SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI

4

KOBE BRYANT. WSPOMNIENIE

5

MOTYWACJA – JAK OSIĄGAĆ CEL?

6

KONTROWERSYJNE EKSPERYMENTY

8

KORONAWIRUS WUHAN

10

CO DALEJ Z KONSERWATYZMEM? KRYZYS NA PRAWICY

12

CZY RAP TO WSPÓŁCZESNA POEZJA?

16

SKANDAL, KTÓRY WSTRZĄSNĄŁ PARYŻEM

18

INTUICJA

19

OGRÓD

22

TOP 10

23

ZŁOTE USTA

OKŁADKA

DRUK I OPRAWĘ ZASPONSOROWAŁ I WYKONAŁ:
WIP-DRUK SP. Z O.O.
05-077 WARSZAWA

redakcja

REDAKTOR NACZELNA, AUTORKA
,MOTYWACJA – JAK OSIĄGNĄĆ CEL?”

OPIEKUN REDAKCJI

OPIEKUNKA REDAKCJI

MICHAŁ DENIZIAK

AGNIESZKA MITURA

ZASTĘPCZYNI REDAKTOR
NACZELNEJ

MIRELLA DEREWECKA

MARIA PYTLAK

GŁOWNA GRAFICZKA

KOORDYNATORKA FINANSÓW

WIKTORIA SIEKIERSKA

WERONIKA WYSOCKA

ADMINISTRATORKA STRONY
NA INSTAGRAMIE, AUTORKA
,KONTROWERSYJNE EKSPERYMENTY...”

GABRIELA FEDORKO

ILUSTRACJE

ILUSTRACJE

OKŁADKA, ZDJĘCIA REDAKCJI

JAN OSIEJEWSKI

WERONIKA GŁADYSZ

WIKTOR KALINOWSKI

ADMINISTRATOR STRONY NA FACEBOOKU, AUTOR ,,KORONAWIRUS...”

FRANCISZEK KRZEMIENIEWSKI

AUTOR ,CO DALEJ Z KONSERWATYZMEM? – KRYZYS NA PRAWICY’’

STANISŁAW MIKUSEK

AUTOR ,,KOBE BRYANT
– WSPOMNIENIE”

AUTORKA ,,SKANDAL KTÓRY
WSTRZĄSNĄŁ PARYŻEM”

KAJETAN ŻURAWICKI

ANNA PIETRZAK

AUTOR ,,OGRÓD”

KOREKTA

KACPER GRYZIAK

WERONIKA ZEMBRZYCKA
ROBERT WAGLOWSKI

AUTORKA ,,INTUICJA”

ZUZANNA ZEMBOWICZ

AUTOR ,,CZY RAP TO
WSPÓŁCZESNA POEZJA?”

RAFAŁ KASZUBSKI

AUTOR ,,TOP 10”

JAKUB SZEWCZUK

Od redakcji
W bieżącym roku szkolnym zarówno my, jak i uczniowie z województwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego mieliśmy ferie w ostatniej kolejności – z pewnością był to zasłużony odpoczynek, zwłaszcza dla ciężko pracujących na co dzień Zamoyszczaków. Mimo tych kilkunastu dni wolnych praca nad Gońcem nie zastopowała, czego efekty możecie zobaczyć w numerze,
który trzymacie teraz w rękach.

Zimą często miewamy tzw. chandrę – wtedy nie mamy na nic siły, a nasze plany i postanowienia lądują w koszu – dlatego w tym numerze zdobędziecie wiedzę na temat motywacji oraz sposobów, jak konsekwentnie realizować swój cel. Nie mogliśmy również pominąć istotnego ogólnoświatowego problemu - koronawirusa—mającego swe źródło w Chinach. Poruszyliśmy również smutne
tematy, jakimi są śmierć amerykańskiego koszykarza Kobe Bryant’a oraz wstrząsające eksperymenty z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dla zainteresowanych muzyką polecamy artykuł o
jednym z współczesnych gatunków muzycznych – rapie, który przybiera ostatnio na popularności.
Będziecie mieli także okazję przeczytać o dalszych losach konserwatyzmu oraz o paryskim skandalu z XIX wieku. Na zimowe wieczory idealnie sprawdzą się wiersze oraz opowiadanie ,,Intuicja”, natomiast dobry humor zapewnią ,,Złote usta’’ znajdujące się tradycyjnie na końcu gazety.
Motywacji do dalszej nauki po zimowym
wypoczynku, a także przyjemnej lektury
Życzy Redakcja wraz z Naczelną,
Mirellą Derewecką
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KOBE BRYANT. WSPOMNIENIE
„ Heroes come and go, but legends are forever ”
– Kobe Bryant

J

eden z najlepszych i największych koszykarzy wszechczasów opuścił nas 26 stycznia 2020
roku. Kobe Bryant, zwany Czarną Mambą,
zmarł w wyniku tragicznego wypadku helikoptera, lecąc ze swoją czternastoletnią córką
Gianną na jej mecz koszykówki.

FOT: GOLFCHANNEL.COM
Był związany od zawsze tylko z Los Angeles Lakers, z którymi zdobył aż pięć mistrzostw
ligi NBA. W klubie zaczął grać już w wieku 17 lat
i został najmłodszym zawodnikiem w historii
rozgrywek, który wystąpił w meczu. Już po roku
został wybrany do uczestnictwa w meczu
gwiazd, w którym ostatecznie wystąpił aż 18 razy. Młody Kobe rozwijał się w zespole i już
w czwartym sezonie zdobył pierwsze mistrzostwo. W kolejnych dwóch sezonach powtórzył
ten wyczyn. Lakers dokonali tak zwanego threepeat’u, który polega na wygraniu finałów NBA
trzy lata z rzędu.
Jako lider zespołu, Kobe prowadził przeciętną drużynę ku triumfowi w lidze. W 2004
roku jego drużyna przegrała w finale z Detroit
Pistons. 22 stycznia 2006 roku Kobe osiągnął
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jeden z największych sukcesów w swojej karierze. W meczu z Toronto Raptors rzucił aż 81
punktów. Jest to drugi najwyższy wynik w historii ligi. Pierwsze miejsce tej statystyki zajmuje słynny Wilt Chamberlain, który zdobył samodzielnie równe 100 punktów. W sezonie
2007/08 Kobe został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu regularnego. W następnych
dwóch latach jego Lakers osiągnęło kolejne dwa
tytuły mistrzowskie, a sam Kobe zdobył dwukrotnie nagrodę za najlepszego zawodnika rundy finałowej. Mamba zdobył również dwa złote
medale olimpijskie z reprezentacją USA w 2008
i 2012. Niestety, na tym kończą się sukcesy Bryanta z drużyną. Przeciętna dyspozycja zespołu
i kontuzje Kobego uniemożliwiły mu sięgnięcie
po kolejne mistrzostwa. Swoją karierę zakończył w 2016 roku w iście mistrzowskim stylu.
W ostatnim meczu Kobe rzucił 60 punktów.
W tamtym sezonie był jedynym z taką liczbą
trafionych oczek w jednym spotkaniu. Już
w 2017 roku Los Angeles Lakers zastrzegło numery 8 i 24, które nosił Bryant.

Kobe Bryant był niekwestionowanym mistrzem koszykówki. Jego osobę można bez skrupułów zestawić z Michaelem Jordanem czy jeszcze grającym LeBronem Jamesem. Nieopisywalnie wielką stratę poniosła nie tylko społeczność
koszykówki, ale również cały świat, który
na własnych oczach oglądał tragedię młodej
legendy.

5

Motywacja – jak
oSIągać CEl?

