
Table Of Contents

 1Table Of Contents ...............................................................................................................................
 3A co ty wolisz? ....................................................................................................................................
 8Akt urodzenia ......................................................................................................................................
 9Alfons X Mądry ....................................................................................................................................

 12Also sprach 33 ..................................................................................................................................
 13A nazwa tej choroby to... ...................................................................................................................
 16A niewiele brakowało ........................................................................................................................
 18Bez entuzjazmu ................................................................................................................................
 24Biała broń, czyli język Szymborskiej .................................................................................................
 27Choremu otuchę nieść ......................................................................................................................
 28Chwała naszego oręża .....................................................................................................................
 32Chyba nie zgadniesz .........................................................................................................................
 35Co o tym myśleć? .............................................................................................................................
 37Co robi prezydent ..............................................................................................................................
 38Cytat z Hrabala .................................................................................................................................
 40Cytuję, bo jest ...................................................................................................................................
 41Czy Mistrz miał zespół Aspergera? ...................................................................................................
 42Czysta krew ......................................................................................................................................
 44Czytelnicy ..........................................................................................................................................
 46Czy warto było leczyć? .....................................................................................................................
 46W Hiszpanii bez perspektyw .............................................................................................................
 47Da nam przykład Macierewicz jak zwyciężać mamy .........................................................................
 49Dopiero teraz?? ................................................................................................................................
 51Do źródeł! ..........................................................................................................................................
 53Dwa punkty widzenia ........................................................................................................................
 54Dziś medium nie ma lekko ................................................................................................................
 58E czyli 5 a nie 7 .................................................................................................................................
 60Entliczek pentliczek do buzi kamyczek .............................................................................................
 64Frenologia .........................................................................................................................................
 66Frukta ................................................................................................................................................
 68Gdzie on jest .....................................................................................................................................
 71Głowa rodziny ...................................................................................................................................
 72Jak Gombrowiczowi nagroda się podwoiła .......................................................................................
 75Jak zostać cenionym przez historię politykiem .................................................................................
 76Kinga .................................................................................................................................................
 77Klimaty ..............................................................................................................................................
 86Korzenie czy racjonalizacja ...............................................................................................................
 95Korzenie psychiatryka .......................................................................................................................
 99Kulę zawsze warto czytać .................................................................................................................

 101Literatura podsiębiorna ...................................................................................................................
 101Pożyteczna dziewiczość .................................................................................................................
 102Małe ciężary ....................................................................................................................................
 103Metamorfozy ...................................................................................................................................
 105Miasto .............................................................................................................................................
 107Miron ...............................................................................................................................................
 110Młody naukowiec zaczyna badania .................................................................................................
 118Muzy z cholewami ...........................................................................................................................
 120Nekrasowcy ....................................................................................................................................
 124Niejednoznaczność .........................................................................................................................
 125Nie mam konta, mam skarbonki .....................................................................................................
 126Nie ma powrotu do getta! ................................................................................................................
 130Niemiło wiedzieć, ignorować gorzej ................................................................................................

Table Of Contents 1/252



 136Niepokój Adama ..............................................................................................................................
 137Nieszczęście w szczęściu ...............................................................................................................
 144Nieuchwytne różnice .......................................................................................................................
 146No problem .....................................................................................................................................
 148No to poobijajmy ich sobie ..............................................................................................................
 150oj, nie fijołki z Neapolu! ...................................................................................................................
 152Okiem ofiary ....................................................................................................................................
 158Ostrożnie z Euklidesem! .................................................................................................................
 159Otwarcie, odkrycie ..........................................................................................................................
 160Panu Zbyszkowi, ku nauce .............................................................................................................
 162Pewna deklaracja praw ...................................................................................................................
 164Pielgrzymka ....................................................................................................................................
 168Płatki Kellogg's a onanizm ..............................................................................................................
 170Podróże do Atlantydy ......................................................................................................................
 173Porada lekarska z masażem ...........................................................................................................
 175Prawda ale nie cała .........................................................................................................................
 176Prorok dezorientacji ........................................................................................................................
 178Przywracanie godności ...................................................................................................................
 180Puszka i język .................................................................................................................................
 182Qvi docent discit ..............................................................................................................................
 183Rewolucja, której nie było ...............................................................................................................
 186Rodzinne sprawy ............................................................................................................................
 187Rozmowa z Czesławem Miłoszem ..................................................................................................
 188Śluby milczenia czyli pobite garnki ..................................................................................................
 190Smutek ............................................................................................................................................
 191Sponsorowanie nauki ......................................................................................................................
 194Sposoby na smoki ...........................................................................................................................
 195Stanowczo ......................................................................................................................................
 197Święte czy oczywiste? ....................................................................................................................
 199Synekdocha (1) ...............................................................................................................................
 201Szczęście dalekie i bliskie ...............................................................................................................
 208Szybkie poglądów nabywanie .........................................................................................................
 210Tasmania ........................................................................................................................................
 214Too young to suffer? .......................................................................................................................
 215Trygonometryczna poezja ...............................................................................................................
 217Trzeźwo, więc bez złudzeń .............................................................................................................
 225Typy mózgów ..................................................................................................................................
 226Uprzejmości matematyczno-logiczne ..............................................................................................
 227Wesoły grubasek ............................................................................................................................
 228Wiedziałem, że nie był blondynem! .................................................................................................
 231Wojny w kolorach ............................................................................................................................
 234Wspinaczka po szczeblach ważności .............................................................................................
 235W szafie ..........................................................................................................................................
 237Wyimki z Miłosza ............................................................................................................................
 238Wymogi ścisłości .............................................................................................................................
 241Wzorce różnych barw .....................................................................................................................
 244Zachęta (rosyjski) ............................................................................................................................
 248Zazdrość .........................................................................................................................................
 249Zoologiczny bezsens ......................................................................................................................
 251Zrzynki z nieistnienia .......................................................................................................................

Table Of Contents 2/252



A co ty wolisz?
We Włoszech podczas trzydziestu lat panowania Borgiów mieli
wojny, terror, mordy, rozlewy krwi. Stworzyli Michała Anioła,
Leonardo da Vinci i renesans. W Szwajcarii mieli braterską
miłość, pięćset lat demokracji i pokoju i co stworzyli? Zegar z
kukułką. 

To Orson Welles. Miał tę uwagę dorzucić do scenariusza f ilmu
opracowywanego na podstawie powieści Grahama Greene'a
„Trzeci człowiek” .

Znalazłem tę ciekawostkę w książce Johna Barrowa
„Impossibility The Limits of Science and the Science of
Limits” z 1998 r. Jest  tam i inna perełka (autor to Phillip
Guedalla) godna szybkiego przytoczenia: 

Wstęp jest najważniejszą częścią książki. Nawet recenzent
czyta wstęp.

czwartek, 11 grudnia 2008, andsol-br

Komentarze

tadekkuranda
2008/12/11 02:12:34
Oto pogląd prostaczka wygłaszającego niby dowcipne frazesy o
molochach gywilizacji i kultury. Zapewne ów prostaczek, gdyby
Hitler zdążył wybudować w Linzu największą operę swiata,
mówiłby podobnie.
Jakbym słyszał Goethego: "Oto jest częsc tej wielkiej siły, co wciąż
złego pragnąc wciąż dobro czyni". 
Ledwie kilka lat temu szwajcarzy zgodzili się ujawnić konta
bankowe zamordowanych przez Niemców Żydów. Bankowe
karbce zas wypełniają wielkie pryzmy sztab złota wytopionych ze
złotych zębów Auschwitz i innych kopalni złota. 
Prostaczek nie wie, że wielka częsć hitlerowskiej machiny
wojennej produkowana była w "neutralnej" szwajcarii. szwajcarzy
współwinni są tego co się stało. Byli gwarantem i finansowym
zabezpieczeniem zbrodni i zbrodniarzy. Oni wymyslili nie kukułkę,
lecz wielką swiatową sarbonkę. Kukułka i zabawna gwardia
watykańska to tylko parawan gigantycznego cynizmu o jakim
Borgiowie nawet nie snili. Powiecie, że to kukułka budzi ten swiat?
Michał Anioł skończyłby w kamieniołomach i zniknąłby z tego
swiata jak mucha, jak wielu jemu podobnych zadeptanych przez
prostaczków.
-
andsol-br
2008/12/11 02:50:16
Błyskotki na ogół nie błyszczą własnym światłem, a odbijają nieco
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światła z innego źródła. Dlatego wartościowszym widzi mi się
zauważenie w nich tego co jest - zarodka paradoksu,
nieoczekiwanego elementu, a nawet gdy jest tylko brak racji to też
jest ciekawe jak brak racji bliski jest udawania racji. Zestrzeliwanie
błyskotek precyzyjnymi instrumentami wydaje mi się marnowaniem
czasu, bowiem jest czas kpinki i czas poważnej rozmowy. Ale to Ty,
czytelnik, a nie ja, powtarzacz anegdot, ustala nadejście momentu,
więc na poważnie Ci odpowiem.

W roku 1949 z pewnością byli tacy, co znali szczegóły
szwajcarskich operacji bankowych, ale nie widzę uzasadnienia do
włączania między nich Orsona Wellesa. Z pewnością jego brak
wiedzy późniejszej o pół wieku nie usprawiedliwia nazywania go
prostaczkiem. Z kolei, jeśli winisz Szwajcarię za zdolność
produkcyjną Niemiec z czasu wojny, to dołącz tam też USA (IBM z
Hollerithem) i wiele innych krajów - i otrzymasz pełny nonsens.
Globalizacja nie była tak potężna jak dziś, ale powiązania
kapitałów i firm zawsze istniały. Zarzucanie jednemu krajowi, że
pomagał drugiemu dlatego, że parę firm to czyniło, nie jest
rozważnym postępowaniem. Chyba nie wiesz jak ostro i
zdecydowanie Szwajcarzy byli anty-niemieccy w owym okresie. I
jest spora zgoda historyków, że Hitler nie zdecydował się na
inwazję, bo dowiedział się jak drogo by mu mogła ona wyjść. No i
w końcu, utożsamianie działań właścicieli banków z narodem...
Czy Ty uważasz, że jest jakaś część Twojej odpowiedzialności w
działaniach Jana Kulczyka czy Tadeusza ojca Rydzyka? 

Efektownym obrazem Michała Anioła w kamieniołomach (idź
błyskotko do błyskotki??) bronisz się przed możliwą refleksją, że
napięcia, zawieruchy i okresy niepewności mają powiązania z
adrenaliną jakoś warunkującą twórcze działania... Oczywiście nie
próbuj odczytywać tej uwagi jako akceptację konceptu. Proponuję
tylko wdać się w drobne przemyślenie tego.
-
migg.migg
2008/12/11 08:31:34
tekst wellesa jest zacny, choc szwajcarzy twierdza, ze zegar z
kukulka wynaleziono w bawarii, a potem zaczynaja opowiadac o
wojnach w swoim kraju :D
-
antrim
2008/12/11 12:38:55
Aaaa, Orson Welles, który spowodował panikę w Stanach Zjedn
najazdem Marsjan.
Parafrazując jego dowcipne ale głupawe powiedzonko, co dala
światu Polska - kraj bohaterów, meczęnników,cierpień całego
narodu? Bigos i barszcz z uszkami. Na tym kończę mój udział w
licytacji i kłaniam się.
-
tadekkuranda
2008/12/11 12:43:40
Andolu, tukam ię coraz mocniej w wój aparat poznawczy i trudno
mi to jako zrozumieć co Wać prawiz.
"W roku 1949 z pewnością byli tacy, co znali szczegóły
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szwajcarskich operacji bankowych, ale nie widzę uzasadnienia do
włączania między nich Orsona Wellesa." 
Powinno być: Andsolu, stukam się coraz mocniej w swój aparat
poznawczy i trudno mi to jako zrozumieć co Wasć prawisz. Z
grubsza tych co znali szczegóły było z pewnoscią w 1949 (!)
jeszcze "trochę" sposród tych z tych ponad 50 000 000, którym
było to już obojętne. Nie umiem o tym mysleć spokojnie. 
Myslenie protaczka Orsona W. to jak wiadomosci wysyłane z mojej
klawiatury, w której brakuje 3 liter, co zaprezentowałem na
początku ilutrując jako tej mysli. Zapewne też to ta nieszkodliwa
adrenalina spowodowała namalowanie np. Querniki. I to zapewne
jest to dobre co z tego złego wynikło a czego nikt nie chce
zrozumieć. "Durnowatych" szwajcarów się czepiam bo nie
wymyslili "kukułki". Chciałem Ci powiedzieć o tym czego nie ma i
nie będzie. Nie będzie Michałów Aniołów bo zgnili, zczeźli,
spopieleni, wysmiani, okradzeni. Ta adrenalina to schizofreniczna
furia patologicznych dywiantów tworzących nieprawdopodobne
koszmary na skalę globalną. To raczej Borgiowie wymyslili zegar z
kukukułką dlatego Michał Anioł to przeżył. Gdyby, jak mówisz nie
wymyslili Michała Anioła to też bys z tym jakos żył niewyposażony
w te liniały ideału ćwierćinteligenta. A prostaczkowie do końca
swiata kukaliby spokojnie takie pierdoły ku uciesze innych
prostaczków nie wiedząc nawet czego nie wiedzą. 
-
andsol-br
2008/12/11 12:58:35
@Antrim: zapomniałeś o JPII, ale to dlatego, że w Londynie nie ma
skwerów, ulic i szkół tego imienia.

@Tadek: w wytwornych moskiewskich kawiarniach u wejścia
widnieje napis: "prosimy zostawiać bazuki w szatni".
-
tadekkuranda
2008/12/11 14:16:41
OK, zmiana struny. 
Natomiat w eleganckich greckich restauracjach jest przed
wejsciem napis: Prosimy zostawiać buzuki w szatni. 

A w szwajcarii: Prosimy zostawiać zegary z kukułką w szatni. 

Wot, szto nacja to aplikacja! 

(Tylko cichooooo: a Defende to Małgocha)
-
tadekkuranda
2008/12/11 14:35:30
Andsolu, nie chcę kłócić się z każdym Twoim słowem i kalać
Twoich autorytetów (z Wellsem na czele) na których się tutaj
powołujesz bo czuję, że z tego wybuchnie III Wojna swiatowa. Na
zgodę kupię Ci kolię ze szwajcarskiego złota.
-
tadekkuranda
2008/12/11 15:02:30
.... albo szwajcarską złotą zastawę stołową dla jednej osoby (Ci
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kupię).

(Powiem Ci więcej - ale ani mru, mru: Małgocha nosi długie
powiewne spódnice i buciki na płaskim obcasie. Lubi czółenka.)
W wannie dużo czasu poswięca na kontemplowanie paluszków u
stóp. Ma obsesję na temat swoich paznokci. spi na prawym boku
słuchając radia, bo cisza ją przeraża - bo wtedy słyszy wszystko i
nie może zasnąć. Długo siedzi po nocach i cos tam pisze. Dużo
też czyta co tam piszą inni i wyciąga wnioski takim pogiętym
pilniczkiem od paznokci, którym już próbowała otworzyć konserwę
i naprawić kontakt w scianie. Nie nadąża za postępem
technologicznym. Jak cos gotuje to zawsze przypali. itd Przy okazji
napiszę Ci cos jeszcze - ale nie wygadaj!)
-
andsol-br
2008/12/11 15:36:43
Z Wellesem łączy mnie coś zupełnie innego niż myślisz: gdy
znudziło mnie noszenie brody
i ją zgoliłem, V. ze smutkiem zauważyła, że mi brak podbródka, jak
u Wellesa. Ale okrągłością jeszcze nie sięgam mego wzoru. 

O Defendo napisz powieść albo wiersz, komentarzowe impresje
nie mają wielu odbiorców.
-
tadekkuranda
2008/12/11 16:22:30
Oj! Jakbys usiadł na drzazdze... OK. Już sie nie odzywam.
............................. 
A w Londynie nie jest też królową Matka Boska.
-
andsol-br
2008/12/11 16:42:23
A że jest Hiszpanii, zastanowiło mnie, że Braciszkowie, gdy coś
znaczyli, nie skopiowali wzorca Los Reyes Católicos i nie wymogli
na papieżu odnośnego tytułu. To by dobrze brzmiało, Lech &
Yaroslav, the Catholic Twins...
-
reniferiada
2008/12/11 16:44:28
Wielu nie, ale za to wiernych.
-
tadekkuranda
2008/12/11 21:34:38
.... A Sikorski to zapowiedział, że prezydent będzie jeździł na ten
Kaukaz aż do skutku...
-
tierralatina
2008/12/11 21:45:16
Strasznie slabo ten Welles znal Szwajcarie... bo jak na tak maly
kraj to jednak ilosc tworcow i wynalazkow maja godna do
pozazdroszczenia...
-
tadekkuranda
2008/12/12 01:57:56
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To taka prosta zależność: im większe podatki gdzie indziej tym
więcej wynalazców i twórców w Szwajcarii.
-
tierralatina
2008/12/12 02:18:11
mialem akurat na mysli tych szwajcarsko-szwajcarskich, a nie
naturalizowanych...
-
andsol-br
2008/12/12 02:25:41
To mi przypomina zbiorek "Interpretacje" gdzie krytycy analizowali
wiersze i jakiś czterowiersz doczekał się analizy metrycznej,
synktaktycznej i semantycznej na 8 stronach. Panowie, nie ma
wątpliwości, że powiedzonko Wellesa jest bzdurką, ale zauważcie,
że ono jest zabawne!
-
andsol-br
2008/12/12 02:26:13
i przypruszam za zmyłkę
-
tadekkuranda
2008/12/12 03:10:46
Zabawne? W Polskich mediach przyjęło się ostatnio wołać księży
na autorytety od sitka czy kamery. Gadają ci księża już czasem
tak, że całkiem można się pogubić. Np czy człowiek to już morula
czy blastula raczej. Miałbym ochotę takiego autoryteta specjalistę
spytać: a który odcinek drogi krzyżowej uważa ksiądz za
najzabawniejszy?
Andsol zaraz powie, że gadam od rzeczy ale właśnie tak nie jest.
On nakazał mi rozmyślać co on miał na myśli, więc i ja
pozostawiam mu zadanie.
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Akt urodzenia
Kpinka jest  nieźle znana; pochodzenie jej – nieco mniej.
Przypomina je Zygmunt Kałużyński w tomiku „Pamiętnik
orchidei pożegnania”  (str.114), którego gęstość umysłowa jest
tak pokryta polewką humoru, że książeczka nie ma u nas ani
procenta sławy, na którą zasługuje. Bo my, Polacy, wolimy
zadęcie.

Z okazji 10-lecia Niepodległości zaproszono na Powszechną
Wystawę Krajową w Poznaniu w roku 1929 korespondentów
zagranicznych, którzy następnie zamieścili reportaże w prasie
światowej. Satyryk Światopełk Karpiński przeczytał je i
przedstawiony tam obraz naszego kraju streścił w sposób
następujący:

Chociaż tylko z samolotu,
lecz widziałem Polskę całą,
tundrę, tajgę, polskie błoto
i kozaków armię białą.
Na ulicach wilki wyją,
ludzie wcale się nie myją,
szlachta bije się szablami
i poddanych szczuje psami.
Rząd wciąż gnębi Lodomerię
i gna Żydów na Syberię,
zaś posłowie z opozycji muszą służyć przy policji.
Best wishes! Mes compliments!
Auguri!

środa, 01 sierpnia 2007, andsol-br
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Alfons X Mądry
Wygląda na to, że nie rzucił uwagi całkiem
bezpodstawnie, pewne osiągnięcia we
wnoszeniu poprawek zostały mu zapisane
na koncie. Ale też – jak się wydaje – zamiary

miał dużo ambitniejsze:

„Gdybym był obecny przy akcie Stworzenia, dałbym parę
przydatnych wskazówek co do lepszego uporządkowania
Wszechświata.”

niedziela, 16 października 2011, andsol-br

Komentarze

prwimmer
2011/10/16 04:36:33
Jakze madry i zasluzony czlowiek - wdzieczny Bog odplacil mu
tym, ze przezyl niemal wszystkie swoje dzieci.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/16 05:24:56
W ang. Wikipedii ma to jednak całkiem inny wydźwięk:
One famous apocryphal quote attributed to him upon hearing an
explanation of the extremely complicated mathematics required to
demonstrate Ptolemy's theory of astronomy was "If the Lord
Almighty had consulted me before embarking on creation thus, I
should have recommended something simpler."
-
andsol-br
2011/10/16 05:52:23
Wiesz, mamy tu do pływania duże morze. Morze jak w angielskiej
wikipedii a morze jak w powtarzanych w Hiszpanii tradycyjnych
formach, z których niektóre nawet Imię Pana wprost cytują: "Si
Dios me hubiera consultado sobre el sistema del universo, le
habría dado unas cuantas ideas." Ta angielska ma sens, ale sens
można było dorobić w którymkolwiek momencie po narodzeniu
Alfonsa.
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/10/16 08:30:43
z Wikipedii "Nieudane próby reformy prawodawstwa i nakładane
podatki spowodowały rewoltę w kraju(...)"

zawsze te same powody, trafia tak kroli jak i wybranych
demokratycznie, zawsze wola tlumu 

bywa :) 

-
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Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/16 22:14:50
W oparciu o Cantigas de Santa Maria Maciej Maleńczuk mający
już 50 lat i jeden miesiąc wystawił monodram w jednym z
warszawskich teatrów, który miałem przyjemność obejrzeć i
wysłuchać.

Na YT jest kilka pozycji z płyty jaką wydał na cześć Alfonsa i swoją.

Tu klip z opisem płyty: 

Maleńczuk & Consort - Trubadur (Cantigas de Santa Maria) 

www.youtube.com/watch?NR=1&v=VOgTEo-Ivww 
-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/16 22:22:09
Przepraszam za niedbałość. Gdy słuchałem cantigas Maleńczuka,
był przed 50-ą.

Później usłyszałem relację z czegoś co jakby z czasów
przedblogowych: 

Maleńczuk & Waglewski - Koledzy 

www.youtube.com/watch?v=patL2Z2USvw
-
Gość: Bobik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/16 23:15:47
Nieco skromniej, choć ze znacznie lepszymi podstawami, ujął to
pewien krawiec z Nalewek w znanym dowcipie z puentą " ale
popatrz pan na ten świat i popatrz pan na te spodnie". ;)
-
andsol-br
2011/10/16 23:22:28
Spróbowałby ten krawiec skroić coś na Bobika, może by odkrył,
że cztery są dobre, ale dwie łatwiejsze.

A wiesz, staruszku, że to tyle czasu, ale jego (króla, nie krawca)
poezje po galicyjsku łatwiej bym dziś zrozumiał niż współczesny
hiszpański? Nie będę domysłami rozwijał wątku, bo ktoś by to
odczytał jako brak miłości do SCS... 
-
Gość: KonradRK, *.dynamic.chello.pl
2013/12/03 21:36:45
Miłośnikom twórczości Alfonsa X polecam partyjkę w Alquerque
jedną z gier, którą opisał on w swej wielkiej księdze gier.
www.ecola.com.pl/alquerque
-
andsol-br
2013/12/03 23:24:07
Uwaga ciekawa, ale w świecie blogów dwa lata nie jest dalekie od
nieskończoności, więc niewielu tych miłośników tu chyba dotrze...
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Ale dziękuję za komentarz równie miło jak i za te w nowszych
wpisach.
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Also sprach 33
Agent „33” czyli Kazimierz Koźniewski, ma zasłużenie w książce
Joanny Siedleckiej „Kryptonim «Liryka»”  cały swój rozdział.
Czytanie o szujach i o ich szujostwie (używając po części
f rancuskiej wymowy) nie jest  przyjemne, ale pouczające. Jakie to
obrzydliwe typy w XX wieku żyły i jakie mamy szczęście, że
teraz w literaturze zwycięża dobro, a nie zło. Ale ciekawostki
pojawiają się tam, no proszę popatrzeć. 

Relacjonował szczegółowo nawet wynurzenia
Andrzejewskiego po alkoholu. [...] 

18 października 1978 roku Andrzejewski zadzwonił po
alkoholu, po wyborze Wojtyły na papieża, i błagał, aby
„Polityka” zrobiła wszystko, zapobiegając fali szowinistycznej
radości. Był wyraźnie nieszczęśliwy, bo jeżeli już Polak, to
Wyszyński, a nie Wojtyła – człowiek dość głupi i mało
inteligentny. Z uporem powtarzał, że to nie Polska została
wybrana, tylko Wojtyła, i bał się, aby nie sprowokowało to
szału euforii  

Teraz rozumiemy, że Andrzejewski był nie tylko gejem ale i złym
pisarzem oraz złym Polakiem.

niedziela, 18 września 2011, andsol-br
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A nazwa tej choroby to...
Bronisław Łagowski o politykach: 

Widzimy, że ludzie ci nie stawiają sobie nigdy pytania, jaki jest
zakres ich kompetencji umysłowych, gdzie się zaczyna i gdzie
kończy ich wiedza. Nie są zdolni w swoim zacietrzewieniu
stwierdzić najoczywistszych faktów, za to gotowi są potwierdzić
najbardziej absurdalne domysły. Nie można być strażnikiem
prawa, a tym bardziej ustawodawcą, gdy się nie uznaje
wymagań logiki. W systemie politycznym istnieje najwidoczniej
jakiś feler, skoro do władzy nad krajem i umysłami ludzkim
dopuszczono taki tłum zupełnie nieodpowiedzialnych ludzi.

wtorek, 25 stycznia 2011, andsol-br

Komentarze

Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/01/25 13:27:30
Och, odezwały się moje zastarzałe bóle w kościach,
spowodowane myśleniem o negatywnej selekcji w polityce...
A starałem się to ostatnio wypierać i już mi było prawie dobrze.
Wrrr!!!
-
Gość: nightwatch, *.atms.com.pl
2011/01/25 14:15:13
negatywna selekcja? Patrząc na to że ludzie używający logiki i
przedstawiający fakty zgodnie z ową logiką zyskują znikome
poparcie społeczeństwa to żeby naprawić polską demokrację
należało by wybierać ludzi którzy uzyskują najgorsze wyniki w
wyborach.
-
Gość: Jurgi Filodendryta, *.icpnet.pl
2011/01/25 15:16:05
Ujmując to krócej, typowe podejście polityka to "nie znam się na
niczym, ale chętnie wypowiem się na każdy temat".
-
mamula66
2011/01/25 16:42:22
"dopuszczono taki tłum zupełnie nieodpowiedzialnych ludzi."

"Dopuszczono"?... nie dopuszczono a wybrano. Problem w tym ze
I.Q. przecietnego obywatela wyraza sie mniej wiecej ta sama
liczba co rozmiar jego buta. Obywatel wierzy w Magiczne
Zbawienie i pojdzie za kazdym kto cos takiego obieca. 

Moja Ciotka glosuje na PiS. Gdy zapytalem "dlaczego"
odpowiedziala: "Bo Tusk z PO chca nam WSZYSTKO ZABRAC".
"Co chca Cioci zabrac" dociekalem. "Ten obrazek?" "No, tego
obrazka nie". "Fortepian?" dociekalem dalej. "No, fortepian tez
nie". "No to co chca Cioci zabrac?"... "No, wszystko, wszystko
zabiora" 

Pol biedy gdy podeszla wiekiem pani reprezentuje taki poglad.
Zncznie gorzej gdy reprezentuje ow poglad znany mi bewederski
profesor, dziekan dosyc duzego wydzialu na dosyc renomowanym
uniwersytecie. 

Politycy tacy sa jak sobie spoleczenstwo wybralo.
-
mamula66
2011/01/25 16:48:15
Komentarz do miojego komentarza:

"Powstał Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego,
który obwinia rząd o katastrofę smoleńską, broni prawicowych
publicystów usuniętych z TVP i nie wyklucza demonstracji. Zrzesza
już ponad stu naukowców 
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... 
Do wczoraj do AKO zapisało się ponad 130 osób, wśród nich
profesorowie UAM, AWF, Uniwersytetu Przyrodniczego, PAN,
Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, a nawet
Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Częstochowskiej..." 

wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8997955,Mobilizacja_zwolennikow_PiS_na_poznanskich_uczelniach.html

-
andsol-br
2011/01/25 18:35:27
Ale nam zostaje Bronisław Łagowski. I nie oddam go za batalion
polityków.
-
mamula66
2011/01/25 18:47:33
Tak, tylko Lagowski to przyslowiowe wolanie na przyslowiowej
puszczy. Prawdziwa Tuba Ludu to gazeta Rzeczpospolita z takimi
Koryfeuszami jak Wildstein, Ziemkiewicz, Semka. Dla roznowagi
proponuje zajrzec
-
andsol-br
2011/01/25 19:15:52
Zdaje się chcesz mi zepsuć spokojny wieczór :) Nie zajrzę, ale
przypomnę zdanie, które otuchę niesie: a ile dywizji ma Łagowski?

Rzecz w tym, że w niektórych okresach maksymalne a realistyczne
życzenie, które można złotej rybce składać, to chcę przetrwać z
nieuszkodzonym mózgiem. Potem będziemy odbudowywać. O ile
zostawią choć zgliszcza.
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/01/25 19:26:49
" (...)W systemie politycznym istnieje najwidoczniej jakiś feler,
skoro do władzy nad krajem i umysłami ludzkim dopuszczono taki
tłum zupełnie nieodpowiedzialnych ludzi."
nie feler, tylko cena demokracji 
tacy politycy- jacy wyborcy 
edukacja, glupcze, edukacja!!!!!! (cytat z pamieci, moze troche nie
doslowny :roll:) 

-
mamula66
2011/01/25 19:32:41
"Nie zajrzę, ale przypomnę zdanie, które otuchę niesie: a ile dywizji
ma Łagowski? "

Ech... optymista :) 

-
mamula66
2011/01/25 19:37:23
"edukacja, glupcze, edukacja!!!!!! (cytat z pamieci, moze troche
nie doslowny :roll:) "

No, edukuje. Ojciec Dyrektor Rydzyk, jego rozglosnia radiowa,
stacja telewizyjna i uniwersytet medialny. 

Jeden znany mi pan technik na Pewnej Uczelni Technicznej w
ramach dzialanosci pozasluzbowej a bardzo dochodowej wyrabia
radia ktore odbieraja tylko Radio Maryja. Jezdzi czerwonym BMW.
A pracuje w pracy zeby meic ubezpieczenie i prawo do emerytury
-
glomek
2011/01/25 22:15:50
o negatywnej selekcji w polityce nie moglem sie ostatnio
powstrzymac i nie wywnetrzyc, chyba przy okazji wyborow
samorzadowych gdy tylko najgorsi z tych ktorych znam zalozyli
sobie strony www i nachodzili sasiadow a potem ze spoconym
czolem oczekiwali czy dostali upragniony 1200 glosow do rady
miasta.

glomek.blox.pl/2010/11/moj-maz-z-zawodu-jest-politykiem.html 
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czy to juz spam?
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/01/25 22:56:05
Mamulowy obraz umysłowości wyborcy (z 16.42) wydał mi się tak
genialny w swojej wszystkomówiącej skrótowości, że pozwoliłem
sobie uprowadzić go i zacytować u sibie na blogu. :-)

I zgadzam się, oczywiście, że takie będą Rzeczpospolite, jakie ich
elektoratu wybieranie. A elektorat z kolei taki jak... 
No, gdybym ja znał proste rozwiązania wszystkich problemów, to
nie byłbym zwykłym psem, tylko jakimś premierem albo
prezydentem. ;)
-
mamula66
2011/01/25 23:06:04
" to nie byłbym zwykłym psem, tylko jakimś premierem albo
prezydentem. ;)"

No... Kaligula konia zrobil senatorem. Sa precedensy :)
-
andsol-br
2011/01/26 15:14:01
glomek: z takim poziomem wahań nigdy byś nie został politykiem.
-
surfinia
2011/01/29 18:13:35
:)
andoslu 
wpis korespondujący z moimi dzisiejszymi przemyśleniami... 
od nie wiem kiedy zastanawiam się CO jest we władzy takiego,że
ludzie się do niej pchają. 
I co jest w POCZUCIU władzy takiego,że nawet jak sie ktos na
czyms nie zna,to się na ten temat musi wypowiedziec("musi bo sie
udusi") 
Podstawowym felerem wielu polityków jest to,że nie ma w nich
pokory 
Ze nie potrafia sie przyznac so tego,ze na czyms sie nie znają-a
przeciez bardzo proste jest wyjscie:nie znasz się? zapytaj tych co
się znają. Albo:"jak nie potrafisz-nie pchaj sie na afisz". 
No ale ja się przecież nie znam na polityce,więc...nie powinnam
się wypowiadac :)))
-
andsol-br
2011/01/29 18:38:56
Tak, byłem "w Twoim wpisie" - tak delikatny, że chyba bym się nie
odważył komentować - ale jeśli tu dostrzegasz most między
zjawiskami, to powiem: a może to właśnie w tym rzecz? Nie w
sferze publicznej, tylko, że pewni ludzie nie mają sfery prywatnej, z
barwami i nadziejami, więc bliźnim starają się ją skasować,
pobrudzić... Bo przecież od lat oni bredzą o kwestiach ... no, to, że
się na nich nie znają to mniejsze zło, bo co to znaczy "znać się na
moralności" czy "znać się na życiu" - ale bredzą o kwestiach, które
nie leżą w domenie polityki, oni mają decydować które szlaki
publiczne jak rozwijać i utrzymywać, a zamiast tego jak umysłowo
przetrąceni wpychają się w ścieżki prywatne, do których ich
wyborcy nie zapraszali. Wiem, że podpierają się wskazaniami KK,
ale to nie Kościół ich wybrał do Parlamentu i nie Kościół wytwarza
pieniądze publiczne (a, jak wiadomo, wręcz odwrotnie).

Gdyby choć raz popatrzyli sobie na listę ministerstw: finansów,
sportu, rolnictwa... Nie ma ministerstwa zachodzenia w ciążę,
ministerstwa doboru partnerów czy ministerstwa pomników. Może
potrzebują kursu jazdy po administracji?
-
surfinia
2011/01/29 20:03:27
o, doskonałe podsumowanie, andsolu. Nic ując ! :)
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A niewiele brakowało
Z początku nie czytałem Wiktora Niekrasowa. Jego „W okopach
Stalingradu”  dostało nagrodę Stalina, co wystarczało, by mieć
to gdzieś. Potem, gdy wyjechał do Paryża i redagował Kontinient
już czytałem. A teraz to i cytować jestem skłonny. Oto urywek z
jego kąśliwych uwag z artykułu „Breżniew, pisarz” . Bo Novyj Mir
w 1978r. opublikował „Małą Ziemię”  tego twórcy i takie
Niekrasow miał ciepłe słowa: Żyję teraz z dala od mego kraju,
oderwany od ojczystej gleby; już zaczynam zapominać wiele
rzeczy, ale ciągle uważnie czytam Prawdę  i Literaturną Gazetę .
Z nich dowiedziałem się jak wielkim to było wydarzeniem, to
pojawienie się nowego pisarza, autentycznego, głębokiego
pisarza, którego dzieło pomaga jego krajowi i jego ludowi w życiu
i w budowie...

W Prawdzie czytam:

Nie ma jednego robotniczego czy chłopskiego kolektywu, jednej
grupy geologów robiących badania, zagubionych w tajdze, jednej
załogi t rawlera czy górskiego osiedla, gdzie ludzie by nie czytali,
ponownie odczytywali i pilnie studiowali książki L.I. Breżniewa
„Mała Ziemia”  i „Odrodzenie” , niewyczerpalne źródło ref leksji i
idei.

Zgodnie z polską gazetą Trybuna Ludu , są tam „niekończące
się źródła wiedzy”; dla poety Sergeja Nawraczatowa [wydawcy
p i s m a Novyj Mir ] „bezcenny skarbiec doświadczeń”,
„komunistyczny kod moralności”, „pokłady pamięci,
nieskończenie cennej dla przyszłych historyków, człowieka
uformowanego przez przez komunistyczną part ię” .

Naszą krajową szansą na (przepraszam za wyrażenie)
ubogacenie literatury, na Nike, nagrodę Dorna i Suki  i na wiele
innych radości, obcięły okrutne i bardzo niesprawiedliwe wyniki
wyborów. Chyba z Tuska nie będzie pisarza. Ale nie martw się,
Yaroslavie, Twoje słowa i pieśni żyją w nagraniach.
sobota, 10 listopada 2007, andsol-br

Komentarze

krzysztof_nawratek
2007/11/10 12:25:37
to nieładnie pastwić się nad Jarkiem :)
a ja właśnie słuchałem na tok fm (przez sieć) przemówienia Tuska
- no cóz... jeśli chodzi o socrealistyczną poetykę, to Tusk jest
jednak bliżej niż Jarek... trochę mnie to martwi, choć zaskoczony
nie jestem. 
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no ale ja na niego nie głosowałem ;)
-
andsol-br
2007/11/10 14:33:24
Yak Yarek zostanie pogrzebany i przybity kołkiem z osiki to już nie
będę. A o Tusku od dawna źle myślę i mówię. Całe szczęście, że
rośnie pokolenie w miarę sensownych administratorów
regionalnych, oby partyjne biurwokracje nie zniszczyły ich przed
czasem...
-
acel
2007/11/10 16:06:48
Nie kopie się leżącego, nie pamiętasz. Biedak nie może wstać i
przybrać pozycji pionowej Czytałam z nim wywiad niczego nie
zrozumiał i nie nauczył się. Teraz chyba zacznie pisać . Będziemy
mieć wieszcza.
-
andsol-br
2007/11/10 16:26:45
No dobra, na ogólne życzenie pięknych pań, nie będę. Ale lepiej
niech nie wstaje.
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Bez entuzjazmu
Jak się dobrze zastanowić (najlepiej niezbyt szybko po
przeczytaniu książki), Akwarium Wiktora Suworowa nie jest
lekturą godną uwagi. Ale ponieważ poddałem się temu
procesowi, coś ze straty czasu chcę odzyskać. Są tam w
gruncie rzeczy trzy ciekawe anegdoty i dziś przytoczę jedną z
nich. Już kiedyś pisałem o tym, gdy była mowa o kaczce
Vaucansona. Różnica ta, że tu jest  morał o słusznym rozkładzie
kar. 

[...] wożono nas do tajnego działu Muzeum Kryminalistyki, ul.
Pietrowka 38. [...] Ciekawe muzeum, nie powiem. Najbardziej
spodobała mi się maszyna do robienia pieniędzy. Model
opracowali studenci moskiewskiej Wyższej Szkoły
Technicznej i sprzedali Gruzinom za 10.000 rubli:
potrzebujemy prawdziwej forsy, a taką maszynę możemy
sobie zrobić jeszcze jedną. Pokazali, gdzie nalewać farbę,
spirytus, jak wkładać papier. Zakręcili korbą – wylatują
wspaniałe, szeleszczące dziesięciorublówki. Żaden ekspert
nie był ich w stanie odróżnić od prawdziwych banknotów.
Studenci uprzedzili nabywców: nie przeginajcie pały,
chciwość gubi frajerów! Nie przegrzewajcie urządzenia, bo
filigrany mogą stracić kontrast. Gruzini spakowali manatki,
wzięli aparat – i do Gruzji. Siedzą wieczorami, drukują
pieniążki. Raptem maszyna się zacięła. Trzeba było
wciągnąć do szajki mechanika. Przyszedł, zdjął wieko – i
tylko gwizdnął. Zrobili was w konia, powiada. Ta maszyna
nie drukuje fałszywych pieniędzy. W środku było sto
prawdziwych banknotów. Przekręcisz korbkę wylatuje
nowiutka dycha. Ale już się skończyły. Koniec, szlus, nic już
więcej nie wyskoczy. Gruzini na milicję. Studentów złapano
– i po trzy lata za oszustwo. Gruzinom – po dziesięć. Za
zamiar i próbę robienia fałszywych pieniędzy. Słusznie:
studenci oszukali tylko Gruzinów, a Gruzini chcieli
oszukiwać nasze robotniczo-chłopskie państwo.

niedziela, 01 sierpnia 2010, andsol-br

Komentarze

Gość: Jurgi Filodendryta, *.icpnet.pl
2010/08/01 12:11:27
Widziałem opis zrobienia takiej maszynki w jakiejś książce dla
małych majsterkowiczów. :D
-
andsol-br
2010/08/01 13:51:18
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Dziś bardziej przydatna by była maszynka do oczyszczania łodyg
makowych.
-
mamula66
2010/08/01 23:27:25
Wydaje sie ze "Akwarium" Suworowa jest godne uwagi. Nastepne
ksiazki tegoz autora juz nie
-
andsol-br
2010/08/02 00:08:09
Podrzuć uzasadnienie (jeśli będzie kosztowało nieco pracy i
będzie długie, to przerzucę je do osobnego, gościnnego wpisu) i
albo mnie przekonasz (to paru osobom parę razy udało się w
ostatnim wieku) albo nie i wtedy wyjaśnię czemu się upieram.
-
mamula66
2010/08/02 00:26:05
Nie bedzie dlugie, albowiem nie mam Akwarium pod reka a
czytalem dosyc dawno temu. W kazdym razie, po lekturze mialem
wrazenie ze dostaje relacje z pierwszej reki, i Suworow pisze o tym
czego doswiadczyl. W koncu SPECNAZ istnieje do dzis, ma sie
dobrze i chyba nawet nazwy nie zmienil. Oczywiscie, Suworow
probuje pokazac siebie jaki jedynego sprawiedliwego ktory
przejrzal na oczy, i ten watek jest dosyc watpliwy, ale tak zwane
"realia" daja sporo do myslenia. Ale realia wygladaja prawdziwie,
zwlasza w konfrontacji z przeciekami w literaturze zachodniej
(ksiazka ktora czytalem rownie dawno, The Russian Elite: Inside
Spetsnaz and the Airborne Forces, Carey Schofield)

Potem Suworow zaczal robic za historyka, i ewidentnie nie ma do
tego kwalifikacji. 

-
andsol-br
2010/08/02 02:34:53
Jeśli chcesz mieć go pod ręką, to podeślij mi swój e-adres, wyślę
Ci (na zawsze, nie potrzebujesz oddawać) egzemplarz w pdf.

A teraz poważnie (choć poprzednia uwaga też jest poważna, nie
musiałbyś nic odsyłać): chyba masz rację we wszystkich punktach.
Myślę, że elementy tej mozaiki są prawdziwe. I można
domniemywać, że kultura kryminalnych organizacji terroryzmu i
kontr-terroryzmu państwowego nie za bardzo zmieniła się. 

Zapewne nie tylko tam. Ciut więcej biurokracji, malutkie
przesunięcia w ideologii, ale niejedno mocarstwo, z osi Zła czy
Dobra, ma instytuty badające jak truć, obezwładniać, zostawiać w
stanie zombie, niszczyć grupy ludzi bez psucia przyrody i niszczyć
otoczenie niezaatakowanych ludzi. Studium porównawcze stałoby
się, owszem, ciekawsze. A tu jest ledwie mieszanka Hrabiego
Monte Christo z aneksem do Ostatniego Mohikanina. A opisane
tak ciekawie jak podręcznik brydżowych konwencji. 

Niestety strona psychologiczna w pełni nieistniejąca - i ten (jak
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mówisz) wątek o przejrzeniu jest takim przyspieszonym
zakończeniem, ani trochę nie uzasadnionym rozwojem akcji. 

Tworzenie mrocznych teorii to zabawa dla niedorostków, ale nie
ma napisu: "tobie nie wolno", więc zaproponuję i moją: a może
kazali mu pisać dzieło o tym jacy są okropni, żeby doceniono
Długą Rękę Systemu? Kiedyś ów kraj zasłynął filmem Świat się
śmieje, może w 1970 woleli wypuścić Świat się boi? 

-
tentelemach
2010/08/02 03:14:33
"Swiat sie smieje" Andsolu to nie rezultaut stalinowskiego
przwrotnego cynizmu. To byla proba ratowania zycia przez
Erdmana, ktory jako bliski wspolpracownik Meyerholda byl w
zasadzie juz zywym trupem.Udana zreszta.
-
mamula66
2010/08/02 03:57:21
"a może kazali mu pisać dzieło o tym jacy są okropni, żeby
doceniono Długą Rękę Systemu?"

Racze jwatpie. To by zakladalo wysoki poziom pomyslunku i logiki
wsrod Czerwonych i dalekosieznego myslenia
-
Gość: TadekKuranda, *.ssp.dialog.net.pl
2010/08/02 04:15:47
Dowcip polegał na tym, że spośród wszystkich złodziei bezkarni
byli komuniści ze swą karzącą pięścią, którzy również produkowali
fałszywe pieniądze, tyle że legalnie i na ogromną skalę, nie
rozumiejący podstawowych zasad ekonomii. Przypominają mi się
polskie "bony dolarowe" i tzw. "rubel transferowy".
-
mamula66
2010/08/02 04:17:00
"Jeśli chcesz mieć go pod ręką, to podeślij mi swój e-adres, wyślę
Ci (na zawsze, nie potrzebujesz oddawać) egzemplarz w pdf."

Dziekuje, skorzystam. Wyslalem ci majla z moim adresem
-
mamula66
2010/08/02 04:30:25
Jak idzie o pieniedze, to kiedys gdy byl jeszcze Zwiazek
Radziecki, wspopracowalem z uczonymi stamtad, i jeden
opowiedzial mi historyjke, zaklinajac sie ze prawdziwa. Niestety,
nie bylem w stanie sprawdzic prawdziwosci. Wiec potraktujmy to
jako zart.

Facio dostal w pracy premie 500 rubli, ale z jakichs powodow
wyplacili mu ja w malych banknotach. Chcac zrobic niespodzianke
zonie, rozlozyl banknoty rowno na dywanie. 

Ktos zadzwonil do drzwi; myslac ze to zona otworzyl szeroko. To
nie byla zona a sasiad: "Co to, towarzyszu Mietwiejewiczu?"
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zaputal z oczyma w slup pokazujac na ruble. "Ano, puscilem
maszynke na 5 minut i teraz sie susza" odpowiedzial gospodarz.
Sasiad zniknal. 

Znow dzwonek do drzwi. I znow spodziewajac sie zony otworzyl
drzwi szeroko. Tym razem byl to milicjant. "Skad macie te
pieniadze?" Gospodarz jakos sie wytlumaczyl, pokazal kwity z
fabryki i milicjant poszedl. 

Znow dzwonek do drzwi. Tym razem oficer milicji. "My wam
wierzymy ze to legalne pieniadze, ale powiedzcie, GDZIE JEST
MASZYNA?". "To nie ja" powiedzial gospodarz. "To on" i wskazal
drzwi sasiada. 

Potem wygladal przez okno spodziewajac sie zony. Nagle widzi -
sasiada prowadza skutego w kajdankach. Glupio mu sie zrobilo,
wiec zbiegl na dol i mowi do oficera: "Towarisz milicionier, eto
szutka (zart)". "Szutka szutkom" odpowiedzial milicjant. "Masziny
nie naszli, no samogonnyj aparat naszli"
-
andsol-br
2010/08/02 04:58:59
@telemach: coś się tu nie zgadza... Może jednak był to śmiech na
zamówienie?

@Tadek: bony towarowe to centy albo i centów procenty.
Pamiętasz jak prawie że rozwalili zachodnią gospodarkę zalewem
(poprzez Węgry chyba) jakichś niesamowitych ilości fałszywych
dolarów? A świetnie były one robione... 

@mamula66: zgoda, że dalekosiężni to nie zawsze są oni i nie
traktuję poważnie mojej teorii spiskowej, ot, po prostu, ćwiczenie
fantazji. Ale nie tak łatwe do wykluczenia, jak to zwykle z głupimi
pomysłami bywa. 

Historyjka o samogonie w najlepszej tradycji rosyjskiego
fantastycznego realizmu, w którym życia nic nie przebijało. 

-
Gość: TadekKuranda, *.ssp.dialog.net.pl
2010/08/02 05:53:57
O sowieckiej gospodarce i wymiennej wartości pieniądza
świadczyć może ten dowcip o pewnym kolchozie, w którym część
produkcji był spirit. Jedynie ze sprzedaży spiritu chłopi, jako
spółdzielnia produkcyjna, mogli mieć "żywy pieniądz" bo to się
dało sprzedać na targu w najbliższym miasteczku. Wyposażyli
gruzawik w beczki po benzynie, napełnione spiritem i wyprawili
nim do miasteczka dwóch śmiałków z misją handlową. Czekają,
czekają... Czas mija a śmiałkowie nie wracają. Wreszcie po
tygodniu ciężarówka wjeżdża na środek wsi i zatrzymuje się. Z
szoferki wypadają w sztok pijani śmiałkowie (maładcy). 
Ze zbiegowiska wieśniaków wysuwa się na czoło naczelnik wioski
pyta: Spirit pradali?
- Da, pradalim! - Odpowiadają unisono śmiałkowie. 
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- A dziengi gdzie? - pyta naczelnik 
- Prapilim! - Odpowiadają dziarsko śmiałkowie. 

... Nu i tak sa wsiem.
-
tentelemach
2010/08/03 18:48:07
@andsol:
wątpię. klucz leży w biografii Meyerholda i dalszych losach
Wlladimira Massa. Od początku 1933 roku Meyerhold (będący
ideowym i artystycznym opiekunem Erdmana) był w areszcie
domowym, a Erdman i Mass znajdowali się pod stala obserwacją.
Prace nad scenariuszem rozpoczeli w polowie 1933 roku,
aresztowani zostali gdy rozpoczely sie zdjecia. Gdyby nie to ze
"Swiat sie smieje" rozpogodzil Stalina, Erdman (ktory byl glownym
autorem scenariusza, Aleksandrowa dopisano dopiero po
aresztowaniu autorów) ) podzielil by na zeslaniu
najprawdopodobniej los Meyerholda i Massa.
-
andsol-br
2010/08/03 20:40:18
Wygląda na to, że autorzy Wyborczej czytali Zbyt Krótki Kurs
Historii ZSRR. Dziękuję za wypełnienie otworków w głowie lepszej
jakości informacją.
-
mamula66
2010/08/04 03:11:27
"Wygląda na to, że autorzy Wyborczej czytali Zbyt Krótki Kurs
Historii ZSRR"

To dzielo nazywalo sie Krotki Kurs Historii WKP(b). Niedawno
kupilem na wyprzedazy garazowej. Wydane w Moskwie, 1960, po
angielsku, w skorkowej oprawie, swiecacy papier i zlocone brzegi.
Kosztowalo 25 centow. To o tych dzielach mowil Suworow w
Akwarium. Jak gromadzili na strychu ambasady w Wiedniu
-
andsol-br
2010/08/04 04:54:34
@mamula66: ale Ty jesteś okropny, nawet mi pokpić nie
pozwalasz. Więc wyjaśnię Ci, że Krótki Kurs z pamięci mi nie
wychodzi na chwilkę, bo wstukuję do komputera trzeci tom
wspomnień Bolesława Gleichgewichta i tam o tym dziełku jest
dostatecznie (chyba już za tydzień - dziesięć dni będziesz mógł
sam się przekonać, jak skończę to z dumą na blogu to
obwieszczę). A ponadto pamięć Cię zwiodła, w końcu ósmego
rozdziału Suworow opisuje pozbywanie się nie tego Kursu ale
bubla autorstwa Nikity Ch. zawierającego głębię jego
pierwszosekretarskich myśli.
-
mamula66
2010/08/04 05:36:29
ponadto pamięć Cię zwiodła, w końcu ósmego rozdziału Suworow
opisuje pozbywanie się nie tego Kursu ale bubla autorstwa Nikity
Ch. zawierającego głębię jego pierwszosekretarskich myśli."
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Spoko, WKP(b) u Suworowa nie bylo, ale w Wiedniu byl.
Mieszkalem w Wiedniu pare lat i jakis egzemplarz przypadkowo
wpadl mi w reke. 
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Biała broń, czyli język Szymborskiej
Początkujący pisarze i poeci wysyłali swe próbki do „Życia
Literackiego” . A Wisława Szymborska im za to odpowiadała. 

