDay@School. Mam nadzieję, że nie

Wioślarska,

ucznia

działalności i działalności SU jako ogółu

i pierwszy w historii naszego Liceum

Osada

Oczywiście

Ten dokument

Dzielnicy

Śródmieście oraz Dzielnicy Wesoła, a także
Młodzieżowej

perspektywy

Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

Zamoyskiego

Radzie

Z

W

szkole

jest

ich

640,

a Prezydium poprzedniej kadencji było 4-

Siatkówki,

osobowe.

Koszykówki...

Oczywiście

musimy

także

współdziałać z Gronem Nauczycielskim.

Działo się sporo, choć może na co dzień nie

Zatem działanie SU, w perspektywie

było tego widać. Nowy skład będzie

dłuższej, to obiektywne poprawienie nie

zapewne

kontynuował,

tylko widocznej przestrzeni szkoły, ale też

pojawiają się także inicjatywy oddolne,

pewna zmiana na lepsze w mentalności -

takie jak Zamoyski Festiwal Teatralny,

myślę, że przeszliśmy z poziomu „to się nie

które obecne Prezydium z pewnością

uda" na „jasne, spróbujmy!". Działalność

wesprze. Miniona kadencja to kadencja

SU polega na informowaniu Uczniów

te

działania

stabilizacji. Mieliśmy o tyle dobrze, że było
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o akcjach, które w Szkole powstają, o

możliwościach rozwoju (konkursy, koła

jest zmiana szkoły na jeszcze lepsze tam,

zainteresowań)

gdzie to możliwe.

i

organizowaniu

oddolnych inicjatyw. Nie wszystko było
tak łatwe, jak mogłoby się wydawać.
Dominik

Koszałka

złożył

wniosek

o renowację auli szkolnej. Wykonał
ogromną

pracę

doprowadzić

–

udało

wniosek

do

mu

się

głosowania

i dopiero tutaj odpadł, a nie przez
dyskwalifikację czy błędy merytoryczne.
SU uczestniczył także w Konferencjach
Uczniowskich,
Młodzieżową

zorganizowanych
Radę

przez
J: Jakich rad moglibyście udzielić obecnemu

Warszawy

i warsztatach Fundacji Civis Polonus

prezydium,

(w sprawie pozyskania grantu na zmianę

doświadczeń?

przestrzeni). Ta pierwsza sprawa dotyczyła

M:

raczej budowy schematów działań SU,

przeprowadzają spotkania. Wszystko, co

druga natomiast jest otwarta, polega na

na nich ustalą, powinno być zapisane.

realnej zmianie otoczenia. Niestety, nieco

Chodzi o to, by powstała dokumentacja, na

czasu zabrakło nam na koniec roku, ale to,

której mogliby się oprzeć przy końcu

że mamy nowe Prezydium, nie oznacza, że

kadencji. Teraz SU wkracza w nowy okres,

stare przestanie być aktywne.

pierwsze klasy okazały się aktywne

J: Co masz na myśli? Czy stare prezydium

zarówno w kampanii jak i poza nią. Zatem

chce pełnić rolę organu doradczego przy

podstawa to „papierkowa robota".

obecnym, czy mówimy raczej o aktywnym

J: Mam jeszcze jedno ważne pytanie: jakie

uczestnictwie w życiu szkoły?

niedociągnięcia w pracy poprzedniego

M: Myślę, że i jedno, i drugie. Nie da się

prezydium SU dostrzegasz? Czy PSU nie

mówić o doradzaniu obecnej władzy bez

oddaliło się od uczniów? Dotychczas

kontaktu

zetknąłem się z tylko jedną próbą poznania

z

wyborcami,

czyli

bez

Niech

korzystając

z

własnych

zdecydowanie

częściej

aktywności w życiu szkoły. Nie opłaca się

zdania ogółu.

też aktywnie uczestniczyć, a efektami

M: Momentami mieliśmy pewne kłopoty

pracy się nie dzielić. Wyglądałoby to

z komunikacją – a to między sobą, a to

niesmacznie i oddaliłoby nas od celu, jakim
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nauczycielami. Było to spowodowane

przede wszystkim obowiązkami, które

zrealizowania, jeśli chodzi o poznanie

każdy z nas przecież miał.

opinii czy wkład Uczniów, ale PSU
organizowało także na Facebooku np.

Myślimy, że PSU, jako organ kolegialny,

konkurs na wzór bluzy. Umożliwiliśmy

zawsze w pewien sposób będzie działać

także kontakt twarzą w twarz. No i, jeśli

nieco niejednorodnie. Nie da się we
wszystkich

sprawach

porozumienia.

Przedstawienie

chodzi o ogłoszenia w klasach, to średnio

osiągnąć

jedna runda po szkole na miesiąc miała

jakiejś

miejsce.