M

arzenia są jednym z najważniejszych elementów życia. Chcemy je ulepszać, wzbogacając
o nowe osiągnięcia i zmiany. Niestety u większości z nas, zabieganych w codziennych obowiązkach, realizacja postanowień może być bardzo
trudna, czasem nawet wręcz niemożliwa. Niewielu z nas wie, jakie kroki podjąć, aby poczuć
satysfakcję z podejmowanych przez nas działań,
by osiągniąć cel – wtedy możemy powiedzieć,
że brakuje nam czegoś takiego jak motywacja.
Jak ją zdobyć? Jak konsekwentnie dążyć do urzeczywistnienia naszych zamiarów? Przeczytajcie
porady w artykule.
ZACZNIJMY OD POCZĄTKU
Pierwszym etapem podróży
jest sprecyzowanie twoich
planów. Czego tak naprawdę pragniesz? Co sprawi,
że poczujesz się dowartościowany? Przelej
swe myśli na papier
- z badań psychologów wynika, że jesteśmy bardziej zaangażowani wtedy, gdy
mamy zapisany cel na kartce, niż jeśli puścimy
słowa na wiatr. Pamiętaj jednak, by skoncentrować się na jednej czynności – kiedy zaplanujesz
naukę francuskiego, prawdopodobnie dorzucisz
także regularne odżywianie się, grę na perkusji,
codzienne wieczorne ćwiczenia przez pół godziny, bądź cokolwiek Ci się jeszcze zamarzy.
TO BŁĄD.
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PODSTAWOWY KLUCZ DO SUKCESU
Jak już wspomniałam
wcześniej, realizacja kilku marzeń na raz jest
niemożliwa. Dlaczego?
No cóż, wydaje nam
się, że realizacja postanowień ,,w pakiecie” jest bardzo prosta, lecz
to są tylko pozory. Tak naprawdę, gdy będziesz
chciał(a) wprowadzić w życiu kilka zmian w tym
samym czasie, nie wprowadzisz ŻADNEJ. Skup
się tylko na tej najważniejszej; na tej, na której
najbardziej Ci zależy. Zobaczysz, że kiedy powiedzie Ci się w jednej sprawie, będziesz mieć poczucie sukcesu przystępując do następnej –
w przeciwnym wypadku poniesiesz porażkę i
wyrzucisz swoje plany do kosza.
PLANNERY, KALENDARZE I NOTATNIKI
Powyższe przedmioty mogą być pomocnym start-upem w przejściu do konkretów. Specjalne przygotowane miejsca na wypisanie etapów realizacji są dobrym sposobem na motywację do kolejnego działania. Skąd będziesz wiedzieć, co należy zrobić dalej, jeśli nie masz opracowanego planu? Nad czym masz w tej chwili
pracować, na czym jesteś? Korzystanie z tzw.
,,plannerów’’ z pewnością Ci to ułatwi - niech to
będzie Twoja mapa drogowa. Pomyśl, co musisz
wykonać najpierw, by móc przystąpić do drugiej
czynności? Co jest ważne bardziej, a co mniej?
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Jaką sumę pieniędzy musisz przeznaczyć na swoje
dążenia? Odpowiedzi znajdziesz na kartkach swej
dokumentacji. Pamiętaj jednak, by być czujnym na
zmieniające się warunki i otoczenie – prawdopodobnie niejeden raz będziesz
musiał(a) coś zmienić w swych
notatkach. Mimo wszelkich
przeciwności losu zapamiętaj, że samo planowanie stanowi już część
TWOJEGO sukcesu.

POZYTYWNE MYŚLENIE
Łatwo powiedzieć, prawda? Ale spokojnie –
da się to zrobić. Zacznij od małych kroków – skok
na głęboką wodę sprawi, że będziesz zdemotywowany do dalszego działania. Jeśli masz zamiar
schudnąć, nie rzucaj od razu ukochanych słodyczy, za to z każdym dniem ograniczaj ich spożycie.
Gdy po pierwszym dniu na siłowni nie zobaczysz
wymarzonych efektów – NIE PODDAWAJ SIĘ. Pomyśl o tym, że regularne ćwiczenia, z kolejnym treningiem coraz cięższe, już niedługo zaowocują nienaganną sylwetką. Przede wszystkim musisz uwierzyć w sens tego, co robisz, dlatego wyznaczaj sobie realne cele. Włącz pozytywne myślenie i nie
nastawiaj się z góry na niepowodzenie, ponieważ
działa to niczym samospełniająca się przepowiednia. Pamiętaj – wiara góry przenosi.

miarach : ,,Postanowiłem zacząć chodzić na siłownię”; ,,Niedługo zakładam firmę”; ,,Za jakiś czas
przestanę palić”… to najgorszy błąd, jaki możesz
popełnić. Dlaczego? Dlatego, że po wypowiedzeniu
takich słów automatycznie poczujesz się biernym
klientem klubu ZDROFIT, szefem sukcesywnej
korporacji bądź byłym palaczem – wtedy zaspokajasz ,,głód”, który Cię do tej pory zachęcał do działania. Spraw natomiast, żeby wspierająca Cię osoba dawała Ci niezłego motywacyjnego kopa, kiedy
zejdziesz z wybranej przez siebie drogi do celu –
to od Ciebie zależy, co trafi w Twój czuły punkt.
Zaproponuj także coś, w czym i Ty będziesz mógł
pomóc swojemu mentorowi – w końcu Wasza
współpraca ma się opierać na korzystnej relacji,
a nie na wykorzystywaniu przez Ciebie twojego
mentora.
PODSUMOWANIE
Trasa, którą pokonujemy by spełnić nasze
marzenia, nigdy nie jest prosta. Musimy jednak
pamiętać, że ciężka praca zawsze się opłaca – nawet jeśli na drodze napotykamy przeszkody. Kluczem do samorealizacji jest walka z nimi i radzenie
sobie w każdej sytuacji, która może obniżyć naszą
motywację. Nie zapominajmy o takich wartościach
jak efekty, sukces i wiara. Jak to ujął Walt Disney:
,,Kiedy w coś wierzysz, wierz bezwarunkowo i nieodwołalnie”.

POMOC NIE TYLKO DLA SŁABYCH
Pomoc to jeden z najważniejszych, lecz jednocześnie najgorzej rozumianych sposobów wspomagania w dążeniu do realizacji zamysłu. Mogę się
założyć, że po przeczytaniu tego nagłówka od razu
przyszło Ci na myśl, by mówić innym o swoich za-
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KONTROWERSYJNE EKSPE—
RYMENTY DWUDZIESTO—
lECIa MIĘDZYWoJENNEgo
oczątek XX wieku, był czasem intensywnego
rozwoju psychologii. Ludzi coraz bardziej interesowały mechanizmy, wedle których działali
zarówno na co dzień, jak i w skrajnych sytuacjach. W tym celu dociekliwi badacze zaczęli
przeprowadzać wiele eksperymentów na ludziach, a ich wyniki często zaskakiwały, jednak
te naukowe przełomy miały wysoką cenę.
Zwłaszcza na początku, eksperymenty psychologiczne powodowały u obiektów badawczych, którymi często były dzieci, trwały uszczerbek na zdrowiu psychicznym. Dzisiaj takie badania są uznawane za wysoce kontrowersyjne, ale
wtedy nikt nie widział problemu w eksperymentowaniu na sierotach, kiedy żaden rodzic nie
miał zamiaru „wypożyczyć” swojego dziecka do
testów. Idealnym przykładem jest badanie „Mały
Albert” przeprowadzone w 1920 roku przez dr.
Johna Watsona i jego asystentkę Rosalie Rayner
na zaledwie jedenastomiesięcznym Douglasie
Merritte. Miało ono wyjaśnić, czy różnorodność

FOT: UCZENIE.BLOGSPOT.COM
reakcji emocjonalnych może powstać w procesie
warunkowania. Na początku eksperymentu ba-
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dacze pokazali chłopcu białego szczura i oswoili
go z tym zwierzęciem. Kolejnym etapem było
wywołanie u dziecka reakcji warunkowej na widok gryzonia, w tym celu po pokazaniu go maluchowi uderzano młotkiem w metalowy pręt, a
wytwarzany
dźwięk miał
przestraszyć
Douglasa. Po
około siedmiokrotnym
powtórzeniu
tej czynności
chłopiec zaczął reagować
strachem na sam
widok szczura, już bez
dźwięku. Po pięciu dniach przerwy wytworzona
reakcja warunkowa dalej istniała. Ponadto zaobserwowano również jej transfer na inne, podobne do białego zwierzęcia przedmioty: siwą głowę
Watsona, watę czy królika. Mimo początkowych
zamiarów badacze nigdy nie przeprowadzili
„odwarunkowania” u chłopca.

JOHN B. WATSON, FOT: SCHOOLWORKHELPER.NET

P

Inny, równie kontrowersyjny eksperyment przeprowadzono dziewiętnaście lat później w 1939
roku na grupie dwadzieściorga dwojga dzieci
z sierocińca w Davenport. W badaniu, po latach
nazwanym „Monster Study”, ceniony w Stanach
logopeda, Wendell Johnson, chciał udowodnić
wpływ sugestii i stresu na pojawienie się problemu z jąkaniem.
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W całym doświadczeniu pomagała mu jego studentka Mary Tudor, którą wybrał jako główną
osobę mającą przeprowadzać eksperyment.
Dzieci, z których dziesiątka już wcześniej się jąkała, zostały losowo podzielone na dwie grupy.
Jedna z nich miała być chwalona, a druga krytykowana za swoją wymowę. Co jakiś czas Tudor
odwiedzała sierociniec i przeprowadzała z każdym z dzieci 45 minutową „terapię mowy”.
Rozmawiając z osobami z pierwszej grupy chwaliła je, nawet jeżeli popełniały błędy, a kiedy któraś z sierot się jąkała, Mary przekonywała ją, że
to minie. Zupełnie odwrotnie sytuacja wynikała
w drugiej grupy. Podczas tych „terapii” dzieci
były ganione za najmniejszy błąd językowy czy
zająknięcie. Tym, które się nie jąkały, było wmawiane, że na pewno zaczną. Doprowadziło to do
sytuacji, w której na kolejnych sesjach dzieci nie
chciały odzywać się w ogóle. Eksperyment dowiódł tezy Wendella dotyczącej wpływu sugestii
na jąkanie. Dzieci bez wad wymowy, które znajdowały się w drugiej grupie, po jego przeprowadzeniu w większości zaczęły mieć problemy
z płynnym wysławianiem się, co niezwykle trudno było im potem pokonać. Ponadto u wielu

z nich doświadczenie takiej ilości krytyki na
wczesnym etapie dorastania przełożyło się na
zaniżoną samoocenę, a nawet depresję w późniejszym życiu.
Te tu opisane eksperymenty z okresu dwudziestolecia międzywojennego jak i wiele innych
po II wojnie światowej często były porównywane
do zbrodni nazistowskich lekarzy na żydowskich
dzieciach w obozach koncentracyjnych. Nie byłabym pewna, czy jest to najtrafniejsze zestawienie. Mimo że z naszej perspektywy tamte doświadczenia wydają się wyjątkowo bestialskie,
należy pamiętać, iż w tamtych czasach panowały
zupełnie inne zasady etyczne, a eksperymenty
wcale nie były przeprowadzane z powodu okrucieństwa badaczy, a jedynie z braku innych możliwości poszerzania swojej wiedzy na temat ludzkiego umysłu i nigdy nie miały na celu bezpośredniego skrzywdzenia dzieci biorących w nich
udział.