Niektóre z jej odpowiedzi są chyba dobrot liwe: 

Mimu, Kraków  Pańskich manuskryptów, które początkowo
braliśmy za wiersze, nikt z nas nie potrafił odcyfrować.
Dopiero w aptece odczytano je. Medykamenty do odebrania
w sekretariacie redakcji. 

W innych, jak w dwóch poniżej przytoczonych, ironia jest
ostrzejsza: 

Luda, Wrocław  To prawda, że Eluard nie umiał po polsku,
czy jednak przekładając jego wiersze, trzeba to aż tak
mocno podkreślać?  

Malina Z., Krynica  „Zmieńcie co chcecie, tylko wydrukujcie!”
– Zmieniliśmy gruntownie i wyszły Liryki lozańskie. Niestety,
już wydrukowane. 

Ale czasami jej krótkie recenzje są lekcją etyki. 

Reg. L., Kraków  Wartości wychowawcze Naszej paczki są
bardzo problematyczne. Ta „paczka” złożona z ośmiorga
przyjaciół, zaszczuwa swoim wścibstwem pewnego kolegę,
który wydaje się im podejrzanym typem tylko dlatego, że nie
chce do zgranego zespołu przystać, że woli chodzić na
samotne spacery, czytać książkę w lesie, a ze wszystkich
szkolnych i pozaszkolnych ubawów zawsze pierwszy
ucieka. Paczka chce go na siłę uszczęśliwić, ukazać mu
niezmierzone (w jej mniemaniu) korzyści zbiorowych harców.
Wreszcie następuje wyjaśnienie sekretu: chłopiec stroni od
kolegów, ponieważ jest chory na serce. Tym sposobem
wpaja Pani w młodych czytelników przeświadczenie, że
tylko ciężka choroba usprawiedliwia skłonność do
samotnych rozmyślań. Czy gdyby chłopiec był zdrowy, nic
by go już nie usprawiedliwiało? Opowiadanie uczy
nieposzanowania cudzej inności, włażenia butami w cudze
życie. Lansuje wątpliwą tezę, że poszukiwanie spokoju i
ciszy jest objawem nienormalnym, któremu trzeba
energicznie przeciwdziałać. Litości. 

Jak ja podziwiam tę kobietę. I ile radości i przyjemności dają mi
spotkania z nią. Tak, nie ma co bronić się przed słowami:
kocham Wisławę. 
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Wisława Szymborska, Poczta literacka, WL, Kraków 2000.

piątek, 12 sierpnia 2011, andsol-br

Komentarze

marzatela
2011/08/12 07:35:09
To tak jak ja. Od zawsze.
-
Gość: Throgh, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/08/12 08:28:06
to może i ja się zakocham

tak, tak- nie zginąłem, nie urlopuję jeszcze, nie zapomniałem, po
prostu czytam i milczę - raz w zadumaniu, a raz w zachwycie.
-
e.ka
2011/08/12 08:49:59
mistrzostwo języka, ale także taktu...świetne te odpowiedzi na listy
początkujących poetów, pełne humoru, olśniewających rad...
I ja jestem wielbicielką Jej poezji i Jej... 
A limeryki? Cudne!
-
tentelemach
2011/08/12 10:03:51
Tajemnica polega (chyba też w tym szczególnym przypadku) na
tym, że ona zna granicę. Wyczuwa ją. Szturchnie elegancko.
Pozwoli ofierze polecieć w chcianą próżnię. Ale nigdy nie kopnie
leżącego w głowę. 
Co wzmacnia ironię.
-
Gość: Irek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/08/12 10:09:59
Szymborska - znakomitość w każdym calu. Dla przypomnienia
limeryki, tym razem o Niej
" Kiedy Nobla dostała poetka z Krakowa, 
Wiersze poczęła czytać Polaków połowa. 
Tylko lud z okolic Płocka 
Sądził, że Nobla dostała Wisłocka. 
Ot, typowa freudowska czynność pomyłkowa." /Michał Rusinek/ 

" Był pewien mnich z Zagorska, 
Co stale powtarzał: "Szymborska ,Szymborska". 
A gdy go spytano, kto ona, 
On na to: " Zapewne ikona, 
A może i gwiazda morska". /Stanisław Balbus/
-
prwimmer
2011/08/12 10:42:39
Popłakałem się ze śmiechu :-)
-
andsol-br
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2011/08/13 02:57:08
Drodzy, gdy wróciłem z pracy, Blox leżał i nawet nie kwiczał, więc
dopiero teraz, polską nocką, czytam Wasze uwagi. Wiem, to mój
błąd, człowiek nie powinien pracować w piątki. Cieszy mnie, że
jestem w chórze, bo głosik za cichy, by śpiewać do Szymborskiej
odę solo. I przyznam, że eseje Nyczka (Tyle naraz świata) nie raz
mi pomogły zrozumieć jak głęboko ona wdaje się w tematy w tak
krótkich formach...
-
marzatela
2011/08/13 06:26:20
Andsolu, ja to określam w ten sposób, że poezja Szymborskiej
mnie zatyka. Po przeczytaniu jej wiersza - nic nie można już dodać.
Temat wyczerpany. 
Pierwszy raz zetknęłam się z jej twórczością jeszcze w szkole
podstawowej (na długo przed Noblem). Zobaczywszy doskonałość
- nawet nie próbowałam sama pisać wierszy. Pewnie na szczęście
:)
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Choremu otuchę nieść
...potem z siostrą jego mówiłem – potem były przerwy kaszlu,
potem moment nadszedł, że należało go spokojnym
zostawić, więc żegnałem go, a on, ścisnąwszy mię za rękę,
odrzucił sobie włosy z czoła i rzekł: „...Wynoszę się! ...” – i
począł kasłać, co ja, jako mówił, usłyszawszy, a wiedząc, iż
nerwom jego dobrze się robiło silnie coś czasem przecząc,
użyłem onego sztucznego tonu i całując go w ramię rzekłem,
jak się mówi do osoby silnej i męstwo mającej: „...Wynosisz się
tak co rok... a przecież, chwała Bogu, oglądamy się przy
życiu”. 

A Chopin na to, kończąc przerwane mu kaszlem słowa, rzekł:
„Mówię ci, że wynoszę się z mieszkania tego na plac
Vendôme...” 

Cyprian Kamil Norwid, Pisma wybrane, Świat  książki 2002,
str.239. 

Informacja o siostrze to bonus :) Jak widać – miał.

niedziela, 07 lutego 2010, andsol-br
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Chwała naszego oręża

czyli: nach Osten! 

Prawdziwy Polaku, ty, coś w sztandary owinięty, co krzyżem
ateistyczną zarazę zwalczasz, królów naszych sławisz i wiesz,
że od Dominikany do Ziemi Ognistej my nic innego jak za naszą i
waszą wolność legliśmy, gołubczik ty moj, tak uż bros' eto, vied'
jasno, szto ja russkij szpion, avtor statii toże, a pro Janusza
Tazbira i govorit' nie lz'a. 

Natomiast resztę, malutką pozostałość tego ludu, zaciekawić
mogą urywki tekstu historyka Zbigniewa Wójcika
„Międzynarodowe położenie Rzeczypospolitej”
zamieszczonego w tomie „Polska XVII wieku”  redakcją
Janusza Tazbira , wydanym przez Wiedzę Powszechną w roku
1969.

[ Ro s j a ] u schyłku XVI wieku przeżywała wielki,
wszechstronny kryzys polityczny, społeczny i gospodarczy,
kryzys, który był przede wszystkim wynikiem systemu
rządów Iwana Groźnego opartych na opriczninie.
Katastrofalny stan państwa pogłębiał dodatkowo kryzys
dynastyczny, jaki powstał na skutek wymarcia dynastii
Rurykowiczów. 

Polskę w tym okresie na drogę wojny pchały liczne
przyczyny wewnętrzne. Mam tu na myśli przede wszystkim
silny wyż demograficzny i związany z nim problem
zbędnych ludzi w kraju, a następnie zagadnienie żołnierzy
rozpuszczonych po rokoszu Zebrzydowskiego, z którymi nie
bardzo było wiadomo, co robić. Całą tę uciążliwą rzeszę
ludzi postanowiono skierować na podbój ziem rosyjskich, w
nich to bowiem jeden z publicystów obozu dworskiego,
Paweł z Palczowa Palczowski, widział ziemię obiecaną dla
Polaków. 

[...] 

Wiemy obecnie, że polityka popierania, a nawet
częściowego inspirowania obu fałszywych pretendentów do
tronu moskiewskiego, Dymitra Samozwańca I i Dymitra
Samozwańca II, spotkała się z bardzo gwałtowną opozycją
poważnej części szlachty. Głosy sprzeciwu podnosiły się nie
tylko na sejmikach i sejmach, ale także w gronie
senatorskim. Historycy polscy, przede wszystkim Władysław
Czapliński, wskazali na wyż demograficzny, zjawisko znane
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zresztą dość powszechnie w dziejach Europy tego okresu,
jako jeden z aspektów genezy udziału Rzeczypospolitej w
„wielkiej smucie” moskiewskiej. Względne przeludnienie
spowodowane wyżem doprowadziło w Polsce do powstania
problemu „zbędnych rąk” wśród rzesz biedniejszej szlachty.
Proces ten pogłębiła dodatkowo koncentracja majątków w
rękach magnaterii, w związku z czym zmniejszył się obszar
ziemi stanowiącej podstawę egzystencji biedniejszej
szlachty. Ten właśnie fakt zręcznie wykorzystano w
propagandzie wojennej przeciw Rosji, która miała się stać
ziemią obiecaną, terenem kolonizacji polskiej. 

Głównym heroldem tej propagandy był stojący na usługach
dworu szlachcic, wspomniany już przez nas Palczowski;
poglądy swoje i niewątpliwie swych mocodawców wyłożył w
broszurze Kolęda moskiewska , wydanej w Krakowie w
roku 1605. Autor zwraca się w niej zarówno do młodzi
szlacheckiej, której jest za dużo i dla której nie ma chleba w
domu, jak i do tych szlacheckich żołnierzy, którzy brali udział
w wojnie domowej po stronie rokoszan Zebrzydowskiego, i
dla których po klęsce zabrakło właściwie miejsca w kraju.
„Jeśliś tedy, bracie  – woła do nich Palczowski – utracił,
jeśliś dlatego odmiany jakiej w ojczyźnie pragnął, tam do
Moskwy jedź, nabędziesz tam majętności i inszych
bogactw wiele... a rozrodziliśmy się; tamże jedźmy,
będziemy tam mieli kędy rozprzestrzeniać się, a jeszcze
na gruntach dziwnie urodzajnych.” Autor w swej
broszurze bez żadnych niedomówień wychwala ówczesny
kolonializm europejski, zachwyca się między innymi
podbojem Indii Zachodnich (Ameryki), barwnie maluje
nieprzebrane bogactwa, które czekają na śmiałków w
podbijanych krajach. Apoteoza ekspansji jest mu potrzebna
po to, by wreszcie odkryć swe najważniejsze karty. „A nam
jak najsnadniej do państwa moskiewskiego przyjść –
woła Palczowski – a niż inszym do tamtych Indów, każdy
to baczyć może. A dostawszy tego moglibyśmy też
potężnością i bogactwy i każdym narodom i królestwom
w chrześcijaństwie porównać.” 

Te ostatnie słowa, jak i w ogóle cała treść broszury skłania
do ostrożnego wprawdzie postawienia kwestii, czy owe
słynne dymitriady i ingerencja Polski w wewnętrzne spory
rosyjskie na początku XVII wieku nie były po prostu swoistą
odmianą polskiego kolonializmu. Zdajemy sobie sprawę, iż
termin kolonializm nie jest może w tym przypadku
adekwatny. Jedno natomiast nie ulega wątpliwości, że w
oczach Palczowskiego i jego mocodawców, a zapewne i
czytelników, podbój państwa moskiewskiego miał być tym
samym, co zdobycie Meksyku czy Peru przez Hiszpanów lub
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Syberii przez Rosjan. Jeżeli więc konfrontujemy opinie i
poglądy, nie wahajmy się przeto postawić i takiego problemu
– czy istniały próby stworzenia polskiego kolonializmu na
początku XVII wieku i czy wojna polsko-rosyjska w tym
okresie może być uznana za taką próbę?

poniedziałek, 30 sierpnia 2010, andsol-br

Komentarze

mamula66
2010/08/30 02:56:02
Nie wiem jak w 17 stuleciu, ale marzenia kolonialne w Polsce byly,
na przyklad w latach 30. Polska, jako mocarstwo, musiala owe
kolonie miec, i wybor padl na Madagaskar. Wyslano wiec naukowa
forpoczte w ktorej uczestniczyl pisarz Arkady Fiedler. W owych
latach 30 wydal ksiazke (dokladnego roku nie podam, bo ksiazka
w Warszawie) pod tytujem "Jutro na Madagaskar" gdzie rozpatruje
wady i zalety tamecznego srodowiska naturalnego z punktu
widzenia polskiego chlopa, i opinie ma pozytywna.

Oczywiscie, po wojnie ksiazka nie ukazala sie, natomiast ukazaly
sie rozne odpryski w postaci neutralnych ksiazek podrozniczych. 

Wiec jak marzenia kolonialne byly w 20 wieku, to calkiem
prawdopodbne ze prototyp Fiedlera istnial w wieku 17.
-
andsol-br
2010/08/30 03:47:31
Niestety, ach, niestety. W tej chwili nie bardzo mogę zerknąć do
archiwów bloga, ale parę razy przypominałem tym, którzy i tak
wiedzieć o tym nie chcą, o rojeniach Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Nawet tu, na Brazylię, były zakusy :) Ale o tak zacnej książce
naszego podróżnika nie wiedziałem.
-
mamula66
2010/08/30 03:54:09
O ile pamietam, ksiazka owa, wydana luksusowo, byla
finansowana przez Lige Morska i Kolonialna. "Wydane
sumptem..." itd
-
mamula66
2010/08/30 03:59:44
Ksiazka Jutro na Madagaskar listowana jest na wikipedii

pl.wikipedia.org/wiki/Arkady_Fiedler 

-
andsol-br
2010/08/30 04:27:51
Zajrzałem ("na wszelki wypadek") do estantevirtual i widzę, że
mają po portugalsku wydanie z 1943 "Dywizjonu 303"...
-
Gość: Wiesiek, *.internetdsl.tpnet.pl
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2010/08/30 19:33:19
Czy to jest wydanie w którym nie ma prawdziwych nazwisk i
fotografii polskich lotników ? 
Bo wydania wojenne były właśnie takie. Nazwiska bohaterów
ukrywano by w Kraju okupant nie represjonował ich rodzin. W
Portugalii, czy Brazylii też Abwehra działała. Stąd i moje pytanie.
Jesienią 44-go a może w 45-tym (?) czytałem "303 -ci" w wydaniu
konspiracyjnym ( było takie ostrożnie kolportowane pod okupacją),
bez fotografii i prawdziwych nazwisk.
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Chyba nie zgadniesz
Niedawno u futrzaka wybuchła dyskusja o prawie do posiadania
broni. Zaczęło się niewinnie, od jej relacji jak bawiła się
strzelaniem na strzelnicy. 

Uroczyście oświadczam, że wcale jej nie zazdroszczę salda 85
komentarzy i w obawie, że moje dwa cytaty z pewnego artykułu
mogłyby przynieść podobny posiew w równie gorącym temacie
kary śmierci, zastrzegam jasno i niedwuznacznie, że nie chcę tu
854go wydania starej dyskusji i zapewne wyrzuciłbym
komentarz na jej temat, gdyby taki się pojawił. No, „zapewne”,
bo jest  parę osób, których nie ośmielę się wykasować. Niemniej
jednak, Dalaj Lamo, upraszam Jego Jasność i Błyszczącość o
niewykorzystywanie okazji. 

Pytanie, które stawiam, nie dotyczy kary śmierci, ale
rozpoznawalności autorstwa tekstu. Czy na bazie tych urywków
potraf isz powiązać je z piórem pewnego słynnego polskiego
myśliciela? 

Oto one. 

Nie znam konkluzywnego, dobrego argumentu przeciw karze
śmierci. Być może taki istnieje. Jeżeli porównamy
argumentację jednej i drugiej strony, to silniejszą pozycją
cieszą ci, którzy opowiadają się za karą śmierci. Rozważam
tu jednak kwestię ściśle teoretyczną. 
[...] 
Uważam więc, że niezależnie od rozmaitych rozstrzygnięć
prawnych, przyjęcie poglądu, że kara śmierci jest karą
bezzasadną, podważa podstawowe przesłanki naszego
myślenia o moralności. 

PS. Proszę o wstrzymywanie się od wściekle złośliwych uwag
w stylu „brałem w usta, ale nie zaciągałem się” . Takie
nieprzyjemne komentarze są moją domeną. 

A zwrot „cieszą ci”  zamiast bardziej naturalnego „cieszą się
ci”  nie jest  moim podbarwieniem cytatu, lecz wiernością
kopisty.

środa, 20 października 2010, andsol-br

Komentarze

Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/10/20 04:39:37
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Nawet mi się nie chce zgadywać. I czy w ogóle warto zajmować
się autorem wymienionego cycatu? Przecież to jakiś debil być
musi, bo wystarczającym argumentem przeciw KŚ jest
omylność naszego rozsądku. Więc muszą być (i są) przypadki
zabijania niewinnych ludzi.

Ale naprawdę nie chcesz flejma?
-
andsol-br
2010/10/20 04:45:25
Naprawdę. I wyrzucę (z bólem serca albo czegoś innego). Chcę
zgadywankę o nazwisku myśliciela / debila / autora. Choć to też
flejm, ale na inny temat.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/10/20 04:52:03
No dobra, już sobie wyguglałem i wcale nie jestem zdziwiony.
-
andsol-br
2010/10/20 05:05:10
Ale nie mów głośno, co myślisz, bo jeśli go ktoś zaatakuje...
-
Gość: Throgh, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/10/20 10:14:00
Nie trafiłem, choć celowałem blisko - UPS! 
Jakby to rzec innymi słowami: nie zgadłem, choć niewiele się
pomyliłem.
-
roman_j
2010/10/20 17:13:49
Dobrze, że jest Google, bo nie tylko znalazłem informację, kto
jest autorem, ale także, kto to, bo coś mi się o uszy niby obiło,
ale zapomniałem, kto zacz. Jak sobie już doczytałem, to
zdziwiony nie jestem. Co najwyżej zdziwiony jestem, kto i po co
go mianował na to jedno stanowisko, z racji pełnienia którego
mogłem o nim usłyszeć. :)
-
andsol-br
2010/10/20 18:11:38
Szczęśliwy, kto zapomnieć może i potrafi kim jegomość był i co
wygadywał... Jak to mówiono w starym dowcipie od sąsiadów:
"a może by tak przenieść się o Omska?"
-
Gość: prezio, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/10/20 19:25:09
Ciieszą ci jest w porzo. Chyba. Np. Cieszą ci, co (się)
niedobrze prowadzą.
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/10/21 02:04:55
Ej, ale miejsce publikacji też zacne. W ogóle wszystko ma tu
swoje smaczki: myśliciel, publikator, ich afiliacje i renoma gołebi
w swoich środowiskach.
-
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andsol-br
2010/10/21 03:03:31
Wszystkim, którzy wzięli się za łamigłówkę zatkajnoskę,
szczerze gratuluję i dziękuję za unikanie brzydkich słów i imion.
-
nina.mazur
2010/10/21 03:26:38
@andsol:
czeeeeeepiasz sie :) Przeciez pan szanowny profesor filozofii
napisal wyraznie: 

Rozważam tu jednak kwestię ściśle teoretyczną. Nie odnoszę
się do problemu praktycznego i chcę zwrócić uwagę, że brak
oczywistego przejścia między teorią a praktyką. Nawet jeśli
argumenty teoretyczne są za, to mogą istnieć względy
praktyczne, które sprawiają, że nie wdrażamy i nie
egzekwujemy wniosków płynących z teoretycznej argumentacji,
na przykład ogłaszając moratorium jej wykonywania. W tym
miejscu nie wypowiadam się na temat, czy należy wprowadzać
karę śmierci do kodeksów prawnych albo czy należy ją
wykonywać czy też nie. 

A tak na powaznie: 
sliczniutki zabieg rasowego demagoga. Cos jak disklajmer
dodawany zawsze przez prawnikow. Napiszemy, ze my tu tylko
o teorii bedziemy gadac, ktora oczywiscie ma sie zupelnie nijak
do praktyki.... 

Heh... tak swoja droga, to zabawne. Podczas studiowania
filozofii na polskim uniwersytecie nigdy o szanownym panu L.
nie slyszalam ani tez nie widzialam zadnej jego ksiazki.
Uslyszalam dopiero jak dopchal sie do rzadu.
-
andsol-br
2010/10/21 04:21:27
A urodził się w 1991doktorem habilitowanym i nie dowiesz się
czemu trzy lata wcześniej był mianowany profesorem, bo
nigdzie nie odkryjesz tekstów jego sprzed. Nimo. Się znikło.
Self-imploded.
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Co o tym myśleć?
Mimo że od 1986 roku, czyli od momentu zamieszkania w
Niemczech, pragnęłam zająć się t łumaczeniem literatury polskiej,
było to zamierzenie utrudnione przez monopol na przekłady tej
literatury. Pozycja t łumaczy monopolistów jest  dziś tak mocna i
ich zaplecze instytucjonalne tak silne, że osoba "spoza" nie ma
praktycznie żadnych szans na dołączenie do tego towarzystwa,
szczególnie gdyby miała chęć na t łumaczenie polskich autorów
z tzw. pierwszego szeregu, czyli tych, których odkryli "czołowi
przekładowcy." 

Pisze to Urszula Usakowska-Wolf f  w artykule sprzed 12 lat
Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Niemczech.
Niezależnie od posiadania czy braku racji w zacytowanym
urywku, całość ma wiele ciekawych obserwacji.
środa, 23 lipca 2008, andsol-br

Komentarze

czajnik75
2008/07/23 10:17:42
Niestety, wszystkie pola aktywnosci są wypełnione i walczą nie
tylko między sobą ale i wewnątrz. Krążenie elit jest bardzo krucha
równowagą między wypaleniem intelektualym i skosktnieniem
starych a ożywczą energia mlodych w danym towarzystwie.
Trudność w dostaniu się do grona decydentów polega nie tylko na
braku doswiadczenia ale takze na inercji układu sił. (Teoria
Kaczynskiego (a raczej Zybertowicza) nie ma tu nic do rzeczy,
raczej odsyłam do Bourdieau i jego Reguł Sztuki, gdzie świetnie
opisał teorię pól) Dla socjologa sa to oczywiste rzeczy, ale gdy
próbuje się opisac je w dwu slowach - bardzo latwo popasc w
banał...

Pozdrawiam - Igor
-
andsol-br
2008/07/23 16:25:52
Igorze, ładnie i fachowo to powiedziane i widzę, że będę miał
dodatkowe lektury "na zaraz". Oczywiście moje pytanie nie było
zamierzone jako wyraz skrajnej naiwności (coś w stylu: to ludzie
łapią zwierzątka? i je kroją? i gotują? i jedzą? no jak tak można!),
bo wiem, że zasiedziany (incumbent) nie odda fotelika tak za nic,
bo ma rachunki do płacenia. I wyobrażam sobie jak by to było
gdyby na uniwerku była wolna amerykanka i ktoś chciał moje
zajęcia i moją pensyjkę, oj, jak ja bym go nadręczył, żeby wykazał,
że jest lepszy ode mnie... Ale gdyby tego dowiódł to co mógłbym
zrobić? Więc przeciw młodym geniuszom broni mnie system
przyjmowania do pracy i dość konkretne, publicznie przedstawione
kryteria pomiarów jakości - klika nie jest geniuszoszczelna. Czyli
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moje pytanie raczej znaczyło: czy w świecie tłumaczeń jest jakiś
formalny system utrudniający przedłożenie jakości lepszej niż to,
co już leży na półce? Czy system wykupu przez wydawnictwa praw
do tłumaczenia działa tak, że wpychają oni BigMac a nie zdrowy
podpłomyk? Czy są jakieś konkretne przykłady na monopol
utrącający jakość i szkodzący jakości produktu?
-
czajnik75
2008/07/23 19:41:16
Mam znajomą, która pracowała na Uniwersytecie w Barcelonie a w
tej chwili jest w Danii. Różnice w rozwiązaniach systemowych są
kolosalne. Ona pracuje w jakiejś wybitnie specjalistyczne działce
xxx-metrii w której jest zaledwie kilku specjalistów na całym
świecie. Ale nie o tym. Mały drobiazg. W Katalonii musisz wykazać
sie publikacjami i innymi osiagnięciami by przedłużyli z Toba
kontrakt i/lub bys mógł awansować. Niby słusznie, bo naukowcy
konkurujac bardziej się starają i osiagaja lepsze wyniki. Jednak w
efekcie nie współpracuja ze sobą a głównym polem intelektualnej
aktywności jest wymyslanie sposobów na udupienie konkurenta. W
Danii odwrotnie: nie są wymagane żadne osiagniecia, masz po
prostu być, mysleć, czasem cos zrobic. Rozliczany jestes z czasu,
a w zasadzie z niczego. Oczywiscie jak po 10 latach nic nie
opublikujesz to moze być nieciekawie ale generalnie mozesz zająć
się dowolną aktywnścią. Niby system sprzyja gnuśności i
nieróbstwu, ale w efekcie naukowcy współpracują ze sobą i nauka
sie rozwija. Każde z rozwiazań ma swoje wady i zalety, ale które
jest dobre? Tego nie wiem. Prywatnie wiem, że rozwiazania
systemowe to jedno, a kultura organizacyjna to drugie. Na naszym
wspaniałym warszawskim uniwerku taki Bourdieau nie mógłby
pracować, czego dowodem są liczne "zsyłki" do Białegostoku zbyt
samodzielnie myślących wykładowców...
-
andsol-br
2008/07/23 23:02:51
To się zgadza z moimi obserwacjami o Danii, że gdy tam
zabierasz się do studiów uniwersyteckich po trzydziestce nikt nie
wydziwia, bo na cholerę gonić kiedy życie jest ciekawe?

Gdy mowa o publicznym dowodzeniu aktywności i unikaniu
gnuśności, od razu przypominam sobie tego wykładowcę ze
Stanów, który zapytany o coś natychmiast zdecydowanie wrzucił
tak! - po chwili równie energicznie zmodyfikował to na nie, nie - i
przez parę minut huśtał się na tej huśtaweczce, bez obniżenia
poziomu pewności w głosie. Widać było, że jego kultura pracy nie
przyzwala na powiedzenie: przepraszam, nie wiem, muszę
pomyśleć.
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Co robi prezydent
W „Oni” Teresa Torańska zapisuje jak Julia Mincowa
przypomina zdarzenie ze swoim wychowankiem, Witkiem: 

Kiedyś odwiedził nas Bierut, a on z miejsca zapytał: czym się
pan zajmuje, bo w szkole kazano napisać wypracowanie, co
robi prezydent. Bierut wziął go do pokoju, posadził, długo
tłumaczył i mój wychowanek następnego dnia dostał dwóję. 

Niezależnie od tego co pani Mincowa i jej miły mąż później zrobili
z tą nauczycielką (kto wie, może nie kazali jej aresztować) i ile
warta była jej prawdomówność i jej pamięć, historyjka ma pewien
urok.

niedziela, 17 maja 2015, andsol-br

Komentarze

andsol-br
2015/05/17 22:59:47
Ludzie, nie męczcie się z wpisami, które są linkowane do działań
komercjalnych. Czy to tak trudno przeczytać to, co piszę w bocznej
kolumnie, a potem - zrozumieć moje przesłanie?
-
pak4
2015/05/18 07:57:13
@Wpis:
O tak, czytałem pod koniec liceum, a anegdotkę wciąż pamiętam.
@Czytanie po boku:
Czasem odblokowuję komcie komercyjne, czasem nie.
Rozróżniam, czy komciujący w ogóle przeczytał, co napisałem i
przemyślał, choćby na siłę. Ostatnio mam wrażenie, że nawet tego
nie robią.
-
andsol-br
2015/05/18 17:10:58
pak4 - a po co taki człowiek ma czytać, jak mu płacą za to, żeby
pisać? Nawiasem, znasz ten tekst? Nie jest zbyt dobrze napisany i
nie ma też rewelacji, ale-ć to jednak jakiś typ dokumentacji.
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Cytat z Hrabala
W tomiku „Pieśni dziadowskie i legendy”  jest  krótki urywek
(scenką go nie nazwę, bo nie ma akcji), który można włożyć do
teczki z dokumentami epoki – albo do grotesek, jak kto woli.
Bywa tak, że jedna teczka wystarczy na oba gatunki. Jesteśmy
w Czechach, koniec wojny, niemieckie f lagi już ściągnięto,
radzieckie wciągnięto. A w tomiku jesteśmy na str.53-54.

Ale przed cytatem słowo o posłowiu. Pióra t łumacza i redaktora.
Bardzo zalecane chcącym poznać wiele zwrotów z deklinacją
zaimka „ja” . Zaciekawiła mnie ta obf itość, zarzuciłem sieć do
nazwiska – nie, nazwisko do sieci i okazuje się, że to jest  pisarz
wspomniany na forum. Tak wspomniany: Forum - dyskusje na
temat twórczości N.-N. N. Nikt  jeszcze nie rozpoczął żadnej
dyskusji na temat twórczości tego pisarza. Aha. To nie wypada,
żeby osoba z innej ścieżki życia wypowiadała się, w dodatku o
posłowiu. Więc cytat :

Nazajutrz nadszedł z dyrekcji okólnik, w którym umieszczono
obok siebie zdania rosyjskie i ich czeskie odpowiedniki dla
potrzeb pełniących służbę kolejarzy. „Tego roweru nie mogę
wam wydać, bo bez niego nie mógłbym wykonywać swojej
pracy.” „Tego zegarka nie mogę wam wydać, bo według jego
wskazań ogłaszam czas odjazdu pociągów!” „Ta kobieta to nie
Germanka, to moja żona!” „Ratunku!” „Niech żyje przyjaźń
czechosłowackich i radzieckich kolejarzy!!!” „Niech żyje
marszałek Stalin!”
czwartek, 02 sierpnia 2007, andsol-br

Komentarze

nameste
2007/08/03 09:12:38
Od czasu do czasu mam wrażenie, że przesadzasz z poziomem
/cryptic/-a. Pytanie: "o co też może mu chodzić?" bywa
pobudzające, tym razem jednak chyba się poddam. Tym bardziej,
że niewymieniony z linku serwis książkowy jest pełen egzemplarzy
tej domyślnej notki: "Nikt jeszcze...", słowem – jest dziurawy jak
rzeszoto. To żaden nie tylko dowód w żadnej sprawie, to nawet nie
jest ilustracja.

Oczywiście, nie każdy, kto robi nad-użytek z "ja", jest
Gombrowiczem.
-
andsol-br
2007/08/03 13:18:01
Tiaa... Przypominasz mi, że pisanie z powodu rozdrażnienia
niewiele jest warte. Tym nieprzyjemniejsze to przypomnienie, że
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przecież wiem o tym i innych przestrzegam :(

Jak się dobrze zastanowić to jakie ma znaczenie, że do 170 stron
tekstu tłumacz sobie potokuje na 5 stronach... Jakieś tam zasługi
ma, a że matuś go skromności nie nauczyli to ja tu już nic nie
poprawię. Więc wychodzi na to, że przeprosić muszę i
podziękować za uwagę. Aby dowieść, że skrucha jest szczera i
trwała, powiem, co na przyszłość zamierzam: jak się rozeźlę,
złośliwości napiszę, a potem je wyciepię, żeby Bogu ducha
winnemu Czytelnikowi głowy nie zawracać.
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Cytuję, bo jest
Artur Andrus o zbliżającej się Wigilii:

Kilku, do niedawna wysoko postawionych, facetów tęskni za
żłóbkiem...
niedziela, 23 grudnia 2007, andsol-br

Komentarze

socjopatyczna_malkontentka
2007/12/23 13:59:37
Wszyscy teraz o Świątach, każdy na swój sposób:

www.skoq.pl/?act=gal&gal=na_golasa&disp=56#boo 

:D
-
andsol-br
2007/12/23 14:49:05
To jest styl „wprawdzie nie jestem przesądny, ale trzynastą płytkę
przeskoczę...”
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Czy Mistrz miał zespół Aspergera?
Uczniowie siedzieli na brzegu rzeki. 

„Czy jeśli spadnę do wody, to utonę?” spytał jeden z nich. 

„Nie”, odparł Mistrz. „To nie wpadnięcie do rzeki spowoduje, że
utoniesz, ale pozostanie w wodzie.”  

To Anthony de Mello w „Minucie nonsensu”.

piątek, 02 stycznia 2015, andsol-br

Komentarze

lavinka
2015/01/02 15:48:18
Pozostanie w wodzie nie topi. Topi pozostanie długo pod wodą, a
dokładniej "topi" nas woda, która zaleje płuca - twierdzi mój
wewnętrzny Asperger ;)
-
andsol-br
2015/01/03 23:50:56
Rozumiem, różnica między pozostaniem w wodzie i pozostaniem
pod wodą polega na tym, że płucka. Przypomniałem sobie parę
chwil w życiu, gdy byłem dookoła otoczony wodą a wcale się nie
topiłem. Masz rację :)
-
rozieblox
2015/01/16 20:03:30
Nie topiłeś się wyłącznie dlatego, że nie pozostawałeś w wodzie
Dostatecznie Długo.
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Czysta krew
Toby Green , Inquisit ion The Reign of  Fear, Macmillan 2007,
urywki ósmego rozdziału „Czystość za wszelką cenę” , 

[w podupadłej Hiszpanii]  kłopoty biurokratyczne były normalne
w drugiej połowie XVII wieku. Dla wszystkich, od największych
właścicieli do najbiedniejszych chłopów bardzo ważnym było
wykazanie swego pochodzenia wracając o sześć, siedem, osiem
czy więcej pokoleń, by oni i ich rodziny uniknęły losu pariasów.
Jeśli nie można było dowieść czystości pochodzenia, należało je
wymyślić. Ale nawet gdy wdawano się w taki t rud i wydatki jak
Antonio Costa w 1684, nie było gwarancji sukcesu; jak
widzieliśmy z petycji jego syna, 21 lat  później sprawa jeszcze nie
była rozwiązana i ostateczne orzeczenie wydano dopiero w
roku 1713, 176 lat  po tym jak Miguel Costa został rozluźniony
[oddany cywilnym władzom dla wykonania wyroku]  w
szlachetnym i eleganckim mieście Valencia. 

Czystość pochodzenia była jedną z mroczniejszych twarzy
inkwizytorskiej hydry. Brak jej nie przynosił natychmiastowej
śmierci [...] ale mógł niszczyć rodziny. Obsesja wokół  limpieza
de sangre [czystości krwi]  stała się metodą izolowania
członków społeczeństwa. Gdy wygnano moriscos [potomków
przechrzczonych muzułmanów] , stała się sprawnym sposobem
dalszego karania wynajdowanych wrogów z coraz dalszej i
legendarnej przeszłości. 

Doktryna czystości krwi zostawiła kontrowersyjny spadek dla
iberyjskiego społeczeństwa. Ale t rzymając w ręce prawie 800
ręcznie zapisanych stron z relacją badań czystości krwi syna
Antonio Costa widzi się jasno, że była to idea, mania, która
opętała tak jednostki jak i społeczny kalejdoskop, którego były
one częścią. Wedle tej doktryny, dzieci płaciły za grzechy ojców
w swoich i w następnych pokoleniach. Są powody, dla których
niektórzy historycy widzą limpieza de sangre jako posiew
współczesnej idei rasizmu. 

[W przypisach autor dodaje:  Należy pamiętać, że rasizm
obrócony przeciw Afrykańczykom był powszechny w
średniowieczu w świecie islamskim. Ale są dowody na to, że w
Europie sprawa była dużo bardziej złożona i że do XVI wieku
przesądy były oryginalnie kierowane z religijnej a nie z rasowej
perspektywy.] 

Rozziewała się przepaść przed hiszpańskim społeczeństwem,
ale ono dążyło ślepo w tym kierunku, dowodząc czystość
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czegoś, co nie mogło być dowiedzione. Ludzie bezustannie
spierali się kto był czy nie był czysty, ale prowadziło to do
wpływów, plotek i zgorzknienia. Zamiast zapewnić zjednoczenie
społeczeństwa, obsesja czystości krwi jedynie wszczęła proces
dzielenia go. Na długą metę miało to przynieść potworne
konsekwencje.

czwartek, 17 lipca 2008, andsol-br
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Czytelnicy
Wzięte z „Karski How One Man Tried to Stop the Holocaust” , (str.240)
autorzy E. Thomas Wood i Stanisław M. Jankowski. Rok 1945, Jan Karski
jeździ po Stanach z cyklem spotkań autorskich.

Starsza pani, sztuczna blondynka z niebanalną fryzurą, której z
szyi, przegubów i palców skapywały perły i rubiny, odwróciła się
w stronę Jana w czasie wytwornego bankietu. „Ach, panie
Karski, właśnie czytam pańską książkę”, rzekła. „Cóż za książka!
Właśnie doszłam do części gdzie Gestapo zaczyna pana
torturować. Och, co za piękna, piękna scena!”

I można by było gorzko śmiać się, gdyby...

Dopełnieniem jest  tu relacja Bolesława Gleichgewichta o
spotkaniu z Karskim w Polsce. Rzeczowy i pogodny, w pewnym
momencie zgubił się kompletnie. Powtarzał: „co pan chce przez
to powiedzieć”  i „czy pan myśli, że...”  aż zrozumiał. W istocie,
pewien młody człowiek pytał go co on, Karski, myśli o teorii, że
Żydzi sami sprowokowali niemieckie mordy, by skłonić swoich
współbratymców do emigracji do Palestyny.

B.G. mówi, że Karski, do tego momentu będący wręcz
uosobieniem spokoju i opanowania, wyglądał jakby miał
wybuchnąć. Doszedł do siebie na tyle, by odpowiedzieć w pełni
kulturalnie, choć ostro, ale widać było, że do końca spotkania nie
wyszedł z szoku.

czwartek, 27 września 2007, andsol-br

Komentarze

marzatela
2007/09/27 10:11:24
A podobno to dopiero teraz szkoła nie uczy zrozumienia tekstu
pisanego. 
Kiedyś na pewno było inaczej ?
-
kakofonia
2007/09/27 17:11:56
Niesamowite, naprawdę. Ciekawe, czy ta pani czytała także eseje
Amery'ego i zachwycała się jego opisem tortur gestapo. Załamać
się można.
-
antrim
2007/09/27 21:37:33
Pytanie młodego człowieka było tak bezdennie idiotyczne, że
jednak nie było się chyba czym oburzać.A ta pani pewnie myślała,
że jego książka była scenariuszem filmu dla Hollywoodu.
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-
andsol-br
2007/09/28 05:17:55
@Marzatela: myślę, że dopiero teraz nierozumienie stało się
uniwersalne.

@Kakofonia: nie załamuj się, jeśli ta pani nie ma 110 lat to już nie
wygłasza głupstw. A jak ma córki to może one są całkiem inne? 

@Antrim: hmm... jeśli to podać ładnie przystrojone, to polonica net
zamieści taką tezę a inne wszechpolaczątka za dwa tygodnie
będą cytować jako udowodnione...
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Czy warto było leczyć?
W dwutomowym dziele „Pasje
intelektualne” (tak, w istocie
pasjonującym) patrząca na Ciebie
autorka nie uzasadnia przydanego
jej miana „feministki” walką wręcz.
Dostrzegam tylko celne i szybkie
sztychy, bez komentarzy, no bo i po
co... W poniższym cytacie (rozdział
IX, podrozdział „Cud lekarskiej
elektryczności”) rzecz dzieje się w

połowie XVIII wieku.

W Montpellier lekarz Sauvages oświadcza, że elektrycznością
przyniósł ulgę ośmiu czy dziesięciu chorym. Po paralitykach
wypróbowuje leczenie 24letniego epileptyka i 80letniej hrabiny.
Pierwsza osoba przestaje mieć kryzysy, ale druga po
zabiegach zapada na dziwną senność. A potem szczyci się
wyleczeniem pijanego paralityka, który odzyskuje
wystarczająco siły, by stłuc żonę ze stosowną energią.
Wszystkie te szczegółowo opisane doświadczenia,
opublikowane w „Jornal des Savants”, obiegają akademie.

Elisabeth Badinter, Les passions intellectuelles , 1999.

środa, 16 listopada 2011, andsol-br

 

W Hiszpanii bez perspektyw

Rzekł jeden z pierwszych ambasadorów Portugalii we Francji
(gdy byli jeszcze tacy, którzy kwestionowali nadzieję naszego
przetrwania), że, gdyby do tego nieszczęścia doszło, lepiej by
było poddać się Turczynowi niźli Kastylijczykowi. Ambasador
był w słowie władny i gdy dostojny francuski pan indagował go
o przyczynę przedłożonego, będąc katolikiem i wykształconym,
tak mu odpowiedział:

– Bowiem w Turcji, jeśli Wiary bronić będę, zostanę
męczennikiem; a jeśli się jej wyprę, baszą mnie uczynią. A w
Kastylii, Panie, ani baszą, ani męczennikiem. 

Padre António Vieira, Historia przyszłości, tom I, w rozdziale VII.

środa, 15 grudnia 2010, andsol-br
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Da nam przykład Macierewicz jak
zwyciężać mamy
Furda wrogów liczba. Przed nami zwycięstwo, nad nami Matka
Boska z cudami nad Odrą i Bugiem, a za nami Wspaniałe
Tradycje. 

Utarło się, że nie wolno inaczej walczyć o odbudowę państwa,
jak tylko ze wszystkimi zaborcami jednocześnie. Hasło to
wyraził i sformułował Kościuszko w 1800 roku, potem powtarza
się stale przy wszystkich akcjach powstańczych do 1846 roku,
kiedy to w Krakowie oddział złożony z 600 ludzi wypowiedział
jednocześnie wojnę Rosji, Prusom i Austrii – ówczesnym trzem
największym mocarstwom świata. 

To cytat  z książki Aleksandra Bocheńskiego „Dzieje mądrości w
Polsce”. Po prawdzie, chwilowo książka nosi jeszcze nieco inny
tytuł, ale Ministerstwo Wychowania Patriotycznego już robi co
należy, by tytuł był jak t rzeba.

wtorek, 17 listopada 2015, andsol-br

Komentarze

Gość: nightwatch, *.dhcp.as2116.net
2015/11/17 06:46:23
Bez Twojego bloga nigdy bym się nie dowiedział że istnieje takie
dzieło. Trzeba rozreklamować bo zupełnie nieznane w kraju.
-
andsol-br
2015/11/17 11:23:15
Gdybyś potrzebował...
-
Gość: prezio, *.internetdsl.tpnet.pl
2015/11/17 17:29:54
Czytałem i mam, raz jeszcze to zrobię. Książka otwiera oczy.
-
pak4
2015/11/18 10:26:55
@nightwatch:
Nie znałeś? Fakt, jak popularyzowałem wśród znajomych, to też
się dziwili.
-
Gość: , *.088.078.pools.vodafone-ip.de
2015/11/19 23:35:21
Andsolu, a z kim idziemy na wojnę? Broń już gromadzę, puszek po
piwie przybywa, tylko z parówkami gorzej, jakoś zawsze znikają z
lodówki.
-
andsol-br
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2015/11/20 00:03:57
Nie, nie idziemy, a będziemy wysyłani, a dokładniej to wystawiani.
Były premier, a obecny posło-prezes J.K. nigdy nie wybaczy
Niemcom, że rozpoznali w nim jednego z dwóch ziemniaków, a
Rosjanom, że rozpylili taką mgłę, że do teraz nie wiadomo gdzie
szukać zapisu jego ostatniej rozmowy telefonicznej z bliźniakiem.
Więc wystawia Głównego Psychola, by załatwił nam ochronę
amerykańską a w międzyczasie rozmontował nasze wojsko. I
oczywiście liczy na to, że gdy Niemcy i Rosjanie nas najadą,
Amerykanie się wzruszą i nas uratują.

Niestety nie bierze pod rozwagę, że Niemcy zamiast wziąć sobie
pół Polski po prostu pokażą nam kukunamuniu (po wzięciu DDR
nabrali rozumu), a na polski przełoży nam to ten ich agent Tusk.
Więc parówek gromadzić nie trzeba, bo w parę godzin będzie po
wojnie i posło-prezes dostanie wrak Tupolewa oraz stanowisko
tymczasowego gubernatora Nadwiśla.
-
Gość: , *.088.078.pools.vodafone-ip.de
2015/11/20 21:53:32
No to przestaję się martwić, że oprócz obowiązkowego podatku
(Solidaritätszuschlag) na były DDR musiałabym jeszcze potem
płacić na Polskę w ruinie. Może w związku z tym zamienię parówki
na myśliwską albo nawet szynkę? A puszki po piwie wyślę na
adres Macierewicza, na pewno mu się przydadzą do następnej
naukowej prezentacji, która niebawem nastąpi, jak mniemam. A
co, mam ten gest!!!!!!
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Dopiero teraz??
Czy to pierwsze polskie wydanie? Oryginał jest  z 1985.
Nawiasem, tak wyglądają okładki.

 

Chyba „bez komentarza”  to właściwy komentarz. Myślę o
łopatologicznej ilustracji.

Cóż, lepiej późno niż wcale. Zamierzałem zacytować coś na
temat debat przedwyborczych, ale na dziś tylko tyle, z jednego
z przypisów, dotyczącego pewnego listu Thomasa Jeffersona.

W liście tym Jefferson skarżył się, że Anglicy chcieli przejąć dla
siebie chwałę za amerykański wynalazek: wyrób obręczy koła z
jednego kawałka drewna. Jef ferson przypuszczał, że rolnicy z
Jersey nauczyli się jak to robić z lektury Homera, który jasno
opisał ten proces. Z pewnością Anglicy skopiowali procedurę od
Amerykanów, pisał Jef ferson, „bo tylko nasi rolnicy są w stanie
czytać Homera.”

czwartek, 18 października 2007, andsol-br

Komentarze

acel
2007/10/18 17:48:49
W tym roku wyszło drugie wydanie Neila Postmana, Wszystko
wskazuje, że tamto jest pierwsze
-
andsol-br
2007/10/18 19:01:16
Nie zrozumiałem, „tamto” czyli które i z którego roku? W sieci
mówią tylko, że obecnie sprzedawane jest z 2007 i zanikły dawne
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dobre obyczaje, by informować kto i kiedy pierwszy raz wydał to w
Kraju.
-
acel
2007/10/19 17:57:15
W necie znalazłam u różnych wydawców ,że to wydanie 2 gie. Ani
słowa kiedy było 1 sze
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Do źródeł!
3. WODA Element Zimny y Mokry 

Źrzódła osobliwsze w świecie 

CLITORIUS  Źrzódło w Arkadyi tej jest  własności, że kto z niego
pije wodę, wielką ma do wina abominacyą, jako piszą
Naturalistowie, a Owidiusz wyraził Wierszem:
Clitorio quicunque sitim de fonte levavit, Vina fugit &c .[...] 

ŹRZÓDŁA Veneris et Cupidinis  znajdują się, z których kto pije,
zapały czuje w sobie nieczyste. Cud: woda zapala szpetne
pożary! Varro, Theophrastus, Kirpher . [...] 

W STYRYI, Xięstwie należącym do Austryi, tak wielkie od wód
pewnych Białogłowom rosną wola, że dzieciom dając piersi, wola
owe jak sakwy na plecy zarzucają. Ortelius in Illirico . Toż się
dzieje w Polszcze popod Beskidy. 

W CYRENAICE Prowincji, vulgo BERCHANIE , w Afryce, jest
Krynica, FONS SOLIS , której woda o północy wrząca, z północy
letnia, przy Słońca wschodzie zimna, a ku południowi tak
ziębnieje, że w Południe samo zamarza i ścina się. Im
zimniejsza, słodsza, im cieplejsza, gorzkości ma więcej w sobie,
Teste Jonstono in sua Thaumatographia . 

W Prowincji Lugduńskiej, vulgo LION , w Mieście Claromantium
vulgo Clement , ŹRZÓDŁO się znajduje, wszystko w kamienie
obracające. Z tego wodę bliscy Zakonnicy w Ogród
sprowadziwszy, wszystkie drzewa i f rukta w kamień obrócone
mają. [...] 

Na Fortunnych vulgo Kanaryjskich Insułach jest  jedno źrzódło, z
którego kto się napije, w śmiertelny śmiech wpada, ale jeno z
drugiego weźnie wody pobliskiego źrzódła, zaraz się uleczy na
tenże śmiech, Teste Mela . [...] 

Cudowne też ŹRZÓDŁA płynęły Imo za Benedykta VII Papieża
w Lotaryngii, jedne czyste alias w krwawe się zamieniło, całemu
Światu głód i powietrze prognostykujące. Teste Nauclero . 2do
za Jana XII Papieża w Genui w Włoszech, krwawe płynęło
Źrzódło i krwi rozlanie przez Saracenów Genueńczykom, a w
całych Włoszech przez Hunnów wyznaczyło. Teste Vincentio . 

Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego czytać należy!

piątek, 16 października 2009, andsol-br
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Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2009/10/16 01:29:23
Tak, warto się przekonać, że mało się zmieniło, atoli kiedyś kalali
polszczynę łaciną, a dziś anginą.
-
andsol-br
2009/10/16 02:09:09
@kwik: Chmielowski dzielnie polszczyzny bronił, ale nie w Twoim
kierunku: 

Piękniej się mówi: Miałem u Konfessjonału wielu Penitentów, niż:
Miałem u spowiadalni wielu Pokutników. 

Albo: 

Nie pięknie by mówić Stolec Królewski albo Stolica, miasto: Tron
Królewski; Stolec Sądowy główny, miasto: Trybunał; Biskupia
czapka albo Xiążęca, miasto Infuła, Mitra. 

Totum facil lokalizamos w tym situm.
-
5-grid
2009/10/16 16:25:40
"2do. Każdy Nieprzyjaciel co przyjdzie do Polski, dobrze się
obłowi, przyjdzie z Sakwą, odejdzie z Kassą."

Właściwie niepotrzebne te dyskusje i komentarze o wciąż nowych
aferach. Co miało być powiedziane, zostało powiedziane. 

Co do tego, co lepiej brzmi - poczciwy Chmielowski nie zauważa,
że - raczej częściej brzmi. 

PS. Lektura przednia.
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Dwa punkty widzenia
Rzecz w wymianie uwag dwóch Bardzo Sławnych Panów, a
przytacza ją George F. Simmons w książce Calculus Gems .
Niels H. Abel mówi jak Carl Friedrich Gauss w swoich pracach
ukrywa rozumowania, które prowadziły go do odkryć: „On jest
podobny do lisa, który swoje ślady w piasku zaciera ogonem”. Na
co Gauss odpowiada: „Żaden szanujący się architekt  nie
zostawia rusztowania na placu po zakończeniu budowy”. 

Oba stanowiska mają do dziś zwolenników wśród autorów
monograf ii jak i podręczników – i tylko dyktatura mogłaby wnieść
tu jednomyślność (zastępując książki programami tv).

wtorek, 24 marca 2015, andsol-br

Komentarze

cmoscmos
2015/03/24 20:29:33
Żaden szanujący się architekt nie zostawia rusztowania na placu
po zakończeniu budowy .

