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Uniwersytet Wroc³awski obchodzi swoje trzechsetlecie
testanckich uczelni i utworzono z nich
uczelnie pañstwowe. Viadrinê  protestancki uniwersytet we Frankfurcie
nad Odr¹ scalono z katolick¹ Leopoldin¹ we Wroc³awiu. Po tym scaleniu
Uniwersytet Wroc³awski mia³ 5 Wydzia³ów : Prawa, Medycyny, Filozofii, Teologii Katolickiej i Teologii
Ewangelickiej. Jego mocodawc¹ by³
król pruski Fryderyk Wilhelm III.
Kszta³cilo siê w tym Uniwersytecie
wielu Polaków z terenów l¹ska i
Wielkopolski, które znalaz³y siê
wówczas pod zaborem pruskim. W
r. 1911 nadano Uniwersytetowi Wroc³awskiemu imiê Fryderyka Wilhelma (Schlesische Friedrich-Wilhelms
Universität zu Breslau).

Panorama Wroc³awia z Uniwersytetm, widok od strony Odry; fragment akwaforty Johanna
Georga Pintza z 1736 r. wg rysunku F. B. Wernera (widok z 1702 r.)

W bie¿¹cym roku (2002) Uniwersytet Wroc³awski obchodzi uroczycie
swoje trzechsetlecie. Uczelnia ta ma z³o¿on¹ i interesuj¹c¹ historiê, któr¹ przedstawiam na podstawie róde³ wydanych
przez uczelniê-jubilatkê.
l
Pierwsza próba za³o¿enia Uniwersytetu Wroc³awskiego mia³a miejsce w
1505 r., gdy Wroc³aw wraz ze l¹skiem nale¿a³ do Korony Czeskiej.
Król czeski i wêgierski W³adys³aw
Jagielloñczyk (syn Kazimierza Jagielloñczyka, wnuk W³adys³awa Jagie³³y) wyda³ w Budzie przywilej funduj¹cy czterowydzia³owy Uniwersytet
we Wroc³awiu. Urzeczywistnienie
tego planu nie dosz³o do skutku z powodu braku zgody papie¿a Juliusza
II. O stanowisku papie¿a przes¹dzi³y
protesty Akademii Krakowskiej, obawiaj¹cej siê utraty studentów ze l¹ska.
l
21 X 1702 Leopold I Habsburg, cesarz Austrii, powo³a³ Uniwersytet Leopoldyñski z dwoma Wydzia³ami Filozofii i Teologii, który rozpocz¹³
dzia³alnoæ 15 XI 1702, w dniu imienin Cesarza  patrona uczelni, z licz-
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b¹ 200 studentów. Pierwszym rektorem by³ jezuita Mibes, z pochodzenia Czech. W latach 1728-41 wybudowano gmach, który do dzi urzeka
barokow¹ urod¹.
W po³owie XVIII wieku l¹sk i Wroc³aw z Uniwersytetem znalaz³y siê w
granicach pañstwa pruskiego. Uczelnia prze¿ywa³a okres stagnacji.
W pocz¹tkach wieku XIX, po przegranych wojnach napoleoñskich,
przeprowadzono w Prusach reformê
pañstwa i sekularyzacjê szkolnictwa.
Zlikwidowano 10 katolickich i 7 pro-

Rok 1933 przyniós³ uczelni niekorzystne zmiany zwi¹zane z okresem hitleryzmu: numerus clasus dla studentów
pochodzenia ¿ydowskiego, a w czerwcu 1939 usuniêcie z uczelni studentów
Polaków.
l
Polski Uniwersytet we Wroc³awiu
rozpocz¹³ dzia³alnoæ 15 XI 1945
wród gruzów zniszczonego w 75
procentach miasta, na podstawie dekretu Tymczasowego Rz¹du Jednoci
Narodowej z 24 VIII 1945, o przekszta³ceniu Uniwersytetu Wroc³awskiego i Politechniki Wroc³awskiej w polskie pañstwowe szko³y
akademickie.
Inauguracja roku akademickiego 1945/
46 odby³a siê 15 XI 1945, czyli w tym
samym dniu, w którym w r. 1702
uczelnia zainaugurowa³a dzia³alnoæ.
By³o to przemylane podkrelenie ci¹g³oci!
W r. 1952 nadano Uniwersytetowi
imiê ówczesnego Prezydenra RP Bo-
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les³awa Bieruta; to nazwisko kojarzy
siê z okresem stalinowskim w Polsce. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych
uczelnia pozby³a siê nazwy niechcianego patrona i wróci³a do nazwy 
Uniwersytet Wroc³awski.
Obecny Uniwersytet Wroc³awski ma
8 Wydzia³ów: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Prawa i Administracji, Przyrodniczy, Matematyki i

Informatyki, Fizyki i Astronomii,
Chemii, Nauk Spo³ecznych.

Jubileusz odby³ siê pod has³em:
Jednoæ intelektualna Europy.

Na g³ównej uroczystoci jubileuszowej, która odby³a siê 15 listopada 2002 r.,
dok³adnie 300 lat od otwarcia Uniwersytetu we Wroc³awiu w r. 1702, byli
obecni prezydenci wszystkich pañstw
zaanga¿owanych w istnienie Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Teresa Soko³owska
Wydzia³ Chemiczny

Na 100-lecie politechniki w Gdañsku o 100-leciu politechniki we Lwowie

Alma Mater Leopoliensis
Dzieje lwowskiej uczelni technicznej
Galicja
Pasmo ziem polskich  ograniczone od
strony po³udniowej Karpatami, a od strony
pó³nocnej umown¹ lini¹, przebiegaj¹c¹ od
Sosnowca poprzez ujcie Sanu do Wis³y,
okolice Hrubieszowa, a¿ do Zbrucza (lewego dop³ywu Dniestru)  zaborca austriacki
nazwa³ Galicj¹ i Lodomeri¹ (1772  1914 r.).
Nazwa ta  przyjêta od dawnego (XII  XIV
w.) ksiêstwa halisko-w³odzimierskiego, które
przejciowo znajdowa³o siê pod wp³ywem
Wêgier  mia³a upozorowaæ prawa Habsburgów (jako królów Wêgrów) do zabrania tych
ziem Polsce. Podkarpacie wcielone do monarchii austriackiej by³o jednak oddzielone
od niej pasmem gór; Austria nie by³a zainteresowana ekonomicznym rozwojem tych
ziem, a jedynie eksploatowa³a surowce, ci¹ga³a podatki i mobilizowa³a rekruta. Do po³owy XIX w. Galicja nale¿a³a do najbardziej
zacofanych krain rodkowej Europy (przys³owiowa nêdza galicyjska).
W granicach zaboru austriackiego znalaz³y siê dwa miasta:
Kraków: siedziba biskupstwa od XI wieku, stolica Polski do koñca XVI w., uniwersytet za³o¿ony w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego, odnowiony w 1400 r. przez
króla W³adys³awa Jagie³³ê (staraniem królowej Jadwigi), a zreformowany w 1786 roku
przez H. Ko³³¹taja. Po urozmaiconych losach
Ziemi Krakowskiej w pierwszej po³owie
XIX w., zosta³a ona powtórnie w³¹czona
(1864 r.) do Austrii. Powo³anie Polskiej Akademii Umiejêtnoci (1872 r.) sprawi³o, ¿e Kraków uzyska³ przydomek: siedlisko nauki
Lwów: miasto za³o¿one w XIII wieku,
w 1340 r. przy³¹czone do Polski, pocz¹wNr1/2003

szy od XVII wieku  pomimo zniszczeñ wojennych i epidemii  sta³o siê centrum ekonomicznym po³udniowo-wschodniej Polski, bo zbiega³y siê tu szlaki handlowe ze
Wschodu (Moskwa, Turcja, Krym, Persja,
Mo³dawia...). Konglomerat narodowociowo-wyznaniowy, siedziba trzech arcybiskupów: rzymsko-katolickiego, prawos³awnego i ormiañskiego. Od 1606 r. Kolegium Jezuitów z uniwersyteckim programem nauczania, za od 1661 r. uniwersytet ufundowany przez króla Jana Kazimierza.
W po³owie XIX wieku w Galicji przebiega³ ju¿ proces przemian gospodarczych
i politycznych. Powstawa³ przemys³ naftowy (Ignacy £ukasiewicz); wydobycie ropy
naftowej i wosku ziemnego siêgnê³o czo³ówki wiatowej. Kopalnie soli kamiennej.
Zag³êbie wêglowe w okolicach Chrzanowa.
Budowano kolej ¿elazn¹. W 1867 r. Galicja uzyska³a autonomiê; rozwija³y siê stowarzyszenia spo³eczne i gospodarcze,
zwi¹zki spó³dzielcze, kó³ka rolnicze...
Rozwój przemys³u poci¹gn¹³ za sob¹
wzrost znaczenia banków krajowych. Rozwój szkolnictwa sprawi³, ¿e na prze³omie
wieków (XIX i XX) dzia³a³o 38 szkó³ ludowych i gimnazjalnych, 6 wy¿szych uczelni nienadaj¹cych tytu³u naukowego oraz Politechnika Lwowska i Uniwersytet Lwowski. Autonomia polityczna umo¿liwia³a zak³adanie towarzystw naukowych, bibliotek
(np. Ossoliñskich, Pawlikowskich), teatrów,
muzeów...
W monarchii austriackiej, w drugiej po³owie XIX w., lawinowo przebiega³ proces
przekszta³cania instytutów politechnicz-

(fot. pochodz¹ z wydawnictwa Uniwersytetu
Wroc³awskiego Uniwersytet Wroc³awski w
roku jubileuszowyn trzechsetlecia 1702-2002)

nych na wy¿sze szko³y techniczne: Praga
(1863 r.), Graz (1864 r.), Wiedeñ (1865 r.),
Brno (1867 r.).
W Galicji rywalizowa³y ze sob¹: Instytut Techniczny w Krakowie (1834 r.)
i Akademia Techniczna we Lwowie (1844
r.). W 1857 r. Wiedeñ zadecydowa³, ¿e
lwowska Technika zostanie przekszta³cona w wy¿sz¹ szko³ê techniczn¹ (póniej
przemianowan¹ na Politechnik¹ Lwowsk¹).
Kraków odczu³ to jako krzywdê; od tego
czasu rozpoczê³y siê dzieje zas³u¿onej krakowskiej Przemys³ówki.