FOT: LEARNING-HISTORY.COM
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Koronawirus z Wuhan —
kolejna sensacja czy
ŚMIERTElNE ZagRożENIE?

W

łaśnie zakończył się styczeń 2020 roku.
Upłynęło zaledwie kilka tygodni nowej dekady,
a opinia publiczna żyje coraz to innymi sensacjami, które często wyolbrzymiane, brzmią niesłychanie groźnie w ustach zwyczajnych widzów
wieczornych
programów
informacyjnych,
czy czytelników prasy internetowej szczycącej
się nagłówkami typu: „Świat na progu apokalipsy!!! Nie zwlekaj z przygotowaniami do wojny
nuklearnej!!!”, tak jakby lata 20. XXI wieku były
czasami ostatecznymi.
„Jeszcze niedawno naukowcy ostrzegali, że lada
moment zaatakuje tajemnicza choroba X, która
zniszczy ludzkość. Czyżby tragedia właśnie się
zaczęła? W Chinach szaleje tajemnicza choroba
płuc i mówi się już o epidemii gorszej od ataku
SARS […]” - cytat ze strony planeta.pl

Ja natomiast, jako redaktor poważnego,
rzetelnego, uczciwego i obiektywnego miesięcznika zreferuję Państwu kolejną, równie groźnie
brzmiącą sensację, która na przełomie stycznia
i lutego bieżącego roku nie schodzi z pierwszych
stron serwisów internetowych. Nie chodzi tym
razem ani o sprawę pożarów w Australii, która
notabene bardzo szybko ucichła i nikt nie mówi
o niej tak często i tak poważnie, jak miało to
miejsce w pierwszych tygodniach 2020 roku, ani
o konflikt w Iranie, który, jak przewidywałem
w styczniowym numerze „Gońca”, skończył się
jak dotychczas na pogróżkach i złorzeczeniach
Donaldowi Trumpowi oraz całej Ameryce. Nie
mam nawet zamiaru wspominać o natychmiastowej, wręcz rewolucyjnej potrzebie wprowadzenia fundamentalnych zmian w gospodarce
wielu krajów aby odwrócić galopujący w zastraszającym tempie wzrost średnich temperatur,
które w niedalekiej przyszłości będą już tak wysokie, że ludzie „upieką się żywcem”, co według
niektórych aktywistów ma już nastąpić w roku
2050.
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Zajmę się natomiast tematem koronawirusa 2019-nCoV, pochodzącego z położonego
w centralnych Chinach miasta Wuhan. Przedrostek „korona” w nazwie odnosi się po prostu do
budowy wirusa i nie oznacza jego „królewskiej”
właściwości uśmiercenia 1/3 ludzkości w ciągu
kilku lat. Odnosi się on natomiast do charakterystycznych okalających go wypustek, które tworzą wokół niego kształt „korony”. Co więcej, niektóre koronawirusy powodują zwyczajne przeziębienie, na które chyba każdemu zdarzyło się
kiedyś zachorować, a co za tym idzie, ludzki system immunologiczny sam potrafi je zwalczać.
Nie jest to jednak argument dowodzący nieszkodliwości wirusa 2019-nCoV. Wywoływane przez
niego ciężkie zapalenie płuc stanowi poważne
zagrożenie życia, szczególnie u osób starszych
i o obniżonej odporności. Muszę tutaj podkreślić, że obecnie nie ma opracowanej szczepionki,
mogącej skutecznie uleczyć chorego. WHO zapowiedziało, że prace nad szczepionką potrwają
około 18 miesięcy. Jedyne środki stosowane dzisiaj wobec osoby zarażonej to leczenie objawowe i maksymalna izolacja.

FOT: MEDICALNEWSTODAY.COM
Pierwsze przypadki niewydolności oddechowej niewiadomego pochodzenia po raz
pierwszy odnotowano 8 grudnia 2019 roku
GONIEC ZAMOYSKI LUTY 2020

w mieście Wuhan. WHO wydało w tej sprawie oficjalny komunikat 31 grudnia. Dopiero 7 stycznia
ogłoszono odkrycie nowego typu koronawirusa.
13 stycznia odnotowano pierwszy przypadek
choroby poza granicami Chin; 61-letnia kobieta
zachorowała po przylocie do Japonii. W kolejnych dniach nagłaśniano w mediach pojedyncze
przypadki zachorowań w innych krajach, m.in.
w Tajlandii, Malezji, Australii, USA, Francji, a nawet Niemczech. Na przełomie stycznia i lutego
szacowana liczba osób odcięta od świata z powodów sanitarnych wynosi ok. 35 mln.
Oczywiście w Europie i innych wysoko rozwiniętych częściach świata zaczęto działać bardzo szybko i zdecydowanie. Natychmiastowa izolacja chorego, noszenie specjalnych kombinezonów czy rozdawanie darmowych masek na lotniskach to tylko niektóre ze sposobów na rozprzestrzeniającą się zarazę. Mimo, że medycyna zrobiła od czasu wielkich epidemii ogromny postęp,
to nauczeni minionymi wydarzeniami bardzo
łatwo popadamy w nadmierną niekiedy panikę
i każdy nieznany przypadek choroby, czy nieszczęśliwego wydarzenia, nad którym nie mamy
(jeszcze) kontroli, traktujemy jako zapowiedź
nieuniknionej zagłady, która tak czy inaczej kiedyś musi nadejść.
Na początku moich rozważań wspominałem o tym, że ludzie lubią żyć sensacjami. Podobnie było w roku 2014, kiedy świat żył epidemią
eboli w Afryce Zachodniej, czy w 2002 roku, kiedy odkryto bardzo podobny w występowaniu,
budowie i objawach zakażenia do dzisiejszego
wirus SARS, który spowodował 817 zgonów. Postawię teraz fundamentalne pytanie: czy koronawirus z Wuhan jest tak straszny jak go malują?
Moja odpowiedź brzmi: nie. Po pierwsze,
raczej nie grozi nam potworna epidemia dziesiątkująca ludzkość. Zważywszy na już podejmowane środki ostrożności, skłonny jestem przypuszczać, że epidemia nie przekroczy raczej granicy kilku tysięcy ofiar. Zachowuję tutaj ostrożność, używając słowa „kilku”. „Kilka” może oznaczać równie dobrze 2, jak i 9. Czy zatem nawet 10
tysięcy zmarłych na zapalenie płuc to dużo?
I tak, i nie. Dla porównania w Polsce, według
Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 zmarło
410 tys osób, co w przybliżeniu daje 1120 zgonów
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dziennie. Taka liczba może przerażać. Dzieje się
tak, ponieważ śmierć w dzisiejszym świecie nie
jest zjawiskiem codziennym, a nasza styczność
z nim spadła bardzo mocno na przestrzeni ostatniego wieku. Po drugie, nawet jeżeli zachorowały
znaczący odsetek społeczeństwa, to należy pamiętać, że coraz częstsze są przypadki powrotu
chorych do zdrowia. Tak więc ludzki organizm
jest dosyć często w stanie samodzielnie pokonać
wirusa, a przy obecnych warunkach sanitarnych
(przynajmniej w Europie i USA) odsetek wyleczonych byłby na tyle duży, że nie należy martwić
się o śmierć znaczącej części populacji.