Bo ja wiem?
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Centre_Georges-
Pompidou#/media/File:Centre_Georges-Pompidou_tsj.jpg
-
andsol-br
2015/03/24 22:50:05
Widziałem gdy było to jeszcze nowością i cieszyło się tam taką
jednomyślnością jak powiedzmy nasi żołnierze wyklęci. Ponieważ
byłem tam tylko czasowo, nie musiałem cierpieć oglądając to
bezustannie.
-
pak4
2015/03/25 07:13:34
Dzięki dwóm punktom widzenia widzimy głębię :P
A tak serio -- lubię śledzić czyjeś rozumowanie. To bardzo
kształcące. Ale... zgadzam się, że nie można narzucać sposobu
widzenia.
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Dziś medium nie ma lekko
Świetnych blogów bezlitośnie analizujących mechanizmy
pseudonauk i różnych odmian paranauk nie brak nam w
blogosferze – choć nie kolekcjonuję linek do nich to nawet tu, w
kolumnie po prawej stronie, są odesłania do paru pięknych
przykładów. Są prowadzone przez dobrych specjalistów i nie
zrównałbym im jakością gdybym chciał robić konkurencyjne
wpisy. Proszę więc potraktować przytoczony poniżej krótki cytat
z eseju Stanisława Lema O poznaniu pozasmysłowym  (z
t omiku „Rozprawy i szkice” ) jako sentymentalny powrót do
tekstów Mistrza, przywołany lekturą książki jego syna, Tomasza
L e m a „Awantury na tle powszechnego ciążenia” .
Niewykluczone, że zbierze mi się na parę słów i o tej książce, a
także na jakieś późniejsze cytaty z uroczych „Dyktand” , które z
pewnością były improwizacjami. Przyznajmy, że nie każdy
polonista potraf i takie teksty na dyktanda lekkim ruchem płetwy
komponować: 

W starym młynie skrzypiało, chrzęściło i piszczało. Diabli
młynarza brali. Pierwszy, wraziwszy mu widły w krzyże,
ciągnął. Drugi, zagryzłszy młynarzową, doduszał kocura,
który mu ogon nadgryzł i czoło podrapał. Czart trzeci wziął
młynarza na rogi, lecz spróchniały róg trzasnął, a zmieszany
diabeł musiał pomagać sobie kozikiem. 

Ale te rozkosze na kiedy indziej. Dzisiaj wzorcowo spokojna
uwaga Stanisława Lema o chwale i upadku mediumizmu. 

Na przełomie  [poprzedniego] wieku święcił triumfy
mediumizm. Były media tak sławne jak Eusapia Palladino, z
pochodzenia wieśniaczka włoska, która na seansach
skupiała wokół siebie naukowe sławy czasu i doprowadziła
do konwersji na okultystyczne przekonania paru bodaj
świetnych uczonych. Potem zdemaskowano ją w
oszustwach, lecz nie straciła od tego wszystkich
zwolenników, wierni utrzymywali bowiem, że oszukiwała
tylko gdy słabły jej przyrodzone umiejętności, ażeby nie
rozczarować uczestników seansu. Jak widać, volenti non fit
iniuria. Ale nie w tym pointa anegdoty. Media życzyły sobie
gęstego mroku, a właściwie były tu jedynie rzecznikami zjaw
i fenomenów ektoplazmatycznych, które nie chciały przy
świetle doprowadzić stolików do wirowania ani wykonywać
tysiąca innych zagadkowych czynności, dokładnie
skatalogowanych w bezliku protokołów. Na argumentację
racjonalną – że światło jest wąskim wycinkiem widma
elektromagnetycznego, i jeśli nie szkodzą zjawiskom
promienie podczerwone byle kaflowego pieca, to nie mogą
im też zaszkodzić promienie wysyłane przez lampę –
fenomeny nie odpowiadały, uparcie tkwiąc na zajętych
pozycjach. Cóż się z nimi stało w końcu? Toż były ich, jak
powiedziałem, literalnie tysiące, a przy tym większości
tajemniczych objawów seansowych nie udało się
rozszyfrować jako mistyfikacji. Zaszła rzecz dość trywialnie
śmieszna: wynaleziono mianowicie noktowizory oraz inne
urządzenia do widzenia w mroku i od tego wynalazku
wszystkim mediom ich dar jakby ręką odjął.

piątek, 04 czerwca 2010, andsol-br
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Gość: rysberlin, 194.64.224.*
2010/06/04 07:53:32
i tak to zycie "cudow" zaczyna wiac nuda, wszystko mozna
zmierzyc, opisac... ;) 
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p.s. napisz cos prosze o ksiazce pana Tomasza (sam przy
czytaniu bawilem sie swietnie)
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/06/04 08:47:41
Bardzo fajne. Ale argumentacja o nieszkodliwości światła o
krótszej fali ("jeśli nie szkodzą zjawiskom promienie podczerwone
byle kaflowego pieca, to nie mogą im też zaszkodzić promienie
wysyłane przez lampę") bzdurna, bo analogicznie można sądzić,
że jeśli światło widzialne nie szkodzi, to i ultrafiolet nie będzie. A
jednak ultrafiolet szkodzi, przynajmniej ludziom. Jak ktoś nie
wierzy, niech sobie pospawa elektrycznie bez maski czy okularów.

Poza tym schyłek mediumizmu nastąpił wcześniej niż pojawienie
się noktowizorów, jedną z przyczyną było wynalezienie
ciekawszych rozrywek (kino, radio, psychoanaliza). 
en.wikipedia.org/wiki/History_of_Spiritism
-
andsol-br
2010/06/04 16:06:04
@rysberlin: kłopoty zaczęły się w XIXw. gdy Georg Cantor dobrał
się do nieskończoności i napłodził ich tak wiele a tak zajmujących,
że omnicośtamość badać zaczęto zupełnie niezależnie od jej
ewentualnego nośnika. Krótko mówiąc, ukradziono Bogu jego
najcenniejszy atrybut. Przed napyszczeniem na Cantora, że był
Żydem, warto przypomnieć, że poprzedni złodziej, od ognia, był
Grekiem, ale cholera wie, może Grek to też rodzaj Żyda.

Pisać o książce... Wiesz, coś mi się widzi, że się wymsknę jakimś
dobrym cytatem. Bo rzecz jest napisana tak jasno i tak zgrabnie,
że mądre jej objaśnianie przetworzy objaśniacza na półgłówka. 

Już Michał Babilas, wysyłając mi książkę, zapowiedział, że to
zupełny ewenement, bo syn ani nie odgrywa się na sławnym ojcu,
ani nie pokrywa go warstwą spiżu. Bardzo cenna lektura. 

@kwik: jak Ci się to bardzo często zdarza (zrobisz się
zarozumiały czy już jesteś?) masz cholerną rację. I jeszcze raz
rozwodzi się vero z ben trovato. Uwagę kończącą się nawiasem z
trzema przykładami będę musiał trochę sobie przemyśleć, bo choć
zabawna w formie, jest ona narodowo wyzwoleńcza w treści
(takimi słowami kiedyś się doceniało wewnętrzne walory
argumentu), ale "schyłek" nie był "zanikiem". Opowiadał mi
Bolesław Gleichgewicht (gdy go wypytywałem o jego mistrza, w
końcu miał z nim kurs logiki z dobrze zdanym egzaminem), że Jan
Łukasiewicz miewał w domu sesje tańczących stolików i rozmów z
duchami, a bywali tam różni bardzo sławni ludzie z intelektualnej
elity RpII. 

Podana przez Ciebie linka do kardecyzmu i spirytyzmu jest
rzetelna w opisie brazylijskiej sytuacji - książki psychografowane
przez Chico Xavier są w wielu kioskach i księgarniach (wstyd
wyznać ale i w moich uniwersyteckich), a oficjalne liczby o
wyznawcach doktryny spokojnie przemnożyłbym przez 2 a może i
3, bo największe wyrwy czyni ona w KK, a tam nie wypada
przyznawać się, że w niedzielę od 9 do 10 jest się katolikiem
(católico apostólico romano), a przez resztę tygodnia spirytystą.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/06/04 18:15:32
No właśnie byłem ciekaw czy to prawda z Brazylią. A Chico X ma
całkiem mocne hasło w naszej Wikipedii, miał nawet przyjemność
z duchem Marilyn Monroe:
pl.wikipedia.org/wiki/Chico_Xavier 
I mniejsza o technikę, ale 400 książek - to jest dopiero prawdziwy
pisarz. Niech się Łysiak schowa.
-
andsol-br
2010/06/04 19:52:51
Dwa razy patrzono na mnie tak intensywnie jak na raroga, że do
dziś to pamiętam. Gdy w pierwszych tygodniach w Brazylii w
jakimś barze skomentowałem: "ładny głos, jak się nazywa ten
piosenkarz?" - usłyszałem "Roberto Carlos", ale równie dobrze
kelner mógł zemdleć ze zdumienia, że jest na świecie ktoś o tym
wymiarze niewiedzy. I gdy w połowie lat 90-tych wysiadłem na
stacji autobusowej w Uberabie, Minas Gerais, szedłem do
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centrum, by szukać hotelu, wzdłuż ciągnącej się na parę
kilometrów spokojnej kolejki tak zróżnicowanych typów ludzkich, że
nie potrafiłem domyślić się na co tym wczesnym świtem oni
czekają. Spytałem przechodnia i odpowiedział mi pytaniem czy
nigdy nie słyszałem o Chico Xavier (SZIko szaWIER). Słyszałem,
a nawet kojarzyłem sobie z Uberabą, ale nie o 7 rano i nie z tą
niesamowitą kolejką. Była tam, mówiono mi, dzień w dzień, 365
dni w roku, za wyjątkiem lat przestępnych.
-
andsol-br
2010/06/04 20:09:29
Chico Xavier nie jest brazylijskim rekordzistą. W roku 1992 chirurg
José Carlos Ryoki Inoue podpisał pierwszy raz swoim
prawdziwym nazwiskiem (po zmęczeniu 39 pseudonimów) swoją
tysięczną książkę. Zaczął pisać w 1967 r. (mając 21 lat), więc jak
łatwo się doliczyć, parł w rytmie ponad 3 książek miesięcznie.
Romanse, historie wojenne, policyjne, anything. Potem troszkę się
pohamował, ale z dorobkiem (wypiskiem?) rzędu 1100 książek
mógłby wziąć paru Łysiaków za czeladników. Nie na darmo uważa
się tutaj, że nasi Japończycy są lepsi od oryginalnych.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/06/04 22:35:42
Ryoki Inoue, muszę zapamiętać. Czuję, że w Polsce cieszyłby
się sporym powodzeniem.
-
je-ko
2010/06/05 07:12:45
Zwodowi potępiacze okultyzmu (strasznie zadowoleni ze swego
"racjonalizmu") nie całkiem łapia, że seanse spirytualistyczne były
wspaniała towarzyska zabawą. Sam w koncu osobiście mogłem
rozmawiać (poprzez talerzyk) z Poincare. Dowiedziałem się --
jeszcze jako student -- czy pewna teoria fizyki jest poprawna. Nie
powiem jaka i czy tak, bo to w końcu dość prywatna rozmowa była.
-
je-ko
2010/06/05 07:15:38
O, uups, teraz widze, że Kwik już to powiedział.
-
Gość: rysberlin, 194.64.224.*
2010/06/05 10:41:03
ha, ha, ha, moze nie medium,
ale.............
czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,7975444,Pytania_z_Jasnej_Gory__Czy_powodzie_w_Polsce_powoduja.html

brakuje mi wiary czy co........
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2010/06/05 10:45:45
Spirytualizm ma w Europie Wschodniej starą, bogatą tradycję i
niewątpliwie olbrzymie zasługi dla życia towarzyskiego. Dzięki
temu udało mu się przetrwać - krótkotrwały na szczęście - okres
błędów i wypaczeń, kiedy to określone kręgi do rangi spirytualnej
podniosły również duchy, media i inne ektoplazmy. Nie
sprowadziło to jednak na manowce prawdziwych spirytualistów,
dobrze wiedzących, że duchowi spirytualizmu znacznie bliższa jest
woda brzozowa, niż gadająca galareta.
Najlepszym dowodem na wyższość spirytualizmu tradycyjnego nad
mediumicznym jest fakt, że wynalezienie noktowizorów odebrało
zdolności mediom, natomiast w żaden sposób nie wpłynęło na dar
spożywania procentów, właściwy wyznawcom jedynej prawidłowej
doktryny spirytualnej! 
-
szmerybajery
2010/06/07 00:32:31
W listopadzie zeszłego roku byłem świadkiem debaty z udziałem
wysłannika Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych, pana
ewidentnie zakochanego w Xavieru (jak to się odmienia?).
Dowodem paranormalnych zdolności Chico Xaviera miało być
owe 400 książek, nawet nie to co zawierają, ale już sam fakt
napisania aż tylu! Szkoda że wtedy nie wiedziałem o panu Inoue. Z
drugiej strony cieszę się, że wśród tych ludzi nie jest to
powszechna wiedza, strach pomyśleć jakim czarnoksiężnikiem być
musiał. 1100 robi wrażenie.
-
andsol-br
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2010/06/07 01:12:49
@szmerybajery: trudne pytanie z tą odmianą. To mój częsty
problem. Gdybym mógł, nie odmieniałbym, gdybym musiał, może
wziąłbym tu "Xavierze". Ach, gdyby widmo polonistów
przepełnionych regułkami nie wisiało nad człowiekiem...
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E czyli 5 a nie 7
Mówi się mianowicie, że owi mędrcy, których niektórzy
nazywają sof istami, mieli być w liczbie pięciu; są to: Chilon,
Tales, Solon, Bias i Pit takos. Później zaś Kleobulos, tyran
Lindos, i Periander, tyran Koryntu, nie posiadając ani cnoty,
ani mądrości, ale dzięki swojej potędze, przyjaciołom i
wyświadczanym dobrodziejstwom pogwałcili opinię publiczną
i przybrali miano mędrców; rozsyłali i rozsiewali po całej
Helladzie jakieś tam sentencje i wypowiedzi podobne do
głoszonych przez tamtych. Tamci więc, oburzeni, ale nie
chcąc otwarcie potępić ich samochwalstwa ani narazić się z
powodu własnej sławy osobom tak potężnym, zebrali się tutaj
osobno i porozumiawszy się, poświęcili jako wotum piątą
literę alfabetu, która oznacza cyfrę 5, zaświadczając w ten
sposób przed bogiem, że jest  ich tylko pięciu, szóstego zaś i
siódmego odrzucając i wykluczając jako nie należących do
nich.

Plutarch z Cheronei, Moralia, tom II, przekład Zof ii
Abramowiczównej, Wrocław 2005 

PS. Do Pawła Wimmera: tylko nie wyzywaj mnie od humanistów.
Po prostu szukałem gdzie on to zapisał, że osiem razy liczba
trójkątna plus jeden to liczba kwadratowa. Wygląda na to, że od
niego Nikomachos z Gerazy nauczył się tego – a że staroć, to
nie pokazuje się tego dziś dzieciom w szkole: 

wtorek, 21 lutego 2012, andsol-br
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one.jack
2012/02/21 07:06:36
Tyrani zaś widocznie poświęcili drugą literę alfabetu,
zaświadczając w ten sposób przed bogiem, że jest ich siedmiu...
PR już 26 wieków temu był ważny.
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-
prwimmer
2012/02/22 00:11:45
Andrzeju, od zawsze uwazam, ze jestes czlowiekiem renesansowo
uniwersalnym!
-
andsol-br
2012/02/22 00:35:00
Dobra, nie będę się spierał, a jaka jest ósma litera?

Przy okazji, jakie to nieprzyjemne odkryć do jakiego stopnia nie
władam portugalskim. Tryb łączący, rzekomo trudny, jakoś mi nie
szkodzi, może dlatego, że nieźle odróżniam realne od
wyobrażanego, ale regência verbal  czyli łączenie czasowników z
przyimkami, to tragedia. 

To, że ludzie nagminnie popełniają błędy nie usprawiedliwi w chwili
gdy człowiek rzuca się do pisania książki. Przykład kłopotu, na
którym można usadzić wielu uczniów i studentów: choć mówią:
vamos para Curitiba mając na myśli "jedziemy do Kurytyby", w
istocie mówią: "przenosimy się do Kurytyby". Poprawna wersja:
vamos a Curitiba.

Tyle szczęścia w nieszczęściu, że synowie są prymusami w
portugalskim. Odwołuję się do przekupstwa, obietnic i gróźb i
jakoś tam mnie poprawiają. Ale nie jest łatwo odśrubować młodych
ludzi od komputera., szczególnie, że mają Game Maker.
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Entliczek pentliczek do buzi kamyczek
Jeźli wszysy Wolacy majom mieś sząse, muszom iś na wybory
mie wybrać. 

Jasne?

Nie? No właśnie. Nieco intensywnej pracy przed nami jeśli mamy
godnie stawić czoła wezwaniom, a zadu trudnościom, i chcemy
być wybrani w nadchodzących wyborach. Może nam stać na
poprzek leżoskręt  języka, ale tu z pomocą przychodzi
rewelacyjny i niezastąpiony 

andsolowy program Demostenes 2011. 

Program jest  darmowy, na licencji GNU & SKUNK, natomiast
materiały do niego każdy kupuje w pobliskiej dobrej księgarni. 

Jeśli kandydat do uczestnictwa w kursie jest  już znaną
publicznie osobą, wysyła do księgarni jakieś bliżej sobie znane
dziecko, bo to jednak krępujące gdy Rozpoznawalna Twarz
mówi do sprzedawcy: „czy ma pan Małgorzaty Strzałkowskiej
«Hocki-klocki dla każdego – i małego i dużego» albo
«Wierszyki łamiące języki»?”  

Wybieramy sobie ulubioną liczbę, otwieramy książkę na
odnośnej stronie i czytamy głośno tyle razy ile t rzeba, by lustro
powiedziało „zrozumiałom każde słowo. Możesz odpocząć.” 

Oto dwa przykładowe ćwiczeniowe poemata.

CZYŻYK 

Czesał czyżyk czarny koczek, 
czyszcząc w koczku każdy loczek, 
po czym przykrył koczek toczkiem, 
lecz część loczków wyszła boczkiem. 

ŁĄCZKA Z DRŻĄCZKĄ 

Raz na łączce rączy bączek 
wręczył drżączce mleczu pączek, 
lecz się drżączka bączka bała 
i wraz z pączkiem w rączce drżała.

Umieszczony na końcu książki słowniczek poszerza kursanta
intelektualnie powiadamiając co to takiego „drżączka średnia” . 

Dla posiadaczy basu i cerkiewnego basu są w innym dziele
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stosowne teksty, jak Piosenka Bazyliszka  lub Upiorek . Nie jest
wykluczone, że teksty te są także stosowne dla
mezzosopranów.

poniedziałek, 22 sierpnia 2011, andsol-br

Komentarze

cmss
2011/08/22 22:04:29
Pewien kłopot w tym, że jako polityk Demostenes marny był. Filip
Macedoński przeciwnie.
-
prwimmer
2011/08/23 21:05:22
Czytając na głos te wierszyki, zaplułem się doszczętnie :-)
-
andsol-br
2011/08/23 22:30:48
A z jakiej partii startujesz?

Bo w niektórych zapluwanie daje drugie miejsce na liście.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/08/23 23:17:46
Drugie miejsca na listach zarezerwowane są dla kobiet.
-
cmss
2011/08/24 01:29:42
Z wiki: Demostenes nie mógł się z tych pieniędzy rozliczyć i
został skazany na zapłacenie ogromnej kwoty 50 talentów. Kara
ta przekraczała finansowe możliwości mówcy.
Złotousty, (Masłowska).
-
andsol-br
2011/08/24 04:27:54
Czyli Demostenes naprawdę był na drugim miejscu, więc był
kobietą.

Entliczek pentliczek do buzi kamyczek 61/252

http://www.kontrowersje.net
http://poradnikwebmastera.blox.pl
http://andsol.blox.pl
http://kwik-maz.blogspot.com
http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=cmss
http://andsol.blox.pl


« Ani prawo, ani sądy to nie ...
Jak stworzyć abstrakcję w 4 ... » 
Epitafium nierozsądku

Pisał Horacy do Lolliusza: 

hunc amor, ira quidem communiter urit utrumque.
Quidquid delirant reges, plectuntur Achiui. 

co na polski przełożył Franciszek Ksawery Dmochowski: 

W tym wre miłość, w obydwu gniewliwe zapędy,
A biedne ludy cierpią za swych królów błędy. 

Kiedyś w szkołach uczono łaciny, ale czy pomagała ona w sztuce wyciągania wniosków?

wtorek, 03 maja 2016, andsol-br

Komentarze

tentelemach
2016/05/03 18:23:14
A ja tylko chciałem nadmienić, że zainteresowanie historią w naszej ojczyźnie jest powszechne i nie
słabnie. 
Np. na łamach lewicowego tygodnika "Przegląd" wymienili wiedzę, emocje i argumenty czytelnicy
artykułu o majorze Łupaszce. 
Naprawdę warto prześledzić:
www.tygodnikprzeglad.pl/58176-2/#comments
Fascynująca lektura. Mówi o stanie umysłów w Rzeczpospolitej więcej niż tomy socjologicznych
rozpraw. Od czasu jak trafiłem przypadkiem tutaj:
www.naszapolska.pl/
nigdzie nie doznałem takiej iluminacji.
-
andsol-br
2016/05/03 19:36:33
Ależ Ty, telemachu, masz zdrowie, żeby takie komentarze czytać. A co do odznaczenia bandziora,
to o czym tu gadać, nauczyli się z JPII, żeby taśmowo produkować świętych. Dla mnie straszniejsze
niż to, co już zrobili jest myślenie o ich potencjale. Widziałeś w Wyborczej skład Kapituły Orderu
Orła Białego? Nawet jeśli pamiętasz, warte jest to powtórzenia:

Obecny skład Kapituły (wg strony prezydenta):
1. Prezydent RP Andrzej DUDA - Wielki Mistrz Orderu, przewodniczy Kapitule
2. Kanclerz Orderu - wakat
3. Sekretarz Kapituły - wakat
4. wakat
5. wakat
6. wakat 

i w takich warunkach łatwo jest dać order jakiejś pani "za działalność na rzecz dzieci
nienarodzonych" - co chyba jest ewenementem na skalę światową - ale to tylko początek. 

Żeby nie było, że tylko na czarno - pamiętasz jak kiedyś mnie zachęcałeś do czytania Leopolda
Treppera (znalazłem to wtedy po portugalsku, w tej chwili jest już chyba i po polsku) "Wielkiej Gry"?
Otóż jego krajanie, czyli ludzie z Nowego Targu nie zapomnieli o nim, co więcej, przytaczają jego
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wspomnienie, że na przywitanie przybywającego do Nowego Targu arcybiskupa Księcia Adama
Sapiehy, które odbyło się na rynku, wybrał się również główny rabin ze starszyzną Gminy
Żydowskiej w uroczystej procesji z synagogi, mieszczącej się nieopodal Rynku w dzisiejszym
kinie "Tatry". I bardzo pięknie przypominają jak wielkie znaczenie w walce z faszyzmem miała
kierowana przezeń Czerwona Orkiestra.

Czy myślisz, że po zmieceniu całego obecnego paskudztwa i chłamu, będzie kiedyś miejsce na
uczczenie w Polsce takich jej obywateli jak Marek Edelman i Leopold Trepper?
-
tentelemach
2016/05/03 20:20:19
Andsolu,

1. Nie, zdrowia nie mam. mam (akurat) czas. Wiąże się to ściśle z brakiem zdrowia, miejmy
nadzieję, że chwilowym.
2 Co Ty się przejmujesz kapitułą orła, prawda, białego? To dziwny order. 
Mnie najbardziej urzekła lista (do znalezienia w wiki) osób, które oddały odznaczenie, wzbraniały
się przyjąć, lub też którym zostało ono wyrwane. Np. chyba Korfantemu i Witosowi wręczali i
wyrywali, wręczali i wyrywali. 
Przednia lista. 
W przeciwieństwie do listy odznaczonych. Wśród nich bohaterski denuncjator Bronisław Wildstein
od listy, Benito Mussolini i admirał Horthy. 
Polski półżyd-pieniacz ale cały mason i cały syn resortowy z trockistowską młodością - ręka w
rękę z włoskim faszystą i węgierskim nazistą. 
Czyż nie piękne?
Polska przepięknym krajem jest i dzieje ma interesujące.
-
tentelemach
2016/05/03 21:00:07
A jeśli chodzi o Treppera, Edelmana i umiejętność uczczenia i docenienia? Obawiam się że bez
Katharsis i wielkiego wstydu jest to niemożliwe. A na to się nie zanosi.
Zresztą linie podziału wcale proste nie są. 
Kiedyś mam nadzieję napisać wreszcie jak młody Zygmunt Bauman zaczytywał się w artykułach
pisanych w 1940 roku przez młodego Leopolda Tyrmanda do Komsomolskiej Prawdy. 
I jak Matthiew Tyrmand ścina się w 70 lat później w Jaffie z młodym izraelskim prawnikiem o
nazwisku Michael Sfard.

Nic nie jest proste, jasne i jednoznaczne.
Nic
Dodaj komentarz »
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Frenologia
Podtytuł: przeminęło z wiatrem.

Franz Joseph Gall zachował z dzieciństwa wrażenie, iż ludzi z
wybałuszonymi oczami znamionuje świetna pamięć. Lata
później, już jako młody lekarz wiedeński, pomyślał, że i inne
cechy umysłu mogą mieć swoje siedliska w mózgu i
modelować jego powierzchnię, gdy ulegają bądś przerostowi,
bądź atrofii. Ponieważ zaś „czaszka obejmuje mózg jak
rękawiczka dłoń”, te właśnie wypukłości lub zagłębienia mózgu
znajdują w niej swoje odbicie. I twierdził, iż obmacując kości
czaszki, można poznać umysłowe i moralne znamiona
człowieka. Określił wstępnie dwadzieścia siedem wyniosłości
na czaszce, które miały odpowiadać takim cechom, jak:
odwaga, towarzyskość, swarliwość, duma, pycha, uczucia
rodzicielskie, zdolności artystyczne, skłonności złodziejskie lub
metafizyczne i inne. [...]

Teoria Galla, nazwana frenologią, odniosła niebywały sukces.
Rozgłos zyskała już w 1807 roku, gdy cesarz austriacki
zakazał jej praktykowania jako niezgodnej z religią katolicką.
Szerzyła bowiem przekonanie, iż materialność życia
duchowego została udowodniona. Gall przeniósł się wówczas
do Paryża, skąd grono jego wyznawców szybko
rozprzestrzeniło się po Europie. W 1832 roku w Wielkiej
Brytanii działało już dwadzieścia dziewięć towarzystw
frenologicznych, wydających regularnie kilkanaście czasopism.
Przede wszystkim jednak frenologia kwitła na gruncie
towarzyskim, gdyż wzajemne wykrywanie wyniosłości na
czaszce sprzyjało flirtom. [...]

Złośliwi mówią, iż dziś znowu dajemy unosić się
neofrenologicznej fali. Za pomocą spektrometrii pozytronowej
mami nas ona obrazami myślącego mózgu – w fałszywych
kolorach – podsuwając nam przekonanie, iż jesteśmy w stanie
zrozumieć techniki obliczeniowe użyte przy tworzeniu tych
obrazów. 

Andrzej Szczeklik , Kore, Znak, Kraków 2007, str. 26-27 .
Nawiasem, sympatyczna szata graf iczna książki używa
dyskretnie a mile kolorów. No dobrze, barw.

 

czwartek, 24 stycznia 2008, andsol-br

Komentarze

Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2008/01/25 01:38:31
Szczeklikowi chodzi pewnie o fMRI, funkcjonalny rezonans
magnetyczny, bo tak się bada ostatnio aktywność mózgu. Ale jego
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ostatnie zdanie tu cytowane to jednak czysty złośliwy bełkot (i nie
mówię tego bardzo złośliwie).

Nie znam się na fMRI, ale wiem chociaż po co używa się
fałszywych kolorów. Bo odróżniamy zaledwie kilkadziesiąt odcieni
szarości, za to kolorów całe mnóstwo. A techniki (nie tylko
obliczeniowe) użyte do tworzenia tych obrazów też są znane,
przynajmniej ich twórcom. 

A porównanie fMRI do frenologii jest nawet w wikipedii: 
en.wikipedia.org/wiki/Functional_magnetic_resonance_imaging#Criticisms_leveled_at_fMRI
-
andsol-br
2008/01/25 02:16:38
@Kwik: czyli nie chciał przyjąć do wiadomości, że „The analogy to
phrenology is somewhat misleading”, bo mu podobało się
zrobienie pętli w czasie – i ja się też przewiozłem na jego
sankach... No to jestem bardzo skruszony.
A tak mile to dogryzało nowym technikom...
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2008/01/25 10:12:31
Pewnie większość błyskotliwych analogii wiedzie na manowce,
błyszczy się zawsze kosztem prawdy. Szczeklik zresztą miał na
myśli pozytronową tomografię emisyjną (PET), nie wiem czy
jeszcze ktoś bada tym funkcje mózgu. Całkiem możliwe, że dziś
Szczeklik ma już inne zdanie na temat sensu mapowania
aktywności różnych rejonów mózgu.
-
andsol-br
2008/01/25 13:30:04
@Kwik: Twoja pierwsza uwaga od razu mi wywołuje nazwisko:
Derrida :) Co do możliwej ewolucji przekonań autora, to przecież
tak niedawno napisał tę książkę...
-
Gość: kwik, 212.87.0.*
2008/01/25 16:23:30
Sam jestem ciekaw, kiedy napisał. Książki się pisze długo. A
wydaje (w niektórych krajach) jeszcze dłużej. Dla niektórych
tematów to bywa zabójcze.
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Frukta
Tydzień pogodnie powinien być zaczęty. Tak więc cytat
dzisiejszy ni podtekstów, ni nadtekstów nie zawiera, a jedyną
przyczyną, by pojawił się tutaj jest  ta, że on jest . Niech będzie on
dla ciebie tak ujmujący jak dla mnie. Zwykła, poniedziałkowa
radość słowa, przyniesionego technologią i czyimś wysiłkiem, by
go od zapomnienia ocalić. 

Karol Czapski, wojewodzic, [...], wziętością, kulturą i
stosunkami, mogący łatwo dostąpić wysokiego stanowiska
of icjalnego, które by całą plejadą gwiazd piersi jego oświeciło,
nie szukał go, unikał, odrzuciłby nawet, gdyby mu takowe
of iarowano, bo niósł w sobie żywe poczucie narodowości
swojej, święte palladium obywatelskiej cnoty, i polskiej
szlacheckiej godności, którym do lat  późnych niezmiennie
wiernym pozostał. On był krewnym moim przez Platerów.
Kiedym go poznał w Łohojsku, mógł mieć około 75 lat . Był
szczery, rozmowny, dowcipny, wyśmienity! Łagodność jego
pełna słodyczy, i powaga niewymuszona, bo z duszy płynąca,
były głównymi cechy jego wyłącznej, wysokiej natury. Słynął
po całej Litwie jako dystrakt  nie mający równego. Ileż to razy,
rozprawiając o czymś przy śniadaniu, smarował masłem
swoją szkocką tabakierkę w przekonaniu, że kawał chleba w
ręku trzymał! Ile razy siedząc obok damy u stołu, pociągał jej
szal lub suknię do swego nosa, myśląc że chustkę z kieszeni
wydobywał. Kiedy go traktowano konf iturami, nie obeszło się
nigdy bez długiej perory, w której dowodził, argumentując
niezupełnie t rafnie, że konf itura nie jest  właściwie f ruktem,
ale tylko mumią owocu, ergo musi być rzeczą szkodliwą,
tamującą proces dygestyjny, zabijającą organizm. 

– Więc hrabia nie zwykłeś jadać konf itur? – zapytał ktoś z
przytomnych. (Działo się to u pp. Olędzkich w Wilnie). 

– Nigdy! mój panie – nigdy! odpowiedział, zajadając w co
najlepsze owe trupy i mumie owoców, z których ani jednego
na miseczkach nie zostawił.

poniedziałek, 20 czerwca 2011, andsol-br
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Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/06/20 18:13:41
Melduję, że cytat spełnił zadanie. :-)
-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
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2011/06/21 21:16:49
No to dodajmy coś na dobrą kontynuację tygodnia.

Deolinda - Entre Alvalade e as Portas de Benfica 
www.youtube.com/watch?v=ALeND9XX0vU&feature=artist
-
andsol-br
2011/06/22 01:39:50
Ufff... jakim dziwnym językiem posługują się w tej Portugalii...
-
prwimmer
2011/06/22 09:53:30
O ile wiem, coraz częściej portugalski-brazylijski jest preferowany
w stosunku do portugalskiego-portugalskiego. Trudno się dziwić,
skoro to proporcja 20:1.
-
andsol-br
2011/06/22 15:53:52
I w dodatku z braku witamin tam w Portugalii wyżerają połowę
samogłosek i potem bolą żuchwy, jak w jakimś szwedzkim.
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Gdzie on jest
Duke Huan zapytał [ministra] Kuan Changa: „co książę
powinien najwyżej cenić?” A gdy minister odparł „Boga”, Duke
Huan wzniósł oczy do nieba. „Bóg, o którym mówię”
kontynuował Kuan Chung „to nie bezmiar błękitu u góry.
Prawdziwy książę za swego Boga obiera lud.”

Uprasza się panów polityków o powstrzymanie się od śmiechu.
To rozmowa przedstawicieli strasznie starej cywilizacji i dziś
pozostawiliśmy daleko za sobą takie naiwne rozumienie pojęć.
To cytat  z książki Herberta Gilesa Religions of Ancient China  z
1906 roku (wydanej jako e-book przez Dodo Press w 2007 roku).

środa, 20 marca 2013, andsol-br
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« Niestety, klops
Żydów nie ma, ale my ich wymyślimy » 
Genialnie proste

Czytałem, że miał to powiedzieć Leonardo da Vinci: w bloku marmuru jest  każda rzeźba. Na
przykład, żeby wyrzeźbić konia t rzeba stamtąd wydłubać wszystko, co nie jest  koniem.

czwartek, 09 czerwca 2016, andsol-br

Komentarze

tentelemach
2016/06/09 01:47:08
Gdzie czytałeś?
Bo tutaj: 
quoteinvestigator.com/2014/06/22/chip-away/
(zapewne) nie?
-
andsol-br
2016/06/09 02:26:29
Jakbym się zastanowił to mógłbym sobie wyobrazić, że to ma tak długą brodę. Nie, tego portalu z
cytatami nie znałem. To z takiej dziwnej książki - gdy ją wyciągam, żona patrzy na mnie podejrzliwie
i pyta kiedy ją wreszcie wyrzucę na śmietnik; chyba zrozumiesz jej nastawienie gdy wrzucisz na
obrazki google'a jej tytuł: " A milésima segunda noite", autor to Fausto Wolff, nieżyjący już bardzo
dziwny człowiek. Książka tak dziwna jak on, nieporządna sterta mądrych przypowieści
przemieszanych z wulgarnymi dowcipami na poziomie okładki. Robił wiele rzeczy naraz; wychodzi z
biedy, 14-letni reporter policyjny, uchodźca polityczny za dyktatury, potem ceniony za talent i humor
literat... Niektórzy ludzie za szybko żyją, może dlatego wcześnie odchodzą.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2016/06/09 05:07:11
Staranne wydłubanie czegokolwiek z kamienia jest bardzo pracochłonne i wcale nie takie proste.
whyevolutionistrue.wordpress.com/2016/04/27/readers-wildlife-photographs-291/
-
andsol-br
2016/06/09 06:36:29
@kwik: dziś na rynku w mieście widziałem czereśnie (śliczne, przyznam) po sto reali za kilo. Czyli
pięć razy drożej niż dobre mięso wołowe. Czereśnia odpala chyba z 80 kg owoców na rok, a byk
na zaproponowanie kawałka siebie musi rosnąć cztery lata. Aha, czereśnie są bzdurnie tanie za to,
że przyleciały z Waszyngtonu.

No więc te kraby za kilkaset dolarów wydają mi się absurdalnie tanie. Samo napracowanie się nad
ich odrzeźbieniem mogło by tyle kosztować, ale nie widzę tu cienia szacunku dla tych 15 milionów
lat zwierzątka. To powinno być tak drogie, żeby tylko Gates mógł to sobie kupić i to nie więcej niż
jednego kraba. 

Nawiasem, czy codzienne pokazywanie stworzonka profesorowi Giertychowi (temu od dendrologii)
mogło by mu coś pomóc czy to zupełnie beznadziejny przypadek?
-
Gość: kwik, *.dynamic.gprs.plus.pl
2016/06/09 11:52:40
Z pewnością nie. Piętnaście milionów lat jak na skorupiaka to mało, kraby niewiele się zmieniły w
tym czasie. Choć akurat ten Pulalius vulgaris wymarł. Ale da się to doskonale wytłumaczyć
Potopem, krab był pewnie morski - a padało wodą niesłoną.
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Głowa rodziny
Przyniesione przez synów.  

Kiedy wołamy matkę 

– Mamo, gdzie są moje skarpetki? 

– Mamo, nie ma nic do jedzenia? 

– Mamo, czy mam gorączkę? 

Kiedy wołamy ojca 

– Tato, gdzie jest  mama?

sobota, 19 maja 2012, andsol-br
Komentarze
Gość: jamto-janusz, *.adsl.inetia.pl
2012/05/19 00:57:52
Andsolu! Mozna zmienić Świat !Jak prawie w nic nie
wierzę, ale w to wierzę.Jeden człowiek to moze zrobić ale
tylko gdy nie myli się w ułamkach. 
Z wyrazami szacunku J D
-
andsol-br
2012/05/19 01:05:43
Mówię ludziom że niewiele mogę zmienić w świecie na
lepsze, bo Jezus miał pomoc z zaświatów i mimo tego
średnio mu to poszło, ale na małą skalę jestem optymistą.
Mam dobre przykłady, mój nauczyciel szkolny, który
wpłynął istotnie na życie kilkuset osób i prawie wszyscy
mówią o nim do dziś z szacunkiem i uznaniem. Więc
wiem, że da się sporo zrobić, jak się wziąć za sensowny
projekt i pracować nad nim długo i wytrwale.
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Jak Gombrowiczowi nagroda się
podwoiła
Przyjemną stroną czytania o skandalach w innych krajach jest
ref leksja, że u nas nie ma takich rzeczy. Oczywiście milej by było
gdyby skandalik był nowy, ale stare też bywają niezłe. Ten jest
odnaleziony w Variach Witolda Gobrowicza, w artykule Pisarz i
pieniądze, sprzed 41 lat , ostatnim napisanym (a raczej:
podyktowanym) przez pisarza. 

Aha, skąd to przekonanie, że u nas takich zajść nie ma? No bo
przecież co roku jest  przyznawanie Nike, a o czymś podobnym
u nas nigdy nie piszą. 

[...] książki moje, po trudnej walce, jako że nie byłem popierany
przez nikogo i nikt  nie miał żadnego interesu w narzucaniu
mnie publiczności, i tak się przebiły. Wtedy dopiero
przedstawiono moją kandydaturę do Międzynarodowej
Nagrody Literatury. Było to w 1965 roku. Nagrodę – 10.000
dolarów – przyznawało jury międzynarodowe, złożone z
krytyków wybranych przez wydawców, którzy ją ufundowali.
Przewodniczącym jury była pani Mary McCarthy. 

Muszę wyznać że dyskusje silnie powierzchowne, w których
mieszały się dziesiątki nazwisk, były nader przygnębiające.
Być koniem wyścigowym albo dojną krową przedstawionymi
do orderu jest  t rochę upokarzające. Ale naprawdę
zirytowałem się dopiero, kiedy, ku mojemu wielkiemu
zdumieniu, przeczytałem w gazetach opinię pani Mary
McCarthy, która oświadczyła niewinnie, że z mojej książki
Pornografia nie mogła przeczytać niczego prócz początku,
ponieważ zbyt ją to nudziło. 

Nieprzeczytanie książki jest , rzecz jasna, jednym ze
sposobów osądzenia jej. Uważam jednak że w wypadku
przewodniczącego jury jest  to lekka przesada. Jak to? Wie że
moja książka jest  zła nie czytając jej? Wyznam że postawa
ta wydała mi się nieuczciwa. 

Straciłem nagrodę dzięki jednemu głosowi na rzecz Saul
Bellow'a. Gdyby więc pani McCarthy przeczytała moją
książkę, co było jej obowiązkiem, zarobiłbym być może 10.000
dolarów. 

Ale w dwa lata później, w roku 1967 moje oburzenie przeciw
pani McCarthy przekształciło się w uznanie i podziw. Nagroda
została podwojona i oto dzięki szczęśliwej opozycji pani
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McCarthy stałem się właścicielem 20.000 zamiast 10.000
dolarów. Obrady jury przysporzyły mi innego rodzaju sławy,
jako że jeden z uczestników jury powiedział mniej więcej tak:
„Dla mnie Gombrowicz jest  zagadką. Chciałbym go poznać.
Być może jest  on homoseksualistą, impotentem, onanistą,
albo urządza on orgie „à la polonaise” . Oczywiście
przemówienie to ogłoszone zostało w prasie i dotarło za
pośrednictwem radia wszędzie, tak że kiedy przechodziłem w
Vence przez plac, młoda nouvelle vague  siedząca w kawiarni
komentowała: „Oto homoseksualista impotent który urządza
orgie!” Przepraszam za tę historyjkę nieco rubaszną.
Opowiedziałem ją, żeby wykazać do jakiego stopnia ton
dzisiejszej krytyki staje się brutalny i nieodpowiedzialny. 

Nagrody zawsze połączone są z inną sprawą, straszliwie
nieprzyjemną: z reklamą. Nie łatwo to uprzytomnić komuś, kto
nigdy nie został poddany męczeństwu bycia sądzonym,
obniżanym, dyskwalif ikowanym, fałszowanym przez
dziennikarzy piszących w pośpiechu, znudzonych czytaniem
(którzy zresztą prawie nigdy nie czytają). Taka krytyka was
klasyf ikuje, przyczepia wam etykietkę, odbiera wam całą
świeżość, jedyną prawdziwą rację bytu. Krytyka jest  po to
żeby utopić delikatną osobowość artysty w zgiełku
wydawnictw, w fabrykowaniu, w produkcji.

poniedziałek, 07 czerwca 2010, andsol-br

Komentarze

Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/06/07 10:22:11
Co ciekawe, owa pani nie przeczytała także nagrodzonej książki
Bellowa (Herzoga). Wspomina angielski producent programów
telewizyjnych:

In the 1970s I produced a quiz called (by its deviser, Brigid Brophy)
Take It Or Leave It and renamed by one of its regular guests, John
Betjeman, as "Money For Jam". John Metcalfe read out a
paragraph, Robert Robinson chaired, and four panellists got down
to guessing the author. That was the trigger for a discussion of the
merits of the book and the author. It could be treacherous. A few
weeks after Saul Bellow had won the Prix Formentor, I chose a
suitable passage from his work - a gift, I thought, to Mary
McCarthy, who had been one of the judges, and to John Gross,
who had written brilliantly about Bellow. Alas, what the prix judges
had described as an unmistakable prose voice failed the
recognition test. Some rather embarrassing guesses were punted. 

www.guardian.co.uk/books/2007/jul/28/featuresreviews.guardianreview1
-
andsol-br
2010/06/07 12:58:52
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Piękne.

Oj, wiesz, o co mi chodzi :)
-
Gość: tadekkuranda, *.ssp.dialog.net.pl
2010/06/09 13:50:43
Upokarzające jest zarówno być jurorem jak i uczestnikiem
konkursu. Byłem i jednym, i drugim, więc wiem o czym mówię.
Jednak uczestnik konkursu więcej ma argumentów żeby stać się
malkontentem.
-
andsol-br
2010/06/09 17:19:16
No, juror ma wynagrodzenie z prawdopodobieństwem bliższym 1.
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Jak zostać cenionym przez historię
politykiem
Ścieżka była już nieco przetarta, ale zarosła w ciągu długiego
okresu chwastami i Kraj znowu przedziera się przez nie, krocząc
ku prawdziwemu kapitalizmowi. Można optymistycznie
stwierdzić, że już dotarliśmy tam, gdzie Europa była przed stu
laty. Dlatego szukający drogowskazu z napisem „ad astra”
młody polityk mógłby zainteresować się tym, co myślał Clement
Att lee; ten człowiek jest  nieodmiennie sytuowany w badaniach
opinii publicznej wśród najlepszych brytyjskich premierów XX
wieku. 

Otóż w swej książce z 1920 roku Działacz społeczny  At t lee
napisał: 

W cywilizowanej społeczności, choćby składała się z
liczących na siebie jednostek, zawsze znajdą się osoby nie
potrafiące w pewnych okresach swego życia zadbać o
siebie – i problem tego, co ma się z nimi stać może być
rozwiązany na trzy sposoby. Mogą być pozostawione sobie,
mogą otrzymać od zorganizowanej społeczności opiekę
jako swoje prawo, oraz mogą oczekiwać dobrej woli
jednostek tej społeczności. Pierwsze jest nie do przyjęcia, a
co do trzeciego: dobroczynność możliwa jest bez utraty
godności tylko między równymi. Zapewnione prawnie
świadczenia, takie jak renty w posuniętym wieku, nie
przynoszą tyle goryczy co dotacje przyznawane biednemu
przez bogatego, zależne od poglądów dawcy o charakterze
odbiorcy i mogące skończyć się wedle jego widzimisię. 

Argumentacja kładzie nacisk na kwest ię godności, a nie
kosztów. Czy nie daj Boże Panie/Panowie mają kłopoty ze
zrozumieniem tego tekstu?

PS. Z ostatniej chwili: właśnie czytam w nowym wpisie Jeża
Węgierskiego o niepokojących tendencjach idealizowania
dyktatury Kádára. Cytuje on pewne zjawiska, które mają z tym
związek, wśród nich to: „W całej EU tutaj jest  najniższa
gotowość pomagania słabszym (starszym, chorym, uchodźcom,
itd.)”

środa, 03 lutego 2010, andsol-br
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Kinga
Czym jest rak, zastanawiał się, jeśli nie boskim atakiem
terrorystycznym?  

Etgar Keret , w opowiadaniu „Jajko niespodzianka” z tomiku
„Nagle pukanie do drzwi”.

niedziela, 30 sierpnia 2015, andsol-br
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Klimaty
To niemożliwe, by w kulturalnym kraju, wśród wykształconych
ludzi można było wygłaszać przekonania o potrzebie pozbycia
się jakiegoś ludu. A pomysł, by sprawić jego zniknięcie, wdając
się w masowe mordy, przecież nie mógł być wyrażony w języku
rozwiniętej zachodniej cywilizacji. I jest  poza granicą wyobraźni,
by takie idee mógł mieć chrześcijanin, z def inicji oddany
Dobremu i Wszechkochającemu Bogowi. 

Ksiądz lorda Grey'a, Ojciec Bihler, był przekonany, że czarni
musieli być wytępieni. „Stwierdził, że jedyną szansą dla
przyszłości rasy było wytępienie całego ludu, tak mężczyzn jak
kobiet  w wieku powyżej czternastu lat”, pisał Grey do swojej
żony 23 stycznia 1897 roku. 
On sam nie chciał przystać na tak pesymistyczny wniosek. Ale
idea eksterminacji była swojska, wciąż przedstawiana w prasie
białych ludzi.

Sven Lindqvist , «Exterminate All the Brutes»  (jest  polski
przekład: Wytępić całe to bydło ), w części 54.

czwartek, 17 marca 2011, andsol-br

Komentarze

beatrix17
2011/03/17 08:07:58
Czy to jest  norma czy dewiacja? Pytanie zadane zostało w
dyskusji o książce Grossa "Złote żniwa"

Co jest  normą? Jeśli normą jest  zachowanie powszechne (staje
się nią) od którego momentu norma się zaczyna? Czy dewiacja
może stać się normą? Kto wówczas jest  dewiantem? Czy
konieczne jest  tego ustalenie? Co ono ma przynieść? Czy nie
bezpieczniej jest  uznać, że nie ma wśród ludzi wolnych od
zagrożenia dewiacją? Są zaś tacy, którzy tę skłonność potraf ią
pokonać, odrzucić? 
I po raz kolejny wraca do mnie zdanie wypowiedziane przez
Marka Edelmana - człowiek to coś wyjątkowo paskudnego -
wystarczy dać mu szansę. 

A książka jest  mocna, prawda?
-
Gość: nightwatch, *.atms.com.pl
2011/03/17 12:31:14
Ale czy jeśli już powiedziane zostanie że ludzie to właściwie
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gorzej niż bydło, to czy to w czymś pomoże czy raczej
poczujemy się usprawiedliwieni bo to siedzi w genach?
-
andsol-br
2011/03/17 14:54:50
beatrix: aż za mocna. Szkolne pojęcie o kulturze Szekspira i
Chestertona pokryło się szybko pleśnią informacji o
pierwszeństwie w zastosowaniu obozów koncentracyjnych, ale
myślałem, że był okres - jak w Indiach - gdy współpracowali ze
strukturami lokalnymi. Potem odrobiłem lekcje o wojnach
opiumowych. Ostatnio wstrząsem była historia o ludobójstwie na
Tasmanii. Ale idea, że te elity z Eton i innych public schools  tak
chętnie zastępowały polowanie na lisa polowaniem na
Murzyna... 

W innych kolorach staje mi WWI - czy to nie dla całego pokolenia
b y ła radosna wyprawa na polowanie ? Dopiero gdy śmierć
przychodziła do swoich, a nie wyłącznie do "tamtych", pojawiały
się ref leksje. 

Myślę też o wyściełaniu dróżki, która prowadziła do Oświęcimia.
Żydzi - jak się wydaje - w większości nie byli odmienni od swoich
współobywateli. Żydzi f rancuscy byli patriotami f rancuskimi,
niemieccy - niemieckimi, angielscy - brytyjskimi. I nie mieli
odmiennego niż współobywatele nastawienia do Murzynów. Ich
walki ideologiczne mogły rozważać przewagi socjalizmu czy
asymilacji, ale to w kontekście swoich, a nie ogólnoludzkich (a w
szczególności: murzyńskich) problemów.
-
mamula66
2011/03/17 18:04:40
beatrix17: "A książka jest  mocna, prawda?"

Tak na zupelnym marginesie... Ciekawe ze ksaizka Grossa
wzbudzila takie emocje, a inna ksiazka, o dokladnie tej samej
tematyce i przeslaniu przeszla zupelnie bez echa. Mowa o
ksiazce "JEST TAKI PIĘKNY SŁONECZNY DZIEŃ ... Losy Żydów
szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945", Barbara
Engelking 

Fragmnet streszczenia: 

"Jest  tu mowa o pomaganiu, ale przede wszystkim o odmowie
pomocy, wyrzucaniu, wykorzystywaniu, zdradzie i mordach,
których motywami były strach, chciwość, nienawiść i zwykła
ludzka podłość. Bohaterstwo Polaków gotowych ryzykować
własne życie, by pomagać Żydom, doczekało się już bogatej
literatury, na temat współuczestnictwa w niemieckim dziele
zniszczenia wiemy niewiele, myślimy o tym niechętnie i z
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przykrością o tym czytamy. Nie można jednak dłużej zamykać
oczu na te zjawiska i fakty historyczne. 

Latem 1943 w miesiącu czerwcu czy lipcu w dzień świąteczny
[...] prowadzili obywatela narodowości żydowskiej w kierunku
wału. [...] Prowadził tego obywatela, t rzymając kij w ręku i
widziałem, że obywatel ten miał pokrwawioną głowę. [...]
Człowiek ten [...] mówił, żeby mu darować życie, że jest  taki
piękny słoneczny dzień, żeby go puścili, że on chce żyć. Na te
prośby uderzył go dwa razy kijem i powiedział: idź, idź,
skurwysynie, nie gadaj. Zaprowadzili Żyda do sołtysa, stamtąd
zabrali go Niemcy i następnego dnia rozstrzelali.." 

www.holocaustresearch.pl/nowy/sklep/product.php?
id_product=136 

Niestety, jeszcze nei przeczytalem, bo ciagle plynie przez
Ocean.... 

-
mamula66
2011/03/17 18:08:39
andsol: " A pomysł, by sprawić jego zniknięcie, wdając się w
masowe mordy, przecież nie mógł być wyrażony w języku
rozwiniętej zachodniej cywilizacji. I jest  poza granicą wyobraźni,
by takie idee mógł mieć chrześcijanin, z def inicji oddany
Dobremu i Wszechkochającemu Bogowi. .."

To ja jednak zaproponuje rzecz niepopularna, mianowicie lekture
Pisma Swietego, a konkretnie Starego Testamentu. Okaze sie z
lektury ze koncepcja "nadludzi" i "podludzi" oraz eksterminacji
jest  tam usankcjonowana jak najbardziej. I wdrazana w czyn. 