strategii działań też było utrudnione ze

J: Bardzo dziękuję za wywiad

względu na naturalny tok pracy szkoły
i zdarzenia losowe. To mogło powodować

M: Ja również dziękuję. Gazecie szkolnej

wrażenie oddalenia, ale uważamy, że żaden

życzę wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam

uczeń, który do PSU się zwracał, nie

również, w imieniu całego poprzedniego

pozostał bez odpowiedzi. Poza ankietami

Prezydium, wszystkich Zamoyszczaków,

po prostu rozmawialiśmy. Warto pamiętać,

nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

że forma papierowa jest nieco trudna do
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Mosul – przyszła stolica pokoju,
czy pierwszy krok piekła?
Michał Kamiński
Mosul – miasto w sąsiedztwie starożytnej wioski Niniwa, trzecie największe w Iraku, główny
port na rzece Tygrys, od wieków skupiający ludy najróżniejszego pochodzenia i wyznania.
Obecnie (od 2014 roku) jest największym miastem pod kontrolą daeshu. Wkrótce ma się
rozpocząć druga Bitwa o Mosul, prawdopodobnie największa ofensywa w wojnie Iraku
z „kalifatem”. Jednak o co tak naprawdę walczą obie strony? Czy Mosul faktycznie ma szansę
zdobyć miano miasta wszystkich religii, jak to zapowiedział irakijski premier Hajder
al-Abadi? I o co tak naprawdę chodzi z „sytuacją na Bliskim Wschodzie”? Żeby odpowiedzieć
na te pytania, musimy trochę bliżej przyjrzeć się historii regionu i religii nim rządzącej.
Pierwsze ślady osadnictwa w regionie datowane są na VI tysiąclecie p.n.e., natomiast 3 tysiące
lat później istniało tam już znacznej wielkości, jak na tamte czasy, miasto – Niniwa. Jeszcze
w VII w. p.n.e. Sennacheryb, władca Asyrii, uczynił je stolicą państwa, rozbudowując miasto
do niemal 8 km2. Niestety, niecałe sto lat później Asyria została podbita, a jej stolica uległa
siłom medyjsko-persko-babilońskim i weszła w granice państwa nowobabilońskigo. Przez
kolejne stulecia rejon prężnie się rozwijał, jednak nigdy już nie powrócił do czasów
świetności. Według niektórych historyków król Babilonii, Nabuchodonozor II, zbudował tu
słynne Wiszące Ogrody Semiramidy, jeden z siedmiu cudów Świata Starożytnego, jednak
większość zgodnie umieszcza je w Babilonie nieopodal królewskiego pałacu.
W ciągu kolejnych stuleci Babilonia, a wraz z nią Niniwa, była podbijana przez Imperium
Perskie, Aleksandra Macedońskiego, Seleucydów, Partów, Rzymian i ponownie dynastie
perskie, żeby w VII w. n.e. zostać ostatecznie zajęta przez Arabów, którzy na podbitych
terenach założyli pierwszy kalifat (czyli muzułmański odpowiednik zachodnioeuropejskiego
cesarstwa) rządzony przez Czterech Kalifów Sprawiedliwych. Ten z kolei przekształcił się
w Kalifat Bagdadzki rządzony przez dynastię Umajjadów, znaną w Europie jako Saraceni
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podbijających Półwysep Iberyjski. To właśnie w czasach dwóch pierwszych kalifatów
Arabowie wznieśli miasto Mosul tuż obok starożytnej asyryjskiej osady. Przez następne lata
nowa wioska rozwijała się i gromadziła najróżniejsze kultury, stając się tym samym
najważniejszym miastem nad Tygrysem, na co miało też wpływ bliskie sąsiedztwo
z Bagdadem, jednym z miast Jedwabnego Szlaku.
Kolejne podboje Północnej Mezopotamii przyczyniły się zarówno do gwałtu na ludności
cywilnej, jak i do wzbogacenia i rozwoju miasta. W średniowieczu region dostał się pod
władzę Mongołów, a następnie Persji i Imperium Osmańskiego. Mosul stał się jednym z kilku
miast pogranicza dwóch wojujących imperiów, przez następne epoki pozostając głównie
w granicach tureckich, żeby po I wojnie światowej dostać się do tzw. Brytyjskiego Mandatu
Mezopotamii, a późniejszego Królestwa Iraku i Republiki Iraku.
Bogata historia Mosulu odbija się we współczesnej ludności, która jest mozaiką wielu religii
i kultur. Przed 2014 rokiem można było tam spotkać nie tylko muzułmanów najróżniejszych
odłamów, ale także bardzo liczną grupę chrześcijan (głównie asyryjskich, ponieważ Niniwa
przez długi okres była miastem chrześcijańskim), jazydytów, jarsanitów i mandejczyków.
Miasto zamieszkiwało także wielu żydów, jednakże w latach 50 XX w. większość
wyemigrowała do Izraela lub Stanów Zjednoczonych.

Kiedy przyglądamy się tak niezwykłemu pomieszaniu etnicznemu, zaczynamy się
zastanawiać, jak w ogóle doszło do wojny religijnej, skoro wcześniej, przez setki lub nawet
tysiące lat, ludzie żyli tu we względnym pokoju (z wyjątkiem drobnych waśni, które zawsze
w historii miały miejsce)? Dlaczego muzułmanie zabijają i to nie tylko chrześcijan, ale nawet
samych muzułmanów? Czy islam to faktycznie religia, której głównym „przykazaniem” jest
„Zabijaj!”?