FOT: FINANCIAL TIMES
Moim zdaniem niepokój spowodowany
chorobą ucichnie w niedalekiej przyszłości.
Najwłaściwszą postawą, jaką przeciętny Polak
czy inny Europejczyk może przyjąć w obliczu kolejnych przypadków zachorowań, jest postawa
zdroworozsądkowa oraz wynikająca z niej
ostrożność. Na pewno, dopóki sytuacja jest pod
kontrolą nie należy panikować i siać zamętu
w społeczeństwie, chociażby we własnym środowisku. Nie możemy zawczasu zachowywać się jak
mieszkańcy miasta dotknięto dżumą, którzy popadają w panikę i skłonni są porzucić swoich
najbliższych, skazując ich na pewną śmierć tylko
po to, by zmniejszyć, jak tylko się da, możliwość
zarażenia. Nie pozwólmy wpuścić wirusa do naszych umysłów, kiedy jeszcze nie dotarł on do
Polski. Łączmy ostrożność z zaufaniem, sceptycyzm z ciekawością. Znajdźmy w naszym postępowaniu złoty środek, aby w obliczu ewentualnej
epidemii stawić jej czoła i zwyciężyć.
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Co dalej z konserwaty—
zmem? Kryzys na prawicy

K

onserwatyzm jest pojęciem bardzo często
używanym w polskiej i globalnej debacie publicznej, niestety, prawie zawsze nieprawidłowo.
Zwykle sprowadza się całą filozofię polityczną
do sfery obyczajowej czy podejścia do suwerenności państwa. Współcześnie wiele mówi się o
umacnianiu prawicy w państwach zachodnich,
co potwierdza zwycięstwo Borisa Johnsona na
Wyspach Brytyjskich czy ogromna popularność
Matteo Salviniego we Włoszech. Ile ma to jednak
wspólnego z konserwatyzmem i co to dla klasycznych konserwatystów oznacza?
Ugrupowania populistycznej prawicy
przebijają się od kilku lat na pierwszy plan europejskiej polityki. Określają siebie jako ,,nowa
prawica”, jednak w politologii przyjął się termin ,,prawica alternatywna” (alt-right). Epitet ,,nowa” oczywiście służyć ma temu, by nie kojarzono jej ze ,,starą”. Oddaje to antyestablishmentowy charakter tych ugrupowań. Stawiają one, niekiedy słuszne, tezy, że partie tradycyjnego nurtu tak się do siebie upodobniły na
skutek chęci pozyskania jak największego elektoratu, że nie ma między nimi różnicy. Jedyną
szansą, by coś zmienić, jest zatem alternatywna
prawica.
Warto wymienić tu choćby kilka wspólnych elementów dla wielu partii populistycznej
prawicy. Po pierwsze kreują się one na partie ,,ludowe” lub ,,obywatelskie”. Politycy takich
partii pragną za wszelką cenę pokazać, że
są ,,normalnymi” ludźmi, wściekłymi na skorumpowane elity i chcącymi ,,oddać państwo w ręce
narodu”, poprzez osądzenie starych polityków i
wprowadzanie rozmaitych form demokracji bezpośredniej. Istotną rolę odgrywają tu często postacie liderów, dynamicznych, chodzących bez
krawata, bezpośrednich, często wręcz wulgarnych. Zwykle to właśnie ich charyzma jest fundamentem ruchu. Ostrze krytyki wymierzają
również w unijne struktury, wskazując na absur-
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dalność przepisów, które tworzą, oraz ograniczanie narodowej niezależności. Partie te odwołują
się w mniejszym lub większym stopniu do dziedzictwa kulturowego Europy, chcąc obronić stary kontynent przed ,,hordami” imigrantów, nie
tylko z państw muzułmańskich, ale wszystkich,
które są europejczykom obce kulturowo. Stosują
tutaj retorykę strachu i grę na emocjach średnio
zorientowanego wyborcy. Spore poparcie przynosi im również stawanie w opozycji do politycznej poprawności, ograniczającej wolność słowa,
oraz liberalnej demokracji, osłabiającej państwo
i tworzącej zamknięty układ kilku partii politycznych, do którego nikt nowy nie ma dostępu.
Partie te mają programy dostosowane do pragnień obywateli danego państwa. Może to być
legalizacja marihuany, powszechny dostęp do
broni, radykalne postulaty ekologiczne, walka z
genetycznie zmodyfikowaną żywnością i wiele,
wiele innych.

Niepokoi również fakt, że prawicowy elektorat nie ma oparcia w partiach konserwatywnych lub chadeckich o długiej tradycji. Niemieckie CDU poszło w stronę centrum, osierocając
wielu Niemców o centroprawicowych poglądach, natomiast Partia Konserwatywna w Zjednoczonym Królestwie przesunęła się właśnie w
stronę alt-rightu. Czy zatem konserwatywny wyborca może już tylko wybierać mniejsze zło?
Wielu konserwatystom ten układ niestety
odpowiada. Mając do wyboru stanąć po stronie ,,nowej prawicy” albo samotnie toczyć bój z
również radykalizującą się lewicą, wybierają to
pierwsze. Mają dzięki temu okazję przeżyć swoje
nowe życie polityczne. Wyborcze zwycięstwo i
realizacja kilku wspólnych postulatów wymaga
tutaj ofiary ze spuścizny intelektualnej Edmunda Burke’a, François-René de Chateaubrianda
czy Alexisa de Toucqueville'a. Tym samym tra-
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FOT: WIKIPEDIA

dycyjne partie konserwatywne włączają się do
tego rewolucyjnego dla sceny politycznej nurtu.
Kazimierz Michał Ujazdowski w ,,Kulturze liberalnej” podsumowuje ową sytuację stwierdzeniem, że konserwatyści znaleźli się w klinczu, bo
radykałowie, wypaczający konserwatywną filozofię, przejęli ich własne partie.

Edmund Burke —irlandzki filozof i polityk,
twórca nowoczesnego konserwatyzmu, krytyk
rewolucji francuskiej

Co jednak powinni zrobić ideowcy? Pokazać, że zakurzone dzieła konserwatywnych filozofów nie muszą być jedynie strawą dla moli, że
to właśnie konserwatywny racjonalizm jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, a
nie neomarksizm lub prawicowy populizm.
Konserwatyści muszą zająć się stworzeniem
programu nowoczesnego konserwatyzmu, nie
oderwanego ani od rzeczywistości ani od swoich
fundamentów.
Warto sięgnąć również po dzieła współczesnych konserwatystów jak Roger Scruton. W
Polsce może to być również przedwojenna publicystyka Adolfa Bocheńskiego. Niezbędne może okazać się jednak poszerzenie horyzontów w
kwestiach, na które konserwatyzm niekoniecznie odpowiada dzisiejszemu światu o elementy
innych ideologii, jak chadecka koncepcja dialoGONIEC ZAMOYSKI LUTY 2020

gu społecznego czy liberalne stawianie wolności
ponad równością. Pozwoli to na zmianę myślenia o konserwatyzmie jako o archaicznej filozofii, która przegrała wyścig z czasem.
Konserwatyzm ma przede wszystkim do
zaoferowania odpowiedzialny rozwój, oparty na
ewolucji, a nie rewolucji. Zmiany wprowadzane
bez oparcia na tradycji, logicznych schematach
funkcjonowania świata i doświadczeniu innych
państw są narażaniem państwa i jego obywateli
na katastrofę, budowaniem domu bez planów
architektonicznych. Konserwatyzm to szkoła
racjonalnego myślenia o polityce i ostrożnego
rozwiązywania problemów, polegająca na wybieraniu tego co znane i sprawdzone. To nie płomienne przemówienia pod pomnikiem ofiar
wojny czy przekształcanie nabożeństwa w wiec
polityczny. Nie można oczywiście usuwać religii
ani ograniczać jej funkcjonowania w życiu publicznym, ale trzeba się nauczyć, jak wprowadzić w życie przyjazny rozdział Kościoła od państwa. Nie służy ono przecież do tego, by wpływać
na sferę obyczajową lub kulturową. Konserwatywni politycy nie powinni powoływać się na
argumenty religijne, bo na dłuższą metę tylko
szkodzą swoim związkom wyznaniowym i pogłębiają dystans między wierzącymi a resztą społeczeństwa, ale zdroworozsądkowo uzasadniać
wartości, jakimi kierują się w swoim postępowaniu.

Konserwatyści muszą pokazać, że umieją
odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez nieuporządkowany, dynamiczny świat. Stabilności
nie zapewnią charyzma jednego wodza albo
zjednoczenie wobec potencjalnego wroga, ale
trwałe, godne społecznego zaufania instytucje.
Absurdem jest, że ktoś nazywający siebie konserwatystą staje przeciwko nim, nazywa ich
przedstawicieli kastami i dekonstruuje je zamiast reformować. Takie rozwiązania to marksistowska metoda działania. To tradycyjne instytucje zapewniają ciągłość państwa, one są gwarantami poszanowania swobód obywatelskich i
bezpieczeństwa. Nie stoją w sprzeczności z demokracją, ale ją dopełniają. Stoją na straży praw
i wartości, których nie można obalić, budując
społeczne poparcie na manipulacji. Dają nadzieję na przetrwanie każdego kryzysu i z biegiem lat stają się prawdziwym skarbem cywilizowanego państwa, które musi gwarantować ich
istnienie i pozycję w konstytucji. Ludzie muszą
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się nauczyć szanować je i przestać traktować z
wrogością. Tylko tak można stworzyć ustrój, w
którym demokracja nie przekształca się w
ochlokrację, czyli rządy głupców.