Z czym jako katolik nei moge sobie poradzic inaczej niz ignorujac
Stary Testament, a przynajmniej obszerne jego fragmenty... 

-
babilas
2011/03/17 18:33:53
Deklaracje mamuli przypominają mi pewnego bohatera
literackiego (Kundery? Haszka?) który wierzył we wszystko, w
co wierzyć powinien, akceptował wszystkie dogmaty, łącznie ze
świętą Trójcą i niepokalanym poczęciem - ale akurat  w świętego
Izydora nijak nie potraf ił uwierzyć.
-
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Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/03/17 20:37:48
Co tam Stary Testament. Przenieśmy się lepiej w czasy, w
których proklamowano zwycięstwo rozumu, racjonalności,
wolności, równości tudzież braterstwa. Do czasów, z których
wiodą się nasze europejskie konstytucje, nasze instytucje,
nasze pojęcie praw człowieka i obywatela. Poczytajmy sobie
tytanów ludzkiej myśli. Na przykład skądinąd znanego f ilozofa
Kanta, który popełnił m. in. dzieło pt . Von den verschiedenen
Racen der Menschen czyli "O różnych rasach ludzi". W dziele tym
oświecony f ilozof oświeca innych, że wszelkie rasy niebiałe
powstały przez wynaturzenie podstawowej i jedynej słusznej
rasy białej i że w związku z tym tylko biała rasa wykazuje
doskonałość, żółci mieszkańcy Indii mają już zdecydowanie
mniej talentów, Negrzy stoją daleko pod nimi, a najgłębiej
znajduje się część ludów amerykańskich. "Mieszkańcy
najcieplejszych stref  klimatycznych charakteryzują się
powolnością, lenistwem,głupotą, bojaźliwością, przesądnością,
zazdrością i mają tendencję do ulegania narkotykom". Wobec
f izycznej i umysłowej wyższości białych ludów, jest  zrozumiałe i
oczywiste, że - znowu cytacik - "ludy te we wszystkich czasach
nauczały i zbrojnie podporządkowywały sobie innych".
A co pisze oświecony f ilozof Hegel np. "Wykładach z f ilozof ii
historii"? A to pisze: "Należy unikać wrażenia, że Afryka miałaby
jakiekolwiek oznaki wspólnoty z ludzką kulturą". Hegel jako
znawca Afryki dobrze wie, że panuje tam najgorsza tyrania,
jedzenie mięsa ludzkiego jest  na porządku dziennym i Negrzy
siebie nawzajem uważają za zupełnie bezwartościowych. I nic
dziwnego, bo "Neger reprezentuje, jak już mówiłem, człowieka
naturalnego (w sensie: pierwotnego) w całej jego dzikości i
nieokrzesaniu: musimy abstrahować od wszelkiej czci i
obyczajności, od tego, co nazywamy uczuciem, jeżeli chcemy go
właściwie przedstawić; nie ma nic przypominającego człowieka
w jego charakterze". 
A co sądzi pan f ilozof Hume w swoich "Dialogues concerning
natural Religion"? A to sądzi: "Skłaniam się ku podejrzeniu, że
Neger z natury jest  niższy od białego. Nie było chyba ani jednego
cywilizowanego społeczeństwa o tym kolorze skóry, ani
żadnego osobnika, który by się wyróżnił w uczynkach lub
myślach. (...) Na Jamajce mówiło się faktycznie o jednym Negrze,
który miałby posiadać pewne talenty i wiedzę. Jest  jednak
prawdopodobne, że był on podziwiany za mizerne osiągnięcia,
jak papuga, która potraf i wyraźnie powiedzieć kilka słów." Ale z
Hume'a i tak ludzkie panisko było, bo przynajmniej niewolnictwo
potępiał. Nie dlatego, żeby mu tych niewolników tak znowu żal
było, ale uważał, że nieograniczona władza degraduje moralnie
panów, więc zakaz niewolnictwa byłby w ich interesie. A wielu
innym myślicielom potraktowanie Negra ogniem i mieczem
wydawało się równie słuszne i konieczne, jak potraktowanie psa
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kopniakem. 
Jak się oświecony f ilozof Kant wyrażał o - skądinąd białych -
Żydach już nawet nie będę cytował, bo też czytać hadko. 
Czy ktoś się może dziwi, że taka - lansowana przez tęgie w
końcu głowy - formuła równości i braterstwa zaowocowała
różnymi rzeziami i czasami pogardy, a do dziś owocuje
"rozumnymi" komentarzami na temat Murzynów czy Żydów w
necie?
-
beatrix17
2011/03/17 23:29:33
Andsolu,

Można na to popatrzeć (a może i t rzeba) tu: "Africa Addio"
pozostawia w niepokoju na bardzo długo. 

@mamula 

książka Engelking (która również do mnie jest  w drodze) nie jest
tak medialna, jak esej Grossa. Wiem to od przyjaciółki, która po
lekturze zadała to samo pytanie, które i Ty stawiasz. Jest
wyśmienicie udokumentowana i nie sposób w zasadzie z nią
dyskutować. Wobec tego lepiej ją ominąć, jak sądzę, bo trzeba
by było uzać, że Gross nie jest  ostatnim szalbiercą.
-
andsol-br
2011/03/17 23:49:45
I do mnie też płynie Engelking + Grabowski. A z ostatnich
nabytków, które są także przybytkami (czyli już doszły), to ten
czarny olbrzym chyba zajmie mi parę lat ...
-
mamula66
2011/03/18 02:31:50
beatrix17: "Jest  wyśmienicie udokumentowana i nie sposób w
zasadzie z nią dyskutować. Wobec tego lepiej ją ominąć, jak
sądzę, bo trzeba by było uzać, że Gross nie jest  ostatnim
szalbiercą"

Czy to nie jest  przypadkiem zwiazane z paradygmatem: "Moze
to i prawda, ale ZYD nam tego wytykac nie bedzie"? 

Przynajmniej taki byl odzew niektorych moich Krewnych-i-
Znajomych na ksiazki Grossa
-
Gość: rysberlin, 194.64.224.*
2011/03/18 07:05:41
O! gospodarzu!!! 
wscibskim okiem zmierzylem polke, czy TY jeszcze masz czas
na brykanie po terenach zielonych, czy tylko szkielkiem i okiem?
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:) 

-
Gość: rysberlin, 194.64.224.*
2011/03/18 07:06:23
wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/326552,ks-
isakowicz-zaleski-o-cyrku-w-tvp-gross-go-zwyzywal.html
-
Gość: rysberlin, 194.64.224.*
2011/03/18 07:09:21
podsylam Wam linke (podeslane przez znajomka z Kraju) o
kondycji moralnej komentatorow 
poswiecic mozna kilka minut i zaraz potem umyc rece 

-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/03/18 11:57:12
Mamula, ja od początku twierdzę, że cała awantura o Grossa
na tym właśnie się zasadza - "nie będzie Żyd pluł nam w twarz,
bez względu na to, czy ma rację, czy nie ma".
Gross sam przyznaje, że w "Złotych żniwach" opierał się na
publikowanych już źródłach. Ale te źródła żadnej namiętności nie
wzbudziły. Na prof . Grabowskim też właściwie nikt , że tak
powiem, psów nie wiesza. Praktycznie cała nienawiść i piana na
ustach skupiła się właśnie na Grossie. Chyba nie t rzeba zbyt
długo szukać odpowiedzi dlaczego.
-
teresa.stachurska
2011/03/18 18:06:11
Byłam na spotkaniu z prof .prof . Barbarą Engelking i Janem
Grabowskim, gdzie prezentowano ww książki. Pani Engelking
jest  z zawodu psychologiem. Ciekawostka: zebrani, duża sala i
tylko parę krzeseł wolnych, nie mieli ochoty się rozejść.
Moderator prosił by mieć względ na gips B. Engelking, w którym
mimo mrozu na spotkanie przybyła, a do domu miała daleko.
-
babilas
2011/03/18 18:36:36
Bobik, mamula, you've got the point ! Ja o Jedwabnem
czytałem w 1995 albo 1996 (na pięć lat  przed ukazaniem się
Sąsiadów ) w jakimś uniwersyteckim periodyku historycznym,
gdzie nikt  nie kwest ionował faktu samego mordu, gdzie nikt  nie
miał wątpliwości co do sprawstwa, gdzie podane były różne inne
miejscowości, w których dochodziło do podobnych wydarzeń.
Dopóki sprawa znana była wąskiemu gronu historyków i tamże
omawiana - zero emocji i zainteresowania radiomaryjnych oraz
innych genetycznych patriotów. Wystarczyło, żeby temat ruszył
Gross... i pojawili się hurtowo specjaliści od odkłamywania Grossa.

Klimaty 82/252

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/326552,ks-isakowicz-zaleski-o-cyrku-w-tvp-gross-go-zwyzywal.html
http://blog-bobika.eu
http://www.stachurska.eu/
http://babilas.blogspot.com/


-
tentelemach
2011/03/18 20:19:42
@andsol: mem o brytyjskiej proweniencji obozów
koncentracyjnych jest  szeroko rozpowszechniony. Dziwnym
trafem brytyjczycy widzą to całkiem inaczej:
Internment#US_and_Spanish_Camps 

Na co Hiszpanie (z pomocą naszego rodaka) z lekkością
odrzucają piłeczkę w stronę konfederacji barskiej i rosyjykich
zwyrodnialców. 
Campo_de_concentracion 
O czym Rosjanie - co zdumiewa - zdają się wiedzieć, choć może
jeszcze nie zauważyli że piłkę t rzeba podać dalej. 

Im głębiej się grzebie, tym brudniejsze ręce. Podłość i
okrucieństwo są uniwersalne.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/03/19 03:58:14
To prawda, Telemachu, z tą uniwersalnością. To znaczy -
według mnie prawda. Tylko zastanawiam się, co jeszcze z tego
wynika.
Tak na mój pieski rozum - o każdej podłości wolno mi mówić,
jeżeli o niej wiem. A nawet każdą wolno mi oceniać, według
moich osobistych, pieskich kryteriów. W końcu nie jestem (uf f f )
sędzią, który te kryteria ma (no dobrze, powinien mieć) nader
ściśle określone i odgórnie, systemowo narzucone. 
Ale jest  pewien specjalny rodzaj podłości, wobec którego nie
jestem w stanie zachować wyłącznie t rzeźwej, obiektywnej,
beznamiętnej postawy. Wtedy, kiedy poprzez identyf ikację z
jakąś grupą odczuwam popełnioną przez nią podłość jako coś
osobistego, poruszającego mnie emocjonanie. My - Polacy
wobec Żydów. My - biali wobec ludów Afryki czy Ameryki. My,
wierzący w to, wobec was wierzących w owo. 
Nieważne, że nie biłem i nie zabijałem ja we własnej osobie. Ani
moi osobiści rodzice. Ani dziadkowie. Robiliśmy to jacyś tam my. I
albo mówię "należę do tej a tej społeczności, pod tytułem np.
Polacy, Europejczycy/ biali/ etc., w związku z czym przyjmuję
odpowiedzialność za czyny tej społeczności", albo się wypisuję i
oświadczam - "sorry, z Polakami/Europejczykami/ białymi nie
mam nic wspólnego". 
Pozostaje wtedy oczywiście pytanie, kto wobec tego jest
prawdziwym Polakiem/Europejczykiem/etc - ten, kto się wypisał,
czy ten, który przyjmuje odpowiedzialność. Ale coś mi się zdaje,
że odpowiedź na to pytanie i tak już jest  ustalona, przynajmniej
w pewnych kręgach. Znam w każdym razie takich, którzy mają
co do tego całkowitą pewność. 
-
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andsol-br
2011/03/19 14:52:35
Rysiu (2011/03/18 07:05:41): brykanie niekiedy, kosztem
czytelnictwa. Ale Tereny Zielone wchodzą do mózgu przez
osmozę, więc nie jest  najgorzej

Linka od telemacha skrócona zostanie, dla uczynienia jej
drożniejszą. Ciekawe, że tyle nacji brało udział w tym konkursie
niegodziwości. Przed wyciąganiem nadczasowych wniosków
powstrzymam się, lepiej przedtem pożyć parę tysiącleci, ale
widać, że z def inicją o t rzcinie myślącej nie jest  najlepiej. Coś za
łatwo przeradza się w bezwiedną strzałę.
-
mamula66
2011/03/22 18:19:11
ja znow spozniony....

Wlasnie obejrzalem w TV Polonia ostatni program Tomasza
Lisa. O ksiazce Grassa, polskim antysemityzmie itede.
Zgromadzil rozne towarzystwo, miedzy innymi Agnieszka
Holland oraz dwoch poslow PiS. 

Program jest  PORAZAJACY, w szczegolnowci wypowiedzi
panow z PiS. "Moze i Polacy wydawali Zydow, ale... Ale Polacy
byli bohaterscy i o tym sie zapomina. Poza tym, Francuzi tez
wydawali i nikt  sie ich nie czepia. Engelking?... Co ona tam wie?
Przeciez ma wyksztalcenie z psychologii. A Grabowski? ten tak
zwany Profesor nie ma nawet habilitacji" 

Program wydaje sie zadawac klam ze Grossa sie nie lubi dlatego
ze Zyd. Nie lubi sie jakiejkolwiek sugest ii od kogokolwiek ze
Polacy sa czyms innym niz Narodem Wybranym i bohaterami w
100 procentach. A nawet 120 procentach. A wedle panow z PiSu
- element kryminalny zawsze sie znajdzie. 

Przy okazji Lis pokazywal organizacje zwana USOPAL -
stowarzyszenie organizacji polonijnych Ameryki Lacinskiej.
Pokazywano nagrania z przemow. Cytowane pzrez andsola
rozne wypowiedzi z okresu miedzywojennego na temat Zydow
to drobny pryszcz. Wedle USOPAL, 70% Rzadu Polski to Zydzi,
a swiatowy Rzad Zydowski ma ograniczyc populacje Polski do
15 milionow "pacholkow pracujacych dla zydow". 

Przysluchiwalo sie temu 5 senatorow PiS, ktory po powrocie do
kraju wydali owej organizacji blest jascza opinie - NIKT i NIGDZIe
nie jest  rownei patriotyczny jak owa organizacja. I jakos ich sie
za to chwali. 

Ciekawe jak dlugo utrzymalby sie amerykanski senator bywajacy
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na parteitagach KKK?... 

Andsolu, poniewaz jestez blizej Ameryki Lacinskiej, czy wiesz
cos o owej organizacji?...
-
andsol-br
2011/03/23 04:55:46
mamula, bardzo słusznie napisałeś, że jestem bliżej  Ameryki
Łacińskiej, a nie w  Ameryce Łacińskiej, tubylcy nie uważają
Brazylii za jej część. Gdy Caetano Veloso śpiewał Eu sou
apenas um rapaz latino-americano ("jestem ledwie chłopakiem
latyno-amerykańskim"), było to mieszanką zaskoczenia, żartu i
postulatu.

O USOPALe i jego twórcy, Janu (Januszu) Kobylańskim niestety
co nieco wiem. Niejednoznacznością pisowni imienia w
dokumentach wybraniał się przez lata przed przyznaniem się,
że to on wydał Gestapo Żydów, od których wyciągnął najpierw
gotówkę na ocalenie ich. Przez lata był w obrzydliwie bliskich
stosunkach z jedną z największych kreatur z południowo-
amerykańskich dyktatur, paragwajskim Alf redo Stroessnerem -
zajmował się produkcją pieniędzy dla niego w formie pięknych
dużych paragwajskich znaczków. Gdy Stroessner odpadł od
władzy (1989 - azyl w Brazylii, która mu była winna współpracę
przy budowie tamy w Foz do Iguaçu, 25% brazylijskiej
elektryczności), szmalcownik przeniósł się do Urugwaju, innej
przykładowej demokracji. Co polskich posłów i senatorów tam
naprzyjmował, to wstyd mówić. 

To jemu zawdzięczam wykopanie z Kurytyby dobrego polskiego
konsula, bo mu nazwisko człowieka po żydowsku brzmiało, a
zbuczyca Fotyga ze swoim zbukiem szefem polecenie
Kobylańskiego wykonała (Pański cud, że konsul, która zajęła
miejsce poprzednika jest  sprawna i uprzejma jak poprzednik).
Wpływ tego typa na polski kler z tego kontynentu jest  łatwo
wyobrażalny. Przysyłali mi swoje utwory, aż nie zorientowali się
kiedyś, że nie jestem godny. 

Oddałem im kiedyś jeden wpis. 

Kiedyś w komentarzu blogowym określiłem go słowami
urugwajski kasjer polskiej czarnej sotni. W czasie wojny
Janusz, po wojnie odciął się trzema literami od swej
przeszłości  i t rzymam się tego opisu.
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Korzenie czy racjonalizacja
Jerzy Vetulani w wywiadzie sprzed roku, mówiąc o badaniach 

psychologów z Uniwersytetu Harvarda. W tych badaniach
internauci różnych ras czy religii bardzo podobnie
odpowiadają na pytania. Interesujące, że osoby pochodzące
z różnych kultur, nawet jeśli dokonywały takich samych
wyborów moralnych, to zupełnie inaczej uzasadniały swoje
decyzje. 

Jak to rozumieć? 

Że działamy moralnie automatycznie – tak naprawdę nie
wiemy, dlaczego. By zrozumieć własne zachowanie,
sięgamy po wyjaśnienia oferowane przez kulturę lub religię,
w której zostaliśmy wychowani. Nawet jeśli robimy coś,
czego sami w rzeczywistości racjonalnie nie pojmujemy,
próbujemy to uzasadniać w sposób, który nada naszym
działaniom jakąś logikę. Na tej zasadzie mogły powstać
wierzenia religijne – nie jako źródło moralności, ale jako jej
wyjaśnienie.

piątek, 20 maja 2011, andsol-br

Komentarze

Gość: Jurgi, *.icpnet.pl
2011/05/20 01:15:09
Osobiście od dawna uważam, że wszystkie istotne zasady
moralne można wyprowadzić czysto logicznym i racjonalnym
rozumowaniem. Ale może to też wtórna racjonalizacja? ;-) 
my.opera.com/Jurgi/blog/uprzejmosc-sie-oplaca
-
andsol-br
2011/05/20 02:41:08
Jurgi, trochę niepokoi mnie łatwe łączenie "z marszu"
przymiotników logiczny  oraz racjonalny  - zapewniam Cię, że
powiązanie logicznego oraz irracjonalnego wcale nie jest
trudne, racjonalność nie jest immanentą cechą procesu
logicznego rozumowania - i nie mniej niepokoi sugestia
wyrażona implicite (skoro już się tak tu rozpuściłem z
najbardziej skomplikowanymi jakie znam słowami), że
racjonalność wyrażałaby efekty pewnego rachunku zysk i strat.
Ale to naprawdę za długie na komentarz - nie po to unikam od
paru lat wymądrzania się o słowie "logika", żeby teraz, 9 godzin
przed gonieniem na uniwerek (a czyszczenie ząbków, natrysk i
spanie to gdzie?) dać się do tego sprowokować... No ale, Ty już
swoje odespałeś, to podsunę Ci łamigłówkę: jeśli w mieście są
tylko dwa samochody, mój i tego zbója, który zawsze pojawia
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się na skrzyżowaniu kiedy chcę tam przejechać, to byłoby
racjonalnym zrzucić z nasypu jego wóz razem z kierowcą? A ta
drobna nieuprzejmość znacznie by mi ułatwiła jazdę po mieście.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/20 06:39:20
Jeśli to ten test, to chciałem tylko zauważyć że jest wyłącznie po
ang. i w dodatku flaszowy, więc z testowaniem różnych kultur to
przesada: 
wjh1.wjh.harvard.edu/~moral/test.php

Człowiek pewnie moralniał od samego korzenia, część z tych
automatycznych działań moralnych dzielimy z innymi
zwierzętami (np. opieka nad potomstwem), innymi zwierzętami
stadnymi (solidarność stadna), innymi małpami czy ptakami
(małpowanie, przedrzeźnianie). Wypadałoby więc skupić się na
osobliwie ludzkich. Vetulani ewolucją człowieka zajmuje się
chyba równie hobbystycznie jak ja, chwilami sadzi wielkie susy: 

"Empatia dlatego wykształciła się w toku ewolucji, że się opłaca
społeczeństwa i społeczności empatyczne mają większe
szanse na rozwój. Może najlepiej widać to na przykładzie
sukcesów poszczególnych religii. Te, które wyraźnie nakazują
miłość bliźniego, pomoc chorym i słabym, współpracę we
wspólnocie odnoszą większe sukcesy." 

Jeśli empatia aż tak się opłaca, to czemu nie jest powszechna?
Bo zaczyna się opłacać dopiero w bardzo szczególnych
warunkach. Np. kosztowna opieka nad starymi daje korzyści
społeczne tylko wtedy, gdy starzy nie tylko wiedzą więcej, ale i
potrafią tę wiedzę przekazać. Czyli wymaga kultury (języka).
Skłonność do heroizmu podobnie, warto zaryzykować życie gdy
czyn będzie zrozumiany, doceniony i opiewany. (Ale pewnie
można sobie wyobrazić społeczeństwo typu mrowisko, bez
empatii i z zaprogramowanym poświęceniem.) 

Po sukcesach rzeczywiście widać, że miłość bliźniego i pomoc
słabym to podstawa. O czym najlepiej świadczą wielkie imperia
niezwykle empatycznych Mongołów czy Brytyjczyków. 

Natomiast Vetulani ma oczywiście racje, zwyczaje i wierzenia to
nakładki na automatyczną uniwersalną moralność, często
wtórnie silnie dostosowane do lokalnych warunków. Może nie
tyle "racjonalne", co obsługiwane przez ten sam system,
odpowiadający za świadome myślenie.
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2011/05/20 07:59:38
Jak daleko sięga taka automatyczna moralność? Nie tylko w
przestrzeni, ale zwłaszcza w czasie - nikt przecież nie zrobi
testu ludziom ze średniowiecza. A mógłby wyjść inaczej.
Przykład: Dziś stary Jagiełło biorący za żonę 12-letnią Jadwigę
byłby oceniony jako niemoralny, wtedy - nie. Świat jest obecnie
zglobalizowany. Moim zdaniem uniwersalność moralności jest
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przynajmniej w dużej części pozorna, bo tak naprawdę dotyczy
tego samego momentu dziejowego.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/20 08:35:35
@ anuszka - automatyczna moralność musi sięgać zarania
dziejów, inaczej nie byłaby automatyczna. Kulturowe tabu często
utrwala i wzmacnia to, co już siedzi w naturze ludzkiej. Np.
zakaz kazirodztwa wydaje się odwieczny i powszechny (choć
oczywiście zakres się zmienia i znajdą się wyjątki), podobnie z
kanibalizmem.

Sprawdź może najpierw jak bardzo stary był Jagiełło żeniący
się z Jadwigą. Kobietą zostawało się pewnie wtedy po
pierwszej miesiączce, natomiast seks z dziećmi zapewne
oceniany był jako niemoralny. Tu się chyba aż tak nie zmieniło,
trzeciorzędne cechy płciowe kobiet cenione były już w
prehistorii.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/20 08:52:12
Aha, jeszcze jedno. Dzisiejsza pozornie uniwersalna moralność
narzucona na niegdysiejszą różnorodność na pewno utrudnia
dostrzeżenie, że jeszcze bardziej pod spodem jest jakaś
naprawdę uniwersalna ogólnoludzka moralność. Natomiast
ważnym powodem, że teraz jakaś tam demokratyczna
moralność wygrywa globalnie może być właśnie to, że jest ona
najłatwiejsza, że najlepiej leży większości osób. Ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet, które jeszcze niedawno nie miały wiele
do powiedzenia. Wygrywa, bo jest naturalna, bo mamy do niej
skłonności.
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2011/05/20 08:54:05
Kobietą zostawało się pewnie wtedy po pierwszej miesiączce,
natomiast seks z dziećmi zapewne oceniany był jako
niemoralny.

No właśnie o tym mówię. Wtedy 12-latka była uważana za
kobietę i problem z głowy. Dziś 12-latka nie jest uważana za
kobietę i seks z nią jest naganny. Określenie, na podstawie
jakich cech osobę nazywamy kobietą a nie dzieckiem to też
wybór z dziedziny moralności. Gdyby jakiś facet powiedział
dziś: "no jak to, ta 12-latka jest dobrze rozwinięta cieleśnie i ja
uważam ją za kobietę", to zostałby społecznie potępiony za
swój wybór kryteriów. 

Zresztą takich rzeczy zmieniających się z czasami jest
mnóstwo: Bicie dzieci. Dręczenie zwierząt. Pojedynki.
Homoseksualizm.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/20 09:10:14
Ale dręczenie zwierząt i pojedynki to jednak zdecydowanie
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męskie rozrywki. Moralność wzięła wreszcie pod uwagę
kobiety, homoseksualistów, dzieci. Wcześniej nikt się ich o
zdanie nie pytał. 

Niewolnictwo też się skończyło. Wcale nie z powodu zmiany
poglądu na niewolnictwo, tylko z powodu uznania niewolników
za ludzi.
-
prwimmer
2011/05/20 09:14:47
"Odkryłem" właśnie w Wikipedii, że prof. Vetulani, poza
zacnością samego rodu Vetulanich, jest wnukiem generała
Latinika.
pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Vetulani 
-
Gość: Throgh, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/05/20 10:23:36
obawiam się , że badania to jedno, a życie to drugie. To, że
wiemy jak należy postępować nie znaczy jeszcze, że tak
postępujemy.
-
pak4
2011/05/20 11:02:54
Pytanie: o co pytali.
Bo mam wrażenie, że prawie każdy system etyczny jest próbą
racjonalizacji odczuć etycznych (kierowanych głównie empatią).
I że są w związku z tym zgodne na jakieś 95%. Ale zostaje
część, głównie nie dość często spotykana w życiu, gdzie
systemy się różnią, a intuicja zawodzi. Weźmy: aborcję, karę
śmierci, pozwolenie na odmienność, itp. -- właściwie wszystkie
dzisiaj dyskusyjne obszary etyki. 
Czy więc pytano owych internautów o stosunek do kary
śmierci? Legalizacji narkotyków? Eutanazji i aborcji? Stosunek
do zwierząt?
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/20 12:09:28
Mnie tu bardzo do PAK-a blisko, chociaż może wybrałbym
opcję nie aż tak wysokoprocentową. ;) Tzn. też sądzę, że są
pewne uniwersalne zasady moralne zakotwiczone w ludzkiej (i
nie tylko ludzkiej) naturze, bo okazały się korzystne dla
przetrwania gatunku ("moralne zwierzę") i one nie wzbudzają
szczególnych wątpliwości ani dyskusji, ale jest też taka część
etyki, wynikająca z nadbudowy cywilizacyjnej, gdzie znalezienie
uniwersalnego, wspólnego mianownika napotyka na duże
trudności. Ta część jest zresztą najbardziej ludzka. Zapewniam
Was, że wśród psów dyskusje na temat aborcji,
homoseksualizmu czy kary śmierci wzbudzają dość
umiarkowane zainteresowanie. ;)
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/20 12:49:57
Btw., argument o nieempatycznych, ale rozwijających się
imperiach, nie bardzo mnie przekonuje. To, co jest dobre dla
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potęgi państwa niekoniecznie musi być dobre dla społeczności
czy gatunku, zwłaszcza na dłuższą metę. A z perspektywy
ewolucji państwa takich Azteków czy Mongołów to były drobne
pryszcze, które poswędziały, poswędziały i przeszły.
Również w kwestii kultury (ludzkiej, jak rozumiem), koniecznej
np. do opieki nad staruszkami, nie jestem skłonny się zgodzić.
Zaprzeczają temu choćby słonie, ale i wiele innych gatunków, że
po kumotersku wymienię np. wilki. A skłonność do zachowań
heroicznych, np. w obronie potomstwa lub siedziby? Ileż razy
obserwowałem to u ptaków czy myszy. Choć w efekcie nie
zawsze się to tym bohaterom opłaciło. Inaczej mówiąc - nie jest
tak, że osobniki bądź gatunki nieempatyczne w ogóle nie
odnoszą sukcesu reprodukcyjnego. Owszem, odnoszą i w
pewnych warunkach, w pewnych przedziałach czasowych, on
może być nawet zawrotny. Ale w przedziałach dłuższych gatunki
uspołecznione, współpracujące, zdolne do empatii, wydają się
jednak mieć mocniejsze i stabilniejsze podstawy przetrwania.
Co świadczyłoby o tym, że empatia nie jest jedynie
pięknoduchowskim wymysłem, którym można się nie
przejmować, ale że ma wręcz biologiczną rację bytu i
posługiwanie się nią jest - tu zgoda z Jurgim - jak najbardziej
racjonalne.
-
Gość: Throgh, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/05/20 12:59:59
wątpię aby zasady moralne i empatia były niezbędne do
przetrwania gatunku ludzkiego - ewolucja owszem jakoś je
wykształciła, ale tak naprawdę po co? Żeby ci, którzy ich NIE
przestrzegają mogli wykorzystywać tych, którzy to robią? To
może zbyt łątwo nasuwający się przykład, ale choćby działania
KK i zasady moralności i etyki są w nielekkiej rozbieżności.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/20 13:48:13
Empatia czy współpraca nie są niezbędne, tylko korzystne dla
osiągnięcia sukcesu przez gatunek (niekoniecznie ludzki).
Dlaczego tak jest, wyjaśnia np. zasada altruizmu
odwzajemnionego, albo tzw. dylemat więźnia.
pl.wikipedia.org/wiki/Dylemat_więźnia
-
kwik-maz
2011/05/20 14:38:49
@ Bobik - próbowałem coś wyguglać o opiece wilków nad
swoimi staruszkami, ale znalazłem jedynie dwa doniesienia o
tym, że stare wilki samodzielnie polują aż do śmierci:
www.npwrc.usgs.gov/resource/mammals/enduex/mainart.htm 
www.jwildlifedis.org/cgi/reprint/16/3/413
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/20 15:07:43
Kwiku, stosunki w wilczych stadach są dość skomplikowane i
przyznaję, że nie wszyscy są w nich objęci ubezpieczeniem
emerytalnym. Np. wilk alfa, który stracił posadę (a wyszedł cało
z walki o nią), musi się wynieść z puebla i polować samotnie.
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Ale różnym średniakom, którzy nie pretendują do rozmnażania
się i chętnie spełniają rolę wujków, stado pozwala czerpać
korzyści ze wspólnych polowań, nawet jak są już dosyć
niedołężni i mało wydajni. Chociaż fakt, że w kolejności jedzenia
nie są na medalowych miejscach.
Prawdziwe państwo socjalne to rzeczywiście jest u słoni. ;)
-
kwik-maz
2011/05/20 15:23:43
Bobiku, słonie mnie przerażają i takiemu gotów byłbym
uwierzyć we wszystko, ale spieramy się o opiekę nad starcami
u wilków. Czyli nie chodzi o to, że jak już się wszystkie silne
najedzą, to stary niedołęga też w końcu zeżre jakieś resztki,
tylko o zadbanie, żeby on zawsze też się trochę najadł, nawet
kosztem silniejszych. A więc o coś, co biologicznie nie ma
sensu.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/20 16:03:12
No toż przyznałem, że u wilków aż tak dobrze jak u słoni to nie
ma, ale jednak upieram się, iż pewna forma zabezpieczenia
emerytom bytu istnieje. Takiemu niedołędze, który sam już
niczego upolować nie byłby w stanie, z głodu zginąć się nie
pozwala. A można by ich przecież na drzewo i potrząsnąć, albo
chociaż wygryźć ze stada na odpowiednią odległość.
Do dożerania resztek nie należy zresztą przykładać ludzkich
miar, bo wilki to inna kultura. U nich kolejność przekąszania jest
ściśle związana z pozycją w hierarchii, której wszyscy bardzo
przestrzegają, więc samemu emerytowi nie przeszłoby przez
gardło żarcie pobrane poza kolejką. 
Ja jako wilczy kuzyn mogę pieśni śpiewać o tym, jakie
kontredanse uprawiam z naszą Pręgowaną niemal przed
każdym posiłkiem. Ponieważ ona psim językiem gestów włada
słabo, nigdy nie jestem całkiem pewien, czy jej pozycja w
stadzie jest wyższa czy niższa od mojej i kto powinien pierwszy
dobrać się do michy (ewentualnie kto do czyjej). A bez ustalenia
tego nie mogę, no, po prostu nie mogę zacząć szamać.
-
andsol-br
2011/05/20 19:37:35
O, jak miło, że zajrzeliście. Miły piątkowy prezent. No więc
skoro wróciłem, podkomentuję najpierw kwika, że Np.
kosztowna opieka nad starymi daje korzyści społeczne tylko
wtedy, gdy starzy nie tylko wiedzą więcej, ale i potrafią tę
wiedzę przekazać. Czyli wymaga kultury (języka). Albo gdy są
ze "słodką krwią". Nie pamiętam które to indiańskie plemię
wystawia na noc swoich starców (nie wiem jak wygląda rotacja
na tym stanowisku) jako przynętę na komary, na wszelki
wypadek przycumowuje ich do miejsca odsiadki. Dzięki temu w
sypialnej chacie plemię nie jest tak kłopotane przez panie
komarzyce. Nie wiem czy jest językowa komunikacja starców z
komarami.

Co do testu, to matematyk by go nie wymyślił, trzeba mieć w
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sobie coś z sadysty. Albo naoglądać się zbyt wielu filmów o
złoczyńcach. Odszedłbym z rozważaniami w stronę sugestii
paka albo i jeszcze dalej od sytuacji ekstremalnych, które
niekoniecznie mówią coś o moralności, może raczej o
zachowaniach w 5 minut po dostaniu po głowie młotkiem. Wolę
coś w stylu: czy pożyczysz mu stówę, jeśli wiesz, że opóźni
oddanie i nie za bardzo go lubisz? Przyznasz się w pracy, że z
X. jesteście dalekimi kuzynami, chociaż wiesz, że to sukinsyn? 

Inaczej mówiąc: nie jestem tak całkiem pewien, że można wiele
powiedzieć o "moralności" tylko na podstawie pytań
eschatologicznych, pomijając codzienne nieuchronne wybory, w
których coś w rodzaju moralności stosujemy przecież... 

Co do zasad działania KK  czyli o uwadze Throgh, może to nie
specyfika KK lecz każdej władzy, która wywodzi z Czegoś
Większego a Najlepiej Niedyskutowalnego swój mandat, i
zawsze wychodzi na to, na co wyjść musi. A im silniej wywodzi,
tym szybciej wychodzi. 

A słonie to na pewno są pochodzenia pozaziemskiego, bo
przecież coś takiego nie może istnieć.
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/05/20 19:54:45
przeczytalem wywiad, Twoj wpis gospodarzu i tak sobie mysle
ze teraz wiem dlaczego mamy dualizm(religia): mozg gadzi -
mozg podkorowy 

coz tez wyprawiaja z nami neurobiolodzy, a gdzie miejsce na
pierwiastek mistyczny (moze to 
tez czesc planu Stworcy) 

p.s. slonie to alieny, maja traby a nie graja 

p.s.2 dla niemieckojezycznych ciekawy dokument (szesc
odcinkow) 
Determinismus, Freier Wille, Willensfreiheit, illusion der Freiheit

www.youtube.com/watch?v=lvWFuDZANfY&feature=related
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/20 20:21:20
Ale starcy muszą być raczej zadbani (mają krew). No i ktoś im
musi objaśnić, dlaczego nie powinni krzyczeć, więc język jest
niezbędny. No chyba że są nie tylko przycumowani, ale i
zakneblowani.
-
jesienfetyszysty
2011/05/20 21:42:59
Ojej, ale mnie rozczarował ten test, do którego linkę zamieścił
kwik. Toż to zwykły trolley problem  w dwu różnych odsłonach
plus próba zastraszenia tym, że inni przed tobą udzielili takiej a
nie innej odpowiedzi.
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-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/20 22:16:57
@ jesienfetyszysty - bo to jest durny test, a powinni się trochę
wysilić i wymyślić jakieś bardziej życiowe dylematy. Np. z
wystawianiem dziadka na komary.
-
rpyzel
2011/05/21 00:12:31
Co do testowania moralności w różnych kulturach to polecam 
en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem
-
andsol-br
2011/05/21 02:57:22
Więc te głosy są ciekawe i człowiek uczy się, ale nikogo nie
zainteresował argument Vetulaniego, który przywołałem w
cytacie: pewna jednorodność odpowiedzi (która chyba jednak
istnieje, nawet po przyjęciu istotnych zastrzeżeń wysuniętych
przez kwika w jego pierwszym komentarzu) może sugerować,
ż e różne religijnie osadzone wyjaśnienia są nakładką, a nie
źródłem.

Nie będę nastawał ani próbował rozwijać tego poglądu (nie
wiem nawet jakimi - filozoficznymi, historycznymi czy
neurofizjologicznymi - narzędziami mogło by to być
uzasadniane). Chciałem tylko pokazać element rozumowania,
który może być jednym z kamieni do oparcia nogi we własnych
spacerach po hipotezach, ale raczej nie służy do miotania ręką
czy kolubryną w ideologicznego przeciwnika. 

Dla dyskutantów ciasteczka leżą na stole, niezależnie od ich
(osób, nie ciasteczek) poglądów metafizycznych.
-
Gość: Jurgi, *.icpnet.pl
2011/05/21 07:46:44
Andsolu, piszesz "niepokoi mnie łatwe łączenie "z marszu"
przymiotników logiczny oraz racjonalny (...) racjonalność nie jest
immanentą cechą procesu logicznego rozumowania". 

Dlatego właśnie podkreśliłem oba te czynniki. 

Poza tym nie zgadzam się ze zdaniem o racjonalności
zepchnięcia owegoż samochodu. Bo jeśli dziś Ty jego, to jutro
być może kto inny Ciebie. 
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/21 11:22:18
No właśnie, Jurgi dał bardzo życiowy przykład zastosowania
zasady altruizmu wzajemnego. :-)
Mnie się podkreślenie ewolucyjnej racjonalności altruizmu
wydaje o tyle istotne, że dzięki temu w dyskusji o źródłach
moralności możemy metafizykę w ogóle pominąć. Życie
moralne jest dobre nie dlatego, że jakiś Pan B. nas pochwali i
da nam nagrodę w niebie, tylko dlatego, że na dłuższą metę jest
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dla wszystkich korzystne. To jako podstawa w zasadzie
wystarcza, na dodatek pozwala pogodzić nie tylko różne religie,
ale i postawy całkiem niereligijne. 
Jeżeli komuś koniecznie potrzebny metafizyczny kwiatek do
ozdoby, to mnie to właściwie nie przeszkadza, o ile ozdabiający
nie chcą na siłę wpiąć tego samego kwiatka w moje bujne loki.
Niestety, bardzo często chcą. 
-
Gość: Nowa, *.red-83-37-95.dynamicip.rima-tde.net
2011/05/25 22:13:41
Czy nie jest obojętnym źródło etyki? Jakie znaczenie ma, że jest
nim religia, czy spuścizna kulturalna, czy rezultaty przemyśleń
filozofów i matematyków. Moralność źródłem religii? 

Ważne, by ta moralność zawsze istniała... 

-
andsol-br
2011/05/25 22:32:11
Hm... Praktyka wykazuje, że ważne jest kto rości sobie prawa
do własności terenu, na którym tryska Źródło. Dziś
regulamentacja wody przez Strażników Źródła nie jest tak
intensywna jak ongiś, ale ciągle mąci
-
Gość: Nowa, *.red-83-37-95.dynamicip.rima-tde.net
2011/05/26 21:15:40
Mąci? Mąci, bo wierzący uznają władzę zwierzchnią ponad
władzę państwa i zachodzi obawa, że mogą stwierdzić, iż wolą
podporządkować się tej władzy, a nie POPIS-owi?
-
andsol-br
2011/05/26 22:39:38
Z pewnością to nie jest zjawisko ograniczone do Polski z jej
obecną konfiguracją polityczną. Spora miara długiego
zespolenia władz "duchowych" z władzą prawną i
administracyjną, wywodzona z aksjomatu, że namiestnicy boscy
wyrażają boską wolę, więc są ponad wszystkim z
rzeczywistego świata, zostawiła w chrześcijaństwie bardzo
niedobre nawyki, które wykorzeniono w niewielu
społeczeństwach. Dziś oznajmienie wprost przez jakiegoś
kardynała czy biskupa "Bóg tak nakazał" napotkałoby nadmiar
oporów, więc roszczenia do władzy wywodzą z tezy, że wszelka
moralność z religii się wywodzi. Czyli dziś religia chrześcijańska
nie jest używana przez kler do narkotyzowania, a do
szantażowania społeczeństwa.
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Korzenie psychiatryka
W początkach maja 1843 roku w Caen mistyk i – jak się
później okazało – fabrykant fałszywych krwawiących host ii –
twórca sekty pod nazwą Œuvre de la Misércorde , Pierre
Michel Vintras, miał wizję. 

Podejrzewam, że wizję sprowokował wcześniejszy list
Towiańskiego do Vintrasa, gdyż francuski odnowiciel
chrześcijaństwa zobaczył wszystko z nadzwyczajną
dokładnością. W wizji występowali: Towiański, Mickiewicz
oraz duch cara Aleksandra. Duch cierpiał okropne męki za
swoje grzechy wobec Polski i wszelkie krzywdy wyrządzone
Polakom oraz wieszczył, że jeśli Towiański mu przebaczy, to
nie tylko położy kres jego cierpieniom, ale umożliwi parcie
ducha cara Aleksandra na ducha cara Mikołaja, żeby car
Mikołaj nie uciskał więcej Polaków, zwrócił im wolność oraz
odbudował ojczyznę w granicach sprzed rozbiorów. 

Duch cara Aleksandra wstąpił na drogę pokuty, bo zrozumiał
prawdę objawienia Towiańskiego, wstąpił na jedyną słuszną
drogę i odkupuje swoje winy i zaciągnięte przed Bogiem
rachunki wierną służbą w Sprawie Bożej pod sztandarem
Chrystusowym. 

List  sprawił ogromne wrażenie pośród towiańczyków. [...] 

Z powodu objawienia Vintrasa odsłaniającego dziejowe
posłannictwo ducha cara Aleksandra w walce Polaków o
niepodległość, Adam Mickiewicz wezwał wszystkich do
uczestnictwa we mszy świętej w kościele Saint-Germain-
des-Près za duszę rosyjskiego władcy przed ołtarzem św.
Kazimierza. 

Krzysztof Rutkowski, Najniższy sługa rosyjskich carów. Andrzej
Towiański i Rosja, ze str. 200-201, Zeszyty Historyczne nr 79,
Instytut Literacki, Paryż 1987. 

Nie mogę wykluczyć związku tego cytatu z niedawnym wpisem
Michała Babilasa oraz ze świetnie rozwijającą się peregrynacją
kościelną prezydenta Bronisława Komorowskiego.

czwartek, 23 września 2010, andsol-br

Komentarze

mamula66
2010/09/24 02:37:03
"rozwijającą się peregrynacją kościelną prezydenta Bronisława
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Komorowskiego. "

Specifically?....
-
andsol-br
2010/09/24 02:55:41
Very specifically. Polska specyfika. Co czytam o podróży
Komorowskiego, w Kraju czy poza nim, to jest w doniesieniach
prasowych dodatek: "i z panem... udał się na mszę w kościele ..." I
wyraźnie nie są to prywatne wizyty w kościołach pana B.
Komorowskiego, ale nagłośnione i dokumentowane odwiedziny
głowy państwa, prezydenta B. Komorowskiego. Nie wiem, może to
ma jakieś banalne wyjaśnienie, np. prewencyjne działania przed
możliwymi atakami p. Rydzyka...
-
mamula66
2010/09/24 03:49:53
"Nie wiem, może to ma jakieś banalne wyjaśnienie,"

Mysle ze banalne wyjasnienie jest takie ze prywatnie Prezydent
moze sie udac co najwyzej do kibelka. 

No, a w koncu podobno Polacy w 98% katolicy, wiec ich takie
zdarzenie moze interesowac.
-
andsol-br
2010/09/24 04:16:17
w koncu podobno Polacy w 98% katolicy ... mamula, miejże nade
mną litość, nie serwuj mi tych knotów. Przecież żaden z nas nie
jest z Frondy. Nie mówiąc o tym, że nikt go nie wybierał na
turystykę sakralną, jeśli chce ją uprawiać, to proszę bardzo, w
prywatnym czasie.

Ostro sprzeciwię się sformułowaniu: prywatnie Prezydent moze
sie udac co najwyzej do kibelka. Owszem, zamiana całej prasy w
Big Brother Kaczyński (Doda, whoever) może sprawić wrażnie, że
to jest normalne, ale tu, na tym blogu, nie musimy czarnego
nazywać białym. Prezydent to bardzo ważny urzędnik administracji
państwowej i zasługuje przez to na szacunek i uwagę, gdy spełnia
swoje funkcje urzędowe. Jeśli w prywatnym życiu nie zachowuje się
skandalicznie, uniemożliwiając poprawne działania zawodowe,
nikogo nie powinno zajmować co, jak, gdzie, kiedy i z kim robi. A
zgoda na takie wtrącanie się jest zgodą na zamienianie
demokracji w cyrk pcheł.
-
mamula66
2010/09/24 04:33:14
"Nie mówiąc o tym, że nikt go nie wybierał na turystykę sakralną,
jeśli chce ją uprawiać, to proszę bardzo, w prywatnym czasie."

Wydaje mi sie ze to proaktywny odpor przeciwko ewentualnej
krytyki ze strony Kaczynskiego. W koncu to Kaczynski nazwal go
"zapaterysta" czy jakos tam. To w koncu Komorowski ma miano
"usuwacza Krzyza z przestzreni publicznej". To w koncu
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Kaczynskiego popiera Kosciol a nie Komorowskiego. 

Mnei to sie wydaje demonstracja zeby pokazac ze Komorowski to
nie bolszewik jak twierdzi Kaczynski, PiS i zwolennicy. 

No i media dolewaja oliwy, ale nie jest dla mnie jasne czym sie
kieruja wypunktowujac ten wlasnie aspekt kazdej wizyty
-
andsol-br
2010/09/24 05:07:19
To w koncu Kaczynskiego popiera Kosciol . Jeden z polskich KK
:) I wydaje się, że ostatnio to nie ten najważniejszy.
-
mamula66
2010/09/24 05:33:06
"Jeden z polskich KK :) I wydaje się, że ostatnio to nie ten
najważniejszy."

To sie zmienia, w zaleznosci od koniunktury :)
-
mamula66
2010/09/24 15:42:34
Tak zupelnie na marginesie.... Widac ze nie ogladasz telewizji
polskiej. Otoz, kazda uroczystosc panstwowa, czy to mniejsza czy
to wieksza zaczyna sie od mszy albo modkitwy. Wieksza poznac
po tym ze msze odprawia biskup. Czy to spuszczenie statku, czy
spuszczenie stali, czy otwarcie Domu Kultury. czesto wiecej czasu
TV poswieca mszy niz samemu zdarzeniu

Oczywiscie, TV pokazuje to i trudno wymagac zeby Komorowski
lamal zasady. 

Zeby zas kazdy Polak pamietal o tym, w kazdym zakladzie pracy
jest obowiazkowo kapelan placony z kieszeni podatnika. 

Jak podaje prasa: "Dzisiaj w każdej jednostce policji, straży
pożarnej, szpitalu, a nawet w zakładach energetycznych mamy na
etacie kapelana, który ma pensję pochodzącą z naszych
podatków. To nie jest chyba standard europejski i światowy." 

kapelan_w_kazdej_jednostce_policji 

-
andsol-br
2010/09/24 16:27:32
Masz rację, polskiej tv na żywo nie oglądam, ale zjawisko, o
którym piszesz, jest mi dobrze znane. O akcjach "poświęcania"
pisałem też kiedyś u mnie.

Nie wiem czemu przypomniało mi się śpiewanie na początek dnia
pracy w firmach japońskich hymnu na cześć założyciela,
szlachetnego pracodawcy.
-
mamula66
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2010/09/24 21:16:21
"Nie wiem czemu przypomniało mi się śpiewanie na początek dnia
pracy w firmach japońskich hymnu na cześć założyciela,
szlachetnego pracodawcy."

Wydaje mi sie to bardziej normalne. 

W USA, gdy zyl Sam Walton, zalozyciel sieci WalMart, tez
spiewano hymn na posiedzeniach zarzadu
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Kulę zawsze warto czytać
Którego? Obu, oczywiście, Witolda i Marcina. W tej chwili mam
przed sobą tekst  Marcina z roku 2006 i wyciągnę zeń urywek:

Komunizm bardzo chciał uogólnień. Nawet, gdy w praktyce nie
musiały to już być uogólnienia marksistowskie, popierano
zbiorowe działania w kierunku tworzenia rzekomych syntez. W
rzeczywistości mało syntetyzujących myśli znalazło się w tych
dziełach. Raczej były to lepsze lub gorsze kompendia, albo też
worki pod nazwą programów badawczych, służące do
wrzucania wszystkiego, co akurat  było do wrzucenia. Cała ta
aktywność pączkowała biurokratyzmem z jednej strony, a grą
pozorów z drugiej. [...]

Dziś o jakichkolwiek teoriach, czy po prostu odważniejszych
uogólnieniach, prawie nie ma mowy. Przynajmniej wśród
historyków powstaje bardzo mało oryginalnych syntez.
Środowisko preferuje monograf ie. Prawda, że powstało nieco
udanych całościowych ujęć problematyki poszczególnych epok i
pewna liczba ciekawych opracowań historii Polski - ale główny
syntetyzator na polskim rynku, Norman Davies, spotyka się z
mniejszym poparciem zawodowym niż mógłby. Co istotne, w
większości tych syntez wykład zorganizowany jest  zgodnie z
osią chronologiczną – podczas gdy prawie nie ma syntez
problemowych.

Rymuje się to dość dokładnie z opisem zjawisk ze świata
matematyki. I chyba wszelkich nauk. MarcinKula t rochę wdaje się
w szukanie odpowiedzi na temat „dlaczego”, ale nie wspomina
(może przez grzeczność w stosunku do swego otoczenia)
fenomenu masowości. Gdy jednego uczonego zastąpiło stado
naukowców a pasję, pożądanie wiedzy (studium to zapał,
pasja) – potrzeba posiadania publikacji, spłaszczenie nauki
musiało nastąpić. Uczeni istnieją, ale walczą o przeżycie.
Zasadzką dla nauki okazało się masowe nauczanie w
tradycyjnym systemie więzi badań i dydaktyki. Przeglądając
tomy pism matematycznych z XIX wieku widzę mnóstwo
memoriałów i studiów. Nawet przyczynki (contribut ions) mają
wymiar słonia. A teraz lista autorów stanowi 10% długości
artykułu.

Miewam ochotę odejść od systemu na rok czy dwa, by pomyśleć
co może się z nim stać. Od środka nie widać tego i wszystko
wydaje się niezmienne. Ale nie jest . Martwi mnie, że nie widzę
jakie jest . Hmmm, w tej chęci wiedzy jest  optymistyczne
nastawienie, że warto widzieć. A skąd niby ta wiara?

środa, 26 marca 2008, andsol-br
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kabiria
2008/03/28 15:54:32
ta konieczność posiadania publikacji to jest coś, co mnie irytuje
szczególnie. Ale nie daję się, powolutku działam po swojemu.
Wolę się pasjonować niż produkować;)
Że Ty jesteś pasjonatem, to widać jak na dłoni:) 
powiedz, czy da się dziś odejść od systemu? chyba trudno
(pewnie jak zawsze)
-
andsol-br
2008/03/28 16:36:54
Ale jak możesz nie dać się? Albo wyhabilitują człowieka albo go
wywalą... Taki pakt jednorodności... 