Starania o uczelniê techniczn¹
Po rozbiorach w 1772 r. Lwów sta³ siê
stolic¹ nowej prowincji, która do 1918 r.
pozostawa³a pod ber³em habsburskim. Po
1773 r., na skutek kasacji zakonu jezuitów,
akademiê jezuick¹ przekszta³cono w liceum. Wobec rosn¹cego zainteresowania
dyscyplinami stosowanymi, w uniwersytetach monarchii poszerzano profil matematyki, fizyki i chemii o treci techniczne, a
nastêpnie uruchamiano katedry mechaniki,
technologii, kameralistyki (budownictwa)...
Nawrót absolutyzmu w czasach ponapoleoñskich sprawi³, ¿e brakowa³o woli (a wiêc
i pieniêdzy) na owiatê techniczn¹. Sejm
Stanowy Galicji wytrwale zabiega³ o tworzenie szkó³ zawodowych, a¿ wreszcie w
1844 r. uzyska³ zgodê na trzyletni¹ Akademiê Techniczn¹.

Akademia Techniczna
Zryw Wiosny Ludów stanowi³ reakcjê
Europy na politykê ucisku wiêtego Przymierza. We Lwowie Komitet Akademicki
w 1848 r. wyst¹pi³ do Ferdynanda I o wprowadzenie jêzyka polskiego do s¹dów, urzêdów i szkó³. Kierownictwo Akademii Technicznej znalaz³o siê rêkach kolegium profesorskiego; odbywa³o ono cotygodniowe
zebrania (zal¹¿ek senatu). Wyk³adowców
zwolniono z obowi¹zku podrêcznikowego
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(z przymusu pos³ugiwania siê nakazanym podrêcznikiem), a studenci otrzymali
mo¿liwoæ wyboru kierunku studiów. Dalszy rozwój sytuacji spo³ecznej sprawi³, ¿e
20 wrzenia 1848 r. ministerstwo owiaty
zgodzi³o siê na polski jêzyk wyk³adowy. Za³amywanie siê ruchów wolnociowych spowodowa³o interwencjê wojskow¹; we Lwowie uleg³y zniszczeniu budynki Akademii
Technicznej; przerwa w zajêciach trwa³a
dwa lata. Stopniowo uruchamiano kszta³cenie na ni¿szym poziomie, a¿ wreszcie w
1851 r. wznowiono pe³ny wymiar zajêæ na
Akademii Technicznej. Szkolnictwo techniczne wymaga³o jednak gruntownej modernizacji.
Niepowodzenia wojenne w konfliktach
z W³ochami i Prusami os³abi³y parlamentarn¹ monarchiê austro-wêgiersk¹; Galicja
nadal pozostawa³a jednak prowincj¹ austriack¹. Uzyskanie (w 1867 r.) autonomii
umo¿liwi³o wprowadzenie jêzyka polskiego równie¿ w wy¿szych uczelniach. Sejm
Krajowy Galicji nadal dopomina³ siê reorganizacji Akademii Technicznej. Wobec
rosn¹cego zainteresowania studiami technicznymi wy³oniona zosta³a komisja sejmowa do spraw modernizacji Akademii Technicznej we Lwowie oraz Instytutu Technicznego w Krakowie. Pomimo braku cesarskiej
decyzji, we Lwowie nie zaprzestano przygotowañ do reorganizacji i przyst¹piono do
prac poprzedzaj¹cych budowê gmachu dla
uczelni. Dnia 3 grudnia 1872 r. odby³a siê
inauguracja roku akademickiego 1872/73 z
udzia³em: marsza³ka Sejmu Krajowego, namiestnika, arcybiskupów trzech obrz¹dków.
Ukoronowaniem za starañ o przekszta³cenie Akademii Technicznej by³a uroczystoæ
powiêcenia (15 XI 1877 r.) ukoñczonego
gmachu oraz inauguracja Szko³y Politechnicznej z udzia³em przedstawicieli w³adz,
trzech arcybiskupów, rektora uniwersytetu
lwowskiego

Szko³a Politechniczna
Wobec widocznego ju¿ s³abniêcia monarchii habsburskiej, wiat³e si³y polityczne zabiega³y o przekszta³cenie AT w czterowydzia³ow¹ Szko³ê Politechniczn¹. Gestem kurtuazji w stosunku do Lwowa sta³a
siê wizyta (13 wrzenia 1880 r.) Franciszka
Józefa; Cesarz wpisa³ siê (po polsku!) do
ksiêgi pami¹tkowej Szko³y Politechnicznej,
a w pracowni Jana Matejki z³o¿y³ zamówienie na obrazy dla nowej uczelni.
Zbli¿aj¹cy siê jubileusz 50-lecia uczelni
przyczyni³ siê do prze³amania oporów
w³adz w sprawie statutu Szko³y Politech-

nicznej (SPL): dyplomy in¿ynierskie uzyskane we Lwowie zrównano z dyplomami
wydawanymi w Berlinie, Budapeszcie
Obchody jubileuszu odbywa³y siê w trakcie trwania ogólnopolskiej Powszechnej
Wystawy Krajowej we Lwowie, zorganizowanej w roku kociuszkowskim 1894.
W tym czasie w SPL studiowa³o oko³o
200 studentów. W 1897 r. minister owiaty
nada³ statut Uczelni, która zatrudnia³a oko³o 30 samodzielnych pracowników naukowych, a oko³o 250 s³uchaczy studiowa³o na
wydzia³ach: in¿ynierii, architektury, chemii i mechaniki.
Ekonomiczny rozwój Galicji w drugiej
po³owie XIX wieku sprzyja³ rozwojowi
uczelni. W 1901 r. przyznano prawo doktoryzowania z tytu³em doktor rerum technicarum. 1904 r. Cesarz przyzna³ rektorowi
tytu³ magnificencji i zezwoli³ na uformowanie siê komisji administracyjnej (z której po latach, w 1921 r., wy³oni³ siê senat),
a to pozwoli³o na koncentracjê wyborowej
obsady polskiej i przyjmowanie studentów
z Królestwa. Prawo za do nadawania doktoratów honoris causa (petycja z 1903 r.)
nie zosta³o rozpatrzone, niemniej w 1912 r.
takie wyró¿nienie nadano po raz pierwszy
Marii Sk³odowskiej-Curie.
W 1912 r., na 1742 studentów ogó³em, z
Galicji pochodzi³y 1152 osoby,
a z Królestwa 512 osób, z podzia³em na kierunki: in¿ynieria l¹dowa (674), in¿ynieria
wodna (60), architektura (224), budowa
maszyn (435), chemia techniczna (214),
kurs mierniczy (99), kurs górniczy (19),
kurs elektrotechniczny (17).
Latem 1914 r. Austria by³a ju¿ w stanie
wojny z Serbi¹ i Rosj¹. Czêciowa ewakuacja do Wiednia i zajêcie Lwowa przez Rosjan, a wiosn¹ 1915 r. wkroczenie wojsk
austriackich. W poszukiwaniu zwolenników Rosji rozszala³y siê represje (niewinnych ludzi wieszano tysi¹cami). W budynkach Uczelni  szpitale. Powoli przywracano ¿ycie na Uczelni. Za³amanie siê frontu we W³oszech oznacza³o koniec monarchii.