FOT: CRAZYNAUKA.PL
Pierwszą z takich instytucji jest wymiar
sprawiedliwości. Nie powinien on być zanadto
rozbudowany i funkcjonować w skomplikowany
sposób. Musi stać na straży przejrzystości prawa
i mieć na tyle silną pozycję, by w odpowiednim
momencie powstrzymać rządzących, którzy zagrażają praworządności i swobodom obywatelskim. Ludzie mają prawo mieć świadomość, że
zawsze mogą liczyć na sprawiedliwy sąd, a nie
ciągnący się latami proces. Nie da się jednak tego osiągnąć, tworząc ustrój, w którym sędziowie
funkcjonują w zamkniętym środowisku albo są
wybierani przez partie polityczne. Niezbędna
jest tutaj głęboka refleksja nad reformą wymiaru sprawiedliwości, oparta na dobrze funkcjonujących ustrojach sądowniczych państw zachodnich, np. amerykańskim.
Nie można pominąć tu również samorządów. One są gwarantem zaangażowania obywateli w życie publiczne. To tutaj należy zacząć
uczyć mieszkańców, jak zrealizować koncepcję
społeczeństwa obywatelskiego. Trudno jest
przeprowadzić reformę w skali całego kraju, ale
czemu nie zacząć od własnego podwórka? Dzięki inicjatywom podejmowanym na szczeblu samorządowym można najbardziej zmienić życie
codzienne zwykłych mieszkańców. Wymaga to
jednak jak największej autonomii samorządu
terytorialnego i dostępu do większych środków
finansowych. To samorządy, a nie władze państwowe, są w stanie najlepiej rozwiązać proble-
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my lokalnych wspólnot, czemu więc nie pozwolić im działać? Nawet wyjątkowo rozbudowana
administracja krajowa nie jest skuteczna, gdy
nie ma dobrego kontaktu z obywatelami. Samorządy terytorialne, przynajmniej na szczeblu
niższym niż wojewódzki, muszą być niezależne
od partyjnych wojen. Pozwoli im to na lepszą
współpracę, zarówno z mieszkańcami, jak i innymi samorządami.
Dobrze funkcjonujące państwo demokratyczne wymaga świadomych obywateli, a tutaj z
kolei konieczna jest godna zaufania społecznego szkoła. Ona musi przekazać wartości etyczne
charakterystyczne dla danej kultury i nauczyć
młodzież, że patriotyzm to nie tylko umieranie
za ojczyznę, ale również (a nawet przede wszystkim) życie dla tejże ojczyzny. Dzieci trzeba tego
uczyć w praktyce, niosąc z nimi pomoc potrzebującym lub pokazując jak założyć firmę (a nie
tylko jak płacić podatki, choć to oczywiście również jest potrzebne). Muszą nauczyć się samodzielności, a nie bycia trybikiem w systemie, z
którym niekoniecznie się identyfikują. Jordan
Peterson na spotkaniu z kanadyjskimi konserwatystami powiedział, że to właśnie odpowiedzialność trzeba zaoferować współczesnemu
młodemu człowiekowi. Dzieci muszą wiedzieć,
że to ich tożsamość indywidualna jest ponad
tożsamością grupy, a także, że odpowiadają za
wszystko, co mówią i robią. Trzeba pozwolić im
na wolne wyrażanie poglądów i nauczyć dążenia do prawdy. Szkoły nie mogą również kończyć swojej działalności wraz z ostatnim dzwonkiem. Są przecież idealnymi miejscami do rozwoju klubów sportowych, grup teatralnych, kół
zainteresowań czy charytatywnych stowarzyszeń. To wszystko również wymaga decentralizacji i większej autonomii pojedynczych placówek, a także dowartościowania i motywującego
do działania systemu wynagrodzeń nauczycieli.
Kiedy wykształci się odpowiedzialnych
obywateli, można zacząć budować silną gospodarkę. Konieczne jest tu odbudowanie zaufania
do wolnego rynku. Nie chodzi tu o brutalny XIXwieczny kapitalizm, w którym człowiek był traktowany jako zwykła maszyna, łatwa do wymiany, a niezdolni do pracy mogli najwyżej udać się
na żebry, ale o uproszczenie prawa, znoszenie
niepotrzebnych regulacji, obniżenie podatków i
trzymanie się przez państwo na dystans od
spraw, w których jego udział jest zbędny. PrzedGONIEC ZAMOYSKI LUTY 2020

siębiorcom nie jest potrzebny urzędnik, który
niczym Mojżesz będzie im wskazywał, gdzie mają skupiać swoje wysiłki. Odpowiedzialny rozwój wymaga uwolnienia ludzkiej energii, konkurencji i kapitału, co pokazuje przykład Irlandii czy azjatyckich tygrysów. Żadne z tych państw nie zbudowało swojego sukcesu na uzależnianiu społeczeństwa od transferów socjalnych,
którymi rządzący dysponują wedle własnego
uznania. Jak pisał wspomniany Adolf Bocheński: ,,Niezwykle często zdarza się, że bogactwo
kraju jest tym większe, im mniejsza jest ingerencja państwa w życie gospodarcze i polityka racji
stanu wymaga wówczas wolności życia gospodarczego”.
Państwo nie może też funkcjonować bez
pragmatycznej polityki zagranicznej, wolnej od
historycznych uprzedzeń oraz opartej na rachunku korzyści i strat, a nie indywidualnych
sympatiach polityków. Trzeba tu odkopać pojęcie racji stanu, zacząć myśleć nad losem kraju,
daleko wykraczając poza okres ludzkich żyć. Nie
warto poświęcać losu obywateli dla abstrakcyjnych idei. Trzeba oczywiście opierać się na doświadczeniu minionych pokoleń, ale nie można
się na nich zatrzymać i zacząć uczciwie spoglądać na narodową przeszłość. Potrzebna jest pokora i roztropność polityków, którzy nie popadną w megalomanię, ale też nie zaprzepaszczą
szans zsyłanych przez los. Trzeba patrzeć, nawet
na sojuszników, z dozą sceptycyzmu i mieć
świadomość, że oni też mają własne interesy.
Aby to zrealizować niezbędne jest nadanie urzędowi prezydenta decydującego wpływu na dyplomację i obronność. Jedynie stabilny urząd
mający wsparcie licznego grona doradców jest
w stanie sprawnie działać w tych kluczowych
dziedzinach dla istnienia i ciągłości państwa.
Nie można tu pominąć podstawy funkcjonowania państwa demokratycznego, czyli parlamentu. Sytuacja, w której skład Senatu jest
niemal zawsze odzwierciedleniem podziału
mandatów w Sejmie, czyni izbę wyższą całkowicie zbędną, wypaczając ideę Senatu jako izby
refleksji i rozwagi. Proces legislacyjny najczęściej sprowadza się do pokonywania przez
uchwałę Sejmu zbędnych formalności. Można
to zmienić, reformując izbę wyższą, nadając
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sens jej istnieniu. Interesujący wydaje się tutaj
projekt promowany przez Warsaw Enterprise
Institute, który nadawałby bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu osobom, które skończyły 35 lat i mają przynajmniej 5 lat doświadczenia w pracy w organach samorządu terytorialnego. Nawiązywało by to do modelu przyjętego w II RP, w którym wymagało się od senatorów odpowiedniego stażu w służbie publicznej.
Dzięki temu władza samorządowa zostanie
wzmocniona, a parlamentarzyści będą mieli realną znajomość problemów obywateli. Bierne
prawo wyborcze miałby każdy obywatel spełniający powyższe kryteria, bez względu na to,
czy jest wystawiony przez jakąś partię czy nie. W
pierwszych wyborach od uchwalenia nowej
konstytucji wybrano by po 3 senatorów z każdego województwa – kandydat z najwyższą liczbą
głosów otrzymałby mandat na 6 lat, ten z drugą
największą na 4 lata itd. Senat posiadałby oczywiście prawo wetowania ustaw sejmowych. Taki
model pozwoliłby na uzdrowienie procesu ustawodawczego, który nie sprowadzałby się do absolutnej władzy sejmowej większości.
Nie ulega wątpliwości, że dzisiejszy świat podlega wielopłaszczyznowym przemianom. Konieczna jest debata publiczna, która wyznaczy
kierunek jego dalszego rozwoju. Może to być
droga niepewności, strachu, rewolucji i krótkowzroczności albo droga rozumu, roztropności,
tradycji, a przede wszystkim wolności. Polityce
nie potrzeba dynamicznych ruchów, wiecowych
przywódców czy zamykania się w bańce intelektualnej. Potrzeba jej odpowiedzialności, rozwagi
i pokory ludzi, którzy ją tworzą. Nie osiągnie się
niczego, niszcząc państwo, jakie znamy, lub czyniąc je tak silne by mogło, parafrazując Churchilla, dać ludziom wszystko, czego pragną, ale
także zabrać wszystko to, co posiadają.
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CZY RaP To WSPół—
czesna poezja?