Na moim pólku hasa paru wesołych i niezależnych harcowników.
Mają gdzieś Akademię, niektórzy bywają na oficjalnych
kongresach, inni miewają kontakt z alternatywnymi instytutami.
Kluczowe słowa i nazwiska: Tony Smith, Keith Brown
(www.mathpages.com), www.santafe.edu . Ale (jak zawsze w
świecie) niezależność łatwiejsza jest u zamożnych i u
zwariowanych.
-
kabiria
2008/03/28 18:48:34
w rzeczy samej... 
ubogim wariatom trudniej;) nie daję się - czyli mam jedną-dwie
publikacje rocznie, zamiast 5 czy 10, jak niektórzy kilerzy u nas.
Taki zgniły kompromis;) ale gdyby zsumować strony, to tak w tyle
nie jestem, chyba...
jak przeżyję tę habilitację (niby mam jeszcze trochę czasu), to
będę pić przez tydzień i zrobię imprezę na 50 osób, i w ogóle

Kulę zawsze warto czytać 100/252

http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=kabiria
http://andsol.blox.pl
http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=kabiria


Literatura podsiębiorna
[...] osobliwy gatunek literatury, który zmusza nas do
przeżywania nikczemnych drgnień duszy nieszczęsnych
osobników, które nie mogą dać sobie rady z tym faktem, że
zmarnowały młodość, że mają instynkty zbrodnicze lub że nie
mają powodzenia w miłości. [...] Pewien młody poeta czytał mi
wiersze boleściwe do jakiejś Żydóweczki z Tarnowa, która nie
chciała mu się oddać. Przyszedł mi wówczas na myśl inny
poeta, który miał trzysta żon i tysiąc nałożnic i był królem, i pisał
o zagadnieniu mądrości. Miłości poświęcił tylko krótki poemat,
ale nikt nigdy nie potrafił mu dorównać.

Leona Chwistka Pałace Boga, PIW 1979, str.65

sobota, 05 stycznia 2008, andsol-br

 

 

Pożyteczna dziewiczość
W dziewiętnastym wieku traktowano muzykę, a szczególnie
niemiecką muzykę, jako samowystarczalne królestwo, unoszące
się znacznie powyżej zwykłego świata. W zgryźliwym zwrocie
Nietzschego stała się ona „telefonem z zaświatów”. Arthur
Schopenhauer utrzymywał z całą powagą, że sztuka i życie nie
miały ze sobą nawzajem nic wspólnego: „Obok historii świata,
historia f ilozof ii, nauka i sztuka są bez winy i niesplamione
krwią”. Hans Pf itzner zacytował te słowa jako motto swoje opery
Palestrina z 1917 roku, która świętowała zdolność kompozytora
wzniesienia się ponad politykę swego czasu. Później
kompozytor użył tę samą stronę partytury, by zapisać
dedykację dla Mussoliniego. Ten akt  obracał w bzdurę
twierdzenie, że muzyka może osiągnąć pełną niezależność od
otaczającego ją społeczeństwa. Dokładnie z powodu braku swej
werbalizacji jest  ona z nadmierną łatwością nasycana
ideologiami i powoływana do politycznych celów. 

Alex Ross, The Rest Is Noise , New York 2007, str.306

czwartek, 16 kwietnia 2009, andsol-br
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Małe ciężary
Ciążą mi one w świadomości, że nie mam talentu, by wpuścić to
do f ioletowej krowy i ucieszyć naród. Mogę tylko zacytować w
oryginale... Ale kto nie zna tego języka to przecież może się go
nauczyć... 

Hugh Fearnley-Whitt ingstall: Peas be with you 

I've heard there are people who don't  like peas. Worse than that,
they're pea-phobic. Fear of  peas. Hard to imagine, isn't  it? But it 's
no laughing matter. Apparent ly, it 's to do with their roundness
and greenness, and the worry that they might roll at  you and
green you. 

Fakt, wyciągam starocie, tekst  tego szefa kuchni, znanego z
brytyjskiej TV, pojawił się w Guardianie dwa lata temu . 

I przepraszam za francuski błąd ortograf iczny w tytule.

sobota, 16 maja 2009, andsol-br
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kwik-maz
2009/05/17 00:09:36
Sądzę iż dwa lata temu aż tak pisofilny tekst byłby nieco nie na
miejscu albowiem.

Małe ciężary 102/252

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2007/jun/23/foodanddrink.features
http://kwik-maz.blogspot.com


Metamorfozy
Moi rodzice nigdy nie zadomowili się w Stambule. Pozostali
gośćmi z Anatolii, którzy stąd wyjechali po dwudziestu latach.
W Anatolii byliśmy Czerkiesami, w Stambule Anatolijczykami,
w Niemczech jesteśmy Turkami. Kiedy jedziemy do Turcji,
mówią o nas Almancis – ci, którzy stali się Niemcami. 

Necla Kelek, „Słodko-gorzka ojczyzna”.

piątek, 16 października 2015, andsol-br
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pak4
2015/10/16 10:01:04
Hm... przypomina mi się znajomy, który relacjonując własną podróż
do Nepalu wciąż mówił o 'Gorolach'. Pytamy go, gdzie ci Gorole w
Nepalu. Na co on: "Nie są Ślązakami, więc są Gorolami'. Tyle, że
znajomy to jednak żartem...
-
Gość: MeyalF, *.red.bezeqint.net
2015/10/16 11:43:18
Żyda zawsze nazwą Żydem tak że takiej książki nie mógłby
napisać ( ale napisał kilka innych). Dwa przykłady z migracji
żydowskiej w Europie i reakcji miejscowych gmin na przybyszów.
Żyd noszący dumne nazwisko Polak pochodzi z Rumunii albo z
Węgier bo jest potomkiem przybyszów z Polski w tamte rejony.
Jeśli spotkasz Polaka noszącego takie nazwisko jest poważna
szansa że ma przodków żydowskich. Inny przykład: Nazwisko
Ashkenazi pochodzi z Bułgarii i z Bałkanów i praktycznie definiuje
jego posiadacza jako przybysza ze średniowiecznych rejonów
mówiących po niemiecku. W samych Niemczech oczywiście nie
było ani jednego nazwiska Askenazi. Wszyscy tam byli Askenazi
przez definicję etniczną i nie było potrzeby dodawać tego w
nazwisku (Dla miłośników lingwistyki - korzenie tego słowa
forward.com/culture/13681/the-origins-of-ashkenaz-02111/ )
-
nina.mazur
2015/10/16 16:19:36
Indentyfikacja narodowo-etniczno-plemienna jest imho
przeceniana.
Od dluzszego czasu zastanawiam sie na co ludziom jest potrzebne
poczucie przynaleznosci do jakiegos stada okreslane na
plaszczyznie cech, ktorych zmienic sie nie da, wybrac nie mozna, a
ktore nadaje otoczenie?

Toz to wrecz recepta na szereg problemow...

Co innego samookreslanie sie na podstawie rzeczy, z ktorymi sie
zgadzamy. Np. "jestem fanem SF/Fantastyki" "jestem geekiem
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komputerowym" "jestem muzykiem" - ludzie sobie wybieraja te
grupy, bo cos konkretnego ich z nimi laczy, podzielaja poglady etc.
i czynnie na ogol w zyciu takich grup uczestnicza.

A tu? Mam cale zycie byc np. Pasztunka tylko dlatego, ze
urodzilam sie w takim a nie innym miejscu?
-
andsol-br
2015/10/16 16:55:31
Pasztun to jest ktoś kto przez sam fakt swego przyjścia na świat
uczestniczy w losie wszystkich Pasztunów.

No nie, żartowałem. Emil Fackenheim napisał to o Żydach, nie o
Pasztunach. Więc widać, że tu nie chodzi o miejsce.

I nie o samookreślanie się, a o bycie wpisanym do grupy przez
członków innych grup. Ile razy, gdy słyszeli tu mój akcent i pytali
"Argentyńczyk?" (a trzeba być półgłuchym albo ignorantem
językowym, by mój akcent skojarzyć z Argentyną), na odpowiedź,
że Polak radośnie reagowali "a, papież Wojtila!" No i co ja na to
mogłem? Czasami mówiłem, że nic nie mam z Watykanem...

Z drugiej strony, tak w Twoim obecnym języku jak i w moim,
odróżnia się "ser" i "estar". Jak to w historii profesora Eduardo
Portela, którego dziennikarz zapytał "senhor é o ministro?" - i on
odpowiedział "não, estou ministro" i w istocie następnego dnia już
ministrem nie był :) Ale po studiach filozofii o takich rozróżnieniach
wiesz lepiej niż ja.
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Miasto
Miejskie powietrze jest zastałe, gęste i szkodliwe dla zdrowia w
wyniku skupienia odpadków, wąskich ulic, dymu i tłoku.
Powinniśmy szukać właściwszych miejsc, przewiewnych,
oświetlonych, bardziej nadających się do życia.

Rambam (Mojżesz Majmonides), 1135-1204, w „Astmie”  .
wtorek, 09 października 2007, andsol-br

Komentarze

kakofonia
2007/10/09 14:52:42
Majmonides był w swoich czasach cenionym lekarzem. 

Proszę, poszłam za jego radą nie zdając sobie z tego sprawy. I
bardzo się cieszę, że poszłam.
-
andsol-br
2007/10/09 15:15:26
Mi bryza od oceanu (300 m stąd) trochę ułatwia tkwienie w
mieście. Chciałbym do Rancho Queimado, 80 km stąd, lasy i góry,
ale żona jest mniej mizantropiczna, udusiłaby ją pustka.
-
acel
2007/10/09 17:39:57
Mnie też pustka szkodzi. Wiem o tragicznym klimacie wielkich
miast ale wolę ludzi niż pustkowie i ciszę. Jestem zwierzęciem
stadnym.
-
Gość: , *.internetdsl.tpnet.pl
2007/10/09 18:50:49
Mieszkam niby w mieście. Lasy wokoło i jeziora na rzut beretem.
Ludzie na ulicach. Ust jednak nie ma do kogo otworzyć. Pustka.
Stafaż w tle.

Wiechu.
-
andsol-br
2007/10/09 20:25:51
@Acel: też jestem stadny, ale lubię malutkie stada, od dwóch do
pięciu zwierzątek.

(Mam ochotę powiedzieć: dwie do pięciu samiczek, ale jeszcze
ktoś przetłumaczy to na portugalski i pośle do V. i wiele nocy będę
się tłumaczył z niewinnego żartu.) 

@Wiesiek: a jak się rzuca beretem, jak frisbie czy jak
bumerangiem? Przyznaję, że Twoje okolice to jedyny kawałek
Polski, którego prawie nie znam...
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-
Gość: , *.internetdsl.tpnet.pl
2007/10/09 20:49:21
@Andsol. Beret to nie bumerang. Najlepszy jest twardy. Moherowe
się nie nadają. szybko ślatują na ziemię. 
Wiechu.
-
acel
2007/10/09 20:56:32
Ja też lubię przebywać w małym stadzie, niemniej jednak lubię
czuć ,że obok mnie tam gdzieś za oknem są stada dużo większe.
A ja " gdybym chciała' mogłabym dołaczyć do nich. Czuję się
pewniej.
-
antrim
2007/10/10 10:35:08
Londyn to nie miasto, lecz zlepek wielu posiołków. Moja wioska to
pagórki, ugory, parki i drewne kocury zbierające kasztany na
zimę.:)
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Miron
Święty Franciszek powiedział pod koniec 

– Chciałem zbawić świat , a założyłem jeszcze jeden zakon. 

Nie wziął się z niczego. Żyli przed nim na południu Francji
waldensi. Podobno niektóre cechy Valda i Franciszka pomieszały
się w tradycji. Valda potępił Kościół, bo chyba pobił biskupa.
Franciszek był zawsze łagodny. Przeciw wojnom z
mahometanami. Brał naukę Chrystusa dosłownie. 

Teraz odżył w hippisach. Przy okazji robią z niego superstar.
Widziałem obrazek z Chrystusem ryczącym ze śmiechu, podpis,
że Jezus też się śmiał. Przyznam się, że nie mogę tego
zaakceptować w takiej formie. W żaden sposób nie pasuje nam
Jezus pokładający się na boki ze śmiechu. 

To Miron Białoszewski w „Rozkurzu”, str. 112. 

Mam jakąś fascynację tym człowiekiem. Podczytuję go często,
ale w małych kęsach. W dużych dawkach jest  niestrawny i zbyt
skoncentrowany. I łatwo wtedy przeoczyć, że to olbrzymia
inteligencja i wrażliwość. Ale w „prawdziwym” życiu unikam
alkoholików. Starczy mi relacja Niny Kraśko – kiedyś to
powtórzyłem w innym miejscu: 

[...] opowiadała o wywiadzie, który robiła we
Wrocławiu z Białoszewskim. Zażądał sobie pójścia na
Dworzec Główny. Tam w nocy sprzedawano piwo.
Przy akompaniamencie jej pytań dopijał to czego nie
wypił w dzień, po czym znienacka podniósł się i
zaczął wrzeszczeć na całą olbrzymią halę: „Żona
kurwa, rząd złodziej! Żona kurwa, rząd złodziej!”
Mało kto obrócił głowę. 

Niektórych wielkich ludzi lepiej oglądać z oddalenia.

wtorek, 25 listopada 2008, andsol-br

Komentarze

nameste
2008/11/25 10:03:41
Ten wpis wprawił mnie w zdumienie.

Najpierw wyobraziłem sobie, że czytam jakąś książkę, czytam
sobie spokojnie, aż tu nagle autor zaczyna RYCZEĆ (nie ma
innego wyjścia: RYCZY na stronach książki, w jej tekście), czyli np.
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zachowuje się jak Białoszewski we Wrocławiu, wykrzykuje jakieś
alogiczne, wulgarne oskarżenia pod jakimś absurdalnym adresem.
Aby w chwilę później wrócić (w tekście książki) do przerwanej tym
RYKIEM narracji. 

Rzeczywiście, byłoby czego się przestraszyć. Ale nigdy nie
zdarzyła mi się taka sytuacja (lekturowa ;). Więc zastanawiam się
dalej: skąd mógłby mi się wziąć strach, że podczas lektury nagle to
się zdarzy? Że -- jako się rzekło -- autor zacznie RYCZEĆ? No
chyba tylko ze względu na tego typu doświadczenie z przeszłości,
jeśli zaś go nie mam (takiego doświadczenia), to nie powinienem
się bać. Z tego punktu widzenia, lektura książek autorstwa
alkoholików wydaje się bezpieczna, ba, samo rozpoznanie na
podstawie jedynie tekstu książki, że jej autor jest alkoholikiem,
wydaje się bardzo trudne, a jego (rozpoznania) wyniki -- niepewne. 

No i teraz zastanawiam się dalej, nad powodem "unikania w
prawdziwym życiu" (prawdziwym?) alkoholików, tak mocnego
unikania, że historyjkę Niny Kraśko cytujesz, andsolu, już drugi raz
;).
-
andsol-br
2008/11/25 11:22:36
Chyba wszystko jedno, alkoholik czy narkoman czy choroba
psychiczna. Znasz kogoś, rozwijają się powiązania ale jest w nich
coś trochę dziwnego, może i przez to znajomość ciekawa. I
znienacka świat wybucha, znajdujesz się w jakichś upchnięty w
jakies absurdalne problemy, gdzie mieszają się krzywdzenie
siebie i innych, ponure fantazje i urojenia, realne samobójstwa.
Przemieszanie błysków i rozpaczy - i brak drogowskazu jak wyjść
z tego. A najczęściej jeszcze (to szczególnie ostre właśnie przy
alkoholizmie) okrywanie problemu przez otoczenie, no czego
chcesz od chłopaka, nie, on tak tylko żeby zapomnieć, on z tego
wyjdzie...

Byłem wystarczająco blisko paru takich osób, by dokładnie
wiedzieć jak to straszne, wystarczająco daleko, by nie zniszczyli
mojego życia. Ale czasami nakomplikowali. 

Do książek refleksy rozchwiania nie tak często dochodzą... chcę
powiedzieć, do "normalnej" książki, nie takiej wsobnej,
zafascynowanej swoją chorobą. Te istnieją dla mnie na innej
planecie, odsuwam gdy widzę, że to o ludziach, którzy chcą
strasznych przejść i rozkoszują się tym. Jerofiejew to wyjątek, bo
cienki i prawie parodia. A w czytanych, nawet jeśli ktoś tworzył
zapity w trupa, to potem redagował, cyzelował, oczyszczał...
Lekturą mnie nie niepokoi. Więc masz rację, nie rozpozna się,
chyba że się wiąże lektury i inne rzeczy. 

Gorzej bywa z muzyką. Kiedyś poszedłem na koncert Baden
Powella, był zdrowo zalany...
-
Gość: abiekt, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2008/11/25 11:31:03
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Swego czasu był na ekranach świetny film - "Parę osób, mały
czas" o Białoszewskim, przedstawili go bardzo ciekawie,
sympatycznie ale bez kokieterii. A ja Białoszewskiego uwielbiam,
bo to idealna abstrakcja jak na mój mózg.
-
tadekkuranda
2008/11/27 05:23:34
Czytałem to co napisaliście chyba ze cztery razy. Przyznaję, że to z
niezrozumienia o czym tam prawicie. Natomiast nie banalna tego
treść a dobrze znany wydaje mi się unoszący się nad nią przykry
nastrój wynikły z powodu opisanych tam wielu - w alkoholowym
upojeniu - potraconych wątków . Nigdy dla mnie nie będzie to
pełen optymizmu smutek Jerofiejew a raczej pogrążony w
rozpaczliwej bezsilności Wojaczek, może Stachura, może Hłasko,
może też WItkacy? Bałbym się wymieniać tu WSZYSTKICH - tylu
chyba wystarczy? Tam, u Was ta prawda jest naiwna. Zdrówko!
-
andsol-br
2008/11/27 19:16:03
Tadku, jak by to niemile nie brzmiało, moje przekonanie ma
wysłowienie brutalnie proste: pijany z trzeźwym mogą się
zrozumieć w dwóch sytuacjach: gdy pijany wytrzeźwieje lub gdy
trzeźwy się upije. A ja, trzeźwy, do upicia się pić nie będę.

Odmiany pijaństwa to dla mnie ten sam stopień abstrakcji co
odmiany krasnoludków. Wszystko ma czapeczkę.
-
tadekkuranda
2008/11/27 21:15:51
achaaaaaaaaa, tiepier poniał: w którąkolwiek byś nie poszedł
stronę zawsze trafisz na Dworzec Kurski (to z Moskwy - Pietuszki)

Miron 109/252

http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=tadekkuranda
http://andsol.blox.pl
http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=tadekkuranda


Młody naukowiec zaczyna badania
W 1993 roku pojawiło się piąte wydanie „Street Corner Society” .
Nie było zwykłym przedrukiem, bo z okazji 50lecia opublikowania
książki pojawiły się dodatki: w pierwszym William Foote Whyte
opowiada o historii swoich socjologicznych badań, a w drugim
Angelo Orlandella opisuje swoją przemianę pod wpływem
Whyte'a z młodego bandziora w uniwersyteckiego socjologa. 

O książce i aneksach niezadługo będzie tu więcej, dziś chcę
zacytować metodologiczne ref leksje autora o różnicach między
teorią praktyki a praktyką teorii. 22letni Whyte, student
Uniwersytetu Harvarda, już wie, że chce badać bostoński slums
zamieszkały przez emigrantów włoskiego pochodzenia, ale
jeszcze nie wie jak zacząć. 

W tym okresie poznałem na uniwersytecie młodego
profesora ekonomii, który zaimponował mi wiarą w siebie i
znajomością Eastern City. Miał kontakty z Ośrodkiem
Społecznym i beztrosko opowiadał o swych związkach z
twardzielami z owej dzielnicy, tak mężczyznami jak
kobietami. Opowiadał też jak wielokrotnie wchodził do
okolicznych barów, poznawał jakąś dziewczynę, stawiał jej
drinka i zachęcał ją do opowiedzenia historii jej życia.
Zapewniał, że napotkane w ten sposób kobiety ceniły sobie
takie okazje i że nie było tam żadnych dodatkowych
wymogów.

To podejście wydawało mi się tak wiarogodne jak wszelkie
inne, które potrafiłem wymyślić. Postanowiłem je
wypróbować. Wybrałem Regal Hotel, mieszczący się prawie
na końcu Cornerville. Z lekkim niepokojem wspiąłem się na
piętro gdzie był bar i rozglądnąłem się wokół. Znalazłem się
w sytuacji nie przewidzianej przez mego doradcę. W istocie,
były tam kobiety, ale żadna z nich nie była samotna.
Niektóre były w towarzystwie mężczyzny, i były dwie czy
trzy pary kobiet. Szybko oceniłem sytuację. Nie miałem
zaufania do mojej umiejętności wybrania właściwej kobiety i
nie wydawało mi się rozsądne radzić sobie z dwoma
jednocześnie. Ale nie chciałem poddać się bez walki.
Ponownie rozejrzałem się dookoła i dostrzegłem trio:
mężczyznę z dwoma kobietami. Uświadomiłem sobie, że nie
był to właściwy rozkład kobiet i że mógłbym go poprawić.
Zbliżyłem się do grupy ze wstępem brzmiącym mniej więcej
tak: „Przepraszam, czy pozwolicie, że się do was przyłączę?
” Nastąpiła chwila milczenia, w której mężczyzna badał mnie
wzrokiem. I zaoferował się, że zrzuci mnie na dół po
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schodach. Zapewniłem go, że nie było to koniecznie i
dowiodłem tego opuszczając lokal bez żadnej pomocy.

wtorek, 19 kwietnia 2011, andsol-br

Komentarze

Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/04/19 13:39:15
Z mojej praktyki wynika, że nawet do baru na piętrze bym nie
doszedł, bo już w hallu by mnie zatrzymano. Ale za to na pewno
jakaś kobieta by mnie pogłaskała, zwłaszcza gdybym zrobił minę z
serii "o-jaki-ze-mnie-biedny-piesek".
A tak w ogóle - czy temu Whyte'owi nie wpadło do głowy, że
kumpel się po prostu przechwalał i nawet teoretycznie nie należało
mu wierzyć?
-
andsol-br
2011/04/19 15:53:32
Młody, zamożna klasa średnia, znający świat z wykładów...
-
tentelemach
2011/04/19 20:37:45
"czy temu Whyte'owi nie wpadło do głowy, że kumpel się po prostu
przechwalał i nawet teoretycznie nie należało mu wierzyć?"

To jest niełatwa sprawa. Wiara jest konieczna, gdybyśmy chcieli
przeżyć życie kierując się (tylko i wyłącznie) informacjami
sprawdzonymi (osobiście) empirycznie, to nie dożylibyśmy raczej
nawet 10 urodzin. Ja np. będąc paranoikiem, przekonanym że nie
można wierzyć nikomu w nic i w zasadzie wszystko należałoby
sprawdzić - przeżyłem jako dziecko tylko i wyłącznie dzięki
strachowi i lenistwu. 
Wstydzę się tego, ale ponieważ prawda jest najważniejsza, to
pomyślałem, że nie będę dalej ukrywał.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/19 21:28:19
@ tentelemach - ale akurat w tym przypadku właśnie
łatwowierność sprowokowała ofiarę do bardzo ryzykownego
zachowania.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/19 21:34:11
@ tentelemach - jest jeszcze wiedza wrodzona, instynktowna.
Zwierzęta prawdopodobnie nie wierzą, polegają wyłącznie na
instynkcie i empirii, a jednak dożywają 10 lat, przynajmniej
niektóre.
-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/19 21:37:49
Telemachu! Przeżyłeś jako dziecko ...
Nie wiem jak długo jako to dziecko przeżywasz, ale język masz jak
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stary maleńki. 
A ta Twoja paranoja, to taka po mutacji. I język Ci rozszczepiła na
indoeuropejskich kilka. 
I domniemywam, że Twojej grasicy było z tą paranoją źle i opuściła
Cię. 
Inni też coś dziwnie długo żyją dzięki strachowi. Himalaiści polscy
głoszą, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na powrót
Stamtąd(!) na Niż Europejski jest pielęgnowanie w sobie strachu.
-
andsol-br
2011/04/19 22:44:18
Hi, hi... ja nie potrzebuję wysokich gór, nawet jak jadę po prostej i
gładkiej Rua Max Schramm patrzę na niebo i ku wylotom z
kanałów czy aby stamtąd jakiś idiota nie wyjeżdża setką...
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/04/19 22:48:11
Jeszcze coś z praktyki: łatwiej dożyć późnego wieku bez wiary, niż
bez kumpli.
-
Gość: cmss, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/19 23:40:47
pełna paranoja to pełnia świadomości
-
tentelemach
2011/04/20 00:43:38
@Kwik: 

"@ tentelemach - ale akurat w tym przypadku właśnie
łatwowierność sprowokowała ofiarę do bardzo ryzykownego
zachowania." 

Nie widzę sprzeczności. Ryzykowne zachowanie jest lepsze od
paraliżu, bezczynności i bezruchu. Zauważ: gdyby nie wierzył,
gdyby zachował się do końca racjonalnie i zrezygnował z włażenia
"gdzie nie trza" nie powstała by nigdy ta książka. A on oparł się na
wiarze (nie czekając na twarde dane nieodzowne do podjęcia
racjonalnej decyzji) i proszę bardzo! 
Zuch!
-
tentelemach
2011/04/20 00:50:21
kwik Wiedza wrodzona? Milczenie jelit? Przerażasz mnie! 

No wiem, niby tak, Lorenz kiedyś pisał i trzeba by chyba sobie
przypomnieć. Z tego co pamiętam, my też tak mamy - Archnofobia
ma tak funkcjonować o ile pamiętam. 
Ale nie wiem czy "automatyczne odegranie programu" można
nazywać wiedzą? Można? 

Chociaż samo pojęcie wiedzy instynktownej podoba mi się.
Zaczynam rozumieć sposób działania antyszczepionkowców. ;)
-
kabiria
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2011/04/20 02:29:38
A ja przeżyłam dzieciństwo dzięki wybiórczej wyobraźni (nie
działającej zasadniczo w życiu codziennym = według niektórych
definicji to ponoć odwaga), która uruchamia mi się zasadniczo
tylko w trakcie aktów - nazwijmy to tak - spekulacji, np. mojemu
myśleniu o historii towarzyszyła zawsze odwaga wyobraźni oraz
dyskutoewania o życiu, oraz dzięki krótkowidztwu, ponieważ
szczęśliwie nie dostrzegam zbyt wielu przykrych szczegółów, które
mogyby niebezpiecznie obniżyć poziom mojego optymizmu i/lub
wygodnej melancholii i wepchnąć mnie w bardzo prozaiczną
depresję. 
Z tech samych względów nie zrobiłam prawa jazdy,bo jako osoba
świadoma swojej skłonności do przymykania oczu nie chcę
narażać społeczeństwa na śmiertelne niebezpieczeństwo tudzież
przykrość porysowania cudzego lakieru itp.
Zupełnie nie a propos, muszę Ci Andsolu opowiedzieć, że kiedyś
w czasie zdawania egzaminu z filozofii (luźna rozmowa na
podstawie wybranej lektury) wspomniałam odnośnie książki
"Koniec historii" Fukuyamy, że to ładna bajka dla klasy średniej, i
szkoda, że nie uwzględnia tylu innych aspektów społecznych, które
tę ładną teorię wywalają w kosmos. Tak mi się przypomnialo, bo
akurat odemknęłam oko na jakiejś Twojej blogonotce z ostatnich
dni i mi się skojarzyło. 
Pozdrowieństwa
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/20 06:20:23
@ telemach - odegranie programu jest wiedzą, ważne że aktor wie
jak się zachować. Na pierwszy rzut oka nie odróżnisz wiedzy
wrodzonej od nabytej, nie zgadniesz czy odtwarzany program był
od początku czy powstał później.
-
tentelemach
2011/04/20 09:08:06
@kwik: no właśnie: "ważne że aktor wie jak się zachować."

Tu leży pogrzebany mój problem. Z "wie" wynika dla mnie
świadome. A nie nieświadome i odruchowe. Ale może się mylę. 

-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/20 12:55:14
Dipol a sprawa Polska

Kursowała po niszach schyłkowego PRLu hipoteza o istnieniu
monopoli uzupelniająca teorię dipoli. Próby zainteresowania
środowiska fizyków tą hipotezą były płonne. Ja wniosłem do tego
zarodka ontologicznego element epistemologiczny: skoncentrujmy
się na projekcie próbnika monopolowego. Maleje dystans między
obojętnikiem (ukłon dla Gospodarza) a monopolem i rozślnienia
się i rozśpiewuje nam się obojętnik. 
Niestety, tłum kolejkowy głodny cytryn uznał moje gadanie za
prowokację ubecką. 
Wróciłem więc do do domu i zanurzyłem się w dobru Lorenza.
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Zauważyłem, że gęsi stadnym syczeniem zareagowały na mój
docinek, ze nie uczą małych gąsek latać na grzbiecie. Minęły lata,
oglądałem "Jasminum" Kolskiego, a na ekranie malutkie
wielkanocne żółte kaczuszki lewitujące ale wśród o ile pamiętam
był element aspołeczny. W jednym z następnych kadrów Świety
Roch umył nóżki jednej kaczuszce. 
No to wróciłem do domu i wyjrzałem przez okno. A tam za oknem
jakiś niespieszny pochód i śpiewy: "cóżem ci zawinił" i takie jakieś
smutne inne. Sięgnąłem po jabłko z tej odmiany chłodniczej i przy
drugim kęsie zrozumiałem: ja mam nie zrywać owoców. 
Ja mam śpiewać repetycje, bo motywy już wprowadzono przed
moim urodzeniem. 

I dążyć do przedustawnego bieguna. 
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/04/20 16:15:33
jak to dobrze ze bylem nieukiem i chec kariery naukowej byla mi
obca, a jedyna przykroscia 
jakiej doznawalem a "barach" (szczecinska slaska klania sie) to
przechodni wyschniety zolty ser posypany slodka papryka,
dodawany do setki
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/20 17:50:08
@ telemach - dla mnie świadomość to specyficznie ludzka
(kulturowa) wiedza o własnym i bliźnich istnieniu i losie, potrzeba
więc do niej języka. Natomiast nie chciałbym odbierać wszystkim
pozostałym zwierzętom wszelkiej wiedzy. Coś tam przecież wiedzą
i coś czują, czasem całkiem sporo. No i przecież nasza
świadomość nie wzięła się znikąd, wyrosła stopniowo z tej
zwierzęcej wiedzy i uczuć.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/04/20 19:09:20
Oczywiście, że zwierzęta coś wiedzą i mam nadzieję, że Telemach
nie będzie tu oponował, bo bycie zmuszonym do poszarpania mu
nogawek byłoby dla mnie prawdziwą przykrością. ;)
Ale mnie się widzi, że nie o zwierzęta idzie, jeno o definicję wiedzy.
O ile rozumiem, według Telemacha, jeżeli wiedza jest czymś
nauczonym, to nie instynktownym i na odwrót - instynkt, choćby nie
wiem jak cwany, nie jest jeszcze wiedzą. Znaczy, jeżeli ja
odruchowo pogonię za zającem i nawet go złapię, to nie czyni to ze
mnie psa uczonego, obdarzonego wiedzą. Ale jeżeli po 3 ufnych
podejściach do niemowlęcia i dostaniu w nos grzechotką,
nauczony doświadczeniem postanowię się więcej do tego
niebezpiecznego obiektu nie zbliżać, a w każdym razie nie
podstawiać mu nosa, wtedy można uznać, że obroniłem psi
doktorat i wiem coś, co nie należy do moich zachowań
instynktownych. A już np. takie przewidzenie na podstawie
obyczajów sąsiedzkiego kota, którędy następnym razem będzie
przechodził i celowe zaczajenie się na niego, to coś w rodzaju
habilitacji. 
Mogę się, oczywiście, w rozumieniu intencji Telemacha mylić, ale
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wolałbym nie. ;) 
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/04/20 19:49:01
@ Bobik - definicje to ludzkie zabawki, a mnie ciekawi co jest
naprawdę pod czerepem. Czy rzeczywiście potrzebne są dwa
różne mechanizmy, jeden do zapisania prefabrykowanego
programu wrodzonego, drugi do wszystkich życiowych nauczek?
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/04/20 21:08:30
Kwiku, to, co pod czerepem w sensie dosłownym, to hardware, a
instynkt czy wiedza to są softwary. ;) 
A definicje nie są takie nieważne, kiedy chodzi o rozmowę. Nie
bez powodu Sokrates od ich ustalenia zalecał w ogóle
rozpoczynać sprawę. Bo kiedy się rzeczy inaczej definiuje, to
można w nieskończoność rozmawiać "obok" i nie dogadać się,
nawet jeżeli w gruncie rzeczy obu rozmówcom chodzi o to samo. 
-
kabiria
2011/04/20 22:54:52
Otóż to, Bobiku ;)
A gdzie podział się Andsol?
-
andsol-br
2011/04/20 23:44:16
Siedzi w fotelu z miną intelektualisty z Akademii (minus fajka w
pysku) i słucha, bo ciekawe.
-
andsol-br
2011/04/21 03:41:33
Pożonglowawszy sobie w fotelu te świadomości, wiedze i instynkty
tak mi się to układa. Po pierwsze fajnie jest widzieć mózg jakby to
był unix, muzyka to plik, rozkaz to plik i plik to plik. Czyli co jest w
głowie to hardware, a co w nim biega to software, bądź to
świadomość, niebądź to świadomość. Po drugie ekonomia w
istocie zachęca do jednoczenia wiedzy i instynktu - mam kłopoty z
nazwaniem jednego jedynego choćby przykładu pary zasadniczo
odmiennych mechanizmów użytych przez ten sam typ organizmu w
podobnych działaniach. Nie chodzi mi o bloki rozwiązań z długim
ogonem historii - jak na przykład ptaki, które do lokomocji mogą
używać skrzydełek i nóżek, bo tam są wewnętrzne uzależnienia i
ciąg modyfikacji. Musiałby to być przykład podobny do dwóch
zupełnie odmiennych sposobów pobierania energii, np. przez
nagrzewanie się i połykanie planktonu. 
Więc hipoteza o jedynym centralnym ośrodku sterującym jest mi
sympatyczna, ale jeśli na poziomie pod-komórkowym, gdzieś w
świecie reakcji chemicznych odbywa się zasadniczo ten sam
proces decyzyjny, raz napędzany instynktem, a raz zakumulowaną
wiedzą, to na czym miałaby polegać różnica między tymi
zasobami? Pamięci stworzonkom najradykalniejszy homonofil nie
odmawia, o co chodzi z "wiedzeniem"? No, jak mówi kwik, bez
języka niedaleko tu się dojedzie. A może na początek skromniej:
bez komunikacji. Nie chodzi o odbiór sygnałów (dźwięk włażącego
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na drzewo kota) ale o celowe przekazywanie ich (kochani!, kot tu
lezie!) Ten poziom przekazu wymaga pewnej odmiany
"świadomości" - bardzo chętnie bym poczytał coś o badaniach
powiązań u stworzonek między gadulstwem (rozśpiewaniem itp.) a
manifestacją cech wskazujacych na posiadanie świadomości.

Gdyby to był w istocie jeden jedyny ośrodek sterujący, w działaniu
którego możemy po części interweniować używając parcele
wiedzy, zamiast instynktu, dwoistość nakazów nieźle by tłumaczyła
część naszych schizofrenicznych zachowań. Ale ciekaw jestem jak
takie idee testować.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/04/21 16:32:21
Przyznaję, że staram się w tej rozmowie zbaczać w stronę
żartobliwą, bo całkiem poważne potraktowanie tematu
wymagałoby bardzo dużo czasu, który aktualnie najchętniej
przeznaczam na prace ogrodnicze lub wylegiwanie się pod
chmurką. Już samo ustalenie, co to właściwie jest ta świadomość,
mogłoby nam drobne kilkadziesiąt lat zająć i nie jestem pewien,
czy mi się chce tak długo ustalać. ;)
Ale komentarzem andsola poczułem się nieco do powagi
zobligowany, więc ze dwa niemal sieriozne słowa doszczeknę.
Porównanie mózgu czy "wiedzenia" do komputera jest tak
naprawdę li tylko zabiegiem literackim, bo w rzeczywistości
organizmy żywe działają jednak nieco inaczej niż nieżywe. Ja się
tu najchętniej odwołuję do teorii systemowej i pojęcia systemu
autopoietycznego. W jego obrębie mamy różne podsystemy, które
pracują dla dobra wspólnego, czyli utrzymania systemu, przy
pomocy tych samych narzędzi, czyli jakichś tam reakcji
chemicznych czy impulsów elektrycznych. I taki system wcale nie
wygląda jak korporacja, gdzie hierarchia, piętra i pionowa
zależność. To, co pod czaszką, nie jest wcale dla zbożnego dzieła
utrzymania systemu konieczne. Ba, nawet czaszka nie jest
konieczna. Takie bezczaszkowce czy szkarłupnie świetnie się
obchodzą i bez jednego, i bez drugiego, a jakoś żyją. A z kolei u
kręgowców nie tak do końca wiadomo, co miałoby się za to
centrum decyzyjne uznać. Mózg? Ale według jakiej definicji (bo
jedni twierdzą, że to całe mózgowie, inni, że tylko kresomózgowie,
a jeszcze inni, że same półkule) Układ nerwowy? Ale który?
Ośrodkowy, obwodowy? One jakby innymi rzeczami się zajmują i
nie wydają sobie nawzajem poleceń, choć trudno powiedzieć,
żeby tak zupełnie nie miały ze sobą związku. W praktyce trudne
może być również ścisłe oddzielenie instynktownego i
wyuczonego, bo np. realia życia organizmu mogą pewne reakcje
instynktowne wzmacniać lub osłabiać, a z kolei instynkty wpływać
(przynajmniej w pewnych momentach) na zdolność do uczenia się.
No, okropnie to jest wszystko w ramach tego systemu poplątane i
aż dziw, że czasem potrafi działać jak szwajcarski zegarek. ;) 
Ale pomimo tego, a może właśnie dlatego, że praktyka jest taka
skomplikowana, na użytek pogawędki tworzymy sobie pewne
abstrakty, które bywają strasznymi uproszczeniami, ale bez nich
bardzo trudno byłoby w ogóle gawędzić. I to wcale nie jest źle, że je
tworzymy, pod warunkiem, że odróżniamy mapę od terytorium. ;)
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-
andsol-br
2011/04/21 19:12:12
Układ nerwowy? Ale który? Ośrodkowy, obwodowy? [...] W
praktyce trudne może być również ścisłe oddzielenie
instynktownego i wyuczonego - no tak, wskazanie na mózg może
być podważone gdy o "centralnym ośrodku sterującym" myślimy
jako o obszarze przestrzeni. Ale to może być zespół reakcji
chemicznych, wyzwalanych w organizmie impulsami, zakodowaną
informacją umiejscowioną gdzie popadnie. Dlatego nie sądzę, by
takie ujęcie stawało po stronie obrońców czaszki - to nasze
przyzwyczajenie każe kojarzyć myślenie i posyłanie decyzji z
głowa. Żołądek nie wydaje się gorszym kandydatem na
prezydenturę organizmu.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/04/21 22:13:06
No, toż ja mniej więcej o tym szczekałem, że korporacyjne
widzenie organizmu, z mózgiem jako naczelnym dyrektorem, jakby
się mija z rzeczywistością. ;)
Równocześnie ująłem się za pewnymi uproszczeniami, czy
figurami stylistycznymi na użytek rozmowy (zwłaszcza między
niespecjalistami), bo gdybyśmy za każdym razem chcieli oddawać
pełne skomplikowanie rzeczywistości, musielibyśmy naprawdę
mieć Bardzo Dużo Czasu. ;) Ale to chyba nie znaczy, że ktokolwiek
faktycznie wyobraża sobie mózg jako laptopa z zainstalowanym
Wordem i Photoshopem. :-)
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Muzy z cholewami
Najlepsze idee są wpajane przez maszerowanie. To w nich
rozbrzmiewa tajemnica niemieckiego ducha, ducha wieków. 

Z pisma Völkischer Beobachter , co przepisali Jean Medawar i
David Pyke w książce Hitler's Gift: The True Story of the
Scientists Expelled by the Nazi Regime. Nawiasem, nadal brak
jej w polskim przekładzie.

sobota, 05 września 2015, andsol-br

Komentarze

tentelemach
2015/09/05 08:37:09
Dzisiaj to my się możemy łapać za głowy, wytrzeszczać ze
zdumieniem oczy po ich przetarciu, jeszcze raz patrzyć z
niedowierzaniem i nieustannie dziwić się kto i jak w ramach
nacjonalistycznej głupawki (bezdennie głupio) wykorzystywał tzw
niemieckość lub aryjskość i do jakich celów. 
Łatwo prowadzić to może do pewnego poczucia wyższości i
ewentualnie politowania.
Niesłusznie. Osunięcie w szaleństwo może się zdarzyć wszędzie i
wszystkim. Role mimowolnych sprawców i ofiar są (nieomal w
każdym przypadku) zupełnie dowolnie wymienne. 
Zresztą spójrz na haniebny sposób poniewierania Zygmunta
Baumana przez naszych narodowców gdzie nad produkcją
zatruwającej umysły młodych i potencjalnych pałkarzy narracji
wciąż ktoś usilnie w cieniu pracuje mnożąc kłamstwa, splatając
niekończący się warkocz z pomówień, przypuszczeń, pochopnych
ocen i zmyślonych win. 
Margines? 
Do końca lat dwudziestych w Niemczech takie kwiatki jak powyżej
to też był margines. Osunięcie w ogólne szaleństwo i system, na
którego urodzajnej glebie zaczęły rosnąć z zawrotną szybkością (i
być powszechnie akceptowane) takie myślowe chwasty nastąpiło
w ciągu dwóch-trzech lat. 

Dlatego też wszystko to mniej bawi niż niepokoi.
-
andsol-br
2015/09/05 10:50:39
No właśnie, telemachu, u mnie immer wieder  takie kawałki nie
dla rozrywki i pociechy jakie te Niemce dzikie byli, ale w nadziei,
że ten i ów uświadomi sobie, że w bełkociku wydobywającym się z
naszego Kraju coraz częściej słyszy się frazy cudownie rymujące
się z takimi jak ta dziś zacytowana.

Oczywiście nie ma mowy o tym, by u nas były jakieś faszystowskie
tendencje. Są różnice. Tylko że ja nie wiem jakie. 
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Ale wiem, że zawsze zejście w zdziczenie zaczyna się od tego, że
język publicznego dyskursu tak się upraszcza, że w każdej piwiarni
go lubią i rozumieją i wnet wiedzą kogo bić.
-
Gość: nightwatch, 193.108.34.*
2015/09/06 08:31:50
pewnie nadziei nie ma, jak już się wszystko uprości do 'albo z
nami albo przeciwko nam' to każdy co to spróbuje z powrotem
skomplikować będzie zapewne po tej drugiej stronie (tam gdzie
ZOMO).
Ale czasami jest przebłysk nadziei - dwa dni temu poszedłem na
obiad do pobliskiego azjatyckiego baru. No i było tam kilka osób
oraz duży telewizor. W którymś momencie pan 'Chińczyk'
(cudzysłów bo nie wiem z którego kraju dokładnie) włączył ten
telewizor i akurat były wiadomości (chyba TVN). 
Po jakiejś minucie młody człowiek (wiek studencki) podnosi głowę
i zaczepnym tonem pyta (pytanie kierując 'do sali') - 'Czy ktoś
może wyłączyć tę propagandę? Niedobrze się robi od tego .... ,
jeść nie mogę!' - spodziewał się ewidentnie poklasku. A na to z
sąsiedniego stolika gość w stroju roboczym, pochlapany zaprawą,
odpowiada spokojnie - 'zostaw, ja oglądam'. I młody już się
uspokoił, dokończył obiad i poszedł - jak widać dał radę mimo
propagandy. Wystarczyło w odpowiednim momencie
zaprotestować zamiast dawać wsparcie.

Muzy z cholewami 119/252



Nekrasowcy
Przepisuję urywek książki „Kozaczyzna w Turcyi” (ze stron 79-
82 z IV rozdziału), wydanej w Paryżu w 1857 roku, dzieła
Michała Czajkowskiego.

Kozacy ci pochodzą z nad Donu – za Katarzyny pierwszéj,
Cesarzowéj Moskiewskiéj, wyszli z Ojczyzny pod
dowództwem Stenka Razyna, z powodu prześladowań
religijnych. Po długiéj walce w Uralskich ziemiach, nad
Wołgą, z Moskiewskiemi wojskami, przyjęli służbę wojskową
u Hanów Tatarskich – byli oni wówczas pod naczelnictwem
Namiestnika Razyna, Ihnata Burjana, którego Moskale
przezwali Nekrasą (niepiękny), z powodu iż przyjął służbę
wojskową u Muzułmańskiego Xięcia przeciwko
Chrześcijanom. 

Na rezydencyję Hetmana Nekrasy zostało przeznaczone
miasto Anapa, a straż całego Kubania aż do ujścia Łaby,
oddaną została jego kozakom, i ztąd wzięli nazwanie
Kubańscy Kozacy – Staro-Kubańcy. 

Między témi Kozakami wychodźcami, były pierwsze rodziny
Dońskiej ziemi [...] arystokracyja pierwotna Dońców, zasilona
Polską szlachtą przybyłą na Don z Karabojem, najwięcéj
przywiązana była do Starowierskiego wyznania. 
[...] 
Ihnat Nekrasa zobowiązał się mieć ciągle na służbie
wojskowéj Hanów, dwanaście tysięcy pięćset konnych
Kozaków, podzielonych na dwadzieścia i pięć Pułków, i
bronić na pieszo i na łodziach miasto od napadu
nieprzyjaciół. 
[...] 
Ihnat Nekrasa w bardzo podeszłym wieku, bo w
dziewiędziesiątym siódmym swego życia zginął pod Anapą,
broniąc tego miasta, szturmowanego przez Moskali, pod
dowództwem Feld-Marszałka Gudowicza. Przez cały czas
jego życia, ani pomyślano o oborze nowego Atamana; on był
dożywotnim i samowładnym – W tych wychodźcach taka
była chęć utrzymania porządku, takie uwielbienie i zaufanie
dla swojego Naczelnika. 

Po śmierci Ihnata Nekrasy, Anapa została wzięta; ale
Kozacy z niéj wyszli, żony, dzieci i starcy na łodziach, a
mężowie i mołod'cy na koniach. Przy samych brzegach
płynęła flotylla rodzin kozackich, a brzegami szli pochodem
konni Kozacy – I tak przyszli aż do Bosforu; przeprawili się
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konni z Anadoł-Kawaku do Rumeli-Kawaku i znowu
brzegami aż nad Dunaj, gdzie się posiedlili nad jeziorem
Razyn, bardzo rybném i mającém wyjścia na Czarne morze
przy Kara Kermanie i na Dunajskie Gieorgiewskie koryto. 

Jak u Hanów tak u Sułtanów Islamskiego Cesarstwa,
przyjęli służbę wojskową. [...] Wolni byli od wszelkich
podatków i opłat – w pokoju, ryby i pijawki łowili i tém
handlowali; a w czasie wojny, konno wychodzili na służbę.

Gwoli ścisłości: gdy Iwan Wasiliewicz Gudowicz (nawiasem,
fascynująca postać, nawet jeśli nie z nam miłej armii) zdobywał
w czerwcu 1791 roku Anapę brawurowym szturmem, 7 tys.
żołnierzy przeciwko dwukrotnie liczniejszym obrońcom, nie był
jeszcze marszałkiem polnym, jego ówczesna  szarża to генерал
-аншеф  (général en chef).

środa, 04 maja 2011, andsol-br

Komentarze

Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/04 11:52:44
Zginąć na polu chwały w wieku lat 97, to nie byle co. Sam bym się
chętnie zobowiązał do zginięcia, gdyby ktoś dał mi gwarancję, że
dożyję 97 lat w takiej formie, która pozwoli mi na udanie się w bój
bez laski lub chodzika.
-
Gość: Nowa, 213.60.207.*
2011/05/04 14:04:39
Widac po czyjej stronie stoi Czajkowski - ale nawet ograniczywszy
przekaz do samych faktow - kazdy autor historyczny bedzie
tendencyjny, z wyjatkiem moze krotkich przekazow
encyklopedycznych, a i tu moznaby dyskutowac.
Trudno uwierzyc by za zycia Niekrasowa "ani pomyslano" o
wyborze (to slowo nie na miejscu, ale w odniesieniu do tekstu)
nowego atamana. Iluz samowladcow na kartach historii - w teorii 
dozywotnich - w praktyce nie dozylo lat nawet dojrzalych, roznych
kultur. Krancowo roznych. 
Kozakow "uwielbienie i zaufanie dla swojego Naczelnika" - ze tez
kiedys tak moglo byc, ze rzadzacemu sie wierzylo, a wierzac nie
sprzeciwialo, w glowie sie dzis to nie miesci... 

Nie przedstawiwszy sie dzieki Andsol - wpis dal mi do myslenia. 
-
andsol-br
2011/05/04 16:38:45
Bobiku, a jaka Twoja rasa? Zaraz sprawdzę jakie masz szanse na
dotarcie do 97 z kompletem zębów. (Wybacz ignorancję, ale po
zdjęciu umiem tylko powiedzieć, że jesteś nieostrzyżony).

Nowa: witaj i miej się tu (i w ogóle) dobrze. Tak, historia nie zna
przypadków tak długiego umiłowania wodza. Może były
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powiązania między techniką jego wodzowania a przegraniem
bitwy o Anapę? 

Ale najbardziej uderzającym dla mnie było wyobrażenie tego ludu
płynącego i jadącego w stronę Bosforu. Gdyby to byli Grecy,
zgodzilibyśmy się, że to epopeja...
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/05 01:07:03
Andsolu, czy ja raz dawałem do zrozumienia, że jestem przeciwny
wszelkiemu rasizmowi? I Ty mnie o rasę pytasz?
Mogę co najwyżej ujawnić, że mam... nooo... tego... bogatą i
zróżnicowaną pulę genetyczną. O!
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/05 01:11:18
A nieostrzyżony jestem, niestety, tylko na fotce. W rzeczywistości
znowu mnie, sadyści, dopadli. Że to niby za ciepło by mi było w
mojej naturalnej, kudłatej urodzie!
Czego to ludzie nie wymyślą, żeby usprawiedliwić swoje najniższe
instynkty!
-
Gość: Nowa, 213.60.207.*
2011/05/05 09:51:21
Wladze ma ten, kto jest kochany przez lud- mawiala Izabela
Katolicka. A jest kochany, gdy tenze uzna, ze wladca idzie za jego
glosem, gdy rozpozna w opinii rzadacego swa wlasna. Z jednej
strony sa to tylko slowa, ale takie jakich sie oden oczekuje. Z
drugiej -dopiero gdy zapewnione zostana glod, milosc i zabawa.
To tyle Izabela Katolicka o umilowaniu rzadzacego.

Wracajac do Nekrasowa: owczesna technika rzdzenia (ja tez nie
nazwalabym jej sztuka) polegala przede wszystkim na utrzymaniu
posluszenstwa. Nie maz go bez uzycia sily badz jej
zamanifestowania. A przemoc rodzi bunt... 

A propos: J.Balaguer dozyl 96 roku, ale z polityki czynnej wycofal
sie wczesniej. Mugabe ma 87 lat - i to chyba najstarszy zyjacy
rzadzacy na dzien dzisiejszy... 

-
andsol-br
2011/05/05 15:54:38
O, nie wiedziałem, że owo powiedzonko Stalina, że geniusz czuje
za miliony i coś tam coś tam miało takie szlachetne
antecedensy...
-
Gość: Nowa, *.red-81-35-220.dynamicip.rima-tde.net
2011/05/06 18:35:27
Czyz nie i dla Stalina swiat byl maly, bo maly dla wielkich ludzi jest
zawsze?
Czyz nie i dla Stalina jego ludy to za jego sprawa staly sie bardziej
szczesliwe - majac mniej swobody? 
Czyz nie i Stalin uwazal, ze trzeba zdobyc mlodziez, aby zdobyc
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wszystko? 
Nawiasem mowiac teraz, czy nie pytala sie Izabela czy warto
kochac ludzi?
-
andsol-br
2011/05/06 19:37:34
A szkoda, że nie wiemy lepiej co myślała Izabela, królowa Kastylii -
mało osób na tym świecie miało taki wpływ na historię jak ona ...
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Niejednoznaczność
Pisze autor pewnej recenzji: 

I consider myself boring, so if you enjoyed my review
you will likely enjoy the book . 