Politechnika Lwowska
W Krakowie 28 X 1918 r. utworzy³a siê
Polska Komisja Likwidacyjna, a polscy pos³owie do rady pañstwa og³osili od³¹czenie
Galicji od Austro-Wêgier.
We Lwowie noc¹ 1 XI 1918 r. Ukraiñcy
dokonali zamachu stanu usi³uj¹c obj¹æ w³adzê nad miastem i wschodni¹ czêci¹ Galicji; na ratuszu wywiesili flagê ¿ó³to- niebiesk¹. Mimo zaskoczenia natychmiast,
zorganizowa³y siê trzy orodki oporu. Po-
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wszechny udzia³ Polaków (mieszkañców
Lwowa) w samoobronie by³ decyduj¹cy
(oko³o 300 poleg³ych), ale miasto by³o oblê¿one przez 5 miesiêcy. Dopiero pomoc
b³êkitnej dywizji gen. Józefa Hallera z
Francji i innych formacji wspomagaj¹cych
zepchnê³a wojska ukraiñskie w lipcu 1919 r.
za Zbrucz. Skromna inauguracja roku akademickiego 1919/1920 odby³a siê w wolnej ju¿ Ojczynie. Sporód 1500 studentów
oko³o 500 stanowili wojskowi, zwolnieni
ze s³u¿by czynnej jedynie na 4 miesi¹ce. W
kwietniu 1920 r. cofniêto zwolnienia najpierw oficerom, a nastêpnie ca³¹ m³odzie¿ powo³ano pod broñ, bowiem ros³o zagro¿enie m³odego pañstwa polskiego.
W sierpniu Tuchaczewski obszed³ od
pó³nocy Warszawê, docieraj¹c do P³ocka i
W³oc³awka. Lwów by³ za zagro¿ony przez
I Konn¹ Armiê Budionnego; miasto obroni³o siê dziêki artylerii, ale straty w ludziach
by³y powa¿ne (w tym wiele ze spo³ecznoci akademickiej). Lwowiacy zasilali powstania l¹skie oraz akcje plebiscytowe na
Orawie, Spiszu i l¹sku.
Dopiero 10 I 1921 r. odby³a siê pierwsza uroczysta inauguracja (roku akademickiego 1920/ 21). Statut uczelni zosta³ zatwierdzony 28 VI 1921r., a w nim nowa
nazwa uczelni: Politechnika Lwowska.
Dnia 19 padziernika 1921 r. Politechnika
Lwowska otrzyma³a Krzy¿ Obrony Lwowa. Prezydent Ignacy Mocicki, w dzieñ
po wyborze, z³o¿y³ kurtuazyjn¹ wizytê na
uczelni, na której dzia³a³ naukowo przez
14 lat, a 11 listopada 1936 r. przyzna³
Uczelni Krzy¿ Kawalerski Orderu Polonia
Restituta za wk³ad w umacnianie pañstwa
w latach 1918- 1920 oraz za osi¹gniêcia
naukowe.
Okres miêdzywojenny obfitowa³ w ró¿norakie napiêcia. Po latach euforii nast¹pi³
kryzys gospodarczy. Istnia³a koniecznoæ
modernizowania uczelni. Na Kresach p³d.wsch. nabrzmiewa³y zadawnione animozje
narodowociowe. Ustawa z marca 1933 r.
ograniczy³a autonomiê uczelni...
Staraniem grona profesorów ukaza³a siê
monografia pt. Politechnika Lwowska, jej
stan obecny i potrzeby, Lwów 1932 r. Nak³adem za Bratniej Pomocy Studentów
Politechniki Lwowskiej : Album in¿ynierów i techników w Polsce, Lwów 1932 r.
Lata miêdzywojenne  od 1918 do 1939
 przynios³y Politechnice Lwowskiej dalszy niezwyk³y rozkwit jako uczelni akademickiej, zapewniaj¹cej swoim wychowankom, krajowym i zagranicznym, zdobycie
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na szeciu wydzia³ach nowoczesnej wiedzy, przez systematyczny rozwój warsztatów pracy cile naukowej, ugruntowa³y
równie¿ dobr¹ s³awê uczelni jako kuni myli naukowej i postêpu. Zbli¿aj¹ca siê wtedy setna rocznica istnienia jej, a tak¿e rosn¹cy nieprzerwanie nap³yw m³odzie¿y studiuj¹cej, od którego istniej¹ce budynki i laboratoria pêka³y dos³ownie w szwach, sta³y siê impulsem do daleko id¹cej rozbudowy i stworzenia w innej dzielnicy miasta,
na wzgórzach stryjskich, nowego  obok
szacownego, renesansowego gmachu g³ównego, po³o¿onego w centrum miasta  najbardziej nowoczesnego campusu. Rozbudowa ta, przewiduj¹ca w du¿ej mierze stworzenie dalszych nowoczesnych laboratoriów, posuwa³a siê szybko naprzód i w
chwili wybuchu drugiej wojny wiatowej,
na 5 lat przed jubileuszem 100-lecia uczelni, by³a ju¿ daleko zaawansowana. Tak pisa³ prof. R. Szewalski (w cytowanej literaturze).
W 1914 r. Uczelnia mia³a 43 katedry na
4 wydzia³ach z 670 studentami, a w 1939 r.
 71 katedr na 5 wydzia³ach z 3606 studentami.
Ju¿ w pierwszych dniach II wojny wiatowej na Lwów posypa³y siê niemieckie
bomby.

Exodus
A oto d³u¿szy fragment wypowiedzi
prof. Roberta Szewalskiego (zamieszczonej
w cytowanej literaturze):
Gdy nasta³y jak¿e trudne i bolesne lata
wojenne, we Lwowie dwukrotnie zmieniali
siê okupanci. Ale zarówno pod rz¹dami w³adzy radzieckiej, jak i brutalnego hitleryzmu
zapada³y decyzje o uruchomieniu uczelni.
Polscy profesorowie, zasadniczo ci sami, co
przez wybuchem wojny, wyk³adali nadal w
jêzyku polskim na u¿ytek m³odzie¿y, w wiêkszoci wydzia³ów nadal przewa¿nie polskiej. I dlatego nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e
Politechnika Lwowska, choæ pod obc¹ w³adz¹ i obc¹ nazw¹, zmieniaj¹c¹ siê wraz ze
zmian¹ okupanta, ¿y³a nadal swoim ¿yciem
jako uczelnia polska, zawsze i bez reszty
wierna Ojczynie. Wiernoæ tê przyp³aci³a
najciê¿szymi ofiarami. I dopiero wówczas,
gdy wojna mia³a siê ku koñcowi, w³adza radziecka postawi³a spo³ecznoæ akademick¹ przed alternatyw¹  b¹d przyjêcia obywatelstwa radzieckiego, z obowi¹zkiem wyk³adania w jêzyku rosyjskim, ewentualnie
ukraiñskim, b¹d opuszczenia rodzinnego
miasta w ramach tak bolenie i wyzywaj¹co brzmi¹cej repatriacji; zapad³a decyzja
Nr1/2003

wyjazdu. Rok 1945 sta³ siê tym samym ostatnim w przesz³o stuletnim istnieniu i dzia³alnoci uczelni.
Z buntem w sercu z powodu doznawanej
krzywdy, lecz bezsilne wobec wymowy faktów dokonanych, zebra³o siê grono profesorów na ostatni¹ swoj¹ naradê w uczelni.
Podjêta jednomylnie uchwa³a zebrania
brzmia³a jasno i zwiêle: Politechnika
Lwowska przenosi siê in corpore do Gdañska i konstytuuje siê tam jako Politechnika
Morska. U podstaw uchwa³y le¿a³a chêæ
utrzymania w ca³oci, w stanie o ile mo¿noci nienaruszonym, tego ogromnego potencja³u naukowego, jakim dysponowa³a Uczelnia. Po siedmiu zaledwie dniach nadesz³a
jednak z Warszawy odmowa.
I oto rozpocz¹³ siê exodus w kierunku
Ziem Odzyskanych, zachodnich i pó³nocnych, w ramach grupowych transportów
kolejowych. Ze z³amanym sercem opuszczalimy nasze miasto, nasz¹ ziemiê ojczyst¹.
Ale ju¿ nied³ugo potem, ju¿ na miejscu 
we Wroc³awiu, Gliwicach czy Gdañsku 
podejmowalimy wspólnym wysi³kiem, na
gruzach niemczyzny, budowê gmachu nauki polskiej.

Pos³owie
Jeszcze w ródmieciu Gdañska w 1945 r.
Niemcy (na rozkaz Hitlera) bronili siê
wród ruin i po¿arów, a ju¿ w g³êbi Polski
zosta³y wyznaczone osoby, które mia³y
przej¹æ budynki porzuconej uczelni technicznej w miecie o wielowiekowych
zwi¹zkach z Polsk¹.
Znaczna czêæ pracowników naukowych
Politechniki Lwowskiej, zmuszonych do
ekspatriacji, wybra³a Gdañsk; wród nich
wielu by³o z Wydzia³u Mechanicznego.
Przywieli oni ze Lwowa unikatowy klimat
kresowej politechniki, która d³ugo
i ¿mudnie wypracowywa³a tradycje polskiej
myli pedagogicznej. Ich udzia³
w organizacji powo³ywanej do ¿ycia politechniki w zniszczonym miecie, nape³niaj¹cym siê rozbitkami wojennymi, posiada³
wymiar szczególny, bo wszczepia³ tradycjê
dobrej szko³y.
Jako wykorzeniony ekspatriant obserwowa³em z pozycji studenta Wydzia³u Mechanicznego proces zespo³owego budowania
kultury w powojennych warunkach niedoborów wszystkiego.
Aby zrozumieæ korzenie twórczego wysi³ku spo³ecznoci akademickiej przyby³ej
ze Lwowa, trzeba nachyliæ siê nad dziejami Politechniki Lwowskiej, której nie by³o
dane wiêtowaæ swego jubileuszu 100-le-