P

FOT: WIKIPEDIA

oezja to z pewnością jeden z najistotniejszych i najbardziej wpływowych elementów kultury, jednak w ostatnich dziesięcioleciach jej popularność znacząco spada. Można natomiast zaobserwować wzrost znaczenia innego zjawiska,
jakim jest muzyka rapowa. Zestawienie tych
dwóch rodzajów sztuki na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć kontrowersyjne, gdyż poezja kojarzona jest z podniosłymi treściami, pięknym językiem czy zjawiskowymi zabiegami literackim,
z kolei rap to dla większości ludzi muzyka prostacka, wulgarna, nie poruszająca żadnych istotnych wartości. Ocena taka jest jednak nie zawsze
słuszna, co można wywnioskować z samej definicji tego gatunku muzycznego. Rap to ,,rodzaj
ekspresji wokalnej polegający na rytmicznym
i ekspresyjnym wypowiadaniu słów i ich rymowaniu do zapętlonego podkładu instrumentalnego”. Nie ma tu zatem mowy o samej treści
utworów. Czym w dosłownym rozumowaniu jest
natomiast poezja? Cóż, współcześnie pojęcie to
stało się właściwie synonimem liryki, czyli rodzaju literatury opierającego się na poetyckiej
oraz ekspresywnej funkcji języka. Sama nazwa ,,liryka” ma natomiast bardzo wyraźne podłoże semantyczne, gdyż pochodzi ona od starożytnego instrumentu – liry, przy akompaniamencie której antyczni poeci wykonywali swoje
utwory. Jak zatem widać, same definicje poezji
i rapu wskazują, że dziedziny te są do siebie bardzo zbliżone.
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Kluczowym pytaniem jest jednak, czy pod
względem merytorycznym muzyka rapowa ma
jakiekolwiek szanse w konfrontacji z poezją?
I tak, i nie. Merytoryka każdego utworu opiera
się bowiem wyłącznie na zamyśle i talencie artysty, a nie sposobie ujmowania treści. Postrzeganie poezji jako rodzaju literackiego związanego
wyłącznie z podniosłą i patetyczną formą jest
błędem, gdyż nawet wybitni poeci nieraz tworzyli utwory zwyczajnie sprośne i bezwartościowe. To samo dotyczy oczywiście rapu. W tym
przypadku można jednak rzeczywiście przyznać,
że teksty o niskiej wartości merytorycznej są
większością. Wiąże się to przede wszystkim ze
skalą sukcesu, a we współczesnym świecie kluczem do niego jest nie treść, a brzmienie. Stąd
też ogromna popularność takich twórców, jak
Tymek czy Chillwagon. Nie można jednak zapominać, że muzyka rapowa to kategoria znacznie
szersza i wciąż można z dużą łatwością odnaleźć
artystów, którzy oprócz dobrego brzmienia, prezentują także bardzo ambitną treść. Flagowym
przykładem jest tutaj postać Piotra ,,Kękę” Siary.
Raper ten w swoich albumach prezentuje niesamowitą przygodę człowieka, który z alkoholika
stał się kochającym ojcem i jednym ze sprzedażowych liderów na polskim rynku. Co więcej,
warto zwrócić uwagę, że jako przedstawiciel ,,starej szkoły” hip-hopowej nakręcił on
trwający 45 minut materiał ,,ToTu” bez żadnego
przekleństwa, który sprzedał się już w ponad 90
000 egzemplarzy. Muzyka Kękiego jest bowiem
połączeniem wszystkiego, co było kluczowe zarówno dla poezji, jak i zagadnień związanych
z rapem. Mamy tutaj naprawdę merytoryczną
treść, wykorzystanie bardzo wielu środków stylistycznych oraz koncepcji artystycznych, a także
wyjątkowo przyjemne brzmienie na różnego rodzaju podkładach muzycznych. Każdy utwór od-
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grywa istotną dla zrozumienia całego albumu
rolę, a mimo to także słuchanie ich indywidualnie jest czystą przyjemnością.

PIOTR ,,KĘKĘ” SIARA, FOT: NEWONCE.NET
A skoro o albumach już mowa, to warto
zwrócić uwagę na ich podobieństwo z tomikami
poetyckimi. Zarówno jedne, jak i drugie są zbiorami utworów połączonych ze sobą pewną myślą, motywem czy stylem. Każdy z nich zawiera
jednak pewien unikalny element, który sprawia,
że są one niepowtarzalne i na swój sposób wyjątkowe. Jednym z najciekawszych, a zarazem najbardziej poetyckich albumów rapowych, jest moim zdaniem ,,Marmur” autorstwa Taco Hemingwaya. ,,Krążek” ten jest przepełniony najróżniejszymi motywami znanymi z literatury (np.
motyw oniryczny w piosence ,,Grubo-chude psy”
czy dominujący w całym albumie motyw walki
z własnym alter ego), a w dodatku opatrzony
bardzo interesującą fabułę. Całość stanowi swoiste rozliczenie z życiem artysty, własną twórczością oraz analizę kondycji duchowej podmiotu
lirycznego, którym w tym przypadku jest sam
autor. W tekstach można dostrzec elementy liryki bezpośredniej: zwrot do adresata, ale także
wątki autotematyczne i biograficzne. Sama interpretacja albumu cały czas budzi wątpliwości i
każde kolejne odsłuchanie może doprowadzić
nas do nowych wniosków. Zresztą nie jest to zaskoczenie, biorąc pod uwagę klasę Taco, którą
artysta potwierdzał nieraz, np. w piosence ,,Wujek Dobra Rada”, gdzie posłużył się cieka-
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wym zabiegiem, rozpoczynając zwrotkę zdaniem ,,Nie wierz w horoskopy”, a następnie w
niemal każdym wersie umieszcza nawiązania do
znaków zodiaku. Oczywiście wiele jego piosenek
nie ma zbyt ambitnej wartości merytorycznej,
jednak jest to artysta z pewnością godny uwagi
i nie zawaham się nazwać go poetą.