(Myślę, że nudzę, więc jeśli podobała się wam moja
recenzja to chyba książka spodoba się wam). 

Brakowało mi tylko zakończenia jego uwag pytaniem:
„czy byłem pomocny?”

niedziela, 03 sierpnia 2014, andsol-br
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Nie mam konta, mam skarbonki
Smoki zioną ogniem nie dlatego, że mają azbestowe pluca –
zioną ogniem, ponieważ wszyscy wiedzą, że tak właśnie
powinny się zachowywać. 

(Z „Nauki świata dysku”). 

Ziońcie sobie w Waszej fantasy, zacne Smoki, ziońcie, i
ostrożnie z natchnieniem Waszego OberSmoka, bo ono wielu
już przypaliło. Ale jeśli spróbujecie przenieść Wasze rozrywki do
realu, czyli do ekonomii, żaden Mateusz Morawiecki
azbestowych płuc Wam nie wstawi. Po wydechu będzie wdech –
i smok zdech.

czwartek, 10 grudnia 2015, andsol-br

Komentarze

aagulha
2015/12/11 19:15:37
Ale co spali na popiół, to spali.
-
andsol-br
2015/12/11 23:18:40
Oj, masz rację. Ale najbardziej boli, że zwiększy rozziew (skoro już
tak o zianiu) między nami a cywilizowanymi krainami, uwolnionymi
od stuleci od smoków, w takich sprawach jak obyczaje dyskusyjne,
cenienie równowagi, kompromisu i przyzwoitości, szacunek dla
prawa, władzy i wypracowywanych przez pokolenia procedur. Bo
kulturę materialną (co widać na polskich autostradach) łatwiej
stworzyć niż obyczaj nieprzerywania rozmówcy w debacie
telewizyjnej.
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Nie ma powrotu do getta!
Wzrusza ten akt  odwagi, to rozpaczliwe wezwanie kardynała
Kazimierza Nycza, by naród bronił Kościół przed gettem:

„Kiedy dzisiaj w niektórych środowiskach dostrzegamy
próby powrotu do tworzenia getta dla Kościoła, dla
chrześcijan, dla katolików – tego nowego getta, kiedy
jesteśmy świadkami prób prywatyzowania wiary,
prywatyzowania religii, trzeba nam wracać do słów
dzisiejszej Ewangelii: «nie bójcie się, będą was
prześladować»” – zaznaczył kard. Nycz. Hierarcha mówił do
zgromadzonych: „nie lękajmy się tego getta, które chce nam
zbudować świat; wiele razy, także w Polsce, Kościół sobie z
nim radził”.

Aż za dobrze pamiętamy jak w średniowiecznej Wenecji
wszechmogący Żydzi zgromadzili katolików w nędznej dzielnicy i
zabronili im ją opuszczać. Wkrótce rozpowszechnili swój
odrażający pomysł na większość miast  Europy; st łamszeni w
ogrodzonych dzielnicach katolicy wegetowali ze staruszkami
matkami i niemowlętami w wilgotnych pomieszczeniach bez
wentylacji czy świat ła, musząc tam wracać pod groźbą
więzienia przed zachodem słońca, mając za jedyne dostępne
dla siebie zajęcie przy sprzedaży używanej odzieży. Gdy lud
katolicki cierpiał w gettach, żyjący na wolności Żydzi rozpychali
się po świecie, od Chin i Japonii po Amerykę Południową, by siłą i
perswazją skłaniać tubylców do przyjmowania ich wiary. 

My, ochrzczeni i bierzmowani Polacy, nie dopuścimy do tego, by
dziś w naszym Kraju powtórzyły się niegodne sceny ze
średniowiecza. 

Zakrzyknijmy unisono: katolickie getto – nigdy więcej!

czwartek, 20 października 2011, andsol-br

Komentarze

abyrtaid
2011/10/20 01:53:46
Satyra jest wyraźna, prawie, że aż boli, jak sypnięte po oczach
odrobiny soli, ale czy uruchomi pokład wyobraźni? Przecież to, co
wciąż drzemie w ludzkiej wrednej jaźni, "łagodzą" religijnych
zaleceń misteria. I stąd ta kapłanów zbiorowa histeria?
-
andsol-br
2011/10/20 02:20:33
Porzekadło warszawskich adwokatów: gdy nikt nie rozumie o co
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chodzi, chodzi o pieniądze.

Pierwsze stadium podatkofobii?
-
abyrtaid
2011/10/20 02:43:33
Po datki chętnie sięga, ślini się jak umie, byle tylko uzbierać od
wiernych po sumie. Teraz, jest zagrożenie! Stąd rozterki Nycza,
spadnie dochód kościoła? Państwo też rozlicza? Nie należy
rugować do udziału prawa, w współrządzeniu, to taka wspaniała
zabawa, pozwólmy, by kształtować mógł wiernych postawy, ale
trzeba zapewnić, aby bezpowrotnie znikły te z finansami kościoła
zabawy.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/20 06:11:17
Palikotowcy dostali raptem 10% i już taka panika? To ja już może
nieco na wyrost proponuję akcje "Przygarnij katolika".
-
Gość: rysberlin, 194.64.224.*
2011/10/20 07:02:00
akcje "Przygarnij katolika" popieram, czynem oczywiscie,
proponuje jedno miejsce u siebie,

wprawdzie w berlinie miescie o sladowej ilosci katolikow, ale z
jeszcze czynnym kosciolem katolickim w sasiedztwie moim ;) 
-
pak4
2011/10/20 10:09:15
Słowa o getcie padały (z innych ust i piór) na miesiące przed
wyborami (por. abp. Michalik we wrześniu tego roku: Michalik
Katolickie getto w Polsce więc to nie Palikot, ani podatek.

Trudno mi to ująć w słowa, ale często widzę, jak środowiska
katolickie zamykają się na świat (bo jak nazwać list lokalnego
biskupa, który chwali media katolickie, przeciwstawiając im
bezbożny świat mediów świeckich, gdzie zupełnie nie ma Boga,
Kościoła, wiary, a przecież mógłby włączyć telewizor i zobaczyć
Między niebem, a ziemią, Ojca Mateusza, czy transmisję mszy...
wszystko w 'świeckiej' telewizji publicznej). To jest zamknięcie,
które przywołuje z pamięci słowo 'getto', choć oczywiście w sensie
przenośnym. 

I ja widzę, że to 'zamknięcie się', a nie zamknięcie przez wrogi
świat. Ale jednocześnie widzę, że to zamknięcie bardzo głębokie,
tkwiące w samym pojmowaniu przez te środowiska katolicyzmu.
-
andsol-br
2011/10/20 11:51:41
PAK , W wypowiedzi abp. Michalika jest też oświadczenie, że
"Głosząc Boga, nie możemy milczeć, kiedy promuje się
satanizm". Ech, ten codzienny dylemat polskiej wsi: zasiejem my
dziś owies czy ziarno Szatana?
-
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tentelemach
2011/10/20 13:19:42
"Aż za dobrze pamiętamy jak w średniowiecznej Wenecji
wszechmogący Żydzi zgromadzili katolików w nędznej dzielnicy i
zabronili im ją opuszczać."

Andsolu, to jest wielkie i w zasadzie by wystarczyło i trzeba by
spiżowymiizłoskami.
-
Gość: haneczka, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/10/20 14:26:21
Nycz to intelektualista, z frakcji gołębiej. 
Panie, przebacz im, bo nie wiedzą co mówią.
-
mamula66
2011/10/20 16:18:23
Nieprawda ze Katolicy "zamykaja sie na swiat". Oto nowatorskie
podejscie Wybitnego Katolika do sprawy nauczania informatyki:

O. Rydzyk o informatyce na uczelni: Bez Biblii to dziękuję 

Ojciec Tadeusz Rydzyk robi awanturę w swojej szkole. Bo na
informatyce jest za mało wykładów z Biblii, etyki i społecznej nauki
Kościoła. - Co to za uczelnia?! Tak to ja dziękuję! Sam będę za
likwidacją takiej informatyki - odgrażał się na antenie Radia
Maryja. - Po takiej uczelni nie mogą wyjść ludzie, którzy nie wiedzą
co to jest Pismo Święte! 

Rydzyk_o_informatyce_na_uczelni 
-
andsol-br
2011/10/20 17:41:01
jotka585 nie zdołała umieścić poniższego komentarza, Blox nie
dozwala. Wstawiam go w jej imieniu.

Jest takie powiedzenie: "kogo Pan Bóg chce ukarać, temu
najpierw rozum odbiera". Najwyraźniej PB ma już dość
episkopatu. I trudno mu się dziwić. Podobno nie rychliwy, ale
sprawiedliwy. 

Najbardziej irytuje mnie gadanina wielu publicystów,
twierdzących, że nie ma już, niestety, kościoła JPII. Ależ to
właśnie jest kościół JPII. To on podejmował decyzję w sprawie
mianowań biskupich tych teologicznych orłów, sokołów. On takich
biskupów chciał. Doskonale grał rolę "dobrego cara"...
-
andsol-br
2011/10/20 17:45:17
mamula: a bo w ornitologicznej klasyfikacji p.Rydzyk jest z frakcji
pterodaktyli.
-
Gość: Irek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/20 18:20:22
Andsol wspaniały tekst
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mamula O. Rydzyk - pterodaktyl? On żyje. Tak jak państwo
Watykan. I mają się dobrze.
-
Gość: Bobik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/21 01:31:30
Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Autor w opisie żydowskiej
aktywności zatrzymał się na getcie i nie pisnął słówka o ideach
wygnania lub wręcz wytępienia katolików, którzy zabili Boga
(wiem, niektórzy mówią, że pogłoski o śmierci Boga były
przesadzone, ale inni z kolei twierdzą, że to szczera prawda).
Zabijanie Boga jest sprawą poważną, nawet jeśli dokonuje się
cichcem i po kawałku, należałoby więc poświęcić temu nieco
więcej uwagi.
Dobra, teraz będę poważny (choć nie przysięgnę, że dotąd nie
byłem). Sam pomysł, że katolicy w jakikolwiek sposób zrobiliby
brzydkie kuku własnemu Panu B. jest oczywiście absurdalny.
Nawet gdyby chodziło nie o zabijanie dosłowne, a zużywające,
zniechęcające, odrzucające czy zwyczajnie zanudzające Nie, z tym
zabijaniem to na pewno musiał być kto inny. A kto się lepiej nadaje,
niż założyciele katolickiego getta? Już bez względu na ich
przynależność taką, śmaką czy owaką. 
Gdyby nie pewność, że Kościół sobie poradzi, już ja bym
katolikom podsunął myśl. Co tam Żydzi. Zebrać wszystkich wrogów
Kościoła do kupy i zorganizować przeciwko nim krucjatę. No, tego
chyba jeszcze nie było? 
-
andsol-br
2011/10/21 02:35:26
Kto nie jest z nami, jest za nami.

Albo przed nami. Albo z lewej. Albo z prawej. O Boże, jesteśmy
otoczeni wrogami.
-
Gość: Bobik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/10/21 02:42:55
Nieuważnie, Andsolu. Zapomniałeś o wrogu w nas. To jest dopiero
szczyt otoczenia.
-
Gość: !, *.opera-mini.net
2011/10/21 15:48:25
A tam getta! Jak można zapomnieć o tym w jaki sposób
zachodniej Europie heretycy prześladowali katolików? Kto stosy
im układał? Kto pogromów dokonywał, jeśli nie Żydzi zwłaszcza?
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Niemiło wiedzieć, ignorować gorzej
Marcin Barcicki odgrywa jakąś rolę w SLD w opolskim Brzegu,
więc jeśli ktoś chce go nie lubić, już ma tu gotowy powód i nie
trzeba się krępować. Tylko, proszę, przy wychodzeniu, bez
trzaskania blogiem. 

Ktoś tu jeszcze jest? Nie zostawiajcie mnie samego, powiedział
ostatni knedel. Bo być sam na sam z tekstami Barcickiego
często kończy się nieprzyjemnymi niespodziankami i niepokojem
czy naprawdę jesteśmy tak cudownym narodem, jakim przecież
jesteśmy. Wiem, wiem, on z pewnością nazywa się Bahrtenstein.
Ale nim się o tym upewnimy, popatrzmy co on wypisuje. 

Coś z artykułu Mesjasz z KGB: 

Pan Bóg wybacza, Agcy wybaczył również Jan Paweł II, ale
IPN nie wybacza nigdy. W 2006r. pion śledczy katowickiego
oddziału IPN rozpoczął śledztwo w sprawie „spisku
komunistycznych służb specjalnych kierujących zamachem
na Jana Pawła II w maju 1981r.” Zamach na papieża IPN
uznał za zbrodnię komunistyczną, a taka się nie przedawnia.
Włosi nie poradzili sobie ze skomplikowanym śledztwem
ponieważ preferują nieskuteczną metodę polegającą na
zbieraniu i analizie zeznań, a potem ewentualnym stawianiu
zarzutów. Szefowa katowickich prokuratorów z IPN pani Koj
(ta sama, która zamieściła na Naszej Klasie zdjęcia z trumną
Sikorskiego i oskarżyła Jaruzelskiego o udział w „zbrojnej
organizacji o charakterze przestępczym”) działa inaczej –
najpierw oskarża, a potem szuka dowodów. 

Kolejny cytat  z artykułu Proces brzeski: 

Przedwojenni działacze partii lewicowych i Witos nadal
formalnie są przestępcami, a wyroki jakie zapadły w
Procesie brzeskim formalnie obowiązują. Mimo zabiegów
posłów SLD i PSL-u resorty sprawiedliwości obu
prawicowych rządów nie zechciały wszczynać procedury
kasacyjnej najbardziej wstydliwego procesu politycznego II
RP. 

Jeden z cytatów najt rudniejszych do strawienia, w artykule Noc
kryształowa o wiadomych zdarzeniach w Niemczech: 

Być może inspiracją dla Niemców była akcja
przeprowadzona w Polsce latem 1938r. Na Chełmszczyźnie
i Lubelszczyźnie przez dwa miesiące płonęły cerkwie
prawosławne. W taki sposób polskie władze przy użyciu
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wojska i policji oraz chętnej do pomocy ludności cywilnej
rozprawiały się z mniejszością ukraińską. Zniszczono
wówczas około 150 obiektów sakralnych. Protesty przeciw
brutalnemu traktowaniu mniejszości prawosławnej wojewoda
lubelski nakazał tłumić ponieważ – „Pan Premier i Minister
Spraw Wewnętrznych uznał sprawę likwidacji pewnych
obiektów prawosławnych na terenie wschodnich powiatów
w województwie lubelskim za dotyczące najbardziej
istotnych potrzeb państwa i religii. Z tych też względów Pan
Premier nie może uznać za dopuszczalną jakąkolwiek
krytykę działań rządu na tym odcinku”. 

Jest tego więcej? Oj, jest , jest , i to aż za bardzo. Na temat
Przebaczamy i prosimy o wybaczenie: 

Za co prawosławni powinni przepraszać nie trzeba nikomu
przypominać, ale o wstydliwych dla Polaków wątkach z
historii łatwo się u nas zapomina, a nawet czasami
gloryfikuje przestępców. Wśród nich na szczególną uwagę w
obliczu gestu pojednania z prawosławiem zasługuje żołnierz
Wojny Obronnej, AK, krótko LWP, a wreszcie NZW Romuald
Rejs ps. „Bury”. W 1995r. został on zrehabilitowany, a
wydany na niego w 1949r. wyrok śmierci został przez Sąd
Warszawskiego Okręgu Wojskowego uchylony ponieważ
walczył on o „niepodległy byt państwa polskiego”, a
dokonane przez niego mordy na prawosławnej ludności
należało uznać za „działania w sytuacji wyższej
konieczności, zmuszającej do podejmowania działań nie
zawsze jednoznacznych etycznie”. 

W styczniu 1946r. komendant białostockiego okręgu NZW
Jan Szklarek ps. „Kotwicz” zarządził pacyfikację powiatu
Bielsk Podlaski. Akcją zajął się Bury, który do NZW trafił po
dezercji z LWP. Opanował on najpierw Hajnówkę, potem
uprowadził do lasu 40 furmanów pod pretekstem pomocy w
wyrębie lasu. Zatrzymani przez niego chłopi poddawani byli
swoistej selekcji – przeżyć mogli tylko ci, którzy potrafili
przeżegnać się po katolicku. Prawosławni gest krzyża
wykonują w specyficzny sposób – nie całą dłonią tylko
trzema palcami symbolizującymi Trójcę Świętą, dwa
pozostałe palce to symbol Chrystusa w dwóch naturach.
Gest symbolizujący chrześcijańską wiarę był wówczas
równoznaczny z wyrokiem śmierci. 

A może coś o orzełce ze swastyką (gustowna ilustracja ozdabia
i przypomina, co można tam oglądnąć), artykuł Symbole? 

Niedawno Sejm uchwalił nowelizację art. 256 Kodeksu
karnego dotyczącego propagowania treści totalitarnych –
„kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny
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ustrój państwa podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.” 

Co jest nośnikiem symboliki totalitarnej jej nowela nie
precyzuje. A szkoda, bo dobrze byłoby wiedzieć czy np.
znaczek ze swastyką przedwojennego 4. Pułku Piechoty
Legionów jest takim nośnikiem czy nie. 

Dobrą stroną tej opowieści są t rudności przy wyszukaniu jego
artykułów. Na szczęście brzeski admin jest  z pokolenia
pterodaktyli i system wyszukiwania informacji na stronie
brzegonline.pl  jest  tak nowoczesny jak paproć. 

PS. Skoro jeszcze nie śpię, to dorzucę coś miłego, z tego
samego źródła. Małe, a cieszy, w artykule Monumentomania:

Krakowski artysta Marian Konieczny również produkuje
rzeźby przedstawiające papieża. W poprzednim systemie
stworzył Lenina stojącego w Nowej Hucie,
częstochowskiego Wanię – pomnik żołnierza Armii
Czerwonej z pepeszą i gałązką oliwną oraz Aleksandra
Zawadzkiego w Dąbrowie Górniczej. Specjalizujący się
niegdyś w stylu socrealistycznym artysta tworzy nadal w
podobnym klimacie, tyle że jego rzeźby przedstawiają już
kogo innego. Takie jest zapotrzebowanie.

Postawić pomnik może niemal każdy. Nie trzeba
organizować żadnego konkursu, poddawać pomysłu
społecznej dyskusji czy angażować do jego powstania
wybitnego artysty. Wystarczy do idei przekonać radnych,
którzy zdecydują o poparciu dla uczczenia jakiejś osoby lub
wydarzenia przy czym zwykle nie mają wpływu na wygląd
monumentu.

sobota, 20 lutego 2010, andsol-br

Komentarze

Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2010/02/20 05:27:03
Mam nadzieję, że będzie mi wybaczone - zajrzałem w nastroju
zabawowym i szybko doszedłem do wniosku, że należy lekturę
zostawić na jutro. Ale byłbym świnią, nie psem, gdybym się nie
przyznał, że Andsol zainspirował mnie do następującego
wierszyka:

Stoi bliźniacza lokomotywa 
i czasem w gumki sobie pogrywa 
bo ją rozrywa. 
Niechby się nawet w prasie czepiali, 
byle porządzić choć trochę dali, 
bo któż zbyt długo wytrzymać może 
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na bocznym, niezbyt ciekawym torze? 
W wagonach pełno jest przeciwników, 
lecz któż by pilnie słuchał ich krzyków, 
kiedy splendorów rozkoszna złuda 
pcha mnie do czynu: a nuż się uda! 
Nagle - sny! 
Nagle - my! 
Para buch! 
Nas jest dwóch! 
Ruszyła po torach wiadomych i starych... 
ach, gdyby po drodze zabrakło jej pary! 
A co to to, co to to 
co to tak gna? 
No, miejmy nadzieję, że wreszcie - do dna.
-
andsol-br
2010/02/20 15:00:23
Bobiku, jak należy mówić, gdy się Ciebie widzi z rana, a, psik?

Masz rację, że Barcickiego dobrze jest zostawić na jutro, na jak
dalsze możliwe jutro. I w ogóle, założę się, żeto jakiś niekatolik. 

Weny gratuluję, mi rzeczy rymują się tylko z rozpaczy, kiedy myślę
o studentach. Ale mam na nich pomysł, za dwa tygodnie (gdy się
pojawią) opowiem.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2010/02/20 18:55:05
Na zdrowie! (to jako odpowiedź na apsika) :-)
Ten Barcicki na katolika rzeczywiście nie wygląda. Ani na
Prawdziwego Polaka. Kto tak kala gniazdo, musi być z jakiej matki
obcej, albo co... 
A profesor Konieczny dalej straszy? Chyba nawet Lenin nie był aż
tak wiecznie żywy. ;)
-
tentelemach
2010/02/20 19:56:42
Linki działają jako PREVIEW. Gdy kliknąć - nie działają. To jest
chyba jakiś CMS z dynamicznie generowanym "contentem".
-
andsol-br
2010/02/20 21:01:34
@telemach: dziękuję za przykrą wiadomość. Różne głupie rzeczy
już widziałem w administrowaniu stron, ale ta.... Ponieważ coś tam
było "z ostatnich dni" to po prostu link się robił dynamiczny, czyli do
nikąd. Nawiasem, Blox ma też coś takiego; pani Google
zapamiętuje, że miałem jakiś wpis na stronie x, którą Blox dał na
wpisy z mego bloga. A ponieważ dopisuję nowe strony, stary leży
na stronie x+1, potem na x+2 itd... Dlatego robię dość porządne
archiwum, bo inaczej nikt by mnie nie wyguglił.

Tak czy inaczej, obejście problemu jest takie: wchodzę na
brzeg24.pl/ , klikam "z ostatnich dni" potem "wyświetl wszystkie" -
pojawia się spis z "niedynamicznymi" linkami. Pozmieniałem u
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mnie wszystkie; sprawdziłem, że działają (cholera w tym, że tamte
przedtem też działały). 

Gdyby były jeszcze jakieś problemy, powiadom, albo ich tam
zamorduję, albo skopiuję wszystkie jego artykuły i wystawię gdzieś
u mnie.
-
freelancer1
2010/02/21 03:17:42
zaskoczony swastyką poguglałem i wyszło mi, że 70 chłopaków
spod znaku swastyki współtworzyło legendę Westerplatte, a ich
pluton dla potrzeb wojskowej składnicy tranzytowej wydzielił ze
składu 4 pułku piechoty legionów dowódca tegoż pułku, ppłk
Zygmunt Berling, TEN Berling, ha

wyszło mi też, że oprócz legionistów-czwartaków swastyki nosili
wszyscy podhalańczycy, jakaś artyleria i liga obrony powietrznej - i
przyznaję, że do dziś nie miałem o tym bladego pojęcia 

-
andsol-br
2010/02/21 04:46:07
@freelancer1: a wiesz, ten miły krzyżyk wkomponowany w naszą
kulturę już mnie zaskoczył 3 lata temu i nawet myślałem, że to jakiś
kolaż, ale nie, okazało się, że gen. Haller na takie coś w pełni
zasługiwał. Tak że tutaj mój szoczek jest mniejszy, bo nie ma
akcentów anty-cośtam...
-
freelancer1
2010/02/21 05:38:14
i znowu zmusiłeś mnie do guglania i znalazłem coś takiego
www.koreywo.com/Biblioteka/Konferencja%20Zydoznawcza.htm

grudzień 1921 roku, Adolf Hitler dopiero od miesiąca ma bojówki
SA...
-
andsol-br
2010/02/21 06:26:50
NIEWIAROGODNE, freelancer1, upolowałeś wielkiej brzydoty
zwierze, może, kto wie, Monstrum Supremum całej RpII... A są
tam wszyscy, majory i księża i radni i nawet Buyno-Arctowa,
ukojenie dziecięcych czystych duszyczek. Sepapo sibl. Wiesz, to ja
idę spać, bo taki ładunek może wykończyć zmęczony organizm.
-
Gość: Wiesiek, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/02/21 16:58:29
Andsol, gdybyś zaglądnął do Wikipedii, hasło u p.Googlowej
"swastyka", dowiedziałbyś się że to znak znany wcześniej niż dwa
tysiące lat i że oznacza on zupełnie co innego niż myślisz.
W Polsce był nazywany góralskim krzyżem. Stąd wojska górskie
miały go w znaku. 
-
andsol-br
2010/02/21 18:49:13
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@Wiesiek: choć Wikipedii wówczas nie było, nawet ci, którzy
unikali uczenia się na lekcjach historii o dawnych Indiach, czegoś
się jednak dowiadywali przyciągani aluzjami o wiedzy
ezoterycznej, opanowaniu dzięki jodze organizmu, cudach
wschodniego seksu itd. Z tych i innych przyczyn (np. najbardziej
zdumiewające lektury odkrywane w zaprzyjaźnionych
księgozbiorach przez młodego andsola) wycieczka wewnątrz
mego mózgu, by odkryć co jest czym co ja myślę, o ile poczyniona
bez wykwalifikowanego przewodnika (albo mnie samego albo
dobrego psychologa) może być niezbyt udana. Dlatego zachęcam
Cię nie do szukania znaczeń wewnątrz mnie a w tekstach. Chodzi
o to, że przez przypadek lub nie (o koincydencjach lub ich braku
mogliby mówić specjaliści - historycy, psychologowie,
religioznawcy) swastyka połączyła się z żydożerstwem i wygląda
na to, że nasza nacja wygrywa z Niemcami konkurs o
pierwszeństwo.
-
Gość: Wiesiek, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/02/21 21:48:16
Czyzby więc Pitagorejczycy byli pierwszymi bolszewikami z
powodu tej pięcioramiennej gwiazdy?
-
andsol-br
2010/02/21 21:58:58
Ciekawy jestem w jaki sposób ten żart jest związany z moimi
uwagami, skoroś go tu umieściił.
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Niepokój Adama
To nowe stworzenie je za dużo owoców. Zapewne zbraknie
ich nam.

Narracja Marka Twaina z Adam's Diary  ma delikatny humor,
który wybaczono Effelowi w jego serii „Stworzenia świata” – ale
Twain bardzo rozdrażnił rodaków swymi ideami. Nie tymi co do
religii – przecież nie stawał w roli niewierzącego – ale gdy zakpił
kiedyś o poligamii, że owszem, może być, ale na odwyrtkę, bo
jeden pan nie zdoła zaspokoić dziesięciu pań, a jedna pani
dziesięciu panów owszem. 

Drwiny z religii męskości to grzech najśmiertelniejszy.

czwartek, 21 marca 2013, andsol-br
Komentarze

-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2013/03/22 10:57:59
Gdyby Pan B. stworzył piwo i szybkie samochody zanim zabrał się
do manipulowania żebrem, Adam nie musiałby z nudów zajmować
się żadnymi nowymi stworzeniami i historia ludzkości potoczyłaby
się inaczej.
Żądamy ukarania winnego złej organizacji przedsięwzięcia pn.
Raj!
-
tentelemach
2013/03/23 15:46:41
Ale przecież, drogi Andsolu, poligamia jako termin zbyt nieostry i
nieuwzględniający wymienionych, subtelnych różnic została (już
dawno) doprecyzowana i podzielona na polygynię i poliandrię. Ta
ostatnia, popularna u różnych takich (dla nas) egzotycznych ludów
jak np. południowoindyjscy Toda wcale nie była zjawiskiem tak
niezwykłym, jak pragną nam wmówić europocentrycznie ustawione
podręczniki seksuologii i socjologii. 
Ba, powiem więcej: w odmętach zachodniej niepamięci pogrążył
się rodzimy, jakże popularny w XVIII i XIX wiecznych Włoszech - a i
po części Hiszpanii - Cicisbeizm (chyba tak to się wymawia po
polsku). 

Chodzi mi o to: en.wikipedia.org/wiki/Cicisbeo 

W obu przypadkach baaardzo katolyckie krainy. Aż dziw, że
kobiety dały sobie ten dobry i powszechnie tolerowany obyczaj
zabrać. A może same zrezygnowały?
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Nieszczęście w szczęściu
Prestiż nauki był kolosalny. Szarzy ludzie, gospodynie
domowe, napotykający bezustannie aparaty i wynalazki
zawdzięczane laboratoriom, byli skłonni wierzyć, że nauka
mogła osiągnąć nieomal wszystko i byli zalewani
informacjami oraz teoriami naukowymi. Gazety poświęcały
całe szpalty, by im wyjaśnić (lub zaciemnić) najnowsze
odkrycia; ostatnie powiedzonko Alberta Einsteina stawało
się materiałem na pierwszą stronę, choć w praktyce nikt go
nie mógł zrozumieć.

To opis atmosfery lat  20tych zeszłego wieku w książce „Only
yesterday”  F. L. Allena. 

Nie wiem jak odebrała ulica wielkich miast  świata wiadomość z
CERN-u, ujawnioną po paru latach rozważnego analizowania
danych, że nie znajdują błędu w obserwacji pomiarów neutrino, a
sugerujących, że szybkość świat ła została przekroczona. Wiem,
ż e polska prasa w swojej masie zachowała się jakby
informowała Uzbeków w  XIX wieku, że może warto na chwilę
oderwać się od pieczenia barana. Kluczowym słowem w
rozumieniu przeciętnego opisującego to dziennikarza jest
„ciekawostka” . 

Być może jeszcze bardziej przygnębia wylew andron w
przeróżnych komentarzach, wykorzystujących zakomunikowane
z zachowaniem najlepszych naukowych standardów zjawisko,
do ataków przeciw nauce, jej znaczeniu i jej obyczajom. Żałosne
przyrównywanie wiadomości do balonów dotyczących „zimnej
fuzji” czy „pamięci wody” dowodzi braku kryteriów w klasie
dziennikarskiej, pomagających w odróżnianiu nauki od
pseudonauki. 

Rozczula natomiast gotowość wszelkiego typu proroków do
wdrapania się na scenę bądź to z przekazem „a ja to zawsze
mówiłem i nawet jest w archiwach blogu”  bądź z użyciem logiki
z aśw iat owej „jeszcze raz widać, że Pan Bóg jest
wszechmogący” . 

Wiem, ten f ilm już grano, Monty Python, ale miałem go za drwinę
z przeszłości, a nie za wizję futurystyczną. 

Czego trzeba, by status narodu wybranego zmienić na
wykształconego?

poniedziałek, 26 września 2011, andsol-br
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Gość: nightwatch, *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/09/26 08:35:08
Na szczęście jest jeszcz Italia która znów oświeci tonącą w
mrokach Europę:
cassandralegacy.blogspot.com/2011/09/something-is-deeply-
wrong-minister-and.html
-
Gość: , *.metrona.pl
2011/09/26 11:01:23
Czego trzeba, by status narodu wybranego zmienić na
wykształconego?

Tamten naród wybrany w historii odkryć naukowych zapisał się
wręcz wybitnie. 
Nasz, jak wiadomo z rysunku Mleczki, jest wybrany, tylko jeszcze
nie wiadomo do czego. 
-
rpyzel
2011/09/26 11:02:11
Tam wyżej, to ja byłem, tylko za szybko kliknąłem. Zły blox.
-
tentelemach
2011/09/26 12:49:52
"Wiem, ten film już grano, Monty Python, ale miałem go za drwinę z
przeszłości, a nie za wizję futurystyczną. "

Też Cię przygnębiło? Mogłem się spodziewać. Zastanawiam się
jednak, czy dalsze osuwanie się we wczesny (neil)postmanizm jest
tutaj wyjściem. Mam na myśli ukochane swego czasu "Amusing
Ourselves to Death" i "End of education". Kuszące to osuwanie
się, ale czy jest to pragmatyczna odpowiedź?. Ja z całego
Postmana z każdym rokiem cenię coraz bardziej "Building a
Bridge to the 18th Century". Bo powrót do Oświecenia i
wyruszenie na nowo z uśmiechem na ustach jest chyba jedyną
alternatywą do. 
-
Gość: , *.dynamic.qsc.de
2011/09/26 13:21:47
O poziomie dziennikarstwa tym razem nie będę, bo mnie już
czasem ozór boli od ujadania na ten temat.
Ale coś tak mi się zaczęło kombinować z innej beczki... Czy
przypadkiem ten szalony prestiż nauki wśród tzw. "normalnych
ludzi" nie był - przynajmniej w jakiejś mierze - skutkiem przypisania
nauce pewnych cech magii? I czy późniejszy spadek tego prestiżu
(a nawet ucieczka od racjonalizmu pod skrzydła różnych
newageizmów) nie wynikł z odczarowania, jak również
rozczarowania, że ta brzydka nauka nie rozwiązała wszystkich
problemów machnięciem czarodziejskiej różdżki? 
Nie upieram się, że mam rację, ale rzecz wydaje mi się godna
zastanowienia. Bo gdybym jednak choć trochę racji miał, to powrót
do Oświecenia mógłby być znacznie trudniejszy, niż się wydaje.
-
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andsol-br
2011/09/26 14:07:56
nightwatch: są przyczyny, by Włochów nazywano Polakami
Południa.

rpyzel: oni wcześniej byli wybrani. Gdy dojdziemy do roku 5772, i
my zabłyśniemy uczonymi i artystami. 

telemach: zgadzam się z Bobikiem, że droga do Oświecenia
może być coraz dłuższa. Już wyjaśniam. Przy śniadaniu tv
powiadamia mnie czy nie ma OVNI ani korków na drodze do
uniwerku; dziś dostałem bonus w postaci wieści, że znany (z bycia
ex-mężem znanej osoby) aktor Reynaldo Gianecchini leczy się
skutecznie z rzadkiego raka systemu limfatycznego silnym
naświetlaniem oraz operacją spirytualną. Śliczna i wygadana pani,
z lokalnego stowarzyszenia specjalistów od operacji spirytualnych
wyjaśniała czemu ma się on coraz lepiej (przy zastosowaniu także
chemioterapii), podawała adresy, rady o harmonizowaniu
zewnętrza, pozytywnych kosmicznych energiach przepełniających
wnętrza a przy okazji coś zabulgotała o kompozycjach floralnych.
Mam motywację, by za parę godzin oświadczyć studentom, że
koniec z myśleniem, eksperymentowaniem i sprawdzaniem
rachunkowym, teraz przejdziemy do geometrii i algebry duchowej
w zharmonizowanym (na pomarańczowo) otoczeniu. 

Jedyne, co ściąga uśmiech z ust, to myśl, że może media to opium
dla ludu i lud właśnie chce opium, bo słyszał w tv, że to jest dobre. 

Bobik: z pewnością, było gorzkie rozczarowanie, szczególnie gdy
owe maszynki domowe do przekazywania notowań giełdy zaczęły
powiadamiać, że oszczędności wyparowały i kaput, ale chyba był i
inny element: gigantyczny, krwawy absurd WWI kazał myśleć, że to
musi się zmienić. My, z późniejszych pokoleń, mamy rzetelne
przyczyny, by inaczej widzieć tę wiarę.
-
mamula66
2011/09/26 17:54:38
"Żałosne przyrównywanie wiadomości do balonów dotyczących
zimnej fuzji czy pamięci wody dowodzi braku kryteriów w klasie
dziennikarskiej, pomagających w odróżnianiu nauki od
pseudonauki"

Ja tez to przyrownoje do afery zimnej fuzji. Zawsze mi dzwoni
dzwonek alarmowy jak nauke uprawia sie nie pzrez publikacje w
referowanych czasopismach a na konferencjach prasowych.
Smierdzi mi to Hollywoodem (slawa) i Wall Street (szmal, czyli
kasa)
-
andsol-br
2011/09/26 20:19:42
mamula, zrównanie tego ogłoszenia z CERN-u z aferą zimnej fuzji
nasunęło się sporej liczbie osób i dały one temu świadectwo w
piśmie. I popełniły, moim zdaniem, spory błąd. Istotne różnice;
1. tam - występ autorski, tu - nazwiska członków ekipy zagubione w
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tekście. 
2. tam - podanie jako faktu, tu - jednoznaczny wyraz bezradnosci i
wątpliwości; 
3. tam - dokonanie doświadczenia, tu - trzyletnie powtarzanie go; 
4. tam - autoryzowane spekulacje o wadze odkrycia, tu - brak wiary
w jego istnienie (spekulacje pojawiają się u entuzjastycznych
komentatorów, nie autorów prac). 

Nie widzę parcia na szkło. A na pieniądz? Hm... nie ma
nachalności pojawiającej się z "odkryciem" przez NASA życia
poza Ziemią, ale można domyślać się, że instytucja pogoniła
swych wyrobników do dziennikarzy. W chwili kryzysu pierwsze
padają finanse instytucji naukowych. Może nawet chętnie to zrobili,
ale (na mój wyczulony na arogancję i pazerność gust) nie było
wykroczenia przeciw dobrym obyczajom zalecanym w rozmowach
o solidnych badaniach. Które kosztują. 
-
mamula66
2011/09/26 22:10:54
andsol: " zrównanie tego ogłoszenia z CERN-u z aferą zimnej fuzji
nasunęło się sporej liczbie osób i dały one temu świadectwo w
piśmie. I popełniły, moim zdaniem, spory błąd"

Wypada siie zgodzic. Papier opublikowano pare dni temu 

static.arxiv.org/pdf/1109.4897.pdf 

Koncowka: 

Despite the large significance of the measurement reported here
and the stability of the analysis, the potentially great impact of the
result motivates the continuation of our studies in order to
investigate possible still unknown systematic effects that could
explain the observed anomaly. We deliberately do not attempt any
theoretical or phenomenological interpretation of the results. 

Wrzawe prasowa nalezy ocenic jako niemily zgrzyt. A wiesci o
upadku Teorii Wzglednosci - przedwczesne. Ale cos, prasa lubi
sensacje... Tyle tylko ze prasa powinna byc powiadomiona PO
opublikowaniu papieru a nie pzred. Takie sa zwyczaje na
salonach...
-
andsol-br
2011/09/26 23:48:42
prasa powinna być powiadomiona PO opublikowaniu papieru a
nie przed. Bez cienia wątpliwości. Ten pośpiech przypisałbym
pracodawcy, nie pracoproducentom, bo przecież czekają
cierpliwie już parę lat. Śmierdzi jakimś komitetem, który ma parę
dni na dopięcie sprawozdania o (z)użyciu pieniędzy.

Ale proszę Cię, ostrożnie z majuskułami w przyimkach, akurat mi
trzeba tu pyskaczy z S24-blogów.
-
5-grid
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2011/09/27 17:23:43
To taka gra. 

Ogłaszając, gdy rzecz okaże się prawdziwa i istotna - zdobywa się
priorytet i miejsce w historii (o apanażach nie wspominajac nawet).
Nie szkodzi, gdy potwierdzenie przyjdzie po latach. 

Kupa zysku. 

Ogłaszając, nawet jak się okaże, że to pomyłka, błąd, jakieś
zawirowanie - mówi się "ups". 

Żadna strata, zwłaszcza jak się ogłasza bez arogancji - "możliwe
że", "nie można wykluczyć", etc. 

W przypadku tutaj - kto miałby niezależnie potwierdzić, na
niezależnej maszynce? 

Podejście to, wydawałoby się - fair & right - ma swoje cienie,
moneta ma również rewers. W matematyce ostatnio się tak
porobiło. Są tacy, co jeżdżą po konferencjach, i ogłaszają wyniki,
no... prawie dowiedzione. A jak rzecz ważna, i wielu nad nią
pracuje, takei coś wytrąca z równowagi, zabija ducha konkurencji.
Bo nawet jak oni do końca dowiedzą, to już nie będa pierwsi. Ba!
Mogą się narazić na zarzut złodziejstwa. 

PS. Gdy andsolu wspomniałeś o "pyskaczach z S24", myślałem,
że do mnie pijesz. Albowiem jestem jedynym z owego rewiru (tzn.,
nie jestem z tego rewiru, tylko tam trzymam sobie komórkę do
wynajecia), który efektywnie (tj. z dawaniem śladu od czasu do
czasu) zagląda na Twój blog. A i fakt, zdarza mi się pysknąć, tylko
rzadko lub nigdy na temat POdnaszane i oPISywane...
-
andsol-br
2011/09/27 17:58:48
Już mnie Jurek Kocik obmaglował za tych "pyskaczy z S24". Nie,
nie do Ciebie pite, wręcz odwrotnie, u Ciebie spotyka się grono w
większości delikatne i sympatyczne i na ogół nie wykorzystujące
przypadkowych zbieżności w majuskułach do pyskówek. Ach,
gdybyś był typowym blogerem z S24, nameste i kwik i Babilasy i
inni tak cenni stamtąd by nie odchodzili... Z pewnością, nie ma tu
uogólnienia: "co z S24 to pyskate". 

Nawiasem, odkryłem tam niedawno prawdziwego komunistę,
dzielnie dowodzącego, że Lenin to był taki sympatyczny myśliciel
od dobrych chęci - kiedyś zajrzę tam jeszcze raz, by sprawdzić czy
Dzierżyński nie był kierowniczką pensji dla panienek. Więc S24
bywa pełen niespodzianek.
-
andsol-br
2011/09/27 20:03:36
W matematyce ostatnio się tak porobiło , rzeczesz, tichy. Już
broni się imałem i o godność matematyki walczyć chciałem, aż
przypomniałem sobie coś sprzed paru lat. Wikipedia mi mówi, że
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to było w 2004. Człowiek z instytutu, z lekka zaprzyjaźniony z de
Brangesem, zaczął mnie przekonywać, że muszę przeczytać jego
dowód hipotezy Riemanna. Miałem w teczce "ambitne projekty"
zrozumienie dowodu hipotezy Bieberbacha w wykonaniu de
Brangesa, ale pomyślałem sobie, że mogę jeszcze ambitniej. I na
moje szczęście wziąłem najpierw do czytania jego "Apologię", a ta
mnie ostrzegła, że za często używa zaimków "ja, mój, mną" i
postanowiłem nie być jednym z pierwszych, którzy przez dowów
RH się przegryzą. Dotychczas nikt nie zdołał, czyli nie jest lekko.
-
mamula66
2011/09/27 22:56:07
andsol: "Czego trzeba, by status narodu wybranego zmienić na
wykształconego?"

Wydaje mi sie ze walka to przegrana. 

Nastepujacy wpis zamiescilem na blogu gazety Rzeczposlolita,
spodziewajac sie ze zostane zwymyslany od idiotow (post
Czolowego Publicysty na temat Katastrofy Smolenskiej): 

"To bzdury. Przeciez od dawna wiadomo ze przed lotniskiem
zakopany byl olbrzymi elektromagnes ktory sciagnal samolot w
dol. Te technike wyprobowano na samochodzie Kubicy ktory bez
powodu walnal w barierke" 

Niestety, nikt mnie nie wyzwal. W ciagu 15 minut dostalem 9
pozytywnych opinii. 

blog.rp.pl/skwiecinski/2011/09/27/zamach-musial-byc/ 

P.S. ja tam wystepuje jako A.L.
-
mamula66
2011/09/27 23:08:30
5-grid: "Ogłaszając, nawet jak się okaże, że to pomyłka, błąd,
jakieś zawirowanie - mówi się "ups". "

W przypadku zimnej fuzji to bylo dosyc duze "UPS". Paru facetow
zakonczylo kariere naukowa. Nie byl to jedyny przypadek
Zanoczenia Kariery Naukowej Przez Konferencje Prasowa. 

Ci faceci od neutrina wydaja sie rzetelni - bez bicia pisza ze im
cos wyszlo ale nie wiedza dlaczego. Dookola jest jazgot, ale to juz
sprawa jazgoczacych. 

Zas w nauce, ogolnie, od czasu gdy zaczal dominowac szmal,
sprawa takich zupelnie neiwaznych rzeczy jak "prawda" przestala
byc istotna. 

Gdy przyjechalem do USA jako Visiting Professor, wiele lat temu,
jeden facio pokazal mi z duma papier. Obejrzalem szybko i
pokazalem palcem: "Tu jest blad". Ale facio byl niezerazony: "Ten
papier juz jest przyjety na konferencje". "Ale jest blad" dalej

Nieszczęście w szczęściu 142/252

http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=mamula66
http://blog.rp.pl/skwiecinski/2011/09/27/zamach-musial-byc/
http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=mamula66


naciskalem. "No, ale papier jest przyjety na konferenje" upieral sie
facio. "No ale jest blad" upieralem sie. reakcja byla szybka i
zdecydowana: "FUCK OUT OFF ME!" I bylo juz wiadomo ze tam
miejsca nie zagrzeje. Rzeczywiscie, po roku musialem pojsc gdzie
indziej, z lekka opinia "troublemakera" i braku kwalifikacji do bycia
"team member". 

Znakomicie o tym pisze Derek Bok, byly prezydent Harvardu, w
ksiazce Universities in the Marketplace: The Commercialization of
Higher Education. Dlatego tez z niedowierzaniem czytam wszelkie
"rewelacyjne wiesci". Zwlaszcza w interesujacych mnie
dziedzinach 
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Nieuchwytne różnice
U nas dwa razy dwa to też cztery, ale wychodzi jakby bardziej
dziarsko. 

Michaił Leonowicz Gasparow w „Zapisi i wypiski”. 

A kto woli oryginał, to proszę zerknąć tutaj.

środa, 22 lipca 2015, andsol-br

Komentarze

tentelemach
2015/07/22 08:23:10
to ze sztabskapitanem też przepiękne. Też Gasparow?

Acha - źródło?
-
andsol-br
2015/07/22 12:55:08
Ciągle onże. Cała książka (w formie słowniczka) pełna takich
perełek. Podsyłam, co byś miał coś na odświeżenie na lokalne
upały.
-
5-grid
2015/07/23 02:59:56
W ruskich bukwach byle co brzmi nastojaszczo. 

PS. Vide Miłosz "wyryta zastupom jama glubokaja".
-
andsol-br
2015/07/23 03:36:38
Ponad 120 lat oni nastawali, byśmy wspólnie cieszyli się walorami
ich mowy.
-
kaneis
2015/07/25 12:38:09
Znalazłem źródła:
- U nas dwa razy dwa... (Turgieniew, Dym)
www.bibliotekar.ru/encSlov/19/12.htm
Z komentarza autora książki - zestawienia "skrzydlatych słów"
nauczyłem się wyrażenia "kwasnyj patriotizm".
- Jeśli Boga nie ma, to (po tym) jakiż ze mnie kapitan
(Dostojewski, Biesy)
ru.wikipedia.org/wiki/__,__
Wspomina się tam o wielu wariantach, oraz generalnie o tej myśli
Dostojewskiego obecnej zwłaszcza w "Braciach Karamazow"

Dzięki, poszukiwanie było odświeżające. Ale też dołujące - ile
jeszcze mam braków w lekturze...
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-
kaneis
2015/07/25 12:47:38
Przepraszam, link do skrzydlatego słowa Dostojewskiego jakiś zły
się wkleił. Może teraz będzie lepiej:
ru.wikipedia.org/wiki/__,__
-
andsol-br
2015/07/25 14:07:35
kaneis, wielkie dzięki, w ten sposób żarcik nabiera głębi i historii.

Nad drugą linką niestety trzeba jeszcze popracować :) Ale nie
zrażaj się, chyba nie myszką trzeba bukwy przenosić...
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No problem
Mówią, że w tym czasie cesarz Honoriusz w Rawennie dostał
wiadomość od jednego z eunuchów, który widocznie dbał o jego
kury, że Rzym padł. Słysząc to zapłakał i rzekł: „a niedawno
jeszcze jadł mi z ręki!” Bowiem miał wielkiego koguta, zwanego
Rzymem. A zrozumiawszy go, eunuch powiedział, że to miasto
Rzym padło pod atakiem Alaryka. Wtedy władca odetchnął z
ulgą i szybko odpowiedział: „ach, dobry człowieku, już myślałem,
że to mój ptak Rzym padł”. Mówią, że tak wielkie było
szaleństwo władcy, które go opanowało. 

Wyczytane w „ Historii Wojen”, księga III, Prokopiusza z Cezarei
(jest w Project  Gutenberg). Jeszcze smakowitsza, choć dłuższa,
jest poprzedzająca ten kawałek opowieść jak to Alaryk dostał
się do Rzymu. Przyznajmy, dobre plotki nie starzeją się.

poniedziałek, 19 stycznia 2009, andsol-br

Komentarze

Gość: , *.haifa.ac.il
2009/01/19 08:25:25
Czyli to, co się dzieje z naszymi politykami nie jest niczym nowym.
Trochę mnie uspokoiłeś, ale nie za bardzo. Ile to było lat przed
upadkiem cesarstwa rzymskiego?
-
andsol-br
2009/01/19 12:07:13
To był rok 410. Z upadkiem, to zależy jak liczyć. Nerki i wątroba
cesarstwu wysiadły koło 476, ale utraciło głowę koło 530 -
zamknięcie Akademii Platońskiej. Ale, zaiste, nie martw się,
Andrzeju, już drobne 1350 lat później wszystko wróciło do
normalnego funkcjonowania i teraz są już zupełnie normalni
imperatorzy, jak Berlusconi...
-
roman_j
2009/01/19 15:18:05
Czuję sympatię do tego władcy. Wrażliwy był z niego człowiek.
Miasto zawsze można odbudować. Nawet lepsze. A ulubione
zwierze jak padnie, to już nie powstanie. I w wymiarze osobistym to
zdecydowanie większa strata. :)
-
andsol-br
2009/01/19 15:57:12
Słusznie rzeczesz. No i jak to mawiała moja babcia: "każda
potwora znajdzie swego amatora". Chodzi mi, oczywiście, o
lubienie dużych kogutów.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
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2009/01/19 20:46:44
Jak położyć dowcip wg wikipedii:
Ciekawostką może być fakt, że Honoriusz był zapalonym hodowcą
kur. Jedną z nich nazwał Rzym. Gdy poinformowano go, że Rzym
został najechany przez Alaryka, cesarz rozpłakał się, gdyż myślał,
że chodzi o jego kurę. 
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2009/01/19 22:21:29
No co, nigdy nie najechałeś kury?! :-D
-
andsol-br
2009/01/19 23:14:10
@Anuszka: dzięki, dopiero teraz uświadomiłem sobie różnicę
między byciem padniętym i byciem najechanym. To jest ważne, bo
nigdy brama do garażu nie padła na mnie, ale raz najechała na
mnie (z tyłu wozu, rzecz jasna).

@Kwik: pad anegdoty jest tej urody, że powinien być umieszczony
w jakiejś encyklopedii...
-
reniferiada
2009/01/19 23:26:26
Ratunku! a ja ciągle mam nadzieję, ze Berlusconi to jednak nie-
normalny...
-
andsol-br
2009/01/20 01:06:16
Reniferiado, nie oglądam tv, ale gdyby dało się zaaranżować
debatę Berlusconi - Chavez, to już pół godziny wcześniej
siedziałbym przed odbiornikiem...
-
drakaina
2009/01/20 10:39:17
Z tym upadkiem (Rzymu) to jest w ogóle skomplikowana sprawa,
bo o ile został złupiony przez Alaryka (410), który następnie sobie
poszedł, bo jego zamiarem było tylko przekonanie cesarza, żeby
go uczynił głównodowodzącym armii, czy też najechany przez
Odoakra, który "zdetronizował" Romulusa Augustulusa (476), to
tak naprawdę nie było czegoś takiego jak "upadek cesarstwa
zachodniego", ponieważ Odoaker (zasadniczo dowódca w armii
rzymskiej) odesłał insygnia do Konstantynopola, oddając de iure
władzę nad zachodem wschodowi. To, że później ogłosił się
królem Italii, a Konstantynopol nie miał dość siły, żeby stan prawny
utrzymać faktycznie, nie podważa tamtego aktu. Później Justynian
dokonał ostatniej próby odbudowy terytorialnej imperium, ale udało
mu się to na bardzo krótko, niestety.