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest dość prosta i brzmi ona: „nie”, a nawet: „wręcz
przeciwnie”. Nie istnieje religia na świecie, która kierowałaby się wyłącznie nakazem
bezwzględnego mordowaniem innych. Islam jest religią, która powstała w trudnych dla siebie
czasach i która „wychowała się” na wojnach i nietolerancji religijnej, stąd prawdopodobnie
pochodzenie kontrowersyjnych cytatów o „zabijaniu niewiernych”. Jeśli jednak bliżej się im
przyjrzymy, dostrzeżemy, że chodzi w nich o obronę własną i własnej religii, natomiast kiedy
napastnik przestanie atakować wiernego, ten ma zakończyć wojnę i pogodzić się z oprawcą.
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Początkowo nie było żadnych podziałów pomiędzy muzułmanami. Po śmierci Proroka
Mahometa (który oprócz przywódcy religijnego był też władcą pierwszego państwa
muzułmańskiego), nastał okres panowania tzw. Czterech Kalifów Sprawiedliwych.
Pierwszym był Abu Bakr, który nakazał spisać Koran (dotychczas wierni znali go w całości
na pamięć) na żądanie Umara, którego wyznaczył na swojego następcę. To on usprawnił
system państwowy, ustanawiając niezawisłą administrację, uruchamiając usługi pocztowe
i świadczenia na rzecz weteranów wojennych. Ponadto wybrał datę hidżry jako początek
muzułmańskiego kalendarza. Jego następcą był Usman Ibn Afan, który powiększył terytorium
kalifatu. Kiedy Mahomet, syn Abu Bakra, nakazał zabić Usmana, kalifem obwołano Alego,
zięcia Proroka, jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci w historii religii. To za jego
panowania doszło do pierwszego poważnego rozłamu religijnego. Koran zakazuje schizm,
gdyż są to pokusy wystawiające wiernego na pokusę. W związku z tym wszystkie podziały,
które miały miejsce w historii islamu, miały podłoże polityczne, a nie teologiczne (chociaż
obecne odłamy różnią się niektórymi aspektami wiary). Tak było i tym razem. Powstał nurt
charydżytów, którzy uważali, że Ali powinien umacniać swoją pozycję wojując, a nie
pertraktując. Charydżyci byli i nadal są najbardziej fundamentalistycznym odłamem, często
anarchicznym, interpretującym Koran dosłownie. Do dziś przetrwał tylko jeden ruch
charydżycki, który występuje m.in. w Omanie, Algierii, Tanzanii (na Zanzibarze), Libii oraz
Tunezji.
Cztery lata później ostatni z Czterech Kalifów został otruty przez charydżyckiego spiskowca.
Na jego następcę wybrano jego syna, który został wkrótce zamordowany przez
samozwańczego króla-protoplastę dynastii Umajjadzkiej, Banu Umajja. To on doprowadził
do największego (po charydżytach)
rozłamu na sunnitów i szyitów. Ci
drudzy nie uznali jego władzy, gdyż
próbował on wykorzystać przewagę
Arabów nad innymi

muzułmanami,

tym samym szyici uznali tylko władzę
nieżyjącego już Alego i tzw. medyńskich
towarzyszy Proroka.
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W ten sposób rozpoczął się długotrwały okres niechęci między sunnitami, obejmującymi
władzę od Maroka, przez Półwysep Arabski, aż po Turcję i szyitami, którzy w większości
zamieszkiwali tereny Syrii, Iraku, Iranu oraz Afganistanu i Pakistanu. Do tej pory sunnici
i szyici sprzeczają się między sobą. Dla sunnitów jednym z ważniejszych argumentów
przemawiającym za brakiem podstaw do istnienia szyizmu jest to, iż za czasów życia
Mahometa wszyscy muzułmanie byli sunnitami i tylko oni byli uznawani za wyznawców
islamu.

Wreszcie w czasach bardziej nam współczesnych (w połowie XX wieku) zaczęły powstawać
(„muzułmańskie”) organizacje terrorystyczne. Początkowo byli to pojedynczy ludzie, którzy
dokonywali zamachów dla realizacji własnych, prywatnych celów, jednak z czasem zaczęli
oni trafiać do większej ilości ludzi żyjących na Bliskim Wschodzie, którzy dotychczas żyjąc
w głębokiej wierze, nie chcieli się zgodzić na świeckie reżimy, które gnębiły społeczeństwo.
Często były to organizacje walczące z najeźdźcami, takimi jak ZSRR w Afganistanie. To
właśnie w odpowiedzi na ten atak powstała słynna organizacja Al-Ka'ida (w 1988 roku), która
po zakończeniu wojny afgańskiej zaczęła szerzyć swoją koncepcję zbrojnego oporu przeciwko
siłom USA w krajach arabskich. W 2003 roku, podczas wojny iracko-amerykańskiej, powstała
w Iraku odnoga tej organizacji, która w 2006 roku zmieniła nazwę na „Islamskie Państwo
w Iraku” i sprzeciwiła się afgańskiej kwaterze głównej. Niedługo „Państwo” miało upaść,
jednak odnowiło swoje siły wraz z opuszczeniem Iraku przez wojska USA. Nowym
Przywódcą obwołał się znany nam Abu Bakr al-Baghdadi. W 2013 roku ogłosił on połączenie
się
z syryjskimi terrorystami, którzy wcześniej walczyli u boku syryjskiej opozycji przeciwko
prezydentowi Baszszarowi al-Asadowi. Nowo zawiązane ISIS, kierujące się jakoby salaficką
szkołą prawną (czyli najbardziej konserwatywną szkołą prawną sunnizmu) zaczęło dążyć do
ekspansji terytorialnej i utworzenia międzykontynentalnego kalifatu poprzez terroryzowanie
ludności cywilnej i walki z rządami w Syrii, Iraku, Libanie, a także w krajach Północnej Afryki
i Środkowej Azji. Oprócz tego członkowie nowego quasi państwa zaczęli szerzyć swoją
interpretację Świętej Księgi islamu, odpowiadającą raczej interpretacjom naszych
nacjonalistycznie