Jak zatem widać, postrzeganie rapu jako
muzyki dla dresiarzy nie jest prawidłowe. W wielu przypadkach rapowe piosenki mają nawet
większą wartość niż niejeden utwór poetycki.
Warto zwrócić uwagę także na rolę tego rodzaju
muzyki we współczesnym świecie. Dla przykładu
zestawić można ze sobą ,,Odę do młodości” Adama Mickiewicza z ,,Patointeligencją” Maty. Mam
świadomość, że jest to porównanie bardzo kontrowersyjne, jednak czy dla współczesnej młodzieży piosenka Michała Matczaka nie stała się
swoistym manifestem młodości, czyli tym samym, czym dla pokolenia przedlistopadowego
była mickiewiczowska oda? Oczywiście, sam wydźwięk tych tekstów jest całkowicie odmienny,
a wyższość XIX wiecznego poety w tym zestawieniu jest niepodważalna, ale kto wie, czy za sto lat
uczniowie szkół średnich nie będą podejmować
się interpretacji właśnie takich utworów
jak ,,Patointeligencja”. Czas pokaże…
Tak czy inaczej, nietrudno znaleźć dowody,
że rap stał się swoistym następcą poezji i być może z czasem zacznie odgrywać coraz większą rolę
w kształtowaniu wzorców osobowych czy światopoglądowych, tak jak robiła to przez setki lat poezja. Przemiana ta wydaje się być całkowicie uzasadniona i naturalna, wystarczy tylko odejść od
postrzegania muzyki rapowej wyłącznie jako elementu hip-hopowej kultury, gdyż czasy te, stety
bądź niestety, już minęły. Wniosek może być zatem taki, że zgodnie ze znaną zasadą na temat
lubiącej się powtarzać historii, liryka wraca do
swoich korzeni i ponownie przybiera formę
umuzycznioną. Pytanie tylko, jak daleko się ten
proces posunie.
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SkaNDal, kTóRY
WSTRZąSNął PaRYżEM
POWSTAWANIE „MADAME X”
W 1884 roku amerykański malarz, John Singer Sargent nawiązał współpracę z Francuzką
Virginie Amélie Avegno Gautreau, która dzięki
swojej niebywałej urodzie stała się muzą dla wielu ówczesnych artystów. Mężczyzna zgodnie
z umową pojechał do posiadłości kobiety, gdzie
miał spędzić kilka następnych miesięcy na malowaniu przedstawiającego ją obrazu. Okazało się
to jednak trudniejsze, niż przypuszczał. Virginia
przez swoją energiczną naturę niebywale utrudniała pracę profesjonaliście. Z jego listów, które
pisał do przyjaciół dowiadujemy się, że Sargent
był niezwykle zadowolony z okazji namalowania
arystokratki, jednak podobno zdarzało mu się
narzekać na to, że nie potrafi ona usiedzieć w jednym miejscu. Skończone dzieło przedstawiało
panią Gautreau ubraną w czarną suknię z ramiączkami zrobionymi ze złotych łańcuszków,
a jedno z nich opadało na jej ramię. Zarówno malarz, jak i modelka byli bardzo zadowoleni z końcowego efektu i byli przekonani, że dzieło przyniesie im sukces i jeszcze większą sławę.
WYSTAWA W 1884 ROKU
W 1667 roku z inicjatywy Ludwika XVI odbyła się pierwsza wystawa, na której można było
podziwiać prace studentów i członków Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. Na początku
ekspozycje odbywały się nieregularnie, jednak
szybko przeobraziły się w cykliczne wydarzenia,
a po rewolucji francuskiej swoje prace mógł prezentować na nich każdy artysta. Niedługo po tym
stało się jasne, że każdy, kto chciał zaistnieć
w świecie sztuki, musiał pokazać się na Paryskich
Salonach, jak zaczęto określać francuskie pinakoteki. Przeświadczenie to, chociaż miało niedługo
zniknąć przez rozwijający się powoli impresjonizm, przetrwało do 1884 roku. Właśnie w tym
czasie swoje dzieło pokazał John Singer Sargent.
Jeszcze zanim wystawa się rozpoczęła, obraz cieszył się niemałą popularnością i wszyscy czekali
na jego prezentację. Tymczasem mimo znanego i
docenianego artysty, a także wdzięcznego tema-
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tu płótno wywołało nie mały skandal.
W pamiętnikach artystów biorących udział
w wystawie z 1884 roku możemy znaleźć zapiski,
że obrazy przedstawione na Salonie były nudne
i monotonne, a dzieło Sargenta znajdowało się na
samym końcu ekspozycji. Dla sfrustrowanych
i zmęczonych ludzi punktem zapalnym stał się
strój Virgini, który okazał się zbyt wyzywający. Co
ciekawe sama sukienka nie odbiegała od norm
ówczesnej mody, a elementem, który spotkał się
z krytyką, było opadające ramiączko. Z negatywnymi opiniami musiał się także zmierzyć kolor
skóry modelki. Narzekano na to, że jest ona zbyt
blada. Był to jednak efekt pudru, który kobieta
aplikowała, aby rozpromienić swoją cerę.
SKANDAL
Prasa zaczęła działać niemal natychmiast.
Powstały niezliczone karykatury próbujące naśladować dzieło. Virginie zaczęto przedstawiać
jako kobietę wątpliwej moralności, a jej matka
wysłała list do Sargenta z informacją, że jej synowie wyzwą go na pojedynek, jeśli nie zdejmie on
obrazu z salonu. Jednak zasady nie pozwalały na
usunięcie płótna, aż do zakończenia wystawy.
Jedyne co malarz mógł wtedy zrobić to zmienić
tytuł obrazu na „Portrait of Madame X”, aby arystokratka nie była bezpośrednio łączona z obrazem. Ostatecznie artysta zamalował ramiączko i umieścił je we właściwym miejscu.
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Intuicja
Jedyne źródło światła w pomieszczeniu stanowiły monitory w liczbie trzech, jasnym światłem
oblewające blat drewnianego biurka. Ich subtelne promienie okrywały też zszarzałe przez cień ściany
i wytarte, choć niewątpliwie, wygodne krzesło obrotowe. Na straży okien stały grube rolety, choć i te
zdawały się pozornie niepotrzebne z powodu mroku panującego za szybami.
Poruszanie się w pomieszczeniu oświetlonym jedynie przez ekrany komputerów nie sprawiało
problemu młodemu mężczyźnie, zwinnie lawirującemu między porozstawianymi meblami. Mimo lekkiego chłodu wyczuwalnego w powietrzu, który sugerował też cichy szum klimatyzatora, ubrany był
jedynie w kraciastą koszulę i znoszone dżinsy. Podwinięte rękawy ukazywały umięśnione przedramiona, a spod niedokładnie zapiętego kołnierzyka przebłyskiwał srebrny łańcuszek. Kręcone, sterczące na
wszystkie strony kosmyki, które w tak skąpym oświetleniu wydawały się niemal czarne, poskramiała
wyłącznie czarna czapka z białym, minimalistycznym logo i odrobina niezrozumiałej, nadnaturalnej
mocy, zwanej siłą woli. Jones co chwila odruchowo podnosił rękę, by przeczesać swe bujne włosy, lecz
napotykając materiał, od razu cofał dłoń.
Z wyraźną satysfakcją opadł na fotel biurowy i jednym ruchem ustawił je w takiej pozycji, aby jego
wzrok znalazł się na poziomie monitorów. Zaraz jednak odepchnął się od biurka, by wypełnionym
nonszalancją ruchem wyprostować swe nogi i oprzeć je o blat. Na jego twarzy wykwitł zadowolony
uśmiech, a ręce mimowolnie powędrowały na kark, nadając całej jego sylwetce rozluźnienia. W takich
warunkach to on mógł pracować. W niemal idealnej ciszy, w którą wkomponował się jedynie cichy
szum, w odpowiedniej temperaturze, w samotności... Wszystkie te warunki składały się na perfekcyjną
koncentrację, spajającą umysł oraz ciało i czyniącą pracę wręcz przyjemnością. Jedynie suche powietrza, drażniące gardło oraz ten dziwnie niepokojący mrok, wypełniający pomieszczenie niszczyły wizję
idealnej pracowni.
Musiał jednak pogodzić się z tym, co ma, zwłaszcza że sam obowiązek, który musiał wykonać, pozostawał nadspodziewanie lekki i przyjemny. Jako agent pewnej placówki śledczej, pracujący w dziale inwigilacji, miał już styczność z poglądem przez kamerkę, co zazwyczaj polegało na kilkugodzinnej obserwacji czyjegoś znudzonego bądź zafascynowanego wyrazu twarzy i budziło w mężczyźnie pewnego
rodzaju niezręczność. Innym popularnym sposobem inwigilacji był tradycyjny, niemalże kultowy
podsłuch, który w praktyce często okazywał się wyjątkowo nieprzyjemny. Ku niemiłemu zaskoczeniu
całego wydziału ludzie okazywali się żywić niezwykłe upodobanie do niezrozumiałego i kompletnie
zbędnego krzyczenia do mikrofonu, co w efekcie nierzadko raniło dosyć wrażliwe uszy śledczych.
Wszystkie te pozornie bezcelowe czy absurdalne działania służyły ustaleniu wiedzy społeczeństwa dotyczącej aktualnej sytuacji panującej na świecie i utrzymanie go w bezpiecznej i łatwej do kontroli nieświadomości.
Dzisiaj przypadło mu zadanie przejrzenia historii wyszukiwania danych osób, co stanowiło zadanie
proste i nienarażające na niepotrzebny dyskomfort. Wyszukiwane hasła często wprawiały go w rozbawienie i tworzyły wrażenie nici porozumienia z wpisującymi je osobami, choć nie miały one świadomości działalności tej placówki śledczej i najbezpieczniej dla nich i agentów byłoby, gdyby nigdy się
o tym nie dowiedziały. Czas więc spędzał przyjemnie, wczytując się w ułamki czyjejś historii i zastanawiając się nad jej całokształtem. Oczywiste jest, że osoba wyszukująca poszczególne poglądy danego
średniowiecznego filozofa, a której tworzone inne hasła ewidentnie wskazują na wiek szkolny, prawGONIEC ZAMOYSKI LUTY 2020
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dopodobnie zajmuje się pracą domową lub prezentacją. Z kolei osoba wpisująca w wyszukiwarkę najróżniejsze zdania, oscylujące wokół tatuażu sama planuje sobie go sprawić. Wiele haseł dotyczyło popularnych tematów dotyczących memów, najróżniejszych bzdurnych poradników czy teorii spiskowych. Czytanie tych ostatnich zawsze sprawiało mu ogromną radość, a śledzenie toku myślenia pojedynczych jednostek przypominało dzieci bezradnie brodzące we mgle. Problem pojawiał się, gdy któraś z nich zdecydowanie za bardzo zbliżała się do prawdy. Zdarzały się jednak dużo bardziej enigmatyczne hasła, które, musiał uczciwie przyznać, niezwykle go intrygowały. Jedno z nich właśnie wyświetlało się na środkowym monitorze, a jego nieustanne miganie i niestandardowa treść skutecznie przyciągały uwagę agenta.
Hasło „cechy nawiedzonych domów” nie wydawało się mu się zbytnio podejrzane. Wpisać mógł je
amator horrorów bądź początkujący pisarz. Kolejne wyszukiwania krążyły wokół tematyki zjaw, widm
i innych istot w stanie nieżywym, co zmuszało jego umysł do intensywnej pracy nad domniemanymi
intencjami autora. Ze wszystkich haseł wyłaniała się intrygująca historia, która jednak wciąż dawała
się zamknąć w ramach realizmu.
Pierwsze symptomy niepokoju poczuł dopiero podczas czytania hasła „jak pozbyć się z domu ducha”.
Wyraźnie odstawało od pozostałej historii wyszukiwania, choć pozornie wciąż podejmowało tę samą
problematykę. Wyłamywało się jednak z pojęcia abstrakcji, nagle czyniąc całe zajście o wiele bardziej
rzeczywistym. Agent z zastanowieniem zmarszczył brwi, a skonfundowanie poczęło powoli, wraz
z dalszą lekturą wpisów, wypaczać jego dotąd beztroską mimikę. Porzucił luźne rozmyślania i całą
koncentrację skupił na wykonywanym obowiązku. Serce niemal niezauważalnie przyspieszyło swój
rytm, a nieprzyjemne przeczucie, stworzone z wypracowanej na przestrzeni lat intuicji, powoli zaczęło
ogarniać jego osobę.
Powagę sytuacji podkreślił jeden z ostatnich wpisów, w odróżnieniu od pozostałych najeżony literówkami i niemal nieczytelny. Po chwili mężczyzna z wyglądającego na przypadkowy ciąg znaków zdołał
wyczytać próbę wyszukania numeru do egzorcysty. Zerwał się z fotela i gwałtownym ruchem wyszarpnął komórkę z kieszeni, by pod sprawdzony przed kilkoma sekundami adres wysłać specjalistyczny oddział. Tego typu sytuacje zdarzały się stosunkowo rzadko, co nie umniejszało poziomu zagrożenia, jaki ze sobą niosły. Placówka, w której pracował, była przygotowana na przeciwdziałanie
wszelkim zjawiskom paranormalnym, a co najważniejsze, nie pozwalała, by informacje o nich wyciekły do spragnionego sensacji społeczeństwa.
Choć obowiązki mężczyzny sprowadzały się wyłącznie do inwigilacji, nie potrafił on pozostać w tym
pomieszczeniu pełniącym funkcję biura, przekonany o własnej niezbędności w trakcie akcji. Chwycił
więc niedbale powieszony na oparciu krzesła płaszcz i raźnym krokiem opuścił pomieszczenie.
Po wyjściu z budynku natrafił na zapalony rząd latarni, boleśnie przypominający o realiach zewnętrznego świata. Z sykiem zmrużył oczy, wykrzywiając swą twarz w grymas. Nawet czapka nie powstrzymała jasnego, ciepłego światła wylewającego się z żarówek, które dla przywykłych do półmroku
oczu zdawało się wręcz jaskrawe. Zdołał jednak przemóc napotkany dyskomfort i pewnym krokiem
ruszył do zaparkowanego samochodu, przy okazji ściągając czapkę z głowy i uwalniając powstrzymywaną dotąd burzę loków.
Z powodu późnej pory na znaleziony adres dotarł stosunkowo szybko. Udało mu się też uniknąć ciekawskich spojrzeń, za którymi ciągnęłyby się ciekawskie pytania i niestworzone historie. Z podenerwowaniem wypełniającym całe ciało i wprawiającym je w nienaturalne drżenie wysiadł z samochodu
i stanął pod szukanym budynkiem.
Jego ciało ogarnęły nagle nieprzyjemne dreszcze, bynajmniej niezwiązane z różnicą temperatury zewnętrznej i tej panującej w pojeździe. W powietrzu wisiało jakieś niezidentyfikowane napięcie, które
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pobudzały jego prymitywne instynkty i nakazywały natychmiastową, desperacką ucieczkę. Parł jednak
do przodu, aż do samego wejścia, znajdującego się pod tym adresem budynku, pchany przekonaniem
co do słuszności własnego postępowania i jedyną w swoim rodzaju nacechowaną zuchwałością brawurą, która sprowadziła już tylu młodzików na kraniec życia. Spowolnionym przez lęk, do którego nigdy
by się nie przyznał, ruchem nacisnął dzwonek, podświadomie przygotowując się na spotkanie z najgorszym.
Drzwi jednak nie otworzyła mu żadna istota nadnaturalna, lecz zwykła, ludzka dziewczyna, ubrana w
powyciągany dres i za dużą o kilka numerów spłowiałą bluzę. Ten widok nieco go zdezorientował, więc
w pierwszej chwili z jego ust zamiast formalnego powitania wydobyło się jedynie ciche sapnięcie. Odchrząknął znacząco, by zyskać chwilę na uporządkowanie myśli. Nagła odmiana losu nie uciszyła jego
przeczucia, wręcz wzmogła podszepty intuicji i nasiliła dreszcze kąsające w kark. Doświadczenie nauczyło go nieufności co do pierwszego wrażenia, więc postanowił brnąć dalej w zaistniałą sytuację. Skinął blondynce uprzejmie na powitanie.
– Witam, nazywam się agent Peter Jones, z... – nazwę instytucji, dla której pracuje, wypowiedział tak
niezrozumiale, że dziewczyna nie była w stanie nawet określić tego wyrażenia mianem słowa. – Mogę
zadać pani pewne pytanie?
Z pewnym wahaniem przytaknęła, choć ta niepewność zawarta w jej geście wyraźnie nie wynikała
z chęci zatajenia jakiegoś faktu, lecz ze zwykłego zmieszania wywołanego tym niecodziennym zdarzeniem. W końcu nie do każdego późnym wieczorem puka agent ze służb specjalnych.
– Czy była pani świadkiem zdarzeń paranormalnych mających miejsce w tej okolicy?
– Nie – w jej głosie wybrzmiało wyraźne zaskoczenie, choć Jones wyczytał też z niego dziwną nutę, nasuwającą na myśl nieszczerość. Wiedziony podszeptami intuicji i tego dziwnego odczucia, którego doświadczył po opuszczeniu pojazdu, postanowił dalej naciskać, póki nie uzyska klarownej odpowiedzi.
– Jest pani pewna? Nie widziała pani ostatnio niczego podejrzanego?
– Chodzi o te wyszukiwania, prawda?
Uporczywie próbował powstrzymać wypełniające go zdumienie przed wylaniem na jego oblicze, lecz
nie udało mu się osiągnąć zamierzonego celu, ponieważ dziewczyna z uśmiechem, sugerującym niemal
niezauważalną drwinę, pospieszyła z tłumaczeniem haseł, które wpisywała wcześniej w wyszukiwarkę.
– Jestem pisarką i pracuję nad nową powieścią z motywami paranormalnymi. W pewnym momencie
też kot wszedł mi na klawiaturę.
Nie usatysfakcjonowała go tak odpowiedź, lecz dostrzegł w oczach kobiety żelazny upór. Bez nakazu
i wsparcia jego możliwości ograniczały się wyłącznie do uprzejmych przeprosin za zajęty czas i natychmiastowego powrotu z powrotem do biura. Przepełniająca go frustracja płynnie przemieniała się we
wściekłość na własną osobę, na to, że dopuścił dekonspiracji oraz pozwolił zwieść się własnym fantazjom. Wybrał numer w komórce i rzucił do słuchawki kilka suchych, nic nieznaczących słów, mających
na celu odwołać wsparcie. Odprowadzany uważnym wzrokiem dziewczyny wsiadł do samochodu i odpalił silnik. Jadąc, starał się koncentrować na kierowaniu pojazdem, lecz jego przeczucia, które nie uległy zmianie, dalej mąciły jego myśli.
Przez kilka sekund w jego umyśle zabłysła myśl, czy nie zatrzymać z samochodu i po raz ostatni
spojrzeć na tamten budynek otoczony atypową aurą i ostatecznie obalić swoje podejrzenia. Jednak zaślepiony własną frustracją i niekompetencją wypełniony irytacją wzrok skupiał na znajdującej się
przed nim drodze, negując racjonalność swojego przeczucia. Jedynie nerwowym ruchem przeczesał
niepokorne kosmyki, jakby jego ciało nie chciało poddać się umysłowi.
Gdyby faktycznie się wtedy obejrzał, zobaczyłby tę samą dziewczynę sympatycznie konwersującą z jakąś półprzezroczystą postacią.
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Jesteśmy tymi, których kochaliśmy.
Byliśmy tymi, którzy kochali innych, a
Staniemy się tymi, co nie kochają wcale.
Chcieliśmy uciec od samych siebie,
Lecz teraz rządzimy cudzym światem,
Który przez nas płonie.
Nie mamy dokąd uciec,
Tak jak nie mieli nasi bracia i siostry,
Gdy to im nie daliśmy my wyboru.