cia, bowiem przez Lwów przetacza³ siê w³anie front, a za nim fala wrogoci ze wszystkimi konsekwencjami totalitaryzmu koñca
II wojny wiatowej.
Wac³aw Dziewulski
Wydzia³ Mechaniczny
Dzieje uczelni na podstawie ksi¹¿ki: Politechnika Lwowska 1844  1945. Wyd.: Politechnika Wroc³awska, Wroc³aw 1993 r.
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Bal kapitañski
Zaryzykuj ` choæ wszystko ju¿ by³o
nim do jutra pop³yniesz przez czas
podobnego co ` tylko siê ni³o
` taki bal kapitañski jest raz!
W ¿yciu ` jedynie warto ` byæ sob¹
w ¿yciu warto ` ze sob¹ byæ w zgodzie
by siê we mgle nie zderzyæ
umieæ czasem uwierzyæ,
¿e kto idzie do nas po wodzie...
A wiêc chod na bal
jutro czeka ciê port i codziennoæ
... tu rozs¹dku brzeg siê oddala
wiêc tañcz ze mn¹
nim z pok³adu zabierze nas fala...
A wiêc chod na bal
ju¿ rozkrêca siê hiper-zabawa
niech wibruj¹ nam deski pod stop¹
mo¿e jutro trafi ciê zawa³
mo¿e z jutrem czeka nas potop.
A wiêc chod na bal
tu psia wachta na ziemskim padole
zanim wiat zg³upieje do szczêtu
mo¿e pierwszy zatañczysz z okrêtu...
Ten we fraku ` tamten w kaftanie
stan¹³ zegar ` zaczynaj¹ siê harce
popatrz w gwiazdy ` co pisane
` dostaniesz
pewnie kogo do pary ` na arce...
hej za³ogo ` w rejowej paradzie
horyzontu wiruje ju¿ p³yta
trzeba tañczyæ na tañcz¹cym pok³adzie
có¿, ¿e... wypad³ za burtê ` kapitan...
Tadeusz Buraczewski
Stowarzyszenie Absolwentów PG
Ko³o SAR
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Dbajmy o jêzyk !
O na³ce i nauce

S

prawa wydaje siê beznadziejna. Przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ Polaków wymawia s³owo nauka niezgodnie z regu³ami jêzyka polskiego.
Dotyczy to dziennikarzy, polityków,
nauczycieli, a nawet naukowców (na³kowców?). Dlaczego?
Zgodnie z zasadami wymowy polskiej, w wyrazach zapo¿yczonych,
g³ównie z greki i ³aciny, au wymawiamy jak a³ (jêzykoznawca powiedzia³by, ¿e po a s³yszymy tu niezg³oskotwórcze u, zbli¿one w wymowie
do ³). Oto kilka przyk³adów: aula,
auto, automat, autor, pauza, sauna, centaur, Kaukaz. Osoba wykszta³cona (z wyj¹tkiem prof. J.R. N.
wystêpuj¹cego czêsto przed mikrofonami popularnej rozg³oni) nie powie autor czy aula. Analogiczna zasada odnosi siê do wymowy eu w takich wyrazach, jak: Europa, eukaliptus, euforia, farmaceuta, choæ tu b³êdn¹ wymowê E
uropa czy euforia mo¿emy
us³yszeæ znacznie czêciej ni¿ w wypadku auta czy auli.
Sprawê komplikuje nieco inna zasada, zgodnie z któr¹ w rzeczownikach
zakoñczonych na eusz, um po³¹czenia au, eu wymawiamy jako dwie sylaby. Oto przyk³ady: faryzeusz, jubileusz, liceum czy mauzoleum. Co siê
tyczy tego ostatniego wyrazu, to maj¹
tu zastosowanie obie wspomniane zasady, gdy¿ prawid³owo nale¿y wymawiaæ: mauzoleum.
Ponadto w wymowie niektórych
wyrazów zapo¿yczonych wystêpuje
odstêpstwo od wymowy au jako jednej sylaby. Tak wiêc, mówimy laur,
ale laurka; dinozaury, ale di
nozaur.
Co siê jednak tyczy wyrazów rodzimych zawieraj¹cych au, to zasada
jest jedna. Nale¿y je wymawiaæ tak,
by s³ychaæ by³o obie samog³oski.
Tworz¹ one zarazem oddzielne sylaby. Oto przyk³ady: zauwa¿yæ, na
uczyciel, nauczka, nauka.
Jeli chodzi o wyraz nauka, to na-

gminne wymawianie au jako a³ sprawia, ¿e jest on traktowany jako dwusylabowy i  zgodnie z zasadami akcentowania w jêzyku polskim  akcent
wyrazowy pada w nim na przedostatni¹, czyli w tym wypadku pierwsz¹
sylabê. Z tego powodu s³yszymy wiêc
b³êdn¹ wymowê na³ka.
Prawdopodobnie przyczyn¹ tego
powszechnego b³êdu jest wiadome
lub podwiadome przekonanie Polaków, ¿e wyraz nauka jest obcego pochodzenia. Tymczasem jest to wyraz
rodzimy, s³owiañski, pochodz¹cy od
czasownika uczyæ.
Nale¿a³oby wiêc apelowaæ do Polaków, przynajmniej tych wykszta³conych, by wymawiali i akcentowali prawid³owo wyraz nauka. Trzeba jednak
zarazem mieæ wiadomoæ, ¿e w tym
wypadku ¿ywio³ jêzykowy jest tak silny, i¿ mo¿na obawiaæ siê, czy jêzykoznawcom wystarczy determinacji, by
broniæ wspomnianej zasady poprawnociowej.
Stefan Zabieglik
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

39

Z t A k i po e zji

£osie
W dêbowym lesie
na wielkiej polanie
zrobi³y ³osie
walne zebranie
Zaczê³y kolejno przedstawiaæ siebie.
G³os zabra³ pierwszy siedz¹cy z lewej.
£o numer jeden! Oto i ja!
Ja jestem ³osiem z numerem dwa!
Tak oto licznie siê zapozna³y
wysoki chudy z grubawym ma³ym.
Mówi¹ na mnie tak¿e Zbych,
lecz jam ³osiu number trzy.
Wys³uchawszy tej bajery
zabra³ g³os ³o numer cztery.
Przedstawienia siê mam chêæ,
jestem ³osiu numer piêæ!
Bardzo prosto ³osiu szeæ
pozna³ wszystkich zwyk³ym Czeæ!
Zero siedem - tak mnie zw¹;
mów mi Bond, nie pytaj sk¹d
Obok ³o siê zl¹k³ okropnie,
¿e go s³awny agent kopnie.
Z lekk¹ chrypk¹ w dr¿¹cym g³osie:
Jestem ³osiem numer osiem!
Wtem, znienacka ³osiu jeden
krzykn¹³ z trwog¹ a gdzie dziewiêæ?
Na to rêkê podniós³ ³o
co w protecie straci³ g³os...
Tak w dyskusji czêsto bywa,
¿e siê trzeba przekrzykiwaæ.
£o za ³osiem w krzyk! dononie!
Przecie¿ wygra ten, co g³oniej!
W obieg posz³y ju¿ wyrazy
u¿ywane do obrazy,
w rezultacie czego potem
jeden ³o oberwa³ b³otem.
Coraz bli¿ej dzikiej jatki,
pójd¹ w ruch ³osia ³opatki.
Tak siê pos³y dogada³y,
¿e siê potem znaæ nie chcia³y.
Dziewiêæ ³osiów - ka¿dy pierwszy
Tysi¹c myli - milion wersji
Trylion zdañ na ka¿dy temat
...i ogólnie zgody nie ma.
O czym mówi wiersza treæ?
£o to ³o i tak ju¿ jest..
Czy przes³anie jakie niesie?
powiedz Ty - numerze dziesiêæ!
Micha³ Kleger-Rudomin
student II roku WIL
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Podró¿e w czasie i w przestrzeni