nastawionych

rodaków,

niż

faktycznemu

znaczeniu

wersetów

przekazanych Mahometowi. Przyczynili się przez to do postrzegania na Zachodzie islamu
jako religii terrorystycznej, przez co niektórzy stwierdzili, że kieruje nią nakaz zabijania.
Niestety, ponieważ wielu z nas uwielbia słuchać tylko informacji zgodnych z ich poglądami,
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bez sprawdzenia ich wiarygodności, szybko mogliśmy usłyszeć o tym, że dżihad jest „świętą
wojną”, która jeżeli nie będzie przeprowadzona zbrojnie, to będzie gwałtem na kobietach,
a każdy bez wyjątku muzułmanin jest terrorystą popierającym we własnym zakresie daesh,
co szybko wywołało falę niepokoju wśród społeczeństwa. Nikt jednak nie dowiedział się, że
dżihad (dosł. wysiłek), który dzieli się na mniejszy i większy, jest w rzeczywistości obroną
terytorialną, w przypadku napaści na ziemie wiernych (dżihad mniejszy) lub wewnętrzną
walką z własnymi pokusami i kształtowaniem psychiki (dżihad większy), a sam Muhammad
mówił, że „najbardziej chwalebny dżihad to pobożnie odprawiona pielgrzymka do Mekki”
(Al-Buchari, XXV, 4, 2), natomiast werset nakazujący jakoby traktowanie kobiet jako „pól
uprawnych” ma zupełnie inne podłoże historyczne i nie jest traktowany dosłownie. Poza tym
wszyscy terroryści są wyłączeni z ummy (zgrupowania wiernych), co jest mniej więcej
jednoznaczne z chrześcijańską ekskomuniką, zgodnie z zasadą zakazu zabijania ludności
cywilnej i rozpoczynania wojen.

Dwa lata temu (w 2014 roku) daeshowcy przystąpili do oblężenia Mosulu, tzw. pierwszej
Bitwy o Mosul. Niestety miasto upadło i weszło w granice quasi państwa, co dało dużą
przewagę ISIS (ISIL) nad wojskami rządowymi w Iraku, gdyż miasto znajduje się w regionie
wydobycia ropy naftowej. Miejscowa rafineria ropy, wysoko rozwinięty przemysł
włókienniczy (produkujący głównie muślin), zakłady spożywcze, a także port rzeczny bardzo
wzbogaciły prężnie rozwijającą się organizację, która wkrótce zaczęła wysiedlać ocalałych
innowierców, do których należy zaliczyć również szyitów i wyznawców religii
synkretycznych jak np.: jazydyzm.

Obecnie po wielu latach wzajemnego zwalczania się siły irackie i kurdyjskie rozpoczęły
współpracę w celu jak najszybszego odbicia miasta. Premier Hajder al-Abadi już zapowiedział,
że odbity Mosul stanie się miastem wszystkich religii, gdzie każdy będzie mógł żyć obok siebie
w spokoju, bez względu na pochodzenie i wyznanie. Przygotowania do oblężenia już trwają,
a jednym z początkowych działań w tym kierunku było zrzucenie w połowie października b.r.
tysięcy ulotek na miasto, by przygotować jego mieszkańców na ofensywę. Napisano na nich
różne komunikaty m.in. informujące o stanie przygotowań do odbicia metropolii czy też
zapewniające cywili, że nie będą oni celami ataków wojsk. Wyrażane są powszechnie obawy,
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że bitwa wywoła falę uchodźców, dlatego też ulotki wzywają do pozostania w domach
i unikania pozycji zajętych przez daesh.
Z drugiej strony ONZ ostrzega, że mieszkańcy mogą zostać wykorzystani jako żywe tarcze
lub cel ataków gazami bojowymi. Dlatego też kilka tygodni wcześniej uruchomiono stację
radiową dla mieszkańców Mosulu, która ma pomóc im przetrwać tę operację wojskową
i instruować, jak postępować.

Jeśli uda się przejąć kontrolę w rejonie, będzie to na pewno duży cios dla IS i potężny zastrzyk
dla gospodarki Iraku, jednak nie wszyscy są tak optymistycznie nastawieni. Wielu
specjalistów uważa, że nawet jeśli wojska koalicji odniosą sukces, to nie zakończy to
działalności organizacji, a jedynie sprowadzi ją z powrotem do podziemia tylko ze znacznie
większymi zdolnościami operacyjnymi. Jej główną platformą propagandową stanie się
internet, którym już niejednokrotnie posłużyła się wzywając „bojowników” z całego świata
do samobójczych ataków i szerzenia swojej ideologii. Dyrektor FBI, James Comey, twierdzi:
„W następnych dwóch do pięciu latach będzie istniała diaspora terrorystyczna, jakiej jeszcze
nie znaliśmy”, natomiast analityk polityczny Tallah Abdulrazaq napisał w anglojęzycznej
gazecie „Z krwi i popiołów Mosulu może się zrodzić większe zagrożenie niż to, które stanowi
obecnie IS”.