A swoją drogą Honoriusz był wyjątkowym draniem i okrutnikiem i
fatalnym cesarzem, wyjątkowo niesympatyczną figurą, przy której
jego cudny tatuś Teodozjusz blednie o tyle, że przynajmniej był
dobrym wodzem, czego nie można powiedzieć o synu...
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No to poobijajmy ich sobie
[...] tak jak Don Kichot zamarzył, że brzydka chłopka była
miłością jego życia, Europejczycy chcieli, żeby Grecy byli
helleńscy. Nie możemy mieć Grekom za złe wykorzystywania
tej zachcianki. W XIX wieku Brytania, Francja i Niemcy zaczęły
wspierać f inanse greckiego państwa. [...] Wykorzystywanie
helleńskiego mitu stało się głównym konceptem greckiego
państwa, podczas gdy Europejczycy płacili, aż do teraz, ich
rachunki.

Okropnie naszych Greków biją. I całkiem bezsensownie.
Wszelkie dzisiejsze koncepcje społeczne mają wyimaginowany
kręgosłup zapożyczony z przeszłości, najczęściej z At lantydy.
Północnoamerykańska demokracja. Niemiecki patriotyzm.
Francuska f inezja. Polski katolicyzm. Włoska radość życia.
Czasami to nawet działa, tylko dlatego, że ludzie w mit  wierzą.

Rzecz w tym, że od WWII w Grecji są cholerne napięcia
ideologiczne, stan bliski wojny, z częstymi aktami
terrorystycznymi, ze spychaniem problemów rzeczywistych na
problemy zastępcze (kondominium niemiecko-rosyjskie  tam
nazywa się tureckie zagrożenie ), a w takim stanie moralność
więdnie, głównie w godzinie przystosowywania prawa do siebie.
Nam tego mówić nie t rzeba, my aż za dobrze wiemy gdzie
sprytny człowiek ma prawo i podatki. 

A to ględzenie o greckiej Olimpiadzie z 2004... Przecież żadnego
państwa nie stać na Olimpiady tak jak są one dziś robione, bo to
jest  parudniowe puszenie sie i def ilada ważności na
megalomańską skalę, czyli pieniądze do ścieku. To nie grecka
specyf ika, a technika przepompowywania funduszów
publicznych przez parę sprytnych korporacji, które dossały się do
mitu ciała zdrowego i pięknego w ruchu, czyli do mitu sportu
wyczynowego. 

Więc jedzie Guy Sorman całkiem zręcznie po przesądach i
banałach, a kisiel jest  jego paliwem. I działa to dobrze, póki jedzie
w dół i batem wymachuje. Ale żeby zasugerować coś
sensownego, a konstruktywnego, żeby wspiąć się do
rzeczywistego rozumienia zjawisk, nie wystarczy. 

A powinien mieć czulsze serduszko dla mitów, przecież jego
kariera to mit  wiedzącego wszystko o wszystkim intelektualisty.

środa, 05 października 2011, andsol-br

Komentarze
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Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/10/06 21:36:38
prywata :) 

Gospodarzu, zabezpiecz sobie dostawe ostatniego
(15/2011)kwartalnika "respublica" 
w nim bowiem Lukasz Mikolajewski o Andrzeju Bobkowskim -
"Gdzie sa granice autokreacji"- 
ciekawie, ciekawie pisze 

pamiec bywa zwodna, a i notatki mozna fabularyzowac jak widac
po przeczytaniu o powojennych poprawkach w "Szkice piorkiem" 

:)
-
andsol-br
2011/10/07 04:29:25
Rysiu, zajawka jest chuda, a z dotarciem na tę odległość do
pisma bywa trudno. Z książkami jakoś odcierpię potworny narzut
pocztowy przy kupowaniu hurtem, ale ten sam koszt przy jednym
zeszycie pisma... Może mi kiedyś opowiesz.
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/10/08 07:42:43
opowiadanie...., pomysle nad alternatywa :)
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oj, nie fijołki z Neapolu!
Kto zechce to czytać jeśli zacznę na ponuro? I czemu pisać na
ponuro, skoro sam autor, Henryk Grynberg, opowiada o swoich
bojach z IPN spokojnie i rzeczowo... Więc idzie urocza anegdota
(ze str.335 „Ciągu dalszego” ) dotycząca przylotu Państwowego
Teatru Żydowskiego do Stanów. 

Członkowie zespołu zawsze zabierali za granicę zapasy
żywności, żeby nie wydawać cennych dewiz na jedzenie. Z
walizek jechało czosnkiem smakowitych polskich wędlin. Aromat
wzbudził oczywiście czujność nowojorskich celników i kazali
wszystko wyjąć, bo do Ameryki nie wolno przywozić żywności.
Dwaj opiekunowie zespołu – jeden z Pagartu, drugi z Wydziału
Kultury – sprytnie argumentowali, że wędliny są rekwizytami do
sceny weselnej w sztuce Mirełe Efros , na co jeden z celników
odpowiedział płynnym jidysz, że nie sądzi, by u Mirełe Efros na
weselu podawano wieprzowe kiełbasy. Epizod ten, opisany w
nowojorskiej gazecie żydowskiej, przet łumaczono z jidysz i
załączono do mojej sprawy. 

I tyle tu pogodnych spraw. Reszta opisu cuchnie peerelem,
gnijącym wewnątrz organu, który niby ma zwalczać peerel. IPN. 

Jest konf likt , więc są dwie strony. Czemu wierzę Henrykowi
Grynbergowi, a nie owej instytucji? (Nie mówię o wierze w
przebieg zdarzeń z lat  50-tych, które dokumenty w posiadaniu
IPN mogły by wyjaśnić, ale o wierze w trudności z ich
wydostaniem z IPN-u w ostatnich dwóch latach.) Chyba są trzy
powody. 

Po pierwsze, mój słuch. Nie jest  absolutny, ale dużo wspomnień
czytam i ucho uczula się na detale. Ot, taki drobiazg, że
niejeden pan w wieku na posiadanie dawnych rozwodów, po
dziesięcioleciach rozgrywa niedopracowane szczegóły przy
użyciu żrących chemikalii. Grynberg dyskretnie wspomina, że był
rozwiedziony i to kończy temat. 

Po drugie, sprawił zbieg okoliczności (no, sławna teoria paru
stopni oddalenia, więc czasami musi zdarzyć się wspólnie
poznany ktoś), że wiem z własnego doświadczenia jak rzetelna i
sprawna jest  jego charakteryzacja pewnej opisanej tam osoby –
i tu też nie ma żadnej żółci w opisie, choć przyczyny mogły by się
znaleźć. 

Po trzecie, cytuje dane. Numery, daty, sformułowania z pism
IPN-u. Gdyby cokolwiek było niedokładne, pojawiły by się
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zaprzeczenia i protesty. 

A więc prawdą jest , że nawet osoba tak sławna i mająca jakieś
zasługi oraz wpływy bywa traktowana przez ten urząd od
naszego bezpieczeństwa ideologicznego jak za dawnych
dobrych czasów: winny, chyba, że szef orzeknie inaczej. 

Skoro nie mam wątpliwości zaczynających się od „czy”, na
pierwsze miejsce wciska się inna, wyrażona słowem „czemu”. 

Natychmiast wyjaśniam, że za nic mam teorię Wielkiego
Mściwego Kaczora, który nawpychał mściwiątek kaczątek, by
zasrały życie wszystkiemu co chodzi i nie kwacze. Teorie
Konspiracji są nudne, bo psychologicznie są prymitywne. Można
wierzyć w jedną jednostkę złą od początku do końca, a
początek tam jest  liczony od spermatozoidów. (Czy dwie? Bo
po Mściwie przypomniał mi się ten drugi kretyn...) Ale jak jest
t łum takich typów, rzecz traci sens. Wolę wyjaśnienia
klimatyczne, społeczne, chemiczne, nawet muzyczne, które
mogły sprawić, że mniej więcej normalni ludzie zamienili się w
złowrogie automaty z IPN-u. I najprostszy schemat do przyjęcia
to teoria wyziewów. Od wąchania wydzielin z ubeckich teczek
przeniknęli smrodem i nawet nie uświadamiają sobie, że są dziś
od tych teczek prawie nieodróżnialni. Ach, jak mówi się po
polsku, że z inicjatywy PO nowy projekt  lustracji święci  nam się –
czy śmierdzi  nam się? Z IPN-em w roli skunksa.

piątek, 23 stycznia 2009, andsol-br

Komentarze

Gość: je-ko, *.vas.siu.edu
2009/01/23 06:19:39
Teoria wyziewow jest nie tylko trafna ale i ma trafna nazwe -- winna
trafic do podrecznikow obok teorii powszechnego ciazenia. A
conajmniej na lamy prasy codziennej. Przywoluje tez nowe pytania
-- jak leczyc z zatrucia tych panow (ktorzy w tym swietle sa zatem
rowniez ofiarami).
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Okiem ofiary
W czasie jednej z wizyt  tutaj drakaina zastanawiała się co mógł
sobie myśleć syn Abrahama gdy już się dowiedział, że tatuś go
nie pokroi na kawałki. Dziwne, ale znalazłem częściową
odpowiedź. Nie u Izaaka, rzecz jasna, bo nie wiemy nic o dziele
„Ja, syn poświęcony”, ale Alain Daniélou pisał, i to sporo.
Przeważnie o Wschodzie i erotyzmie, ale też o swojej
zdumiewającej rodzinie, w The way to the labyrinth: memories
of East and West  (książka ta jest  w google books). Zacytowane
urywki są ze stron 15 – 17. Alain mówi o swojej matce. 

Kiedyś słyszałem jak mówiła – sądzę, że cytowała matkę
Św. Augustyna – „Wolałabym ujrzeć mego syna martwym
niż popełniającym śmiertelny grzech”. Moja matka
wygłosiła te nieszczęsne słowa z wielką powagą,
wykazując niewiarogodny brak intuicji psychologicznej. Bóg
jawił się jakimś ojczymem i kochankiem, którego kaprysy
matka była skłonna zaspokoić choćby i poświęcając
własnego syna. Tyle razy czytała Żywoty Świętych , że
nader teatralne i melodramatyczne cechy takiego
stwierdzenia nie kłopotały jej. Gdyby ten Bóg zażądał od
niej, by mi, jak Izaakowi, poderżnięto gardło, czy by to
wykonała? Czy może kłamała, by lepiej kontrolować swych
synów? Jakby nie chciało się na to spojrzeć, zdecydowanie
wyglądała na niebezpieczną. 
[...]
Ponieważ jako dziecko miałem gruźlicę, cierpiałem na
gwałtowne spazmy płuc, bronchity i zapalenia opłucnej. Za
każdym razem, gdy to następowało, oczekiwano, że umrę.
Gdy miałem około dziesięciu lat  miałem szczególnie ostry
atak. Po poddaniu mnie torturom baniek i gorących
okładów, dobry doktor Tolmer czuł się w obowiązku
powiedzieć matce, że nie było żadnej nadziei. Matka
przyszła do mego pokoju ze łzami w oczach i czule
ściskała jej biedne umierające dziecko dużo dłużej niż
zazwyczaj. Potem poszła do klasztornej kaplicy, która
przylegała do domu. Po pewnym czasie wróciła do mego
pokoju, spokojna, czuła, z nikłym uśmiechem na twarzy. Z
nagła nawiedziło mnie odczucie, że ta wzorowa matka
złożyła Bogu of iarę ze swego najbardziej miłowanego z
posiadanych obiektów, z własnego syna. Wypełniło mnie to
takim gniewem, że ku ogólnemu zdumieniu szybko
wydobrzałem. Ale coś się zmieniło. Wzniosłe poświęcenie
świętej postaci zostało udaremnione przez zasługujące na
potępienie dziecko. Uważnie szukałem objawów jej złego
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humoru. Może tylko wyobraziłem sobie to wszystko. Nigdy
nikomu o tym nie mówiłem, ale myślałem o tym przez długi
czas.

Myślę, że wielce dopomogłem studiującym z niezawodnej
sciaga.pl, która domaga się: 

Rozwiń biblijną opowieść o próbie Abrahama. Opisz
uczucia Abrahama i Izaaka oraz krajobrazy i opisy
przedmiotów.

sobota, 30 stycznia 2010, andsol-br

Komentarze

anuszka_ha3.agh.edu.pl
2010/01/30 14:30:02
Kiedyś słyszałem jak mówiła sądzę, że cytowała matkę Św.
Augustyna Wolałabym ujrzeć mego syna martwym niż popełnić
śmiertelny grzech. Moja matka wygłosiła te nieszczęsne słowa z
wielką powagą, wykazując niewiarogodny brak intuicji
psychologicznej.

Według moich informacji, są to słowa Blanki Kastylijskiej, matki
Ludwika IX Świętego. Nie mogę tego odnaleźć w googlach, ale
tak twierdził pewien idiota-zakonnik, który wiele lat temu wygłaszał
w mojej parafii rekolekcje dla dzieci. Ten popis pedagogicznego
kretynizmu zapamiętałam aż do dziś. 
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2010/01/30 14:33:02
Aaaa, tylko że tam było inaczej - nie: Wolałabym ujrzeć mego
syna martwym niż popełnić śmiertelny grzech  lecz: Wolałabym
ujrzeć mego syna martwym niżby popełnił  śmiertelny grzech .
Nie jest to błąd w twoim tłumaczeniu?
-
andsol-br
2010/01/30 15:31:14
@anuszka: masz rację, skopałem tłumaczenie tego zdania. W
google books mam angielskie tłumaczenie, nie francuski oryginał,
ale sens jest jasny: «would sooner see my son dead than
committing a mortal sin.». Już poprawiam we wpisie, ale może
jednak do formy ,,niż popełniającym'', wydaje mi się, że w postaci,
którą sugerujesz, wymowa by była jeszcze silniejsza. Postaram się
dotrzeć do jego tekstu francuskiego, choć najsensowniejsze by
było sprawdzić jak to wysłowiła Dona Blanca. Gratuluję ustalenia,
szkoda tylko, że samemu Daniélou tego już się nie przekaże.
-
george_eliot
2010/01/30 20:32:35
Oko ofiary często patrzy subiektywnie. Ktoś, kto uważa siebie za
ofiarę, wcale nie musi być ofiarą. Czytając urywki, przytoczone w
tej notce, zauważyłam, że samo z siebie przyjmuję stronę chłopca,
przenikam się współczuciem. Czy słusznie? A gdyby moglibyśmy
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przeczytać wspomnienia jego matki? Biblia jest dosyć oszczędna
w opisywaniu ludzkich emocji. A co czuł Abraham wystawiony na
tak ciężka próbę? 

Wiem jedno- zal, hodowany w sercu przez długie lata, przeszkadza
zrozumieć motywy postępowania innego człowieka, a tym bardziej
wybaczyć.
-
nina.mazur
2010/01/30 22:53:28
Hm....

ciekawe refleksje mi sie nasunely. Z jednej strony uswiecone biblia
ofiary z wlasnych dzieci, zeby zadowolic wymagania boga.
(celowo z malej litery). 

czy to tak rozne jest od dzisiejszych zabojstw honorowych w
kulturze islamsko-plemiennej, gdzie meska czesc rodziny woli
zabic wlasna corke niz pozwolic jej "zhanbic" reszte rodziny?
Oczywiscie to wszystko w imie grzechu smiertelnego, jakiego sie
zdaniem reszty corki dopuszczaja. 

Katolicy, ktorych znam, oburzaja sie na zabojstwa w imie honoru
ale ofiare z Izaaka przyjmuja nadzwyczaj gladko. Byłżeby to efekt
indoktrynacji za mlodu?
-
tentelemach
2010/01/31 00:08:04
"Wypełniło mnie to takim gniewem, że ku ogólnemu zdumieniu
szybko wydobrzałem. "

Niepojęty ten Daniélou. Na dziesięciolecia przed wynalezieniem
skutecznych tubrkulostatyków uleczył się gniewem dożywając
sędziwego wieku. Muszę wypróbować na skromniejszych
dolegliwościach...
-
andsol-br
2010/01/31 04:15:12
@Nina: potwierdzam: byłzeby (skoro udajesz, że to pytanie). Ale i
Ty skłoniłaś mnie do zastanowienia się: czy to dlatego tak chętnie
zabija się odmieńców, bo mężczyzna mężczyzną ma być i zbabieć
mu nie wolno? To by miało trochę sensu, bo lesbijki nie są równie
mocno atakowane, i tak już są kobietami...

@george_eliot: witaj :) Na szczęście on uczciwie bierze pod
rozwagę: «Może tylko wyobraziłem sobie to wszystko». Bardzo mi
się podoba takie osłabienie siły literackiej anegdoty, ale zyskując
nieco wieloznaczności i głębi. 

To zgadzanie się z czytanym... lekko (ale bardzo leciutko) kpiąc
mam ten kłopot ze śledzeniem aktualnej dyskusji u telemacha. Co
przeczytam kolejny komentarz, to zgadzam się z autorem. Czy to
możliwe, że oni wszyscy mają rację, choć mówią odwrotne rzeczy?

Okiem ofiary 154/252

http://futrzak.wordpress.com
http://pytania.wordpress.com
http://andsol.blox.pl
http://pytania.wordpress.com/2010/01/29/kara-smierci-zadowalajace-rozwiazanie-problemu/


I jeszcze jedna refleksja: to ja wolę kulturę grecką od żydowskiej. U
Greków Abraham by próbował oprzeć się bogowi, może by go
sobie na innego wymienił, może by próbował uciec... 

@telemach: podobno na grypę dobre jest dyrygowanie Mahlera. 
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2010/01/31 10:20:29
@andsol
to ja wolę kulturę grecką od żydowskiej. U Greków Abraham by
próbował oprzeć się bogowi, może by go sobie na innego
wymienił, może by próbował uciec...j 

Toś się z lekka podłożył, bo istnieje analogiczny mit grecki o
Ifigenii: pl.wikipedia.org/wiki/Ifigenia 

A tymczasem żydowskie interpretacje nie są jednoznaczne: 

In some later Jewish writings, most notably those of the Hasidic
masters, the theology of a "divine test" is rejected, and the
sacrifice of Isaac is interpreted as a "punishment" for Abraham's
earlier "mistreatment" of Ishmael, his elder son, whom he
expelled from his household at the request of his wife, Sarah.
According to this view, Abraham failed to show compassion for
his son, so God punished him by ostensibly failing to show
compassion for Abraham's son. This is a somewhat flawed
theory, however, since the Bible says that God agreed with Sarah,
and it was only at His insistence that Abraham actually had
Ishmael leave. In The Last Trial, Shalom Spiegel argues that
these commentators were interpreting the Biblical narration as an
implicit rebuke against Christianity's claim that God would
sacrifice His own son. (...) 

Others suggest that Abraham's apparent complicity with the
sacrifice was actually his way of testing God. Abraham had
previously argued with God to save lives in Sodom and
Gomorrah. By silently complying with God's instructions to kill
Isaac, Abraham was putting pressure on God to act in a moral
way to preserve life. More evidence that Abraham thought that
he won't actually sacrifice Isaac comes from Genesis 22:5, where
Abraham said to his servants, "You stay here with the ass. The
boy and I will go up there; we will worship and we will return to
you." By saying that we (as opposed to I), he meant that both he
and Isaac will return. Thus, he didn't believe that Isaac would be
sacrificed in the end. 
en.wikipedia.org/wiki/Binding_of_Isaac#Jewish_responses 

Współczesny izraelski biblista, Omri Boehm, analizuje historię
redakcji tego biblijnego tekstu i dochodzi do jeszcze ciekawszych
wniosków: 

Pierwotnie tekst był napisany tak, że wynikało z niego, iż Abraham
sam doszedł do wniosku, że nie chce składać ofiary z syna. Co
więcej, ta analiza rzuca światło na historię targu Abrahama z
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Bogiem o ocalenie Sodomy. braham's ethical rebellion against
God in Sodom culminates in his disobedience to God, refusing to
sacrifice Isaac. 
en.wikipedia.org/wiki/Binding_of_Isaac#Modern-
day_interpretations 
-
andsol-br
2010/01/31 12:53:07
@anuszka: rzeczywiście, jedyną lepszą dokumentacją byłaby
fotografia dziury w głowie. Nie wiem jak zapomniałem o Ifigenii.
Zupełnie wyleciała.

Odmienne interpretacje historii poświęcenia? Ciekawe i
sensowne - ale nasuwają dwa pytania: (1) co wyznacza społeczny
odbiór dzieła, mainstream czy alternatywne dopływy? (2) czy w
interpretacjach Biblii nie musi być szukana zgodność z kierującymi
nią pojęciami, takimi jak posłuszeństwo? Bez tego można dostać
opowieści piękne i ciekawe, ale niezbyt powiązane z historycznie
rozumianą Biblią.
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2010/01/31 13:27:41
@andsol
co wyznacza społeczny odbiór dzieła, mainstream czy
alternatywne dopływy? 

Właśnie w komentarzach u Drakainy zastanawiam się nad tym
samym. Co wyznacza społeczny odbiór słowa "pedał"?
Mainstream, czy działacze gejowscy (z natury stanowiący
mniejszość w społeczeństwie), którzy robią kampanię mającą na
celu zmianę znaczenia tego słowa z negatywnego na neutralny? W
różnych krajach już im się to udało. 
-
andsol-br
2010/01/31 13:43:42
Tak, śledzę wymianę zdań u drakainy, ale w przypadku Biblii to
kwestia odmiennej skali czasowej, to nie zjawiska z okresu życia
jednego czy dwóch pokoleń, gdzie ciężar tradycji da się zdjąć bez
okropnego hałasu.
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2010/01/31 13:55:20
Tak, śledzę wymianę zdań u drakainy, ale w przypadku Biblii to
kwestia odmiennej skali czasowej, to nie zjawiska z okresu życia
jednego czy dwóch pokoleń, gdzie ciężar tradycji da się zdjąć
bez okropnego hałasu.

No co ty opowiadasz? Tradycja nietolerancji dla sodomitów
pochodzi co najmniej z czasów biblijnych...
-
andsol-br
2010/01/31 16:59:08
@anuszka: ależ ja nie o tym mówię! No tak, tam dyskusja jest
bardzo ciekawa, ale bardzo wielotematyczna. Chodzi mi o wątek
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dający się opisać z grubsza "KK i kierujący nim a rozumienie
chrześcijaństwa w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce". Moja
uwaga nie odnosi się do żadnego z innych tam poruszanych
tematów.
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Ostrożnie z Euklidesem!
Dziś tylko krótki cytat , dowodzący, że nie dla mnie Syndykat
Bloxa, bo mi tematy nie chcą się ustawić w czwórki i
odmaszerować do czytelnika.

W swojej autobiograf ii Bertrand Russell opisuje olśnienie, którego
doznał gdy w młodym wieku po raz pierwszy napotkał Euklidesa.
Ale zdarzyli się inni, których odrzuciła stanowczość jego stylu. W
powieści, którą czytałem przed wielu laty, „Potężny atom”
romantycznej pisarki Marie Corelli, był sobie chłopczyk
wychowywany przez rodziców agnostyków (albo i jeszcze
gorszych), którego uczyli wedle Euklidesa a nie Biblii. Zeszedł na
złe drogi.

To Dan Pedoe w Geometry and the Visual Arts , str.147.
czwartek, 03 maja 2007, andsol-br

Komentarze

antrim
2007/05/03 23:16:40
Dobry pomysł! Mnie uczono chyba wedle Archimedesa, bo ilekroć
wlezę do wannz, wykrzykuję "Eureka!" Ale on zdaje si: wylecial nagi
na ulicę.
-
andsol-br
2007/05/03 23:46:52
Bo w owych czasach nie mieli jeszcze dobrze rozwiniętej statystyki.
Tyle razy wychodził na ulicę po kąpieli elegancko ubrany i nikt tego
nie odnotował. Czyli można jeden jego lapsus uznać za błąd
obserwacji.
-
antrim
2007/05/05 12:06:19
A może on chciał się w ten sposób geometrycznie zlustrować?
Nudyzm lustracyjny,hmmm. Warto może nad tym pomyśleć.
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Otwarcie, odkrycie
Na Akropol wchodzi się dziś przez bramę nazwaną Bramą
Beulégo. Patetyczny napis w języku greckim głosi, że to
Francja odkryła ową bramę, a także mury, wieże i stopnie. Data:
1856 rok.

To, co francuski archeolog nazwał głównym wejściem i sądził,
że pochodzi z epoki klasycznej, nie było niczym innym jak
miejscem między dwoma pylonami, które wzniesione zostały w
epoce późnego cesarstwa bez żadnych śladów konstrukcji
greckiej. Zbudowano je zapewne w czasie, kiedy Akropol
musiał bronić się przed barbarzyńcami z północy.

(Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem , ZL, 2000, str.102)
wtorek, 04 grudnia 2007, andsol-br
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szukajmysie
2007/12/04 05:30:33
To całkiem pieknie, że w internecie są miejsca, gdzie rozprawia
się o czyms innym niż tipsach, kaczorach i znanych ludziach nago.
Bardzo lubię tu przebywać. Bardzo tu odpoczywam. Pozdrawiam
promiennie.
-
andsol-br
2007/12/04 14:20:27
@Anna: [...] bo choć ciało zajmuje większą przestrzeń, duch ma
więcej wymiarów :)

Rozgość się i mów o czym zechcesz. Ciasteczka są w słoiku. 

Nawiasem: wzruszyło mnie, że jestem jedną z Twoich zakładek.
Takie wyróżnienia dodają chęci do pisania. I przepisywania :)
-
acel
2007/12/04 17:19:05
Ja nie chcę być gorsza od ANny . Nie jesteś moją
zakładką.Niemniej jednak każdy dzień zaczynam od "Ciebie"
-
andsol-br
2007/12/04 18:05:17
@Acel: ciasteczek dokładam przed zaśnięciem, więc ich nie
zbraknie. Z Tobą brak zakładki jest w pełni wyrównany Twoimi
komentarzami skype'owymi i dzięki nim wiem, że gdybyś
postanowiła poprowadzić sobie na smyczy Twojego własnego
bloga też wiele osób by się za nim przyjaźnie oglądnęło...
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Panu Zbyszkowi, ku nauce
Fabrykant Otto Rescher został skazany na cztery lata
więzienia. – Już samo nazwisko wystarczy, żeby posadzić
tego kapitalistycznego krwiopijcę – powiedział na procesie
procuror militar , prokurator wojskowy w randze majora. A sąd
mu uwierzył. 

Eginald Schlat tner, Fortepian we mgle , Wydawnictwo Czarne
2009, przełożyła Alicja Rosenau.

niedziela, 28 lutego 2016, andsol-br
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Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2016/02/28 08:13:26
Jak w ogóle można dać dziecku na imię Fabrykant Otto!!! Nic
dziwnego że ma potem przechlapane.
-
mmaly
2016/02/28 10:27:25
Obawiam się, że to, co dla autora oczywiste, dla Pana Zbyszka
nigdy nie będzie przestrogą. Ba, nigdy nie dojrzy żadnego
podobieństwa ani nie pojmie nawet subtelnej sugestii autora...
-
andsol-br
2016/02/28 13:27:05
kwik, tak, Rumunia to bardzo egzotyczny kraj.
-
Gość: jrk, *.hsd1.fl.comcast.net
2016/03/01 00:05:21
A chcecie poczytac, jak moj przyzeniony stryjeczny dziadek zostal
w tym samym 1948 roku wywlaszczony przez rumunskich
komunistow? Kapitalista przeklety, ale przynajmniej nie nazywal sie
po niemiecku albo gorzej zydowsku, bo byl Grekiem, wiec go nie
wsadzono do ciupy...
-
andsol-br
2016/03/01 00:15:59
jrk, masz to gdzieś spisane? Oczywiście tu też jest miejsce (i ono
by się czuło zaszczycone), ale wiesz, że w blogowych
komentarzach najciekawsze nawet opowieści szybko zatracają się
wśród innych i nie tak wiele osób to przeczyta.
-
Gość: jrk, *.ad.magnet.fsu.edu
2016/03/01 16:14:54
Niech bedzie tutaj na sucho, a pozniej upieksze :-)
Dokladne pokrewienstwo zostawmy na boku, bo bylo
skomplikowane. Oboje, Wanda i Mateusz byli dwa pokolenia wyzej
mnie. Ona byla Polka z Kresow, ktora zwariowane losy 19. wieku
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rzucily do Tyflisu (dzis: Tbilisi), a on rodowitym Grekiem z Odessy,
gdzie jego rodzina mieszkala od stuleci. Grecy odescy mieli, jak
sie okazalo, zasluzona reputacje bieglych w biznesie. Pobrali sie
ok. 1930 r.; wyjechali z ZSRR do Polski tuz przed Wielka Czystka,
a potem osiedli w Rumunii. Mateusz w ciagu paru lat zrobil tam
niezly majatek, w czym nic nie przeszkodzila II WS. W 1948 r.
komunisci ich wywlaszczyli. Wyjechali do Wiednia, gdzie Mateusz
zajal sie znowu biznesem. Wiodlo im sie niezle, ale nie
rewelacyjnie. Mateusz zajmowal sie skarzeniem komunistycznego
rzadu rumunskiego o odszkodowanie za skonfiskowane mienie. I
wiecie co? Nie do uwierzenia: wygral! Od tej pory do smierci w
latach 80-tych zmartwien typu materialnego juz nie mieli. A Ciotce
Wandzie, ktora byla absolwentka szkoly muzycznej w Tyflisie,
zawdzieczam swoje zamilowania muzyczne, w szczegolnosci do
gry na instrumentach klawiszowych.
-
andsol-br
2016/03/01 19:01:31
jrk, dopiero lektura Orientalisty  Toma Reissa uświadomiła mi jak
bogate (kulturą, tradycją, pieniędzmi) były przed rewolucją tamte
strony: Baku, Tyflis, Istambuł. I Polaków tam nie brakło, ale
pisanych świadectw zostało chyba niewiele.

Nawiasem, ta książka (od dawna zbieram się jak ta czajka do
spisania refleksji o niej) stoi u mnie blisko The Way to the
Labyrinth (Alain Daniélou -- tę wspomniałem na blogu 5 razy w
ciągu paru lat, jak widzę z blogowej wyszukiwarki). Bliskość w tym,
że obaj bohaterowie opowieści, Alain Daniélou i Lev Nussimbaum,
mieli życie tak pełne spotkań z najbardziej zdumiewającymi
postaciami znanymi w ich czasach, że po takich lekturach
opowieść o stulatku, co wyskoczył przez okno wcale nie wydaje się
nieprawdopodobna.
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Pewna deklaracja praw
Parę wybranych punktów z ich numerami, niekoniecznie w
oryginalnej kolejności. 

23. Wiara jest bezwiedna; nic bezwiednego nie może być
chwalebnym czy nagannym. Człowiek nie powinien być
uznany za lepszego czy gorszego przez swoją wiarę. 

19. Człowiek nie ma prawa zabijać swego brata; nie
usprawiedliwia go używanie munduru. Dodaje jedynie hańbę
niewoli do zbrodni morderstwa. 

10. Człowiek musi mieć prawo działania w pewien sposób
zanim stanie się to jego obowiązkiem. Najpierw możliwość,
potem powinność. 

29. Każdy człowiek ma prawo do pewnej miary swobody od
zajęć i wolności, ponieważ jest jego obowiązkiem osiągnięcie
pewnego poziomu wiedzy. Najpierw możliwość, potem
powinność. 

12. Człowiek ma prawo do nieograniczonej wolności
dyskutowania; fałsz jest skorpionem, który sam się użądli na
śmierć. 

13. Człowiek ma nie tylko prawo do wyrażania swoich myśli,
lecz czynienie tego jest jego powinnością. 

21. Rząd kraju winien utrzymać doskonałą obojętność
względem każdej opinii. Różnice religijne, najkrwawsze i
najzajadlejsze z wszystkich, biorą się ze stronniczości.

Miłe by było przełożyć całą deklarację na polski i zaproponować
jej lekturę w przyszłym roku. Tak ładnie by to wyglądało: na
dwustulecie opublikowania jej . Ale projektów mam nadmiar i nie
pamiętam na który miesiąc jest  przewidziany w roku 2012 koniec
świata. 

Nie wiem czy była wtedy zbyt postępowa. Chyba nie – to teraz
świat  jest  zbyt  zacofany. 

Gdy ją wydrukował, Percy Bysshe Shelley miał dwadzieścia lat .

piątek, 05 sierpnia 2011, andsol-br

Komentarze

Gość: rysberlin, 194.64.224.*
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2011/08/05 07:11:05
lipiec, lipiec jest zawsze dobry na Koniec Swiata

bardzo krotkie zycie
-
roman_j
2011/08/05 07:28:48
Zaciekawiła mnie ta deklaracja praw. Znalazłem tekst po
angielsku. Może znajdę chwilę, żeby ją przetłumaczyć. I jeśli
uznam, że wyszło mi to przyzwoicie, to wrzucę do swojego blogu. :)
-
prwimmer
2011/08/05 08:52:53
Nadzwyczaj ponadczasowe.
-
andsol-br
2011/08/05 12:58:24
Rysiu, w Brazylii mówią agosto, mês de desgosto - sierpień,
miesiąc zmartwień. Przypuszczalnie to z Portugalii, w sierpnie
wyruszały załogi na podbój nowego świata, więc dziewczyny
wychodzące w sierpniu za mąż bywały pozbawione miesiąca
miodowego, a nierzadko stawały się wkrótce wdowami.

roman_j, aż dziwnie jest podejrzewać, że tego nigdy nie
przełożono na nasze, ale tu nie ma takich walorów dydaktycznych
jak np. w "Małych kobietkach"... 

Paweł: czyli mówiąc inaczej głupota świata jest ponadczasowa.
-
Gość: zenek, *.aster.pl
2011/08/05 16:27:03
"fałsz jest skorpionem, który sam się użądli na śmierć."

łiszfulne finkowanie.
-
andsol-br
2011/08/05 16:56:46
zenek: cóż, większość dobrych zamiarów (zielone światła na
przejściu dadzą pierwszeństwo pieszym) ma wbudowany element
wiary w ludzki rozum (kierowcy unikają zabijania pieszych ), który
jest bliskim krewnym wishful thinking.
-
lisek156
2011/08/06 22:10:16
Przyczynek do związku między twórczością a jej twórcą: dwa lata
po napisaniu tej deklaracji Shelley porzucił dziewiętnastoletnią
żonę z dzieckiem i w ciąży, i uciekł z inną; żona popełniła
samobójstwo.
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Pielgrzymka
Nie wiem kim był krytyk ukryty pod pseudonimem Orwid, który
streszczał na początku XX wieku jeden z motywów
pojawiających się w Gospodzie pod Królową Gęsią Nóżką
Anatola France'a – z pewnością zrobił dobrą robotę, bo mam
ochotę, po stu latach, sięgnąć po tę książkę. Oto ten kpiarski
urywek. 

Marya Egipcyanka, napotkawszy w drodze do Ziemi Świętej
głęboką rzekę, a nie mając czem zapłacić przewoźnika,
wolała poświęcić swe dziewictwo, które oddała mu w
miejsce należnej za przewóz nagrody, aniżeli nie dopełnić
pielgrzymki. Taka pokora w lekceważeniu ciała, dla
pozyskania korzyści duchowych, doprowadziła ją do
świętości. Moralność w znaczeniu pospolitem niema w sobie
nic stałego, jest zmienną i najczęściej bezzasadną. Człowiek
myślący nie powinien cenić jej ponad jej wartość, lecz dbać
bez względu na nią o zbawienie duszy. Powinno się dążyć
nie do cnoty, lecz do świętości. Cnota powoduje pychę.
Niemożna mieć pokory chrześcijańskiej bez poczucia swej
nędzy, a to poczucie daje nam grzech. Najwięksi święci są
to pokutnicy, a ponieważ wielkość żalu zależy od wielkości
grzechu, przeto w największych grzesznikach znajduje się
materyał na największych świętych. Zawiązek świętości
zawiera się tedy w pożądliwości, niewstrzemięźliwości i
wszelkiej nieczystości ciała i ducha. Trzeba tylko po
nagromadzeniu tego surowego materyału obrobić go wedle
sztuki teologicznej i ulepić zeń posąg pokuty. 

Przyznajmy, logika niepokalana.

poniedziałek, 31 maja 2010, andsol-br

Komentarze

Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2010/05/31 15:00:31
Byli faceci, którzy z takiej logiki całkiem spore posągi literackie
potrafili lepić. Jednemu Lew Nikołajewicz było, drugiemu Fiodor
Michajłowicz, innym jeszcze inaczej... Ale gwoli prawdzie trzeba
przyznać, że materiału dostarczała im firma pod nazwą Duch
Prawosławia czy jakoś tak... :-))
-
andsol-br
2010/05/31 15:53:05
Bardzo słuszna uwaga. Ale przed tymi panami długi ciąg Ojców
płodził takie pokręcone jajo, dzięki czemu mamy to, co mamy w
dziedzinie chrześcijańskiej moralności. I kiedy czytam Eunuch for
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the Kingdom of Heaven nie wiem, śmiać się czy płakać - przecież
to historia kilkunastu wieków rozważań nad tym jak i gdzie
nasienie ma padać - i to rozważań typów, którzy oficjalnie
zrezygnowali z używania go w jakiejkolwiek formie.
-
Gość: aleister, *.if.uj.edu.pl
2010/05/31 18:34:50
To że cnota powoduje pychę zauważono już dawno temu, np. św.
Augustyn w The City of God  ("O Państwie Bożym") wyjaśnia,
dlaczego Enemy Was Permitted to Indulge His Lust on the Bodies
of Continent Christians:
Nevertheless, faithfully interrogate your own souls, whether ye
have not been unduly puffed up by your integrity, and
continence, and chastity; and whether ye have not been so
desirous of the human praise that is accorded to these virtues,
that ye have envied some who possessed them. I, for my part, do
not know your hearts, and therefore I make no accusation; I do
not even hear what your hearts answer when you question them.
And yet, if they answer that it is as I have supposed it might be,
do not marvel that you have lost that by which you can win mens
praise, and retain that which cannot be exhibited to men.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2010/05/31 20:27:43
Uta R.-H. jako teolożka i chrześcijanka i tak wykazała miłosierdzie,
atakując wyłącznie błędy i wypaczenia, nie istotę rzeczy. Gdybym
to ja, niepoprawny ateusz, miał pisać na temat grzechów
pierworodnych Kościoła i jego nieodpartej logiki, mógłbym się
okazać nieco złośliwszy. ;)
A św. Augustyn jak najbardziej zasługuje na Nagrodę Pokręconego
Jaja. Nie tylko za jego wiekopomną opinię o niemożności
zbawienia poza Kościołem i niedopuszczalności
pozainstytucjonalnych wykładni Pisma, dzięki której pierwotna
chrześcijańska idea kościoła jako wspólnoty wiernych poszła na
grzybki, niejaki Jezus Ch. został skutecznie wyrolowany i zaczął się
długi, triumfalny marsz nieomylnej Instytucji przez stulecia. Nie, to
nie było jedyne jego osiągnięcie. Należy wziąć pod uwagę również
jego zasługi dla grzechu i grzeszników. Swoją nauką o
predestynacji i (nie)wolnej woli dał co pokrętniejszym teologom
znakomite uzasadnienie dla konieczności, a równocześnie
niewłaściwości grzeszenia. Według logiki mniej więcej takiej:
skoro zbawienie i tak zależy od po uważaniu przydzielanej łaski
PB, to nie ma się co wysilać z niegrzeszeniem. Wręcz przeciwnie,
im kto więcej nagrzeszył i mimo to na łaskę zasłużył, ten zapewne
najbardziej się Stwórcy spodobał i bezapelacyjnie wygrywa
casting. Żeby jednak maluczkim się we łbach nie poprzewracało i
nie zaczęli grzeszyć ot, tak sobie, dla uciechy, bez głębokich
teologicznych przyczyn, należy niepowołanym grzeszenia zabronić i
na wszelki wypadek postraszyć ich ogniem piekielnym. Co też
niezwłocznie zostało wykonane. 
Iżby każdy wiedział, o co właściwie z tym grzeszeniem chodzi i nie
próbował się wykręcać, że nie skapował, dobrotliwy Augustyn
wskazał na wszelki wypadek na czym wic polega, ujawniając się
przy tym jako wybitny genetyk. Ponieważ grzech pierworodny
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przeniósł się z pierwszych rodziców na wszystkich ich potomków
drogą concupiscentia carnalis, cielesnego pożądania, najlepszą
metodą zahamowania postępu tej choroby genetycznej jest
wyeliminowanie pożądania we wszelkich jego przejawach. Wśród
maluczkich oczywiście, bo uświadomieni, jak wiadomo, winni
grzeszyć na potęgę i dać Stwórcy możliwość okazania łaski, żeby
po szczęśliwie przeprowadzonym końcu świata civitas dei nie
pozostało niezaludnione. 
Jak wodać, odrzucenie, czy też w najlepszym razie małżeńskie
skanalizowanie seksualizmu ogółu wiernych, przy równoczesnej
cichej aprobacie dla grzeszenia przez wybranych (czyt.: kler), nie
jest żadnym błędem czy wypaczeniem. To jest akt, za
przeproszeniem, erekcyjny Kościoła, wbudowany w jego
fundamenty. Żeby to zmienić, należałoby fundamenty rozwalić, a
kto niby miałby to robić? 
Ja się od razu odżegnuję, bo samo wyrażenie takiej myśli grozi
rozerwaniem na strzępy przez żądny krwi tłum, a ja okropnie
strachliwy jestem. ;) 
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2010/05/31 22:07:00
ciekawe, ciekawe

musze przyznac ze grzeszylem bez mysli wyswiecenia 
gdybym wiedzial jak to jest, przylozylbym sie bardziej 
-
andsol-br
2010/05/31 22:29:36
Bobiku, Tyś zaiste Domini Canis, powinienieś wykładać Teologię
dla Niewiernych - dawno już nie dostałem tak dobrego
streszczenia. Po przeczytaniu cytatu, który przysłał(a) aleister
myślałem sobie: i zria ty dumał czto ponimał po-anglijski  ale
teraz trochę się rozluźniłem.

rysberlin: nie trać nadziei, życie jest przed Tobą.
-
nina.mazur
2010/05/31 22:32:40
Bobik:
Augustyn ta teorie wysnul oczywiscie na podstawie czynow
wlasnych - historia zanotowala, ze uwiodl i zaplodnil a nastepnie
porzucil jedna niewiaste, ale ich tam po drodze bylo - ktoz to wie... 

za Tatarkiewiczem: 

"Koleje zycia Augustyna byly bardzo burzliwe, charakter
niejednolity, namietny i niepohamowany, umysl gwaltownie
przerzucajacy sie od stanowiska do stanowiska. Powiedziano o
nim, ze u "zadnego wielkiego mysliciela nie bylo takiej odleglosci
miedzy szczytami a najnizszymi punktami, jaka byla u Augustyna",
a takze, ze miedzy swietymi Kosciola nie bylo takiego, ktoryby byl
tak malo swiety, a tak bardzo ludzki jak on. Zmagala sie w nim
potrzeba czystej duchowosci i plomienna myslowosc, poczucie
wyzszosci zyci duchowego i potrzeba faktow uchwytnych i
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dotykalnych." 

Tatarkiewicz jak zwykle po dżentelmensku przedstawil problem :)
-
andsol-br
2010/05/31 23:20:25
A że tak filozoficznie się zrobiło, sięgnąłem po History of Western
Philosophy  - mam tę niecienką (w obu sensach) książkę za wręcz
zabawną, gdyby z niej uczono historii nauki i kultury, szkoła byłaby
dużo mniej nudna. A poszedłem tam, bo pamiętałem moje
rozbawienie sprzed wielu lat jak to Russell wywodzi z tej historii z
gruszkami (str.323). Cieszyło mnie wtedy jak i dziś to
podsumowanie: "He goes on like this for seven chapters, and all
about some pears plucked from a tree in a boyish prank." 

Nawiasem, nieco wcześniej jest słówko, że z owymi Wyznaniami
św. Augustyn is in some ways similar to Tolstoy, to whom,
however, he is superior in intellect.
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Płatki Kellogg's a onanizm
Zaczęło się od wyszukiwania przejmujących zdjęć Romana
Vishniaca tych dziewczynek w łachmanach, których pytające
spojrzenia nie mają nadal odpowiedzi. Ale wertowanie stron,
papierowych czy wirtualnych, ma swoją własną logikę i
nieoczekiwanie w świecie z tym samym różowym t le zostałem
przeniesiony do recenzji książki o obrzezaniu. I zmieniających się
poglądach co do zalet  zabiegu jako prewencji przeciw chorobom
genitalii, reszty ciała oraz duszy. I tak kończy się owa recenzja: 

W pewnym okresie przykazano amerykańskim lekarzom
dokonywać operacji bez chloroformu „tak, że doświadczany ból
zostanie skojarzony ze zwyczajem masturbacji, który chcemy
wykorzenić”. A John Harvey Kellogg, ojciec płatków
kukurydzianych i śmiertelny wróg bezwstydnego onanizmu,
pisał: „jeśli nie będzie zaaplikowane znieczulenie,
towarzyszący operacji ból wywrze na umysł zbawienny skutek,
szczególnie gdy połączyć go z pojęciem kary”. 

A najlepiej to wycinać nie tylko napletek.

piątek, 17 czerwca 2011, andsol-br

Komentarze

tentelemach
2011/06/17 03:43:49
Andsolu, Link do łachmanów coś nie tak. Może nie zauważyłeś?
-
andsol-br
2011/06/17 04:17:11
Ops, przepraszam. Nie sprawdziłem. Już poprawione. Obrigado.
-
Gość: rysberlin, 194.64.224.*
2011/06/17 07:18:49
u mojego kolegi na scianie - w czasach zamierzchlych - wisialo
wlasnorecznie nabazgrane
haslo "precz z kobietami niech zyje onanizm", teraz wiem
dlaczego amputowano mu palec bez znieczulenia 

bywa
-
Gość: Throgh, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/06/17 08:53:33
tylko palec???
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/06/17 19:04:03
To zdanie z recenzji: "Except in the Jewish religion, circumcision
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was not much practiced until a hundred years ago" bez
sprecyzowania, że chodzi o USA, jest nieprawdziwe i mylące.
Obrzezanie chłopców od dawna praktykują również muzułmanie,
prawie cała Afryka, niektóre regiony Azji, Australii, wysp Pacyfiku
znane było także w Ameryce Południowej.
A ze znaczeniem zdrowotnym chyba też nie jest całkiem tak, jak w
recenzji. Obecnie np. WHO popiera obrzezanie mężczyzn w
krajach, gdzie poziom higieny nie jest zbyt wysoki, ponieważ
zmniejsza to ryzyko zakażenia HIV (prawdopodobnie wskutek
zmiany składu flory bakteryjnej żyjącej na penisie), jak również
ryzyko zachorowania partnerki na raka (szyjki) macicy. 
Na szczęście nic nie słyszałem, żeby WHO zalecała to robić bez
znieczulenia. ;)
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Podróże do Atlantydy
Gregorius pozostał długo w antykwariacie. Poznawać miasto
przez książki, jakie w nim sprzedają – zawsze tak robił. Pierwszą
zagraniczną podróż w czasach studenckich odbył do Londynu.
Na promie w drodze powrotnej do Calais uświadomił sobie, że w
ciągu trzech dni poza schroniskiem młodzieżowym, Muzeum
Brytyjskim i licznymi księgarniami nie zobaczył prawie wcale
miast a. Przecież te same książki mogły równie dobrze stać
gdzie indziej!  – mówili ludzie, kręcąc głową i zdumiewając się, ile
st racił. Tak, ale w rzeczywistości nie stoją gdzie indziej  –
odpowiadał Gregorius. 

Pascal Mercier, Nocny pociąg do Lizbony , Noir sur Blanc,
Warszawa 2008, str.65.
wtorek, 10 marca 2009, andsol-br
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Gość: Jurgi Filodendryta, 80.54.22.*
2009/03/10 11:25:30
Gdzieś już coś podobnego czytałem. Merciera nie czytałem, a coś
takiego kojarzę, więc musiało być gdzie indziej. Tylko gdzie?
-
andsol-br
2009/03/10 14:43:41
Znam takich co mówią, że wszystko jest w Biblii. Ale czy aby Ty
czytasz Biblię?
-
Gość: Telemach, *.pools.arcor-ip.net
2009/03/10 17:36:11
A wiesz, że nie rozpoznałem swej ulubionej książki. Jak się ją
dziwnie czyta w tłumaczeniu.
-
nika_blue
2009/03/10 18:46:08
Andrzeju, nie gniewaj się na mnie ale pozwoliłam sobie
nominować Twojego bloga do Kreativ Blogger Award
-
andsol-br
2009/03/10 19:42:20
@Telemach: i tego niemieckiego Ci bardzo zazdroszczę. Czy to
prawdziwy, prawdziwy niemiecki czy taki nieco szwajcarski?

A właśnie bez znajomości oryginału coś we mnie chciało
powiedzieć, że tłumaczenie wydaje mi się b. dobre - ciekaw
jestem czy znający obie wersje by to potwierdzili. 

@Szukajmy się: jak widzisz, to jedna z książek, które nie poszły
do paczek. Wdałem się w nią i wsiąkłem. Wielkie dzięki ale ciągle
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mam nieczyste sumienie z tą opłatą pocztową, przez którą teraz
przez miesiąc masz post. 

@Nika_blue: oj, Dziewczyno, rozpieszczasz mnie! Róbcie to
dziewczyny, ja nie będę się bronił...
-
Gość: Telemach, *.dip.t-dialin.net
2009/03/11 00:10:07
@andsol: Niemiecki jak najbardziej niemiecko niemiecki. A jeśli
chodzi oi zazdroszczrość to obawiam się że ja bardziej Tobie
portugalskiego zazdroszczę. I w ten sposób znów jesteśmy przy
"Pociągu". N.b. Bieri napisał też dużo dobrego - choć
niekoniecznie fikcję - pod swym własnym nazwiskiem.
-
andsol-br
2009/03/11 02:42:47
Telemachu, dzięki Twoim uwagom i przy pomocnym kopniaku pani
Google natknąłem się na ten blog. Fajnie.

Ale jako filozof to on jest tylko w malutko mi znanym języku. Oj,
niedobrze. 

No tośmy sobie pozazdrościli. Może upowszechnić pomysł i zrobić
Międzynarodowy Dzień Szczerego Zazdroszczenia?
-
nika_blue
2009/03/11 18:28:57
Nie kuś, nie kuś - ja uwielbiam rozpieszczać ;)
-
szukajmysie
2009/03/17 16:13:41
A ja sie ciesze niezmiernie, ze trafilam :) Przyznam szczerze, ze
troche z dusza na ramieniu wysylalam: czy sie spodoba? czy
bedzie dostatecznie dobre dla Ciebie? etc. A tlumaczenie chyba
jest dobre, bo to porzadne wydawnictwo i maja tam niezly zespol,
zreszta - czyta sie wspaniale, jezyk nie jest ociezaly. 

Oplata pocztowa sie nie przejmuj, w koncu to tak niewiele za
podroz przez morza i oceany... ;) (Swoja droga, pani na poczcie
nie mogla przezyc, ze przesylka nie jest o 64 gramy lzejsza - wtedy
byloby o polowe taniej - kolejny przyklad na wspanialosc
Wiatrakowej Krainy - wprawdzie cale to wazenie przeroznych
kopert wydalo mi sie zabawne, ale jakze to mily gest, nieprawdaz?
). 