Dawny Tybet

Rodzina Nomadów*

T

ybet uwa¿any by³ bardzo d³ugo za
najbardziej niedostêpny i odizolowany kraj wiata. Wielu ludziom kojarzy³ siê z mistyczn¹ i tajemnicz¹ krain¹ Szangri-La. Majestatyczne górskie
szczyty Himalajów, pokryte wiecznym
lodem, bezkresne pastwiska wysokogórskie, bezludne pustynie p³askowy¿u, potê¿ne rw¹ce rzeki, g³êbokie doliny górskie zaroniête dziewicz¹ d¿ungl¹ i os³oniête mg³ami, liczne klasztory, jakby cudem trzymaj¹ce siê niedostêpnych ska³; karawany jaków, ma³e
biedne namioty koczowników, a tak¿e
mistycy, asceci, cudotwórcy, pielgrzymi, odmierzaj¹cy drogê do celu pok³onami swych umêczonych cia³... Przestrzeñ. Pustka. Ostry klimat. Wiecznie
wiej¹ce tu bardzo silne wiatry. I niezwyk³a cisza, prawie namacalna, przerywana czasem wyciem wilków... Nawet dzi, zw³aszcza w nocy, rozgwie¿d¿onej tysi¹cami gwiazd, gdy
dawny zaczarowany wiat Tybetu zdaje siê trwaæ nadal, a tak¿e o wicie, gdy
powoli wy³aniaj¹ siê z pustki himalajskie olbrzymy, owietlone przez wschodz¹ce s³oñce, silnie odczuwamy piêkno i moc tej krainy.
Buddyzm, który okreli³ na ca³e wieki ¿ycie duchowe, kulturê, dos³ownie
wszystko, pojawi³ siê w 641 roku. Jednak pierwsze przekazy, zachowane w
grotach Tunhuangu, opowiada³y o odleg³ych czasach (VI w.), gdy na p³asko-
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wy¿ przywêdrowa³y nieustannie przemieszczaj¹ce siê plemiona koczownicze. Te rywalizuj¹ce ze sob¹ klany wy³oni³y sporód siebie silne plemiê, które za³o¿y³o dynastiê w Jarlungu i królestwo rodkowotybetañskie. Pierwsi
królowie uwa¿ani byli za synów bogów.
Powszechnie wierzono, ¿e przybyli oni
z nieba i powracali do niego z powrotem za pomoc¹ niebiañskiego sznura.
Pierwsi Tybetañczycy byli ludem bardzo wojowniczym i dzikim. U¿ywali
czerwonej ochry jako farby do twarzy i
dziêki temu uwa¿ani byli przez Chiñczyków za czerwone diab³y. Chiñczycy byli zreszt¹ g³ównym przeciwnikiem Tybetu  walki w najstarszym
okresie historii kraju trwa³y oko³o 250
lat, przynosz¹c Tybetowi w efekcie bogactwo materialne i wp³ywy kulturalne. ¯ycie religijne zwi¹zane wtedy by³o
silnie z bon, a wczesne praktyki religijne nazywano iha-czos (wiête zwyczaje). Powszechna by³a wiara w mciwe demony i w bóstwa-herosów. Echa
dawnych skomplikowanych obrzêdów
pogrzebowych i rytua³y ofiarne bon zachowa³y siê do dzi w starych recytacjach obrzêdowych. Do Tybetu zaczê³y nap³ywaæ jednak idee z s¹siaduj¹cych z nim krajów buddyjskich, z Indii, Kaszmiru, Nepalu, a tak¿e z Hunzy, a poprzez Arabów  nawet z Bizancjum, Rzymu i z Turcji. Spowodowa³o
to poszerzenie horyzontów mylowych
Tybetañczyków. Mia³o to równie¿

wp³yw na architekturê, sztukê, literaturê i na sposób ¿ycia. Najwiêkszy jednak wp³yw na ukszta³towanie siê Tybetu mia³o przyjêcie buddyzmu za czasów króla Srong-bcan-sgam-py, dziêki
ma³¿eñstwu z nepalsk¹ ksiê¿niczk¹. W
VII w. Tybet by³ potêg¹ militarn¹, obojêtn¹, a nawet wrog¹ buddyzmowi. Jednak, dziêki kaprysom historii, sta³ siê
on w póniejszym okresie spadkobierc¹ ca³ej tradycji buddyzmu indyjskiego. Zaproszenie oko³o roku 799 Padmasambawy, s³ynnego Guru Rinpoche,
bardzo przyczyni³o siê do rozwoju nowej religii, silnie wówczas zwalczanej
przez kap³anów i zaklinaczy bon, jako
niebezpieczne obce idee. Rozpad królestwa tybetañskiego w 842 r. przywróci³ do ³ask  na pewien czas  kap³anów bon. Ten wczesny okres dziejów
(od VII w.), gdy królestwo by³o otwarte na wp³ywy z Azji rodkowej, by³ bardzo wa¿ny dla dalszych dziejów kraju.
By³ te¿ najbardziej twórczy w ca³ej historii Tybetu do XX w. Upadek królestwa przyczyni³ siê równie¿ do chaosu
i do wyniszczaj¹cych wojen. Chiñczycy i Mongo³owie próbowali skorzystaæ
z tego politycznego zamieszania i narzuciæ swoj¹ w³adzê. Z czasem Tybetañczycy przestali siê interesowaæ innymi problemami, gdy¿ zbyt ich poch³ania³ rozwijaj¹cy siê ponownie buddyzm, po³¹czony teraz w jedn¹ religiê
z bon. Od VII do XIII w. pojawi³o siê
wielu wêdruj¹cych do Indii ascetówt³umaczy, którym uda³o siê przenieæ
nauki dharmy, bezcenny skarb, do
Tybetu. Podbój Indii i Kaszmiru przez
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Karawana jaków*

muzu³manów, oraz podporz¹dkowanie
kraju Mongo³om wytworzy³y w po³owie XIII w. dziwn¹ sytuacjê: Tybet sta³
siê ca³kowicie odizolowanym, jedynym
krajem buddyjskim. Religia zaczê³a
przedstawiaæ dla Tybetañczyków najwiêksz¹ wartoæ. Przeniknê³a wkrótce
wszystkie dziedziny ¿ycia spo³ecznego
i sta³a siê dla ka¿dego ogromnym oparciem duchowym. Dalsza historia kraju
jest bardzo barwna, mimo ¿e sami Tybetañczycy nie przywi¹zywali zbytnio
wagi do tego, co siê wokó³ nich dzieje.
Kontakty z s¹siednimi krajami by³y
bardzo lune. Warto tu odnotowaæ, ¿e
sprowadzana z Chin (prawdopodobnie
ju¿ od VIII w.) herbata bardzo szybko
przyjê³a siê, ale przygotowywano j¹ na
sposób tybetañski, gotuj¹c j¹ z sol¹ i z
sod¹ jak zupê, a potem ubijaj¹c w wysokich drewnianych pojemnikach, z
mas³em. Przyjêto równie¿ z Chin sposób wyrobu papieru i druk za pomoc¹
rytych klocków drewnianych (drukowano tak do po³owy XX w.). Rozwija³o siê ¿ycie duchowe i kulturalne. W
wiekach rednich mo¿emy ju¿ mówiæ
o silnych starych szko³ach buddyjskich:
Ningma-pa, bK-rgyud-pa oraz Saskja-pa. Powstawa³y wtedy klasztory,
uniwersytety, w których gromadzono
ogromne biblioteki. Przedstawiciele
dwóch szkó³, bK-rgyud-pa i Sa-skjapa rz¹dzili na zmianê Tybetem. Mimo
braku kontaktów z innymi kulturami,
wspaniale rozwija³a siê sztuka, kultura
i literatura. Sytuacja zmieni³a siê po reformie Cong-ka-py i za³o¿eniu w XIV
w. przez jego uczniów i spadkobierców
nowej szko³y , dGe-lugs-pa (Cnotli-

wych). Ze szko³y tej wywodz¹ siê Dalajlamowie (tytu³ Ta-le, czyli ocean
nadali im wezwani na pomoc przez III
Dalajlamê Mongo³owie). Niestety, po
pojawieniu siê szko³y dGe-lugs-pa,
rozpocz¹³ siê okres bezwzglêdnych
walk o w³adzê polityczn¹. Zniszczy³o
to stare szko³y, które nie by³y zainteresowane polityk¹. V Dalajlama nie zawaha³ siê wezwaæ na pomoc przeciw
swoim rodakom Mongo³ów. Zyskuj¹c
w ten sposób siln¹ przewagê militarn¹,
móg³ wreszcie siêgn¹æ po w³adzê. Pacyfikacja ca³ego kraju najbardziej dotknê³a szko³ê bK-rgyud-pa  zabrano
im klasztory, skonfiskowano dobra materialne, a silne orodki bK-ryud-pa
przetrwa³y do dzi tylko w Bhutanie i
w Sikkimie. Znacznie mniej ucierpia³y
klasztory bon i szko³y Ningma-pa, bo
ich mnisi nie mieli aspiracji politycznych i byli biedni. Najmniej dotknê³o
to jednak klasztory Sa-skja-pa, gdzie
nadal kwit³o ¿ycie naukowe i religijne.
V Dalajlama uporz¹dkowa³ ¿ycie zakonne, zakoñczy³ d³ugie spory pomiêdzy starymi szko³ami; przyczyni³ siê te¿
do rozkwitu Tybetu. Mongo³owie przekazali mu wkrótce w³adzê nad ca³ym
krajem. Sta³ siê królem-mnichem,
pierwszym w³adc¹, który wiadomie
po³¹czy³ w³adzê religijn¹ ze wieck¹.
Ws³awi³ siê te¿ budow¹ Potali, ogromnego i wspania³ego pa³acu Dalajlamów
w Lhasie, stolicy Tybetu. Dalsze losy
kraju to liczne zmiany polityczne, wojny, cieraj¹ce siê wp³ywy chiñskie,
mongolskie, a nawet rosyjskie
i angielskie. Ros³y te¿ wp³ywy szko³y
dGe-lugs-pa, rz¹dz¹cej krajem przez
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wiele lat i próbuj¹cej odci¹æ wszelkie
obce wp³ywy i idee. By³a to potê¿na
grupa mnichów, przeciwstawiaj¹cych
siê wszelkim zmianom. W XIX w. Tybetañczycy zamknêli granice i nie
wpuszczali cudzoziemców. Kolejny silny w³adca, XIII Dalajlama, pojawi³ siê
dopiero w 1895 r. i rz¹dzi³ swym krajem do 1933 r. Wiele siê wtedy zmieni³o. Brytyjska ekspedycja wojskowa
Younghusbanda z 1904 r. zmasakrowa³a
le uzbrojone wojska tybetañskie. Nie
znaj¹c miejscowych obyczajów, potraktowali oni jako oklaski dla siebie to, co
sami Tybetañczycy uwa¿ali za odpêdzanie demonów (przez klaskanie
z ca³ej si³y w d³onie. Tak¿e wiele innych obyczajów by³o b³êdnie interpretowanych przez podró¿ników, nie mia³o to jednak nigdy tak tragicznych skutków. Typowym przyk³adem mo¿e byæ
tu pokazywanie jêzyka na powitanie).
Podpisane w Lhasie uk³ady (1904 i
1914) da³y Bytyjczykom, jako jedynym
cudzoziemcom, mo¿liwoæ obecnoci
w Tybecie. Po ich wycofaniu siê w 1947
roku, Tybetañczycy utracili wszelki
kontakt ze wiatem i byli pozostawieni
sami sobie. Ich tragiczny los zacz¹³ siê
dope³niaæ pod koniec 1950 r., gdy rz¹d
chiñski og³osi³, ¿e Tybet jest integraln¹
czêci¹ Chin. Wkroczy³y chiñskie wojska. Rozpoczê³a siê powolna agonia
Tybetu.
Tyle historia. Jaki jednak naprawdê
by³ dawny Tybet? Nie by³ to z pewno
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Przygotowanie herbaty dawniej...*