Czy zatem możemy przygotowywać się do zmiany sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie
po ewentualnym odbiciu metropolii? Prawdopodobnie nie, tym bardziej, że w granicach
zajmowanych przez ISIL wciąż znajdują się duże terytoria w Syrii i Libanie, których tereny,
oprócz wojsk rządowych, kontrolowane są m.in. przez Hezbollah, Al-Ka'idę, syryjskich
Kurdów oraz rząd turecki, czyli wzajemnie zwalczające się siły walczące tylko we własnych
interesach. Jednego natomiast możemy być pewni – strata Mosulu poważnie wpłynie na
finanse daeshu. Jednak czy to nastąpi i jak długo będzie to trwało, możemy się tylko domyślać.
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Jak odejść w wielkim stylu?
Aleksandra Godlewska
Neil Young zaśpiewał kiedyś w piosence ,,My, my, hey, hey (Into the Black)", że lepiej zgasnąć niż się
wypalić. Kilkanaście lat później nastała piękna, pachnąca papierosami i whisky ,,Jim Beam" era muzyki
upadłych nastolatków - grunge'u. Jego słowa powtórzył nieśmiertelny Kurt Cobain, a o biednym Neil'u
zapomniano. Jednak słowa tego kanadyjskiego piosenkarza przypominają o ciekawym zjawisku, które
przewija się przez wiele dekad na amerykańskim (o dziwo, choć nie tylko) rynku muzycznym.
Mowa tu o owianym tajemnicą Klubie 27, czyli ,,stowarzyszeniu" muzyków bluesa, rocka i R&B, którzy
umarli w wieku 27 lat. Można by powiedzieć, że prasa wyolbrzymiała tę sytuację. Ale kiedy Klub liczy
49 członków, warto się nad tym zastanowić. Pierwsza śmierć miała miejsce dość dawno, bo 17 stycznia
1892 roku. Zginął wtedy Alexander Levy, kompozytor, pianista i dyrygent. W wieku 27 lat. Potem
Louis Chauvin, artysta ragtime, zmarł na kiłę. W wieku 27 lat.
Nie sposób wymienić wszystkich, ale do najbardziej znanych członków tego, cóż, osobliwego
(humaniści kochają eufemizmy) klubu należą legendy rocka: Jimi Hendrix, który zadławił się
wymiocinami, Brian Johnson z The Rolling Stones, który utonął w basenie, Janis Joplin przedawkowała heroinę, Jim Morrison - dostał zawału serca, a także wspominany wcześniej ulubieniec
lat 90. , Kurt Cobain - popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Przypadek czy fatum?
Brytyjskie czasopismo medyczne ,,British Journal" też zadało sobie to pytanie, ale wyniki badań
jednoznacznie wskazały, że nie ma żadnych podstaw do tego, aby sądzić, że istnieje większe ryzyko
śmierci muzyków w wieku 27 lat. Jednak nie możemy zaprzeczyć, że dołączenie do tego wspaniałego
grona daje wielkość, zapewnia nieśmiertelność. A większość gwiazd właśnie tych rzeczy pragnie.
W tym miejscu jeszcze raz powinnam przywołać tego nieszczęsnego Kurta. Gdy popełnił
samobójstwo, jego matka, Wendy Cobain, powiedziała w wywiadzie dla ,,The Daily Word": ,,Już go
nie ma i dołączył do tego głupiego klubu. Mówiłam mu, żeby do niego nie dołączał". Pewnie, może tu
chodzić o Klub 27, ale bardziej prawdopodobna jest teoria, która mówi, że pani Cobain myślała
o dwóch wujkach Kurta, którzy popełnili samobójstwo. Z kolei Amy Winehouse, wokalistka i autorka
tekstów, wyznała, że boi sie umrzeć w tym wieku... Znaleziono ją martwą w domu 24 lipca 2011 roku.
Miała wtedy 27 lat.
Zastanawiające, prawda? Być może już nigdy nie odkryjemy tajemnicy klubu 27. Jedno jest pewne jego członkowie wiedzieli, jak odejść niezapomnianym.
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Dziewięć światów
Aleksandra Małysz
Nordycka koncepcja wszechświata znacznie różni się od znanej wszystkim idei proponowanej przez
mitologię grecką. Pełna jest zawiłych powiązań i nieścisłości, jednak z całą pewnością warta jest uwagi. W
centrum mitologicznego nordyckiego wszechświata znajduje się wielki jesion Yggdrasil tworzący jego
pionową oś (łac. axis mundi), wyrastający ze Źródła Przeznaczenia. Rozległe gałęzie i korzenie kryją
w sobie Dziewięć Światów. Każdy z nich z kolei jest domem dla innego gatunku stworzeń.

Midgard, znajdujący się w pionowej osi pomiędzy Asgardem i Helem, zamieszkany jest przez ludzi.
Jako jedyny zaliczany jest do światów widzialnych i utożsamiany jest z cywilizacją. Reprezentuje
równowagę pomiędzy porządkiem a chaosem. Podczas Ragnaroku, zniszczenia świata kończącego
mityczny cykl życia, Midgard pochłonięty zostaje przez morze, by później odrodzić się na nowo.
Asgard, położony ponad resztą światów, jest ojczyzną Asów – jednego z dwóch boskich plemion.
Połączony jest z Midgardem za pomocą tęczowego mostu – Bifrostu, strzeżonego przez zawsze czujnego
boga Heimdalla. Asgard reprezentuje porządek świata. To tu znajduje się Walhalla – miejsce przebywania
poległych w chwale wojowników. Tu również swoją siedzibę ma przywódca Asów, wszechojciec
wszystkich bogów – Odyn, bóg wojny i poezji. Obrońcą Asgardu jest gromowładny Thor, którego
nieodłącznym atrybutem jest młot Mjölnir (błyskawica).

Vanaheim znajdujący się pośród gałęzi Yggdrasila to, jak sama nazwa mówi, dom Wanów – drugiego,
poza Asami, plemienia bóstw, utożsamianych z naturą i urodzajem. Po wielkiej wojnie pokonani przez
Asów Wanowie zostali odsunięci od rządów nad światem.
Zamieszkany przez wrogich bogom i ludziom lodowych olbrzymów Jotunheim, znany również pod nazwą
Utgard, ulokowany jest pod jednym z trzech potężnych korzeni Yggdrasila. Kraina ta odznacza się
panującym tu wiecznie chłodem i symbolizuje chaos otaczający pozostałe osiem światów.