Top 10

Jak zwykle na szczycie szkoła z ochoty,
Panowie z matexów to jakieś koty.
Drugie i trzecie miejsce, a gdzie jest Batory?
Chyba w tym roku, Stefan jest chory.
Na podium dumni: Klementyna i Czacki,
Poziom nauczania muszą mieć kozacki.
Piątkę w dzienniku ma Władek czwarty.
Gdzie jest Zamoyski? To jakieś żarty.
Szóste i siódme zajmują jakieś tam szkółki,
Lecz trzeba przyznać, że z najwyższej półki.
Ósme miejsce, Kopernik tym razem,
Uporali się z tym śmiesznym Głazem.
Lekki spadek Nowaka- Jeziorańskiego,
Wyprzedza naszego Janka mesjańskiego.
Na dziesiątym miejscu jest nasz zawodnik,
Mógłbym temu poświęcić cały tygodnik.
Walka o top dziesięć była bardzo zacięta,
A droga maturzystów, niezwykle kręta.
Przesądziło o dyszce jedno z naszych obliczy,
To, że nikt inny, tak jak Zamoyszczak, delty nie liczy.
GONIEC ZAMOYSKI LUTY 2020

23

ZłoTE
USTA
,,Jak ten Wezuwiusz dupnie w połowę miasta…”
~ ks. Marcin Rolke
,,Tylko jak do twarzy (klepie się po twarzy) przylepimy ten krem, staniemy się piękni
i gładcy”
~ p. prof. Michał Deniziak
,, L.K.: (chce spytać klasę o możliwe epitety do określenia pewnej rzeczy)
U: (przez przypadek wymienia wszystkie możliwe)
L.K.: Zepsułeś mi zabawę. Wyjdź.”
~ p. prof. Leszek Kozłowski
,,Powaliły mnie te twoje zbite myśli. Normalnie leżę i się nie podnoszę”
~ p. prof. Leszek Kozłowski
,,L.K: Postępowanie egzekucyjne kojarzy się z tym, co młodzież lubi najbardziej
U1: O tak! Egzekucja!
U2: A ja tam tego nie lubię….
L.K: Bo ty ogólnie dziwny jesteś”
~ p. prof. Leszek Kozłowski
,,M.D: Weroniko, Patryk Cię na pewno nie słyszy. Prosimy głośniej…
P: Ja wszystko słyszę
M.D: Milcz.”
~ p. prof. Michał Deniziak
,,U: Ale dzisiaj pociski lecą xd
M.Z.: xd “
~ p. prof. Mariola Zawisza