ci¹ raj na ziemi. Feudalny ustrój,
teokratyczne rz¹dy, prymitywne warunki ¿ycia. Sami Tybetañczycy byli jednak szczêliwi i nazywali swój kraj
krajem religii. Opisy ¿ycia codziennego, uroczystoci religijnych, ró¿nych
dziwnych zjawisk mo¿emy znaleæ w
relacjach, pozostawionych przez podró¿ników, przemierzaj¹cych p³askowy¿. Wspania³ym wiadectwem jest
Sprawozdanie z Tybetu Desideriego,
który jako misjonarz znaj¹cy jêzyk tybetañski przebywa³ w Tybecie w latach
1716-1721 i bada³ jego kulturê. Kawaguchi Ekaio, s³ynny mnich japoñski,
jako pierwszy opisa³ ¿ycie w Lhasie na
prze³omie XIX i XX w. Sir Charles Bell
natomiast by³ autorem pierwszego dzie³a o dziejach kultury tybetañskiej. By³o
te¿ wielu innych podró¿ników, którzy
zostawili swoje zapiski. W XX w. najznamienitszym badaczem by³ porfesor
Tucci. Nie mo¿emy te¿ zapominaæ o
bardzo ciekawej pracy Snellgrova i Richardsona. Jednak¿e najbarwniej chyba opisywa³a Tybet, jego kulturê i wiarê, Aleksandra David-Neel, Francuzka,
która spêdzi³a na Wschodzie 14 lat i
napisa³a oko³o 40 ksi¹¿ek. Potraktowa³a
swoje podró¿e jako mistyczne pielgrzymki, próbuj¹c poznaæ tajemniczy
wiat Tantry. Oddajmy jej g³os. Opowiada ona o wielu szamanach, mediach
(bonpas, pawos, bunting), którzy porednicz¹ pomiêdzy bogami, demonami i zmar³ymi. Ciekawi¹ j¹ bardzo cudotwórcy (ngagspa), pustelnicy, asceci (naljorpa), bodhisatvowie i tulku.
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Opisuje barwnie miejsca, w których
by³a, i ludzi, z którymi spotka³a siê w
swych wêdrówkach. Wszystko to razem
tworzy piêkn¹ i fascynuj¹c¹ mandalê,
od której trudno siê oderwaæ. Dziêki
tym opisom odbywamy podró¿ w czasie i w przestrzeni. Przenosimy siê na
pocz¹tek XX w. i jednoczenie w jaki
inny wymiar. Wêdujemy po bezdro¿ach
p³askowy¿u, siedzimy przy ma³ych
ogniskach, przys³uchuj¹c siê opowieciom wêdruj¹cych trapów (uczniów),
lamów, kupców, czy pastuchów. Odwiedzamy wspania³e wielkie klasztory
lub maleñkie gompy, zagubione w dzikim pustynnym krajobrazie. Poznajemy
scholastyczny wielki Tybet, bierzemy
udzia³ w obrzêdach i ceremoniach.
Poznajemy ¿ycie prostych ludzi  rolników i koczowników. Zwiedzamy najwiêksze drukarnie w Nartanie. Bierzemy udzia³ w porannych pud¿ach (mod³ach). Przemierzamy najdziksze krainy,
Kham i Amdo, gdzie czêsto mo¿emy
spotkaæ najprawdziwszych rozbójników.
Dowiadujemy siê o poszukiwaniach inkarnacji zmar³ych wielkich lamów, o
upiorach i o demonach. O wielkich joginach, ich oddanych uczniach, oraz o
licznych próbach ducha, którym byli oni
poddawani przez swoich mistrzów. Czytamy o wielu mistycznych praktykach,
polegaj¹cych na koncentracji umys³u i
jednoczesnych ró¿nych æwiczeniach oddechowych. O paru tych sprawach warto powiedzieæ trochê wiêcej.
G³ównym obowi¹zkiem mnichów,
poza medytacjami, by³y ceremonie po-

grzebowe. Do dzi utrzyma³ siê jeszcze przekaz phowa, praktykowany od
bardzo dawna w Tybecie. Mnisi pomagaj¹ zmar³emu w jego dalszej wêdrówce. By³y to specjalne ceremonie, trwaj¹ce przez ca³y okres bar-do (stan poredni pomiêdzy mierci¹ i ¿yciem)
przez 7 tygodni, podczas których zmar³emu przekazywano specjalne tajemne
nauki. Suchy i ostry klimat Tybetu
umo¿liwia³ takie praktyki. Równie¿
tzw. niebiañski pogrzeb by³ bardzo
rozpowszechniony w dawnych czasach.
Zmar³y karmi³ swoim cia³em g³odne
ptaki, zwierzêta, duchy i Tisy (pó³bogów). Cia³a wielkich nauczycieli poddawano specjalnym zabiegom konserwuj¹cym, przygotowuj¹c mumie (mardongi). Wszystkie nagrobki w Tybecie
maj¹ kszta³t chortenów, przypominaj¹cych starobuddyjskie indyjskie stupy. Z
tematem tym ³¹czy siê chod, odprawiany najczêciej na cmentarzach, lub w
odludnych dzikich miejscach. Rytua³
ten polega³ na ca³kowitym wyrzeczeniu siê w³asnego ja. By³y to bardzo
trudne praktyki i wielu adeptów tej sztuki traci³o zmys³y, lub by³o atakowanych
przez dzikie zwierzêta. A. David-Neel
wiele miejsca powiêci³a opisom medytacji, trwaj¹cych czêsto przez wiele
dni i nocy. Potrzebne by³y specjalne
sto³ki (gamti), przypominaj¹ce skrzynie, o bokach 60 cm, z których jeden,
nieco d³u¿szy, s³u¿y³ jako siedzenie. Na
dnie takiego pud³a by³a poduszka.
Asceta siedzia³ na niej z podwiniêtymi
nogami, nie opieraj¹c siê jednak o

Pielgrzym*
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skrzyniê. Specjalna linka medytacyjna (sgomthang), opasuj¹ca kolana i
plecy, pomaga³a mu utrzymaæ wyprostowana postawê. Medytuj¹cy w ten
sposób gomchen odpoczywa³ podczas
krótkich chwil drzemki, nigdy jednak
nie zasypia³ g³êboko. Typowe gompy
(klasztory) sta³y samotnie w dzikiej
okolicy. Dzieñ rozpoczynano o brzasku,
wspóln¹ medytacj¹ d¿¹. S³ychaæ by³o
monotonnie powtarzane niskimi, charakterystycznymi g³osami mantry i
mod³y, przerywane czasem dwiêkiem
dzwonków, gyalingów (rodzaj oboju),
ma³ych bêbenków i du¿ych bêbnów. W
przerwie podawano gor¹c¹ solon¹ herbatê, pachn¹c¹ mas³em, oraz tsampê.
Na pocz¹tku XX w. trudno ju¿ by³o
znaleæ mistyków w klasztorach. Trzeba ich by³o poszukaæ w zagubionych w
górskich pustelniach. Dziêki A.DavidNeel trafiamy do takiej górskiej samotni, gdzie sta³a siê ona uczennic¹ pewnego gomchena. ¯y³a na wysokoci
oko³o 5 tysiêcy metrów npm, pozbawiona wszelkich wygód. Mimo to, by³a
szczêliwa, ¿e dane jej by³o odbyæ zimowe odosobnienie. Do koñca ¿ycia
¿a³owa³a swojego powrotu do tzw. cywilizacji. Dziêki pewnemu francuskiemu programowi uda³o siê i mnie zobaczyæ ow¹ samotniê. Jest to niewiarygodnie ma³a jaskinia  a¿ trudno uwierzyæ
w zimowanie w tych warunkach i w tym
klimacie, bêd¹c ca³kowicie odciêt¹ od
wiata. Czytamy te¿ o rolangach (tañcz¹cych trupach), budzonych przez czarowników, ale s¹ to tylko przytoczone
przez A. David-Neel opowieci dobrotliwych, ³atwowiernych i przes¹dnych
Tybetañczyków. Natomiast bardzo ciekawe s¹ praktyki prowadz¹ce do osi¹gniêcia nieustraszonoci. Polegaj¹ one
na wyzywaniu demonów i upiorów, ale
w istocie s¹ to æwiczenia duchowe. Jednak, gdy wyobrazimy sobie, ¿e s¹ praktykowane wród ciemnoci nocy, w dzikim krajobrazie, i pamiêtamy o wizjonerskich zdolnociach tybetañskich trapów  sprawa przedstawia siê zupe³nie
inaczej. Tak¹ praktyk¹ jest wspomniany ju¿ wczeniej chod, podczas którego
ofiarowywano w³asne cia³o na po¿arcie
g³odnym duchom. Inn¹ fascynuj¹c¹
wrêcz praktyk¹ by³o lung-gom, czyli
wêdrówka bez zatrzymywania siê przez
kilka dni i nocy, w transie, w niewiarygodnym wrêcz tempie, po³¹czona z koncentracj¹ i powtarzaniem pewnej for-