Niflheim to przedwieczne królestwo lodu i ciemności. Włada nim Hel – bogini oraz personifikacja
śmierci. To właśnie z topniejących lodów Niflheimu oraz przedwiecznego ognia Muspelheimu krainy zamieszkanej przez gigantów – narodził się Ymir, który dał początek wszystkim bogom.
Alfheim, znajdujący się pomiędzy ziemią a niebem, to kraina zamieszkana przez półboskich elfów. Są to
istoty opisywane jako „piękniejsze niż blask słoneczny”. Władcą Alfheimu jest Freyr – bóstwo pokoju,
urodzaju i radości – wywodzący się z rodu Wanów.

Ostatnią z dziewięciu krain znajdujących się na boskim drzewie Yggdrasilu jest Helheim. Królestwo
bogini śmierci Hel to miejsce, do którego trafiają zmarli, którzy nie polegli w walce. Panuje tu wieczny
chłód, smutek i bezczynność. Mimo iż niektórzy utożsamiają Helheim z chrześcijańskim piekłem,
kraina ta ma charakter neutralny, a sama nazwa Hel, choć przypominająca angielskie słowo Hell (ang.
Piekło), oznacza jedynie „ukryty”.
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Życie wśród piękna
Ada Szulc
Od dawna fascynowałam się kulturą azjatycką, więc byłam wniebowzięta, kiedy na początku
października, stojąc na przystanku pod Palmą, zobaczyłam reklamę wystawy czasowej MNW: „Życie
wśród piękna. Świat chińskiego uczonego”1. Mimo podekscytowania, dopiero miesiąc później udało
mi się pójść do muzeum. Za bilet ulgowy na wystawę czasową zapłaciłam piętnaście złotych i miałam
możliwość zwiedzić w tej cenie również wszystkie wystawy stałe. Ekspozycja rozpoczynała się od
krótkiego opisu i definicji chińskiego uczonego urzędnika – literati. Była to wyjątkowa warstwa
społeczna (od X w n.e.), która nie ma odzwierciedlenia w innych niż chińska kulturach. Aby dołączyć
do tej grupy, należało zdać egzaminy ze znajomości historii Chin oraz z wiedzy dotyczącej nauk
Konfucjusza2.
Wystawa była podzielona na sześć sal. Każde pomieszczenie gromadziło eksponaty
przedstawiające różne aspekty życia chińskiego erudyty – począwszy od egzaminów, służby
urzędniczej, poprzez pragnienia, umiejętności oraz pasje literati. Mogłam podziwiać mnóstwo
przepięknych rzeczy: od cytry3, szat, przedmiotów potrzebnych do kaligrafii, gier towarzyskich do
wachlarzy i luster. Jednak najbardziej spodobała mi się sala szósta, pełna malarstwa oraz sztuki
zdobniczej z motywami ptaków, kwiatów i pejzaży. Delikatnie wyryte w nefrycie pejzaże gór
zachwyciły mnie swym pięknem i starannością.
W kulturze chińskiej ważne było dążenie do samodoskonalenia poprzez osiągnięcie stanu
wyciszenia i skupienia. Można było to uzyskać dzięki graniu w dawne gry strategiczne czy słuchaniu
eleganckiej muzyki wykonywanej na cytrze. A ja, idąc po drewnianej podłodze, która skrzypiała wraz
z każdym moim krokiem, słuchając tradycyjnej chińskiej muzyki i podziwiając interesujące zabytki
kultury, osiągnęłam wewnętrzny spokój. Zachęcam do zobaczenia i przeżycia tego niezwykłego
doświadczenia, którym jest pierwsza w Polsce wystawa tematyczna poświęcona literati. Ja sama
zamierzam zabrać tam wszystkich moich znajomych i przeżyć to doznanie od nowa.

1. Wystawa jest czynna do 8 stycznia 2017 roku.
2. Konfucjusz - pierwszy chiński filozof-moralista, stworzył system społeczno-polityczny
oparty na idei tradycyjnych ról społecznych.
3. Cytra - strunowy instrument muzyczny szarpany. Artykuł oparty na informacjach zawartych w MNW.
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Jak było w przyszłośći
Tomek Ratajczyk

Zazwyczaj na początku jest definicja: futuryzm «kierunek w sztuce, literaturze, muzyce

rozwijający się na początku XX w., wyrażający fascynację dynamizmem wielkomiejskiego
życia, techniką i mechanizacją» [SJP PWN]. A teraz, skoro definicja już była, możemy
powinniśmy o niej zapomnieć.

En avant!
Pewną wspólną cechą futurystów była skłonność do krytyki zapatrywania się
w przeszłość i pochwała przyszłości tudzież teraźniejszości, już to w kwestii treści i formy ich
dzieł, już to w kwestii życia codziennego własnego bądź ogólnospołecznego — i na tym można
właściwie zakończyć tę króciutką wyliczankę. W istocie rzec można, że właśnie z tej wspólnej
cechy wynika ogromna doza indywidualizmu, jaką szczycił się każdy rzetelny futurysta,
a ogromne różnice zauważyć można nie tylko między poszczególnymi grupami futurystów
(z których chyba najistotniejsze powstały były we Włoszech, w Rosji i w Polsce), ale
i pomiędzy pojedynczymi artystami. Już Filippo Tomasso Marinetti w „Manifeście futuryzmu”
[„Manifesto del futurismo”, 1909], który ruch ten zainicjował w ogóle, potępiał uczęszczanie
do bibliotek i muzeów jako zbędne, a wręcz szkodliwe doświadczanie starej,
przeterminowanej i, co za tym idzie, nic nie wartej kultury; zamiast tego proponował
zapatrywanie się jedynie w przyszłość. Najdobitniej chyba jednak myśl tę wyraził Bruno
Jasieński w „Do narodu polskiego mańifeśće w sprawie natyhmiastowej futuryzacji życia ”
[„Jednodńuwka futurystuw”, 1921]: „Będźemy zwoźić taczkami z placuw, skweruw i ulic

