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Uniwersytety
LudoweOd wielu lat zdaję sobie sprawę ze znacze-nia Uniwersytetów Ludowych w szerzeniuoświaty i kultury na wsi, a także wytwarzaniapostaw prospołecznych. Wyraźnie zaznaczyłasię ta rola w okresie Polski Niepodległej. Obec-nie, niestety, maleje grupa osób skłonnychdziałać bezinteresownie, kierujących się misją,poczuciem powinności, obowiązku wobecnieznanych sobie osób. Takie postawy wyzna-czane przez ideały określam mianem indywi-dualizmu społecznego. Propagowały je Uni-wersytety Ludowe, które podnosiły nie tylkowiedzę swoich słuchaczy, ale także inspirowa-ły ich do pracy nad własnym charakterem.Przyczyniały się do kształtowania uczuć,wyobraźni, wrażliwości na wyższym poziomie.Powszechna edukacja zinstytucjonalizowana,której wszyscy podlegamy, nie stawia sobietakich celów mimo, że o wartości człowiekadecyduje przede wszystkim wysoki poziomrozwoju uczuć.Wydarzeniem naukowym, a także spo-łecznym  jest na tym tle książka Iwony Błasz-czak „Działalność oświatowa Feliksa Popław-skiego współtwórcy Polskich UniwersytetówLudowych”. Jej promocja miała miejsce wSGGW, w ostatnich dniach maja. Praca tarejestruje nie tylko wydarzenia istotne dlakultury naszego narodu, ale także stanowidrogowskaz. Nie ma wątpliwości bowiem, żemożna i należy kontynuować opisane w niejcenne tradycje. Zostały one częściowo ograni-czone w czasach PRL, a zredukowane niemalcałkowicie po 1989 roku. Z przybliżonychprzez Iwonę Błaszczak poglądów i działańFeliksa Popławskiego wynika  zarys drogi,która byłaby zdolna doprowadzić do odrodze-nia duchowego naszego społeczeństwa. Okresdwudziestolecia międzywojennego, czyli czasyPolski Niepodległej, są niewykorzystanymwciąż źródłem inspiracji dla nas żyjących wXXI wieku.Książka napisana przez Iwonę Błaszczakjest przejawem przezwyciężenia znamionują-cego nas mogilnictwa. Otóż nie umiemy cenićwielkich dokonań naszych rodaków. O wieluwybitnych twórcach dopiero po ich śmiercimożna usłyszeć słowa uznania. Pośmiertnerehabilitacje i ordery nie są zdarzeniami rzad-kimi. Wielu  umierało w zapomnieniu i opusz-czeniu. Dziś ich nazwiska wypowiada się zszacunkiem. Lista byłaby zbyt długa, ażeby jątu przywoływać.Feliks Popławski, którego życie i działal-ność zgłębiła i przybliżyła nam dr Błaszczak wznakomicie napisanej monogfafii, wcielał wżycie ideały zgodne z wartościami kulturyludowej i narodowej. Żył w latach 1899-1989.Epoki w których działał różniły się znaczniemiędzy sobą, ale odgrywał w nich znaczącąrolę. Działalności społecznej poświęcił się bezreszty. Działalność F. Popławskiego koncen-trowała się na Uniwersytetach Ludowych.Czas Polski Niepodległej, to okres rozkwitutych Uniwersytetów. Miały one wszechstron-nie i dogłębnie – jak pisał Popławski – rozbu-

dzać drzemiące w jednostkach siły, impulsy,burzyć bezrefleksyjne naśladownictwo i po-magać w zbudowaniu własnego poglądu  naświat i życie.Znaczenie omawianej tu książki polega nietylko na przełamaniu mogilnictwa, ale takżesformułowaniu wskazań dotyczących przy-szłości. Pisze się bowiem u nas wiele o tzw.społeczeństwie obywatelskim, ale brakujezachęty do działań na rzecz społecznego ikulturowego rozwoju wsi, jak słusznie zauwa-ża Autorka. Dodam, że brakuje także Uniwer-sytetów Robotniczych, które by skupiałyrozproszoną dziś grupę pracowników fizycz-nych i przyczyniały się do wzrostu ich samo-wiedzy.