mu³ki ngags. Natomiast tumo, sztuka zachowania wewnêtrznego ciep³a bez zapalania ogniska wród niegów, by³a
znan¹ szeroko umijêtnoci¹, pomagaj¹c¹ zabezpieczyæ siê przed mrozem i
ostrym klimatem. Asceci i lamowie potrafili roztopiæ wokó³ siebie wiele niegu i lodu, w miejscach, na których siedzieli., natomiast trapowie musieli suszyæ na sobie przy silnym mrozie wiele
zmoczonych lodowatych przecierade³,
w które byli owijni. Telepatia, podobnie jak tumo, uwa¿ana by³a za uboczny
skutek æwiczeñ duchowych. Czym mo¿na by³o wyt³umaczyæ te dziwne zjawiska psychiczne? Niew¹tpliwie, wysokie
po³o¿enie kraju, panuj¹ca tu niezwyk³a
cisza, ogomna, czêsto bardzo monotonna przestrzeñ i pustka mia³y na to swój
wp³yw. Sami Tybetañczycy uwa¿ali, ¿e
ten, kto zna odpowiednie metody postêpowania, mo¿e zrobiæ wszystko. Ciekawe by³y te¿ relacje pomiêdzy nauczycielem i uczniem. Uczniowie musieli
wêdrowaæ nieraz ca³e tygodnie, lub nawet miesi¹ce, by odnaleæ swego nauczyciela duchowego. Wêdrowali sami,
dzikim pustkowiem, dowiadczaj¹c
strasznych lêków przed demonami,
upiorami i dzikimi zwierzêtami. Nauczyciele poddawali potem swych
uczniów ciê¿kim próbom, jednak
wschodni uczeñ nigdy nie dyskutowa³
ze swym guru, wdziêczny za udzielane
mu nauki. Najbardziej znani nauczyciele i uczniowie to Tilopa i jego uczeñ
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Naropa, który naucza³ potem Marpê, a
ten z kolei - Milarepê. Jest to tak zwana linia przekazu bK-rgyud-pa, jednej ze starych szkó³.
Ta opisana wy¿ej barwna mozaika
mnichów, szamanów, mêdrców, ascetów, mistyków, wró¿bitów, w której tak
trudno by³o siê po³apaæ zachodnim podró¿nikom, nie mo¿e nam jednak przes³oniæ warunków ¿ycia rolników i koczowników. Ziemiê uprawiano za pomoc¹ prymitywnych drewnianych p³ugów, ci¹gniêtych przez parê dzo. Zbo¿e cinano krótkimi sierpami, a m³ócono drewnianymi cepami, lub pêdz¹c
byd³o po snopach. Uzyskane w ten sposób ziarno przesiewano na wietrze. Do
dzi mo¿na obejrzeæ podobne obrazki
w odleg³ych zak¹tkach Sikkimu, Bhutanu i Nepalu. Wiêkszoæ Tybetañczyków mieszka³a w wysokich kamiennych domach, otoczonych w³asnymi
chor¹giewkami modlitewnymi, które
przekazywa³y bogom modlitwy o
szczêcie. W domach nie by³o szyb i
panowa³ w nich pó³mrok. Dymi¹ce
kuchnie, które ogrzewa³y jednoczenie
dom, powodowa³y ³zawienie oczu. Izby
mieszkalne znajdowa³y siê wysoko, nad
pomieszczeniami dla zwierz¹t. Wchodzi³o siê do nich po drabinach. Na p³askich dachach suszono plony (zbo¿a,
owoce i warzywa) oraz nawóz na opa³.
Po dniach wype³nionych ciê¿k¹ prac¹
ludzie zbierali siê, by popiewaæ, potañczyæ, pograæ na flecie lub na gita

M³oda Tybetanka**
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rze. Podczas wi¹t organizowano zawody jedzieckie, strzelanie z ³uku.
S³uchano te¿ fragmentów wielkiego
eposu o Geserze, oraz wielu innych pieni, piewanych przez wêdrownych bardów.
Koczownicy wêdrowali ze swymi
stadami, przemierzaj¹c odwieczne szlaki. ¯yli bardzo prymitywnie. Wêdrowli bezdro¿ami, by wymieniæ we³nê czy
sól i zdobyæ w ten sposób zbo¿e oraz
inne niezbêdne im produkty. Bardzo popularne by³y pielgrzymki do klasztorów

i do miejsc wiêtych. Czêsto trwa³y one
ca³e miesi¹ce, a nawet lata. U celu, pielgrzymi ci nape³niali lampki mas³em i
zapalali je przed wiêtymi pos¹gami,
modl¹c siê o osi¹gniêcie owiecenia.
Taki Tybet ju¿ nie istnieje. Zmiot³a
go dos³ownie z powierzchni ziemi inwazja chiñska, a potem ca³kowita pacyfikacja kraju. Odbywa³o siê to
wszystko przy milcz¹cej zgodzie wielkich tego wiata. Tak jak przed wiekami, pielgrzymi przenieli przez bezdro-

¿a Himalajów wiête nauki, by móc
¿yæ dalej na wygnaniu. I by ofiarowaæ
swoj¹ wielk¹ kulturê ca³emu wiatu.
Iwona Alaaie
Biblioteka G³ówna
* Wilhelm Filchner: Om mani padme hum.
Meine China- und Tibeterpedition 1925/28,
Brockhaus, Leipzig, 1942
** Margaret & Rolf Schettler: Kashmir,
Ladakh and Zanskar. A Travel Survival Kit,
Lonely Planet Publications, 1985
Obie ksi¹¿ki ze zbiorów prywatnych

ZIELSKO
- Kiedy by³am ma³¹ dziewczynk¹, nie mog³am zrozumieæ, kto to jest ten Pan Bóg.
Mama bra³a mnie do ogrodu i pokazywa³¹ biedronki, mrówki, kwiaty, chmury. Mówi³a: jeli to kochasz, to znaczy, ¿e wierzysz w Pana Boga.

Anna Dymna w rozmowie
z Hann¹ Wilczyñsk¹-Toczko,
Dziennik Ba³tycki, 31 X 2002 r.

Z

ielsko  taki tytu³ otrzyma³ polski
przek³ad interesuj¹cej ksi¹¿ki
W³adimira So³ouchina, wydany przez
Instytut Wydawniczy Pax w roku
1987. Autor, nie bêd¹c profesjonalnym
botanikiem, opieraj¹c siê jedynie na
w³asnych dowiadczeniach i zas³yszanych ludowych opowieciach, zaprezentowa³ czytelnikom ogromne bogactwo rosyjskiej flory i ujawni³ te¿ sporo jej skrzêtnie skrywanych tajemnic.
Mylê, ¿e dla wielu osób wymieniona
ksi¹¿ka, jeli po ni¹ siêgn¹, bêdzie
wielkim odkryciem i pozwoli im inaczej spojrzeæ na przyrodê  bardziej
poetycko i ciep³o. Przyrody nie da siê
eksploatowaæ bez koñca w sposób brutalny, tak jak to obecnie czynimy, gdy¿
ma ona tak¿e swoje prawa  mo¿na

Convonvulus arvensis
Powój polny
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Urtica dioica
Pokrzywa
zwyczajna

rzec naturalne  tak jak ma je ka¿dy
cz³owiek, i powinnimy je uszanowaæ.
S¹dzê, ¿e przytoczone poni¿ej dwa
fragmenty wspomnianej ksi¹¿ki zainteresuj¹ Pañstwa i sk³oni¹ do g³êbszej
refleksji. Mo¿e dziêki temu ocaleje
sp³achetek miejskiego trawnika i rosn¹cy obok krzew, z trudem egzystuj¹cy w ska¿onym trójmiejskim rodowisku...
Roliny maj¹ zmys³ czucia, odczuwaj¹ ból, krzycz¹, potrafi¹ zapamiêtywaæ. Do takich wniosków doszli naukowcy. Na pewno znane s¹ ka¿demu
urz¹dzenia do badania pr¹dów czynnociowych miênia serca oraz mózgu:
elektrokardiograf (EKG) i elektroencefalograf (EEG). Sk³adaj¹ siê one z elektrod, mocowanych do cia³a pacjenta,
oraz czu³ego wzmacniacza z rejestratorem; w nowych modelach lepszej klasy coraz czêciej zamiast rejestratora
stosowany jest mikrokomputer z drukark¹. Na podstawie sporz¹dzonych
wykresów, lekarz-specjalista potrafi postawiæ w³aciw¹ diagnozê; mówi¹c w
uproszczeniu, stwierdzi on czy mamy
zdrowe serce, czy nasz mózg, ponoæ
najwa¿niejszy ludzki organ, wysy³a
w³aciwe impulsy steruj¹ce m.in. innymi narz¹dami. Naukowcy, badaj¹c roliny, pos³ugiwali siê analogiczn¹ aparatur¹. Mocowali do lici, ³odyg oraz
korzeni miniaturowe elektrody i zapi-