ńeświeże mumie mickiewiczuw i słowackih” (korzystając z forsowanej przez futurystów
polskich ortografii fonetycznej, o której kilka słów w dalszej części artykułu). Samych
Mickiewicza i Słowackiego Jasieński uznawał jako istotnych poetów dla czasów, w których
żyli, jednak ostro krytykował „plutony epigonów bez krztyny talentu” [cytat z Włodzimierza
Majakowskiego, „Sergiuszowi Jesieninowi”] jako nieprzystające zupełnie nowej epoce, która
rozpoczęła się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
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Futuryzm w Polsce. Jasieński.
Wolna po 123 latach rozbiorów Polska okazała się bardzo podatnym gruntem dla tak
przyszłościowego ruchu, jakim był futuryzm. Wiele zresztą awangardowych nurtów
literackich zdobyło wówczas popularność, nic więc dziwnego, że i futuryści swoje miejsce
tam znaleźli. Fascynacja miastem czy przyszłością bez wątpienia łączyła większość poetów
awangardy. Należy jednak zaznaczyć, że futuryści, jako prawdopodobnie najbardziej
kontrowersyjna grupa funkcjonująca w Polsce na początku lat 20., nie byli przez większość
publiczności doceniani. Wówczas popularne były wieczory poetyckie w kawiarniach, podczas
których artyści deklamowali swoje utwory — dla futurystów spotkania takie istotne były
potrójnie. Secundo więc — z powodu uznawania przewagi ulotnych występów na żywo nad
niepotrzebnym utrwalaniem utworów w druku (Jasieński utrzymywał, że druk ma być
jedynie niczym zapis nutowy dla artysty, a właściwa sztuka dzieje się dopiero podczas
wykonania), trzecim zaś powodem było to, że kontrowersyjnych futurystów nikt nawet nie
chciał drukować, w związku z czym większość papierowych wydań ich utworów to były małe
nakłady o niskiej jakości, finansowane zazwyczaj przez samych artystów, do grona których,
poza Jasieńskim, wchodzili m.in. Anatol Stern, Aleksander Wat czy Tytus Czyżewski
(Jasieńskiego jednak chyba można uznać za najwybitniejszego spośród nich). Wieczory
futurystów były częstą przyczyną zamieszek, niejednokrotnie zamykane były przez policję,
a sami artyści często byli wygwizdywani przez publiczność niegotową na taką awangardę

awangardy. Zresztą być może nie ma się czemu dziwić, skoro takie fragmenty, jak o „starszym
panu gwałcącym siedmiolatkę na fotelu” [Jasieński, „Miasto”], które dla dzisiejszego
postmodernizmu nie byłyby niczym nadzwyczajnym, wówczas były szczytem kontrowersji.
Ta niechęć publiki wobec tych „młodych, genialnych” [Jasieński, „But w butonierce”]
artystów była zapewne jednym z czynników, z powodu których futuryzm sensu stricto
wygasł w Polsce w okolicach roku 1923 czy 1924, jednak warto zadać sobie pytanie: czyż
prawdziwy futurysta mógłby konsekwentnie i z determinacją pisać wciąż takie same wiersze?

Futuryzm w Rosji. Majakowski. Romanse z komunizmem.
W Rosji futuryzm zakiełkował w 1912 roku manifestem „Policzek smakowi

powszechnemu” [Пощёчина общественному вкусу], podpisanym takimi nazwiskami, jak
Dawid Burluk, Wielimir Chlebnikow i Władimir Majakowski, ten ostatni jednak zdobył
największe uznanie, stosunkowo o wiele większe niż Jasieński wobec reszty futurystów
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polskich. Z Jasieńskim łączyły Majakowskiego chociażby tryb życia skandalisty (najbardziej
znanym przykładem tego jest wieloletni związek z Lilą Brik i jej mężem (sic!)), skłonności ku
komunizmowi (widoczne zarówno w ich życiorysach, jak i w ich utworach) czy też
przejściowa sława w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Majakowski, jak i inni
poeci awangardowi w Rosji drugiej dekady XX w., od początku rewolucji roku 1917 był jej
zagorzałym zwolennikiem, widząc w niej jakże istotną dla artysty wolność słowa (carska
cenzura niemało wykreślała z jego wczesnych utworów, jak „Obłok w spodniach” [„Облако
в штанах”, 1915]), czy rewerencję dla ludu robotniczego (pomimo że sam był, choć
niebogatym, to jednak szlachcicem). Jeszcze w 1927 wydał wybitny poemat „ Dobrze”
[„Хорошо”], o którym znany krytyk literacki i wieloletni komisarz oświaty (odpowiednik
ministra) w rządzie ZSRR, Anatol Łunaczarski powiedział słynne słowa: „Rewolucja