prof. Maria Szyszkowska
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HolocaustuPo II wojnie światowej upłynęło prawie 70lat, ale jej doświadczenie wśród artystówciągle staje się, często już pośrednio, źródłeminspiracji twórczej. Tak jest również w przy-padku tomiku autorstwa Elizy Segiet – „Ma-gnetyczni”, w którym motywem przewodnimzamieszczonych utworów jest pokolenie,głównie o proweniencji żydowskiej, którenajbardziej okrutnie doświadczało działańeksterminacyjnych Niemców w czasie wojny iokupacji. Autorka dzieli się tu przeżyciami,traumami i pragnieniami ojca i dwóch córek,kobiety, wojennej siostry, młodej dziewczynki,która cudem przeżyła te okrutne czasy, bypokazać ludzi po obydwóch stronach „przy-słowiowego muru”; ich różne sytuacje życio-we, towarzyszące im zdarzenie oraz ich po-stawy, zastanawiając się nad takimi kwestiamiuniwersalnymi jak pojęcie „Człowieka”, „Ży-cia”, „Miłości”. Warto również przypomnieć, żepoetka również należy do „ludzi magnetycz-nych”, bo niejako dziedziczy epigenetycznie poswoich przodkach tego typu doświadczenia,przeżycia, ale i traumy, które oni bezpośrednioprzeżywali. Dlatego te utwory poświęcone sązarówno „żywym i umarłym”. Są one bardzoautentyczne i dobrze zdają sprawy z tamtychtragicznych dni i nocy.„Magnetyczni” to hołd Segiet dla tychwszystkich ofiar wojny, będący lirycznymsposobem utrzymywania pamięci dziejowej,związanej z Holocaustem oraz prześladowa-niami Żydów. Jest to również poetycka opo-wieść o wojnie, jej istocie, towarzyszącym jejemocjom, lękom i strachowi; ludzi „odartych zgodności”, uświadamiających sobie, że „życiejest drżeniem”, kiedy o każdy jego dzień musząwalczyć pochowani w piwnicach, strychach,klatkach, by ukryć się przed „błędnymi wyro-

kami śmierci”. Dowiadują się także, że abyprzetrwać „nie zawsze można zapłacić za /Życie”. Motywem przewodnim ich egzystowa-nia staje się głównie „bojaźń”, obawa o życienajbliższych, własne życie. Pozostaje im ży-wienie nadziei, więź z bliskimi, miłość, ale imarzenia, że kiedyś „popłyną nurtem życia / –znajdą swój raj”. Nie znaczy to, że w tym dra-matycznym położeniu podmiot liryczny –ucieleśniający obywatela żydowskiego – niepanikuje, nie jest wrażliwy na ludzkie krzyw-dy, nie jest w stanie udzielić pomocy sobiepodobnym. Poetka zadaje tu pytanie i zasta-nawia się: czy w tak nieludzkim świecie, gdziekażdy krok człowieka wciąga „wir nienawiści”,jest jeszcze miejsce na zrobienie czegoś pozy-tywnego? I próbuje odpowiedzieć, że faktycz-nie ostatnia umiera nadzieja. Ukazuje podmio-ty, które szukają pomimo wszystko siły wsobie, która pozwoliłaby im przetrwać. Modląsię o „cud istnienia”, o wolność, o normalność,o miłość i przyjaźń, a niektórzy podejmują sięich urzeczywistniania.Choć autorka oprawców i ich ofiary okre-śla wręcz językiem nazistowskiej propagandy,np. „Inni”, „Zbędni”, „Posortowani”, „Żarłacze”,„Magnetyczni Ludzie”, zaś nazistów „Lepsi”,„Żydobójcy”, „Likwidatorzy”, „Żydożercy”,„seryjni mordercy”, „Złoczyńcy”, nie opowiadasię za ich rewanżystowską eksterminacją, alema głównie na celu zatrzymanie pamięci oHolokauście i jego ofiarach, tych, którzy zginęli,ale i przeżyli, przekazując swe doświadczeniaepigenetycznie kolejnym pokoleniom. Pokazu-je nawet, że i między Niemcami znajdowali sięludzie, którzy ratowali życie Żydom, jak przy-słowiowy „Hans”.Tomik „Magnetyczni” stanowi jakby prze-krój losu człowieka o żydowskim pochodzeniu,doświadczonego Holokaustem, którego jedy-nym pragnieniem było, by przetrwać; byprzeżyć kolejny dzień. Utwory zawierają całąpaletę uczuć i stanów emocjonalnych, np.strachu, buntu, gniewu, wiary, zwątpienia, ale inadziei i miłości. Co gorsza, nawet ci, którzyprzetrwali stają się ludźmi „okaleczonymi”,zagubionymi” i są przerażeni „nową rzeczywi-stością”. Pozostają zdani na pomoc innych,choć trudno im się cieszyć tym nowym życiempo przejściach wojny i okupacji. One zostawia-ją na każdym jakiś głęboki ślad traumatyczny,bo po wojnie nie ma ani wygranych, ani prze-granych: wszyscy mają jakieś obrażenia –konstatuje poetka.Na zakończenie warto zacytować opinię otym tomie poezji Elizy Segiet autorstwa KingiMłynarskiej: „Magnetyczni” to poruszającespotkanie makabrycznej historii z przejmującąliryką. To poezja, która zatrzymuje i prowoku-je. Eliza Segiet po raz kolejny zachwyca wni-kliwością i empatią oraz literackim kunsztem”.Warto dodać, że kiedy budzą się obecniedemony faszyzmu, pamięć o doświadczeniuHolocaustu jest bardzo ważna i winna docieraćdo ogółu społeczeństwa, by historia się jużnigdy nie powtórzyła.
prof. Ignacy S. Fiut______________Eliza Segiet, „Magnetyczni”. „Wstęp” – AndrzejDębkowski,  „O Mgnetycznych Elizy Segiet” – KingaMłynarska. Projekt okładki i zdjęcia: Piotr Karczew-ski. Wydawnictwo SOWELLO, Rzeszów 2018, s. 88.