Tilia cordata
Lipa
drobnolistna

Paris quadrifolia
Czworolist
pospolity

sywali otrzymywane impulsy elektryczne. Okaza³o siê, ¿e roliny, tak jak ludzie i zwierzêta, reaguj¹ na zadawany
im ból i potrafi¹ gromadziæ oraz przechowywaæ zdobyte dowiadczenia.
Przytoczê w tym miejscu fragment
anonsowanej ksi¹¿ki:
(...) kiedy polecilimy jednemu z
naszych wspó³pracowników, ¿eby
przez kilka dni z rzêdu znêca³ siê nad
krzakiem geranium. Zacz¹³ go szczypaæ, obrywaæ mu licie, nak³uwa³ ig³¹,
skrapia³ kwasem, przytyka³ do lici
p³on¹c¹ zapa³kê, podcina³ korzenie....
Drugi z naszych pracowników, na odwrót, troskliwie opiekowa³ siê tym samym krzakiem, podlewa³, spulchnia³
ziemiê, zrasza³ wod¹, podwi¹zywa³
zbyt ciê¿kie ga³¹zki, opatrywa³ ranki i
oparzenia. A póniej pod³¹czylimy do
tego krzaka przyrz¹dy, które rejestrowa³y i zapisywa³y jego impulsywne reakcje. Gdy do roliny zbli¿a³ siê jej
oprawca, wskazówka aparatu zaczyna³a szaleæ. Rolina nie tylko denerwowa³a siê, ale ba³a siê, by³a przera¿ona, pe³na oburzenia i gdyby to od
niej samej zale¿a³o, wyskoczy³aby
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przez okno lub rzuci³a siê na swego
przeladowcê. Ale wystarczy³o, ¿e ten
cz³owiek odszed³, a zbli¿y³ siê ten o
dobrym sercu  krzak uspokaja³ siê,
wzmo¿ona pobudliwoæ zanika³a i
r¹czka aparatu kreli³a p³ynne, rzec
mo¿na pe³ne ¿yczliwoci linie.
I jeszcze jeden fragment z ksi¹¿ki,
bêd¹cy rodzajem konkluzji:
Kiedy wróci³em do domu (....) powiedzia³em mojej ¿onie i obu córkom:
 Albo dbajcie o kwiaty, jak nale¿y,
albo usuñcie je z domu.
 Przecie¿ my siê nimi opiekujemy,
robimy wszystko, co trzeba, podlewamy, przesadzamy  odpowiedzia³a
¿ona.
 Trzeba je pielêgnowaæ jeszcze lepiej. Trzeba siê nimi zajmowaæ nie w
popiechu, nie wród nawa³u pracy,
lecz z mi³oci¹, trzeba je pieciæ i
ochraniaæ, mieæ dobry nastrój, kiedy
siê do nich podchodzi... Bo rzecz jest
w tym, ¿e... krótko mówi¹c, to s¹ ¿ywe
istoty!

Kilka informacji o rolinach
l

l

Roliny reaguj¹ na dwiêki. Dziêki
odpowiednio dobranej muzyce mo¿na przyspieszaæ lub hamowaæ ich
wzrost. Przeprowadzane w ci¹gu 7
lat dowiadczenia wykaza³y, i¿ najbardziej muzykalny jest tytoñ, a
tak¿e ry¿.
Roliny rosn¹ce na ska³ach wapiennych powoduj¹ ich pêkanie, poniewa¿ kwas wêglowy, wydzielany
przez korzenie, rozpuszcza ten rodzaj ska³.

Chaber b³awatek

Poziomka twarda

l

l

l

l

Rocznie roliny wi¹¿¹ oko³o 150
miliardów ton dwutlenku wêgla z 25
miliardami ton wody, wydzielaj¹c
przy tym do 40 miliardów ton tlenu.
Je¿eli do stu wysianych ziaren pszenicy lub ¿yta dodamy dwadziecia
nasion rumianku, rumianek zag³uszy zbo¿e. Natomiast je¿eli do tych
stu ziaren dodamy jedno  zbo¿e obrodzi lepiej ni¿ bez towarzystwa tej
roliny, powszechnie uznawanej
przez rolników za pospolity chwast.
Stwierdzono, ¿e na oko³o 300 000
poznanych gatunków rolin a¿
20 000 jest zagro¿onych; w ci¹gu
poprzedniego stulecia wyginê³o
wiêcej gatunków flory ni¿ przez
ostatnie 2 000 lat!!!
W Europie na oko³o 11 000 gatunków rolin przesz³o 1 500 jest zagro¿onych (dane z roku 1977).
***

Latem ubieg³ego roku przesz³a na
tzw. wczesn¹ emeryturê moja kole¿anka ze studiów, Janeczka Poæwiardowska, która przez wiele lat niestrudzenie zajmowa³a siê sk³adem Pisma
PG. To w³anie Ona potrafi³a w uroczy sposób nak³oniæ mnie, bym od
czasu do czasu napisa³ jaki artyku³
do wspomnianego miesiêcznika. S¹dzi³em, ¿e w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ przejdê tak¿e na emeryturê 
tak¹ autorsk¹. Ale có¿, nie uda³o siê.
Nastêpczyni Janeczki, pani Ewa Nizio³kiewicz, nie przyjê³a do wiadomoci, ¿e móg³bym przestaæ wspó³pracowaæ z naszym politechnicznym pismem. Cz³owiek, jak wiadomo, nale¿y do leniwych stworzeñ. Postanowi³em zatem wzi¹æ taki pisarski urlop
i w zwi¹zku z tym podsun¹³em stary
artyku³, opublikowany dekadê temu w
m³odzie¿owym kwartalniku Gawron. Liczê, ¿e darujecie mi Pañstwo
tê ³atwiznê. Powy¿szy artyku³ (z
niewielkimi zmianami w stosunku do
pierwowzoru) pragnê zadedykowaæ
Janeczce  pewnie nie obrazi siê, ¿e
to nie jest nowoæ  przecie¿ licz¹ siê
przede wszystkim dobre intencje.
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
rys. autor
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Milczki...
Ze stolca dostrzeg³ Mi³ek ` kne,
¿e kraj jakby siê stacza `
-marnia³y miasta ` nik³a wie `
...lecz m¹dry ` nie rozpacza.
Bieda piszcza³a zajadaj¹c
jak piskorz ` w³asny ogon,
smêdzili wieszcze ` zali tu
nie pola³ by Salomon.
Lud siê wa³êsa³ ` z braku laku
-kit dobry ` ale `ale
gdy skarbiec pusty ` w³odarz na ustach
...mia³ symboliczny palec...
I ¿adnych s³ów, projektów, mów!!
Kto przeciw?! Zakuæ w k³odê!
Milczkowi podskarbiemu ` ju¿...
ciach! Odebra³o mowê...
Nabrali wody w usta te¿
-koniuszy ze stolnikiem.
Milczenie z³otem! Ba! Z³otówk¹...!
A mowa ` có¿ ` srebrnikiem.
W zdumieniu milk³ swarliwy lud
i z niemych masek wró¿¹c
-drgnê³o na lepsze ` bêdzie cud!
I cisza jak przed burz¹...
Pogl¹dy ` jak sprawowaæ rz¹dy
ma tak filozof jak i cieæ
(a stuliæ pyski ` przede wszystkim)
ISTOT¥ W£ADZY JEST J¥ MIEÆ!
Tu g³ów milcz¹cych siedzia³ rz¹d
i ciszê sam kne przerwa³:
Pointa? Gêsi ocali³y Rzym `
no to ch³opaki ` gêgaæ!!!

Tadeusz Buraczewski
Stowarzyszenie Absolwentów PG
Ko³o SAR
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Na Nowy Rok
Tykaj¹ miarowo stare zegary,
Sekunda, sekunda, sekunda,
Odchodzi powoli, dostojnie Rok Stary,
Nowego ¿ycia zaczyna siê runda.
Wybi³y kuranty melodiê pó³nocy,
Szampany korkami strzeli³y w sufity,
Natchnieni nadziej¹ i pewni swej mocy,
Czekamy na wiêksze i nowe profity.
Tykaj¹ zegary wci¹¿ niestrudzenie,
Ju¿ po pó³nocy wszed³ Nowy Rok,
Wiêc nowe myli, nowe z³udzenie,
Jasnoæ zwyciê¿y?  A mo¿e mrok?
Póki co, wko³o bale i bale,
I rozpiewane oczy i dusze,
W eterze tworz¹ siê nowe fale,
Po balu przyjdzie czas nowych wzruszeñ.
W nowym uk³adzie s¹ gwiazdozbiory,
Nowymi ³udz¹ horoskopami,
Lecz dzieñ do pracy jeszcze nieskory
Choæ wit nowymi wita brzaskami.
Bo wszystko nowe i wszêdzie goci,
I zapa³ nowy, i chêci wiele,
Ale czy starczy nam cierpliwoci,
W naszym s³owiañskim radosnym ciele?
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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