Październikowa odlana z brązu”. Jednak ostatnie kilka lat jego życia upłynęło w cieniu swego
rodzaju niełaski, co było silnie powiązane z zaostrzającą się tyrańską formą rządów Józefa
Stalina, aż 14 kwietnia 1930 roku zmarł zastrzelony — wg wersji oficjalnej — własną ręką.
Kariera Jasieńskiego w Związku Radzieckim była krótsza i bardziej tragiczna: pod koniec
lat 20. za prorewolucyjną powieść „Palę Paryż” wygnany został z Francji, w Polsce również
próżno mógłby szukać schronienia (zresztą wówczas już nie chciał mieć z Polską nic
wspólnego), natomiast zaproszono go do ZSRR, gdzie pozostał już do końca życia. Powitany
został jako wybitny pisarz komunistyczny, został redaktorem naczelnym polonijnej gazety,
jednak szybko, utraciwszy jakiekolwiek poczucie polskiej tożsamości, zaczął pisać wyłącznie
po rosyjsku. Najbardziej znanym jego utworem z tego okresu jest powieść socrealistyczna
„Człowiek zmienia skórę” [„Человек меняет кожу”, 1933] (w której zresztą już niemal
zupełnie zatarty był ślad futurystycznej przeszłości Jasieńskiego), opiewająca rozwój
Tadżyckiej SSR. Niestety pisarz nie cieszył się długą karierą w komunistycznym państwie.
W 1937 roku został aresztowany w ramach czystek, skazany za niezaistniałe zbrodnie,
a w 1938 zamordowany z wyroku Nikołaja Jeżowa. Swoją drogą, do końca istnienia Związku
Radzieckiego informacja ta była ukrywana, przez co utwierdziło się w powszechnym
przekonaniu, że zesłany został na Sybir i po drodze zmarł. Jak widać, tragicznie się skończyła
fascynacja niegdysiejszych futurystów komunizmem, jednak być może nie należy szukać
głównej przyczyny owej fascynacji jedynie w futuryzmie jako takim, zważywszy, ile ludzi
padło ofiarami zbrodniczych rządów Stalina? Było to zapewne uwarunkowane szeregiem
innych czynników, a i należy się zastanowić, czy system, jaki panował w Rosji pod koniec lat
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30. miał jeszcze cokolwiek wspólnego z marksizmem… summa summarum, niepodobna
jednak nie przyznać, że ideologie komunistyczna i futurystyczna lubiły iść w parze.

Rewolucja w każdym calu
A jednym z istotnych (i zarazem najciekawszych) elementów ideologii futurystycznej
w Polsce jest proponowana przez Jasieńskiego w „Mańifeśće w sprawie ortografji

fonetycznej” [„Jednodńuwka…”, jw.] ortografia fonetyczna. Wbrew pozorom futuryści nie
dezawuowali zasad ortografii jako takiej, za to chcieli reformować ją tak, aby reguły te były
precyzyjne, jednolite i proste — daleko im było więc od randomowych i nonsensownych
błędów ortograficznych w stylu udźwięcznień na końcu wyrazu. Jasieński wytykał
absurdalność istnienia dwóch różnych znaków dla wyrażenia jednego dźwięku (czyli znane
wszystkim pary u-ó, ż-rz i h-ch), tak samo postulował on zaznaczanie zmiękczenia nad
literami n, s, c oraz z w postaci kreski wszędzie tam, gdzie te litery wyrażają głoski miękkie,
przy pozostawieniu i jedynie tam, gdzie jest zgłoskotwórcze (a więc mańifest, ale mańa).
Przewidywał też, że po wprowadzeniu tej reformy na szeroką skalę, będzie można iść krok
dalej i stworzyć znaki, które jednoznacznie by oznaczały każdą zmiękczoną spółgłoskę,
analogicznie do ń czy ć. Jasieński trafnie zauważył, jak niewielka różnica jest w wymowie
słów „przenicować” i „pszenica”. Rzecz jasna, przyczyny pisowni takiej a nie innej leżą w
historii tych słów, jednak zważywszy na jego założenia, obalające historię jako nieaktualną,
mogło to być dość zrozumiałe i stanowiło jeden z aspektów diametralnej futuryzacji
społeczeństwa, która miała sięgać od tak technicznych spraw jak przemysł, w którym
futuryści byli zauroczeni, aż do najintymniejszych — jak relacje damsko-męskie.

Czy…?
Mawiają, że po futurystach niewiele zostało poza legendą. W XXI wieku jednak jesteśmy
znacznie silniej pochłonięci przez galopujący przemysł techniczny, a rewolucja obyczajowa
zaszła tak daleko, że bez wątpienia autor obrazoburczego wiersza „Mięso kobiet”* mógłby
wpaść w niemały zachwyt. Zdawałoby się więc, że ten efemeryczny ruch artystycznoideologiczny zostawił po sobie znacznie więcej… Jednak czy my tutaj i dzisiaj umielibyśmy
jeszcze tak, w rzeczy samej, humanistycznie zachwycić się taakim postępem? „A wy,/ czy

nokturn potraficie/ zagrać, dmuchając w rynien flet?” — pytał już około stu lat temu
Majakowski… Ja chyba nie potrafię. I właśnie dlatego futuryzm może być aż tak fascynujący.
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„Zimno? Spójrz na mnie, od razu zrobi Ci się gorąco.” ~ p.prof. Jan Olenowicz

„Ja Cię mam tak nauczyć, że nawet jak Cię zapytają na łożu śmierci, kto Cię uczył, to ty nawet
po śmierci pnia mózgu odpowiesz: Szczygieelskaaa.” ~ p.prof. Magdalena Szczygielska

„Możemy powiedzieć: błogosławieni, którzy nie rysowali, a obliczyli.” ~ p.prof Maciej Bugaj
przy obliczaniu wartości funkcji

„Plemnik to nie jest jakiś długodystansowiec.” ~ p.prof Edyta Kostrzewa

„Jak się pojawiła delta, to nic nie będzie już tak samo.” ~ p. prof. Maciej Bugaj

„Chłopie, co ty wąchasz?” ~ p.prof Jan Olenowicz do ucznia

Zapadły wam w pamięć inne teksty naszych nauczycieli?
Wysyłajcie je na naszego e-maila:
goniec.zamoyski@gmail.com lub na Facebooku:
facebook.com/goniec.zamoyski
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