Pozdrawiam serdecznie z Holandiowa - coraz wiosenniejszego
Holandiowa :)
-
andsol-br
2009/03/27 03:15:42
To chyba więcej niż "spodobać się", to naprawdę niebanalna
książka. Co ważniejsze w jej odbiorze ukaże mi się po jakimś
czasie, w tej chwili zostały odczucia z niej przemieszane z bardzo
nużącymi działaniami, więc mogłem wielu smaków i barw po
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prostu nie odczuć... Jeszcze raz wielkie dzięki. Czemu ja, cholera,
zatrzymałem się w nauce niemieckiego? Chyba trzeba będzie
naprawić ten błąd.
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Porada lekarska z masażem
Do wydanej w 2009 roku biograf ii „Koestler – literacka i
polityczna odyseja dwudziestowiecznego sceptyka”  Michael
Scammell włączył parę artykułów publikowanych o Koest lerze od
1998 roku. Dał dzieło duże i rzetelne, przyznając się
wielokrotnie, że mimo pytań zadanych licznym osobom, które
mogłyby wiedzieć, wiele kwest ii pozostaje niewyjaśnionych. Artur
Koest ler dokonał zręcznej sztuki ukrywając się i rozmywając
ślady pisząc wiele o sobie, szczerze, ale nie w pełni, wybiórczo,
tyle odkrywając co i zakrywając. Tak głośna postać, której głos
podnosił się w każdej istotnej kwest ii jego czasu, odszedł tak
szokująco jak żył – i zanikają jego wpływy. Żyd oddany w
pewnym okresie tworzeniu żydowskiej Palestyny – który
przemilczał czego doznał z powodu antysemityzmu. Kolekcjoner
przygód erotycznych i współautor podręczników seksu, nie
potraf iący mówić o zawikłaniach seksualnych w swojej rodzinie.
Dumny bard rodzinnej sagi – tający i przekręcający prawie
wszystkie jej istotne elementy. Słynny z działań i
zaangażowania politycznego, a marzący o odegraniu w nauce
roli porównywalnej z Galileuszem. Bardzo trudny typ. Książka nie
mogła być cienka. 

Przygotowanie Scammella do pisania widać nawet w
jednozdaniowych opisach, którymi opatrzył cytowaną
bibliograf ię. Trzeba naprawdę dobrze wiedzieć o czym się pisze,
by móc sobie pozwolić na takie uwagi: „Uboga jako biograf ia ale
wyśmienita w kwest ii syjonizmu Koest lera i jego postawy do
żydowskiego pochodzenia”, „Powierzchowna i źle
udokumentowana”, „Biograf ia Koest lera zrobiona nożyczkami i
klejem dla f rancuskich czytelników”, „Artykuł rozdęty do wymiaru
książki”. Ocen oddających autorom wiele walorów też jest  sporo. 

Zamiast streszczać, zacytuję. Coś mi mówi, że wystarczy to za
zachętę.

Po stronie matki przodkowie Koest lera byli bogaci, sławni i z
cennymi koneksjami. Adele dorastała w luksusie, „ładna,
dowcipna, wśród zalotników” wydawało się, że miała cały
Wiedeń u swych stóp. [...] kształcona w niemieckim,
francuskim i angielskim, przez pewien czas chodziła do
akademii sztuk pięknych i nierzadko spotykała się przy
obiedzie z ciotką Eleonorą, imponującą damą, która
prowadziła słynną szkołę średnią dla młodych dam, znaną
powszechnie jako Jeiteleum. Postępowa kobieta z
feministycznymi instynktami, Eleanore nakłoniła swą napiętą
siostrzenicę do poradzenia się u wybitnego młodego
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żydowskiego lekarza o nazwisku Zygmund Freud w sprawie
kłopoczącego ją stale t iku. 

Adele nie odniosła dobrego wrażenia. „Freud masażował mi
szyję i zadawał głupie pytania” skarżyła się Koest lerowi
prawie pięćdziesiąt  lat  później. „Mówiłam ci, to był obrzydliwy
typ”. Powiedziała Kurtowi Eisslerowi, sekretarzowi Archiwów
Zygmunda Freuda, że poszła do Freuda niechętnie
(„uważano człowieka za pół szalonego jeśli szedł do dr
Freuda”) i natychmiast znielubiła go, głównie z powodu jego
czarnych bokobrodów. Powiedziała, że gdy masażował jej
szyję, Freud zapytał czy miała ukochanego. Zszokowana,
odmówiła odpowiedzi i oddaliła się tak szybko jak mogła.
Zainteresowanie Freuda seksem było „dziwaczne i
skandaliczne” i choć jej przyjaciółki nie mogły doczekać się
relacji o tej wizycie, Adele twierdziła, że w jej otoczeniu nikt  go
nie t raktował serio.

poniedziałek, 06 lutego 2012, andsol-br
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Prawda ale nie cała
Jeszcze w kolebce wasza pieśń zdradziecka
Na kształt gadziny owija pierś dziecka
I wlewa w duszę najsroższe trucizny.
Głupią chęć sławy i miłość ojczyzny. 

Ale o watykańskiej religii poeta wolał nie wspominać.

niedziela, 08 maja 2016, andsol-br
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babilas
2016/05/08 05:44:45
I matematycy nie są bezpieczni - wloski naukowiec wziety za
terroryste bo w samolocie rozwiazywal
-
andsol-br
2016/05/08 14:41:05
Ale to kulturalny naród. Tylko go zapytali czy jest terrorystą. A u nas
by zakuli, a to jego równanie różniczkowe dali do rozpracowania
egzorcystom.
-
babilas
2016/05/09 10:19:11
W ramach dobrej zmiany, w pociągu z Poznania do Warszawy (jak
donosi Moja Ślubna) chodzi sobie uzbrojona Straż Graniczna
(samotrzeć) i legitymuje podróżnych. Na nieśmiałą supozycję, czy
przywrócono granice pomiędzy zaborami, pan (ex)wopista pouczył
Ślubną, że TERAZ się sprawdza na terenie całego kraju, a nie
tylko na granicy. Jakby ktoś się wyśmiewał z nadejścia państwa
policyjnego, to proszę się powściągnąć, bo ono tuż-tuż. W końcu
jeśli legitymują klientów PKP, to co stoi na przeszkodzie
legitymowaniu rudych, rowerzystów, leworęcznych, wychodzących
ze sklepu Ikea, albo mieszkańców Mokotowa?
-
andsol-br
2016/05/09 12:33:48
Tak, to brzmi zupełnie niedobrze. Czy są jakieś rejestry oficjalne
tych działań, jakieś wyjaśnienia prasowe, pytania skierowane do
PKP (czy kto tam władzą jest w tym składzie)?
-
babilas
2016/05/09 22:11:02
Nikt niczego nie wyjaśniał. Chyba trzeba się przyzwyczaić. A może
w ramach dobrej zmiany Straż Graniczna jeździ pociągami, a
konduktorzy poszli pilnować granic?
Dodaj komentarz »
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Prorok dezorientacji
Drogi G., jako aneks do naszego zaskoczenia, że tylu ludzi na
uczelniach, czyli niby mających dobrze nastrojone aparaty do
myślenia, opowiada się za tak nieprawdopodobnym krańcem
politycznego spektrum, pojawił się przede mną cytat  z dzieła
napisanego w 1930 roku. José Ortega y Gasset tak pisał w
„Buncie mas”. 

Przedtem ludzi dzieliło się w sposób prosty, na mądrych i
głupich, na mniej lub bardziej mądrych i mniej lub bardziej
głupich. Ale specjalisty nie można włączyć do żadnej z tych
kategorii. Nie jest człowiekiem mądrym, bo jest ignorantem,
jeśli chodzi o wszystko, co nie dotyczy jego specjalności;
jednak nie jest także głupcem, ponieważ jest „człowiekiem
nauki” i zna bardzo dobrze swój malutki wycinek
wszechświata. Trzeba więc o nim powiedzieć, że jest mądro-
głupi. Jest to sprawa nadzwyczaj groźna, oznacza bowiem,
że człowiek ten wobec wszystkich spraw, na których się nie
zna, nie przyjmuje postawy ignoranta, lecz wręcz przeciwnie,
traktuje je z wyniosłą pewnością siebie kogoś, kto jest
uczony w swej specjalnej dziedzinie. I w istocie tak właśnie
zachowuje się specjalista. Wobec polityki, sztuki, obyczajów
społecznych i towarzyskich, a także wobec innych nauk
przyjmuje postawę najgłupszego prymitywa; ale robi to z
przekonaniem i pewnością siebie, nie dopuszczając – i to
jest rzecz paradoksalna – możliwości istnienia specjalistów
w tamtych dziedzinach. [...] Każdy, kto chce, może zauważyć,
jak głupio dziś myślą i postępują w takich sprawach jak
polityka, sztuka, religia, lub gdy w grę wchodzą ogólne
problemy życia i świata, „ludzie nauki” i oczywiście, za ich
przykładem, lekarze, inżynierowie, finansiści, nauczyciele, itp.

Wykorzystałem tu tłumaczenie Piotra Niklewicza.

Więc nie wiem jak Tobie, ale mnie optymizmu ten cytat  nie
przynosi, bo wiem, że dziś mamy 2011 a nie 1930, ale wiem też,
że potem przyszedł 1933. I inne niemiłe do wspominania daty. 

To nie jest  gra dat. To wpływ lektur przypominających mi ilu
artystów i uczonych gardłowało sto lat  temu za potrzebą wojny.
(Zwycięskiej i szybkiej, rzecz jasna). A potem za nowym
porządkiem tworzonym w Kraju Rad. A potem za jeszcze
radykalniejszym porządkiem, w innej części świata. 

Specjaliści lubią szybkie i jasne rozwiązania.

sobota, 25 czerwca 2011, andsol-br
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cmss
2011/06/25 12:17:33
:)^:).
Powiązany "Po co wracamy do filozofii?" a zwłaszcza jego Aneks I
czyli "Zmierzch rewolucji". Dobrej zabawy z cytatami życzę, choć
dziwnie daty umieściłeś, imho.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/06/25 20:43:48
Ciekawie się zbiegło, ja akurat też dziś Ortegę y Gasseta
wspominałem.
Ale i tak uważam, że najskuteczniej kwestię specjalistów załatwił
język niemiecki, który zaposiadł tak genialne określenie jak
Fachidioten.
-
andsol-br
2011/06/25 21:18:15
Wie man sagt: die zwischenblog Uaisa...
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Przywracanie godności
Gdzie ja już coś podobnego słyszałem? 

Richard Walter Darre, teoretyk hodowli świń mianowany
nazistowskim ministrem zdrowia, t łumaczył dążenia kobiet  do
emancypacji zaburzeniami funkcjonowania gruczołów płciowych.
Uważał, że kobieta to raczej marzycielsko-przeżuwające
zwierzę domowe. Pożądane cechy kobiece określało typowe
ogłoszenie: „Pięćdziesięciodwuletni lekarz, Aryjczyk pragnący
osiedlić się na wsi, pragnie męskiego potomstwa w of icjalnym
związku ze zdrową Aryjką, dziewicą, młodą, skromną i
oszczędną, zdolną do ciężkiej pracy, szeroką w biodrach,
chodzącą na płaskich obcasach i nienoszącą kolczyków,
najlepiej niezamożną”. Gobbels wyjaśniał, że naziści odsuwają
kobiety od życia publicznego, aby przywrócić im godność. 

Mariusz Szczygieł, Gottland, Wydawnictwo Czarne 2006, str. 53  

(No widzisz, MEP, daj porządną książkę męskiej
szowinistycznej świni a ona coś sobie wygrzebie...) 

Przy okazji, pierwsza historia, o imperium Bat 'a, wydawała się
past iszem czy kpiną. Ale Wikipedia potwierdza, ludzie istnieli.
Kanadyjski szef klanu umarł przed miesiącem. I istnieje
Batayporã w stanie Mato Grosso do Sul... Niesamowite.

Ciekaw jestem jak to się skończy: zdołam się oderwać czy nie
pójdę jutro do pracy?
 

czwartek, 16 października 2008, andsol-br
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mepiwakaina
2008/10/16 09:05:35
"(No widzisz, MEP, daj porządną książkę męskiej szowinistycznej
świni a ona coś sobie wygrzebie...) "

Taaak, wychodzi na to, ze w przyszlosci bede musiala dokonywac
pre-lektury i pre-selekcji "pod kątem"... ;-)))) 
-
tadekkuranda
2008/10/16 15:03:11
Ha! Będę musiał powrócić do lektury fundamentalnego dzieła
Jerzego Ficowskiego (tak tego) "Hodowla świń". Książka traktuje
właśnie o hodowli świń. Czytałem to wieki temu.. i już teraz nie
pamiętam żeby temu wybitnemu poecie świnia kojarzyła się z
czym innym jak tylko ze świnią, choć zapewne język go świerzbił
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nieraz. Dobrze jest czasem mieć w zanadrzu poukładane na
półkach myśli mędrców, które są jak gwiazdy na niebie. Rodzi się
wtedy w człowieku prawo moralne. I to jest ważne. A takie tam
gebelsowskie dyrdymały o kant potłuc i lepiej się tym nie
emocjonować.
-
harry122
2008/10/16 19:32:18
Hm... ciekawe podejście do tematu. 
Ciekawe, że wyemancypowane kobiety uwielbiają facetów
nazywać męskimi szowinistycznymi świniami :), jeżeli tylko nie są
zbieżni w poglądach z ich emancypacyjną wizją świata. 
No cóż, jak wszędzie trzeba aby były dwa bieguny w naszym życiu
szowinistyczne świnie mające swoje domowe marząco żujące
krowy i wyemancypowane krowy, które ryczą na świnie, że są
świniami :) ot folwark zwierzęcy :)
-
andsol-br
2008/10/16 20:46:02
Prawdę mówiąc, Dźwiedziu, nigdy panie mnie za nadmiar
męskości nie rugały, a jeśli już to raczej za niedomiar, ale kto jest
bez winy to niech tutaj pierwszy pomacha sobie kitą.

Co do wymogów stawianych przyszłym małżonkom, parę razy
tłumaczyłem znajomym Brazylijczykom, że jest spora niekorzyść w
braniu sobie za żonę materiału na służącą: potem resztę dni
zamiast spędzić z żoną trzeba spędzać ze służącą. Mam
wrażenie, że nie rozumieli mnie i trudności ze zrozumieniem tego
wyrażenia przypisywali memu słabemu opanowaniu języka. 
-
Gość: Jack, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2008/10/17 21:57:07
Ale jak to pastiszem czy kpiną? To literatura faktu.
Polecam, bo są fajne teksty na stronie autora:
www.mariuszszczygiel.com.pl
-
andsol-br
2008/10/18 04:41:33
Teraz to wiem. I w to wierzyłem zaczynając czytać. Ale z
przeminaniem stron rzecz wydawała się coraz bardziej
nieprawdopodobna :)

Wielkie dzięki za linkę. Niesłychanie ciekawe jego pisanie,
niestety dopiero teraz napotykam to nazwisko. Jednak mieszkanie
na innym kontynencie oddala od paru spraw... 
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Puszka i język
W moim odczuciu puszka Pandory przedstawia tajemnice
kobiecej seksualności, tak odmiennej od męskiej i dla której
męski język jest nieadekwatny. Język zmysłów nadal pozostaje
niezbadany. D.H. Lawrence zaczął nadawać język instynktowi,
próbował uniknąć klinicznego, naukowego, który nie ujmuje
tego, co ciało odczuwa. 

(J'ai dans l'idée que la boîte de Pandore représente les
mystères de la sexualité de la femme, si différente de celle
de l'homme et pour laquelle le langage de l'homme est
inadéquat. Le langage du sexe reste encore à inventer. Le
langage des sens demeure encore inexploré. D.H. Lawrence
avait commencé à donner un langage à l'instinct, il essayait
d'échapper au clinique, au scientifique qui ne saisit pas ce
que le corps ressent.) 

To Anaïs Nin w trzecim tomie Dziennika (zapiski z lutego 1941r.)
W minionych od chwili tego zapisu 70 latach zapewne więcej
pisano o seksie niż wcześniej w historii ludzkości, ale nie sądzę,
by postęp w oczekiwanym przez nią kierunku był odczuwalny. 

sobota, 15 stycznia 2011, andsol-br
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nikaraguata
2011/01/15 19:44:44
Ależ ja kiedys lubilam Anais Nin. Jak ja kiedys lubilam jej
Dzienniki! Ale - ale! - Przeczytałam jej powieść i mi jakoś przeszło.
-
andsol-br
2011/01/15 19:59:59
Mam jej tylko Dzienniki - na dobitkę po francusku - a tyle tego jest,
że czytam strasznie wyrywkowo. Jak chcę wyrwać się z
wszystkiego innego. Bo choć w różnych otoczeniach różnych
znajomych miałem, taka para jak ona i Henry są dla mnie z
zupełnie innego świata. I na ogół ten świat zupełnie mi wystarcza,
ale czasami wychodzę sobie poza na krótki spacer :)
-
fabulitas
2011/01/15 20:19:13
@nikaraguata
Ale czemu? Mnie się bardzo jej Dzienniki podobają, a powieści
niespecjalnie - ot, taka tam, literaturka. Tylko co ma jedno z drugim
wspólnego?
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/01/16 02:25:58
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Cóż psy mogą wiedzieć o ludzkim seksie? Nawet badań
naukowych nie mogę przeprowadzić, bo zawsze kiedy jest do tego
okazja, moi Ludzie wyrzucają mnie z pokoju i zamykają drzwi. :-(
Za to na puszkach świetnie się znam. Po samym wyglądzie
odróżniam te z psią karmą (interesujące) od tych z fasolką
szparagową albo soczewicą (nieinteresujące). A ponieważ ta
Pandora to najwyraźniej coś mięsnego, mogę się chyba uznać za
eksperta od niej. 
Są jakieś pytania? :-)
-
andsol-br
2011/01/16 02:55:30
Bobiku, obecność, a nawet bliskość scen erotycznych niczego
jeszcze nie gwarantuje. Nie słyszałem dotychczas by coś mądrego
o seksie powiedziały roztocza.

A z puszką rzecz mi się widzi podejrzana, bo
πιθoζ to raczej amfora na płyn i niełatwo ją szczelnie zamknąć.
Trzeba będzie zapytać drakainę.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/01/16 09:13:51
U mnie w Wikipedii jest πιθoς czyli sigma na końcu, nie zeta.
-
andsol-br
2011/01/16 13:41:07
Z pewnością Wikipedia jest lepsza niż nocny andsol, bardziej
roztrzepany niż białko do zupy nic. Dzięki.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/01/16 14:33:47
Przypomniałem sobie, że kiedyś nawet taki wierszyk o tej
Pandorze napisałem:

Otwarto puszkę z Pandorą, 
różne z niej świństwa wyłażą, 
boi się ich nawet Zorro - 
zmyka, choć kuszą go gażą. 

I Supermana ni śladu, 
Batman się kryje w jaskini, 
a James, as słynny wywiadu, 
gdzieś w okolicach Bikini. 

Straszno. Zamknięto sklep mięsny, 
seks marny, ryby nie biorą, 
a tyś człowieku nieszczęsny 
sam wobec puszki z Pandorą. 

Czy wystarczy, że wobec wniesionych wyżej zastrzeżeń przerobię
ostatni wers na "sam na sam z wredną amforą" albo jakoś tak, czy
muszę przerabiać całość? ;)
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Qvi docent discit
Sympatyczny wariant tej klasycznej zasady cytuje B.G.:

Tłumaczyłem mu to ze dwie godziny; już sam wreszcie
zrozumiałem, a on wciąż jeszcze nie.

czwartek, 09 sierpnia 2012, andsol-br

Komentarze

Gość: Bobik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/08/10 01:56:14
Wracając dziś późnym wieczorem do domu omal nie zostałem
nauczony niesympatycznego wariantu tej zasady, w wersji "kto
tłucze, się tłucze". Nauczycielem chciał zostać okoliczny menel,
który lubi się tłuc i lubi tłuc. Na szczęście od wszelkich zasad są
wyjątki - np. można szybko wpaść do bramy, zamknąć ją na klucz z
drugiej strony i pokazać menelowi - o, takiego. Co zwykle chociaż
przez chwilę prowadzi do takiej sytuacji, że ja już rozumiem, a on,
biedny palant, jeszcze nie rozumie, że na dziś z tłuczenia nici.
-
andsol-br
2012/08/10 04:59:34
I to w centrum pięknego kulturalnego miasta pełnego turystów - uf,
jak niesympatycznie to brzmi. Bardzo szczerze współczuję.
-
5-grid
2012/08/10 05:40:27
Tak bywa - zrozumieć dopiero, gdy się tłumaczy.

PS. Wciąż blox blokuje ATT - mojego providera. A co, może se
poblokować.
-
andsol-br
2012/08/10 13:00:15
tichy, wreszcie wychynął z niebytu? A Blox już obiecał, że wszelkie
problemy rozwiąże, czyli w polskiej skali możliwości doszedł do
maximum (solidna obietnica).

Ad meritum: u mnie to jest stałe. Prawie wszystko zaczynam
rozumieć gdy myślę "a jak ja to komuś opowiem?"
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Rewolucja, której nie było
Rok 1922, 31 października, godzina 11.

Mussolini, z ostentacyjnie nałożoną pod garniturem czarną
koszulą, jakby symbolizując dwie twarze faszyzmu –
szacowność i niedbale ukrytą gwałtowność – przyszedł do
pałacu Quirinale, by otrzymać nominację na premiera i
przedłożyć listę ministrów, którzy mieli utworzyc nowy rząd.
„Proszę Jego Królewską Mość o wybaczenie, że nadal
używam moją czarną koszulę” powiedział „ale przychodzę z
pola bitwy, która na szczęście odbyła się bez strat . (...)
Jestem wiernym sługą Jego Królewskiej Mości”. 

W czytanych po polsku tekstach o włoskim faszyzmie
podkreślano zazwyczaj teatralność, graniczącą z bufonadą.
Jest ona i tu, ale jej niepoślednia klasa ujawnia się przy czytaniu,
ż e la Marcia su Roma , marsz na Rzym, był szopką, bez
rzeczywistego militarnego znaczenia, liczącą częstokroć z
życzliwością władz, a sam Mussolini nie przybył na koniu ani
pieszo do Rzymu, lecz poprzedniego dnia przyjechał kuszetką z
Mediolanu, mając zapewnienia o nominacji na premiera przez
króla Włoch. 

Czasami rewolucjoniści nalegają na legalność swych działań,
przemilczając wybrane z konieczności skróty. W wypadku
Mussoliniego było prawie odwrotnie. Wolał on udawać, że siłą
objął władzę i że nadano mu godności bowiem zdobył je na
polu walki. Ale dotarcie Mussoliniego do władzy było ściśle i
doskonale legalne. [...] Język używany przez faszystów w
owym okresie i w kolejnych latach malował obraz rewolty i
sławił rewolucyjną przemoc – jeden z licznych wpływów na
faszystów Rewolucji Październikowej. [...] Był też legalnie
odsunięty od władzy, nie tylko przez starą instytucję
monarchii, ale także przez inną, przez Wielką Radę
Faszystowską, którą sam stworzył.

Takie to niespodzianki wyczytuje człowiek już w pierwszym
rozdziale książki z 2008 roku „Mussolini and the Rise of
Fascism”  Donalda Sassoona.

sobota, 18 czerwca 2011, andsol-br
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duxripae
2011/06/18 09:12:45
same niespodzianki Mussolini, Pawian... bo Pawian znowu pisze!:)

Rewolucja, której nie było 183/252

http://nocnyront.wordpress.com/


-
prwimmer
2011/06/18 12:10:46
To dorzucę dla formalności:
pl.wikipedia.org/wiki/Marsz_na_Rzym 
-
andsol-br
2011/06/18 17:10:04
@duxripae: to cenna nowinka. Sam z siebie bym tego nie
domyślił się. Zaraz powiadamiam o tym blogrolla. Dzięki!

@Paweł: pokazowy przypadek, że dobrze jest odnawiać wiedzę o
przeszłości :) Główne odniesienie autora wpisu z Wikipedii,
Francis Ludwig Carsten, wydał książkę w 1982, Sassoon o ćwierć
wieku później. Sprawdziłem daty wydania pozycji cytowanych u
niego w bibliografii: sprzed 1982 - 64. Pisane po 1982 - 65. 

Bawi mnie, że czytam książkę, której autor cytuje (i to jakże
sensownie w owym kontekście) Dziecięcą chorobę "lewicowości"
Lenina...
-
surfinia
2011/06/18 17:32:46
:) od razu przesunęlo mi się przed oczami co najmniej kilka
podobnych lub mniej podobnych "bufonad" - z czasów
późniejszych niż te, w których żył Mussolini:)
Ale żeby byc sprawiedliwym- historia przytacza wiele innych
podobnych zachowań władców ,przywódców i watażków z wieków
dawniejszych.Żeby nie było,że sie czepiam:))) 
Pozdrawiam! 
-
Gość: nightwatch, *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
2011/06/18 22:29:53
Surfinia, na historii się pasjami nie znam ale czasami mam
wrażenie że bufonów od wielkich i sławnych wodzów różni bardzo
niewiele. Im ktoś ma więcej władzy tym bardziej stara się
podrasować historię na swoją korzyść, tyle że w niektórych
przypadkach manipulacja kiepsko wychodzi i zamiast męża stanu
mamy bufona.
-
andsol-br
2011/06/19 00:26:40
O, jaki fajny dzień, druga Miła Zguba się odnalazła. Więc nie
będziemy psuli sobie humoru rozmowami o bufonach, jakie by nie
były ichnie nacje i racje. Bo wszyscy oni godni są faszystowskiego
zawołania - ciekawe, że tylko w wierszu Tuwima zachowała się o
tym pamięć. Wprawdzie Tuwim pisał o tym jak Dziadek do
przewrotu się zmotywował (przypomnę, że Wieniawa miał na imię
Bolesław), nie moja wina jeśli jest tu coś aktualnego:

Przywiózł Bolek gazet masy: 
Cały stos endeckiej prasy. 
Stary spojrzał: - Dobrze. Idź 
Do "Ziemiańskiej" kawę pić. 
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Sam się zamknął w pokoiku, 
Usiadł sobie przy stoliku, 
Czyta miesiąc, czyta dwa, 
Eia, eia, alala! 

Czyta, jak "Rzeczpospolita" 
Pieje hymny dla Benita, 
Że parlament w d.... ma, 
Eia, eia, alala! 
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/06/19 02:31:07
Późny wnuk już uchem strzyże:
przewrót? Super! Może z krzyżem? 
Na przykłady nie ma rady, 
trzeba wciąż odprawiać Dziady, 
trzeba mężnie ciągle nowe 
arie wyć operetkowe, 
trzeba głodne paszcze zatkać - tu endecji kęs, tam Dziadka - 
i prezencję znakomitą 
też mieć trzeba, jak Benito... 
Stąd nauka jest dla wnuka: 
cóż, że wokół zapach zbuka, 
brzydki cień na aparycji... 
Ważny szacun dla tradycji! 

-
andsol-br
2011/06/19 03:10:38
Oj, to-to, Bobiku, to właśnie :( Niestety przejścia z demokracji do
dyktatury mogą być jednocześnie nagłe i ciągłe.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/06/19 03:23:06
Tylko że się w grafice coś spieprzyło... Ceterum censeo, tego
Bloxa trzeba zmienić na coś, co pozwoli i komentarze
doprowadzać do ładu.
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Rodzinne sprawy
Nie ma to jak zacząć tydzień kulturalnie i światowo – wszystkim
przyjemnie się zrobi i przyklasną, żem jak ten pan od Puszkina,
uczion i oczień mił . Nu, wot i pojechali, do potwornej kobyły, ale
skoro nabyłem, to czytać muszę, a skoro czytam, to nikomu nie
podaruję i pod nos podsunę. Hugo Grocjusz, De Jure Belli ac
Pacis, czyli Prawo wojny i pokoju  z 1625 roku. Piąty rozdział w
pierwszym tomiszczu chyba wszystkich zauroczy.

1. O prawie rodziców dzieci tyczącym 
Nie tylko do rzeczy, ale i do osób nabywa się prawo. Może
być nabyte początkowo przez zrodzenie, przez ugodę lub z
przyczyny występku. Przez zrodzenie, jest  nabyte prawo
rodziców do dzieci. Mówię o obojgu, o ojcu i o matce, ale jeśli
między sobą te dwie władze nie są zgodne, racja ojca
przeważa, z powodu wyższości płci.

I odnośnik właściwy jest  tu, do Seneki, który w „Kontrowersjach”
przedkładał, że główna rola jest  ojca, a wtórna matki. I potem
idą różne inne cytaty, z przeróżnych Ojców Kościoła (tego
cywilizowanego, naszego).

2. O prawie sprzedawania dzieci 
Choć władza ojcowska tak związana jest  z osobą i z rolą
ojca, że nie może od niego być oddzielona i przekazana
innemu, niemniej jednak, przy braku przeszkód ze strony
prawa cywilnego, ojciec może dziecko swoje w zastaw oddać,
a gdy jest  konieczność, nawet go sprzedać, jeśli nie miałby
innej możliwości utrzymywania go. Jest  to stare prawo
tebańskie, jak się wydaje, przekazane innym ludom. Dotarło
ono tam od Fenicjan, a do nich od Hebrajczyków. Apoloniusz
powiadamia nas, w liście do Domicjana, że to prawo
obowiązywało już między Frygami. W istocie, natura zakłada
przydanie prawa czynienia wszystkiego bez czego nie
otrzyma się tego, co ona sama nakazuje.

Drodzy Panowie, Tebanie, Frygowie oraz Pitekantropusy są po
naszej stronie i jeśli natura przypili a na ćwiartkę zbraknie, nie
wahajcie się, etiamsi daremus Deum non esse , mamy tu
poparcie Ojca Prawa Międzynarodowego. 

I nie irytujcie ducha jego, bo jeszcze wróci i nas sprzeda.

poniedziałek, 13 lutego 2012, andsol-br
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Rozmowa z Czesławem Miłoszem
Wycinanie anegdot z książek powinno być karane grzywną, ale
tym razem nie opanuję ochoty. To z „Hitmana” Juliusza
Machulskiego. Reżyser w 1984 roku pyta noblistę o jego pobyt w
Polsce trzy lata wcześniej.

– Wie pan, że wtedy w Polsce cały czas za mną chodzili? 
– Esbecja? 
– No. Ubek wszedł za mną do kościoła Świętej Brygidy, to go
pytam: „Czego tu pan szuka?”. A on, t rzymając ręce złożone jak
do modlitwy, odpowiada mi: „Odp... się!”.

piątek, 08 listopada 2013, andsol-br

Komentarze

Gość: prezio, *.internetdsl.tpnet.pl
2013/11/08 21:02:39
Mi tam żal, że Gombrowicz Nobla nie dostał. Miłosz to ma na imię
mąż siostry synowej. A ten Miłosz to miał piękny pobyt w ojczyźnie
skoro tyle zapamietał.
-
andsol-br
2013/11/08 21:48:27
Siostra znajomego została wysłana wtedy przez redakcję na
przeprowadzenie z nim wywiadu. No i poszło to na całą Polskę.
Ona: "proszę pana, jak pan wyda te pieniądze?" Oczywiście w
porównaniu z pięknem pytania, jego odpowiedź ma małe
znaczenie. Ważne, że to był przełomowy moment, gdy Kraj
zainteresował się poezją.
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Śluby milczenia czyli pobite garnki
Miałem szczery zamiar siedzieć z dziobem na kłódkę,
przynajmniej w niektóre dni. A tu tyle rzeczy dzieje się na świecie
– czy raczej działo się i dopiero teraz docierają do mnie i chcę
wspomnieć o nich. Ale (do) kogo zagadać? Michał zapakowany
do samolotu, odpakują go w Budapeszcie. Stefanowi
nakaszlałem się do ucha przez godzinę, już ma dość wirusów. U
Bobika nawymądrzałem się dostatecznie na tydzień. Więc
zagaworzę na własnym blogu, ale najpierw o której z t rzech
jednocześnie czytanych książek? Sidney Chalhoub – Cidade
Febril ; Wiktor Suworow – Akwarium; Paweł Jasienica –
Pamiętnik  ... Może dziś ten urywek z Jasienicy o jego znajomym,
Wacławie Korabiewiczu, któremu niezwykły wzrost zjednał
znane w całym Wilnie miano Kilometra. 

Nie wiem, jakim cudem cenzura puściła mu w jednej z
książek passus [...] W Republice Mali poinformowano
Kilometra, że jest ona obecnie państwem socjalistycznym. –
Więc już nie ma u was niewolnictwa? – zapytał raczej chyba
przezornie niż radośnie. – Jak może nie być niewolnictwa?
– zdziwił się postępowy rozmówca. 

Nie, w zasadzie nie mam nic szczególnego, więc już idę. Cześć.

niedziela, 13 czerwca 2010, andsol-br
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Gość: Myszka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/06/13 09:36:49
No faktycznie, jak może nie być ;]
-
Gość: , *.lanet.net.pl
2010/06/13 09:51:19
Wacław Korabiewicz napisał niezwykle interesujące "Tajemnice
młodości i śmierci Jezusa". Inspirująca lektura.
-
andsol-br
2010/06/14 03:04:22
Jak rzecze wikipedia, przed Korabiewiczem wiele osób rozwijało
warianty życia Jezusa w Indiach. Moim zdaniem lepiej rozegrał to
Joseph Smith, który zawiódł Jezusa do Ameryki, dzięki czemu stan
Utah jest dziś potęgą finansową, choć umysłową aberracją. A ta
historia z Indiami może mieć powiązania z Żydami, którzy przed
narodzeniem tego "naszego" Jezusa uciekli z jakimś swoim
mesjaszem do Kerali. Jeśli masz czas i ochotę, zerknij tutaj, parę
słów piszę o tym.
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
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2010/06/15 12:24:02
Strasznie mnie ostatnio czas nie puszcza na cudze blogi (nawet na
swój tylko o tyle, o ile), ale to o rzekomym dostatecznym
nawymądrzaniu się u mnie wyłapałem i pozwolę sobie nie zgodzić
się ze słowem "dostatecznie". Po pierwsze, bardzo dobrze, a nie
dostatecznie. :-) Po drugie, wszelkie mądre wymądrzania są u
mnie jak najmilej widziane i nie stawia im się żadnych ograniczeń
ilościowych. :-)
A w tym Mali to zaskoczyła mnie tylko niezwykła prawdomówność
dygnitarza. Bo przecież w ZSRR też w praktyce było niewolnictwo,
tylko nikt by się do tego tak prostodusznie nie przyznał...
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Smutek
A kiedyś, Misiu, za antyradziecką poezję szło się do psychuszki...

Александр Сергеевич Есенин-Вольпин 

Тоска 

В угол локтя 
Вписан шар головы.

PS. 10/XI/08. Michał Babilas dowiódł mi, że popełniłem błąd,
autorem wiersza (zmienia się też jego tytuł i długość) jest  kto
inny, Władimir Buricz. Przykro mi za tę dezinformację. Żyłem z
nią przez wiele lat , od kiedy znajomy przywiózł (w głowie)
wierszyk z Nowosybirska.Nigdy nie widziałem tego w druku. No i
znowu Michał mnie zaskoczył zakresem swoich zainteresowań...

piątek, 07 listopada 2008, andsol-br
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Gość: cyncynat, *.dsl.dyn.ihug.co.nz
2008/11/07 10:59:34
pomyslec, ze ja generalnie nie lubie Jesienina, ale *to* jest niezle. I
po pierwszym przeczytaniu, i po nastepnych...
-
babilas
2008/11/07 23:09:31
bez względu na ilość przeczytań, to nie jest TEN Jesienin (którego
się lubi, lub nie)
-
andsol-br
2008/11/08 00:14:48
Ale do nazwiska ma prawo, choć był wygenerowany poza aktualną
wówczas bigamią i nieaktualną monogamią...
-
Gość: cyncynat, *.dsl.dyn.ihug.co.nz
2008/11/08 00:23:23
no to "tajemnica" zostala wyjasniona :) 
nie TEN
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Sponsorowanie nauki
Leonard Gillman. 91 lat . Może być dumny z wielu wyników
matematycznych (to jeden z tych, którzy znali wszystkich
wielkich, był w MIT i w Princeton, miał wpływ na rozwój
matematyki w Stanach), ale na swojej stronie więcej miejsca
poświęca swojej karierze pianistycznej. Nazwisko znałem już na
studiach, było zawsze łączone z drugim: Leonard Gillman,
Meyer Jerison, Rings of continuous functions . Klasyk. 

Wpadły mi w oko jego wspomnienia (1 i 2). Jak zwykle, „nasz
człowiek”, mateczny dziadek to polski Żyd. Uwielbiam te lektury.
Może pojawić się zaskakujący opis postaci (na przykład, ktoś był
tak pompatyczny, że powiedziano o nim: „to jedyna osoba,
która potraf i majestatycznie kroczyć siedząc”). Mogę mieć
wgląd w więcej węzełków łączących ludzi, o których już coś
wiem. Potwierdzić, że moje zaurocznie Raimim (moja zakładka)
nie jest  fanaberią, że i wielcy ludzie mają dla niego wielkie
uznanie. I przede wszystkim, znowu zobaczyć jak olbrzymia
odmiana nastąpiła w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat  w świecie
nauki i jej instytucji. Rozmach, z jakim nauka przetworzyła życie
społeczeństw częściej jest  naświet lany i omawiany niż
dramatyczne przewroty, które społeczeństwa wymusiły w jej
strukturze. 

Pewien urywek jego wspomnień pojawi się tu wkrótce w dość
technicznej rozmowie. Dziś chcę pokazać coś innego,
wskazującego, że jednak nie wszystko tak bardzo się zmieniło.
(Na wszelki wypadek prewencyjnie podkreślę, że wszelkie
podobieństwo do żywych osób jest dziełem złośliwego
przypadku.) Gillman opowiada jak zaczął swoje działania na
uniwersytecie, który go zatrudnił jako dyrektora instytutu w
1960r. 

W ciągu mojego pierwszego roku w Rochester napisałem list  do
Joe Wilsona, prezydenta korporacji Xerox a także Rady
Nadzorczej Uniwersytetu, przedstawiając moją wizję
uniwersytetu. Między innymi, zalecałem tam zamknięcie Studium
Wieczorowego, żałosnego przedsięwzięcia, w którym każdy
wykładowca, niezależnie od swej akademickiej jakości, dostawał
tę samą nikczemną stawkę. Po paru dniach Mac Hazlet t
powiedział mi: „Leonardzie, czy uświadamiasz sobie, że dzięki
pieniądzom, które dostajemy ze Studium Wieczorowego,
możemy płacić pensje wykładowców na Wydziale Sztuki i Nauk?
” Natychmiast mu odpowiedziałem: „nie, ale jeśli chcemy
prowadzić dodatkową f irmę dla zebrania pieniędzy, to czemu
nie otworzymy burdelu? Można zarobić więcej i szybciej.” Gdy
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powtórzyłem ten dialog Arnoldowi Ravinowi, nowemu dziekanowi
(Mac został mianowany wicerektorem), skomentował on: „To
jest  to samo. Studium Wieczorowe to intelektualny burdel.”

wtorek, 18 listopada 2008, andsol-br
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banderzwierz
2008/11/18 08:54:12
Pyszne. Z 1960? Kto by pomyślał.
-
Gość: Jurgi Filodendryta, 80.54.22.*
2008/11/18 09:31:45
To tak jak pewien kierownik katedry na pewnym uniwersytecie
(dokładniej filii) wyznał już na trzecim roku, w przypływie szczerości,
swoim studentom zaocznym: "a wiecie Państwo, czemu na
waszym roczniku jest o 1/3 więcej osób przyjętych? Bo nam nego
roku z kalkulacji wyszło, że braknie pieniędzy na ogrzewanie i
trzeba było dziurę załatać". Zasłyszane z pierwszej ręki.
-
banderzwierz
2008/11/18 10:46:13
"Pewnego razu podczas omawiania ciągłości jeden ze studentów
(bardzo dobry) na moment się pogubił i zadał pytanie, którego
Pfeiffer nie zrozumiał. Przez jakiś czas nie mogli się porozumieć,
wreszcie student wypalił:
- Ale przypuśćmy, że wybiorę sobie duże epsilon? 
- Ach - odpowiedział Pfeiffer mrugając - ale Pan nie wybiera
epsilon. Ja wybieram epsilon."
-
Gość: MB, 207.61.173.*
2008/11/18 11:44:03
Teraz to się nazywa "zaoczne". Bo "wieczorowe" zlały się ze
zwyczajnymi ("dziennymi") w jedne popołudniowe. 

A mi ciągle zimno i ontaryjsko. 

MB
-
andsol-br
2008/11/18 12:03:49
@Banderzwierz: oj, nie brak tam rodzynków. Szczególny urok ma
dla mnie ta dykteryjka:

Woodbury był o krok od nieśmiertelności w czasie kampanii
prezydenckiej Dewey'a i Trumana. Wszystkie istniejące badania
opinii i wszelkie analizy przewidywały zwycięstwo Dewey'a.
Woodbury opracował własny program ale z konsternacją
uświadomił sobie, że przewidywał on wygraną Trumana.
Ponieważ było to wyraźnie błędne, zachował wyniki dla siebie. 

@MB: wahałem się trochę tu, wybrałem "wieczorowe", bo
"zaoczne" to też takie z jedną zbiorczą sesją na jakiś czas, a
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sądzę, że chodziło tu o codzienne (cowieczorowe) chodzenie do
szkółki. Ale może masz rację... 

Co do pogody, nie wiem czy zmiana półkuli ostatnio wyszła by Ci
na dobre. Nigdy nie podejrzewałem, że w niebie jest tyle wody. 

@Jurgi: świerzbi mnie język, bo z obu moich krajów
"niebudujących" przykładów mam moc, ale wiesz... jak to ktoś
powiedział, praca matematyka jest lepsza niż lekarza sądowego,
bo da się plotkować zawodowo przy śniadaniu. Więc co ja będę
sobie (i innym) psuł apetyt.
-
Gość: Wiechu., *.internetdsl.tpnet.pl
2008/11/18 23:17:05
Za moich czasów, sprawność nauczania w tym burdelu
intelektualnym wynosiła 12/40.
Czego w nim brakowało studentom? Kontaktów z Mistrzami.
Głównie z Mistrzami. 
Pogwarka na egzaminie i konsultacjach, to było naprawdę za
mało. 
Za to książek mam, oj mam, sporo. 
Na kursie inżynierskim 9-semestrowym zdawałem 57 egzaminów i
zaliczeń ćwiczeń z dobrym odpytywaniem. Kurs magisterski to
dalsze cztery semestry i proporcjonalna ilość egzaminów. 
Wiechu.
-
andsol-br
2008/11/18 23:53:17
Wieśku, w jakiejś rozmowie cytowałem Ci powiedzonko pewnego
człowieka z mego instytutu: student studiuje z profesorem, bez
profesora lub pomimo profesora. Przy takim pojmowaniu
studiowania nawet Studium Zaoczne może stać się Centrum
Doskonałości. Ale trzeba wokół niego stworzyć atmosferę
osiągania rozwoju intelektualnego a nie zdobywania papierków ze
stempelkami...
-
Gość: Wiechu, *.internetdsl.tpnet.pl
2008/11/19 00:37:36
Jak poczytać o aferach z upominkami w róźnistych akademiach, to
nie tylko ręcę opadają. Gdybym nosił pończochy, też by opadły. Ale
jak powiada góralskie przysłowie: gówna płyną z prądem; pod
prąd ino szlachetna ryba. A tej jakby mniej się widzi w tych
potokach.
Masówka w produkcji to obniżenie kosztów jednostkowych. A jak
"braków" nie wolno odrzucać to już taniocha jak barszcz. 
Wiechu. 
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Sposoby na smoki
Zdołałaś je udomowić? Tyle jest  rozwiązań na taki sam supełek...
Moje to Mrożkowe. Zechciało mi się zacytować go, no i zaczęło
się ganianie po półkach. Odszukałem!

Sławomir Mrożek „Szczęśliwe wydarzenie” , Utwory sceniczne,
tom II, str.201.

Przybysz wyjaśnia gdzie stoi:

„Jako anarchista stosuję swoistą metodę. [...] Ja niczego nie
wysadzam w powietrze. Wychodzę z założenia, że prędzej czy
później samo się wszystko rozleci. Wystarczy tylko trochę
poczekać. Wobec tego czekam. Wybieram dogodne miejsce do
obserwacji i obserwuję. Jest to metoda niezawodna. Bomba
czy dynamit nie odpowiadają mojej psychice, a poza tym psują
widowisko. Czas działa znacznie skuteczniej i pozwala
rozkoszować się szczegółami. Ja jestem anarchistą-estetą,
proszę pana.
wtorek, 13 listopada 2007, andsol-br
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Gość: sz, *.mtm-info.pl
2007/11/13 17:45:59
anarchista-entropista
bóg/natura robi to samo :-P
-
andsol-br
2007/11/13 20:26:15
Mrożek fizykiem natchniony?
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Stanowczo
Urywek Manifestu Ludożerczego , który ogłosił pisarz Oswald de
Andrade w 1928 roku. 

Spytałem pewnego człowieka czym jest Prawo. Odpowiedział,
że jest gwarancją spełniania możliwości. Nazywał się Galli
Matias. Zjadłem go. 

[...] 

W Piratininga, rok 374 po przełknięciu  biskupa Sardinhi.

niedziela, 13 września 2015, andsol-br
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« Przełom
* * * » 
Staropolska inżynieria dusz

Cytat  poniższy Pierwszemu Tabletowi Czwartej Rp dedykuję.

[...] zasadniczy nurt  literatury polskiej był zawsze polityczny, społeczny, zaangażowany,
patriotyczny. Pisarz zaś był w Polsce bardziej niż w innych krajach bojownikiem takiego czy
innego programu społecznego bądź religijnego. Oznacza to wzmożenie elementu aktualnego i,
co tu dużo gadać, prowincjonalnego. Zapewne, element ten jest  obecny także w innych wielkich
i małych obszarach językowych, jednak w stopniu nieporównanie mniejszym. Ani Boska Komedia
Dantego (mimo że tu aluzji politycznych jest  wiele), ani Don Kichot  Cervantesa, ani Hamlet
Szekspira, ani Faust  Goethego nie mają za osnowę żadnej sprawy lokalnej. O żadnym z tych
pisarzy nie można by powiedzieć, że „całą siłą, całym sercem, całą duszą” służy swemu
narodowi, państwu czy przywódcy. A jednak wolno przyjąć, że każdy z nich zrobił dla swego
kraju więcej niż najpłomienniejszy pisarz patriotyczny dla Polski – oczywiście za wyjątkiem tych
dzieł, które są w tym samym stopniu narodowe, co uniwersalne. Bardzo być może, że doraźnie
najpotrzebniejsza jest  książka mobilizująca społeczeństwo do idealnych wykopków. Lecz gdy
wykopki się skończą, dzieło nadaje się już tylko na śmietnik.

Tymczasem w Polsce zaczęło się to już od Reja, od gorliwości protestanckiej. Nie ominęło
Kochanowskiego – ale też jego poematy polityczne, odmiennie niż pieśni, f raszki lub t reny, to
niemal tylko dokumenty języka. Lwia część piśmiennictwa siedemnastego i osiemnastego wieku
to po prostu agitacyjna bibuła albo inne dydaktyczne ramoty.

Pochodzenie cytatu: Piotr Kuncewicz, Agonia i nadzieja, Litetarura polska od 1918, tom I, Gdańsk 2000.

sobota, 25 czerwca 2016, andsol-br
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pak4
2016/06/27 19:24:47
Ostatnio sobie powtarzałem "Losy dobrego żołnierza Szwejka" i "CK Dezerterów". OK, Sejda nie
jest zły, jego patriotyzm jest humanitarny, otwarty i pełen sympatii dla innych (Czechów, Węgrów,
Chorwatów, Ukraińców, Żydów, czy nawet Austriaków) ale w "polskiej" historii musi być służba
narodowi, gdy u Haska panuje wyzwalająca anarchia. (Choć może dobrze, że Hasek nie zdołał
wcielić Szwejka do Armii Czerwonej...)
-
andsol-br
2016/06/28 07:16:14
Być może na Sejdę trafiłem kiedyś w niewłaściwy dzień, na przykład byłem zbyt niecierpliwy... a
nawet jak wiem, że i książkom należy dawać drugą szansę, to tych zilionik czekających na okazję w
komputerze (aż strach mówić ile ich jest tak dokładnie) znacznie ją pomniejsza.
Dodaj komentarz »
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Święte czy oczywiste?
Przed paru tygodniami wykpiwałem preambułę do naszej
aktualnej Konstytucji za to, co Jerzy Litwiniuk, poeta i t łumacz,
określa jako „wielosłowność – małonośność”. Niepokoi mnie,
rzecz jasna, nie tyle gadulstwo i brak precyzji niewydarzonych
prawników co potencjalnie niebezpieczne skutki sformułowań,
które chwilowo nic nie znaczą, ale w niedobrym dla narodu
momencie mogą zostać wypełnione źle pachnącymi t reściami.

Ale gdy przeczytałem zapisek uenifeu sprzed paru dni, mówiący
o Konstytucji 3 Maja (tak, tej właśnie, którą cieszymy się jak
wiewiórka spiżarką z orzechami), dostrzegłem relatywne zalety
tej dzisiejszej wersji. Czytałem z takim zaskoczeniem (ten
przeklęty obyczaj przyjmowania narracji i interpretacji
zastępujący kierowanie się do oryginalnych sformułowań), że
czułem potrzebę zerknięcia na jej pełen tekst . Dziś to łatwe, nie
muszę prosić bibliotek uniwersyteckich o odbitki i czekać parę
tygodni. W parę sekund miałem przed sobą stronę wikipedii i
czytałem:

I. Religia panująca Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta
rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej
jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż
sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto
wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania pokój w wierze i opiekę
rządową winniśmy. I dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w
krajach polskich podług ustaw krajowych gwarantujemy.

Nie wiem jakie kary apostazji były przepisane w końcu XVIII
wieku i wydaje się, że historia Walentyna hrabiego Potockiego
f luktuuje między ważnymi oraz prawdziwymi lecz ma kłopoty z
solidnym oparciem się na dwóch nogach, czyli (mówiąc prościej)
może ten pan nie został spalony w 1749 roku za przejście na
judaizm, bo być może wcale go nie było. (Bywają takie historie o
gwałtownych śmierciach, które są ważne ale mają kłopoty z
dokumentacją historyczną.) Ale z całą pewnością prawdziwa
jest  wcześniejsza historia zmiany wiary przez Katarzynę
Malcherową. O zbrodnię odejścia od katolicyzmu na judaizm
oskarżono w 1529 roku 70-letnią kobietę i po 10 latach procesu,
już jako 80-letnią, publicznie ją w Krakowie spalono. O czym
dobrze jest  przypomnieć sobie gdy słyszy się zbyt wiele
tokowania o naszej t radycyjnej tolerancji.

Więc jest  mniej źle, niż myślałem, w ciągu 200 lat  posunęliśmy
się t roszkę do przodu. Ale cała ta kwest ia legitymizowania
postanowień grupy zebranych w jednym miejscu obywateli wcale
nie jest  prosta.
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W niedużej a pięknej książeczce Science and Human Values
pisarz i f izyk Jacob Bronowski mówi o tym jak pojęcia spoza
świata nauki są poddawane, tak samo jak naukowe, próbie
doświadczenia, testowi działania w realnym świecie: „To jest
prosty lecz głęboki sprawdzian faktu, dzięki któremu osądzamy
wzniosłe słowa twórców państw i systemów.” W tym miejscu
przywołuje Deklarację Niepodległości mówiąc, że zaczyna się w
klasyczny euklidesowy sposób: „Mamy te prawdy za oczywiste
(self-evident )”. I dodaje tu przypis, który uczyniłbym stałym
dopiskiem wszelkich dyskusji rozważających odmienność języka
religii i nauki:

W istocie, oryginalny szkic Deklaracji Niepodległości Thomasa
Jeffersona zaczynał się jeszcze rozleglejszym stwierdzeniem:
„Mamy te prawdy za święte i niezaprzeczalne.” Uważa się,
że wstawienie słowa oczywiste, z jego naukowymi podtekstami,
było dziełem Benjamina Franklina. Ale, rzecz jasna, słowo
oczywiste nasuwa tyle samo wątpliwości jak i słowa święte i
niezaprzeczalne.

Gdzieś tam trzeba postawić te cztery słonie, na których opiera
się Ziemia...

środa, 09 maja 2007, andsol-br
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Synekdocha (1)
Jego rodzina dostała w powojennej Warszawie wygodne i duże
mieszkanie naprzeciwko Łazienek: „Kolonia składała się z pięciu
niskich budynków. Cztery zajmował korpus of icerski, nasz
budynek jako jedyny był cywilny.” Nic, tylko zazdrościć. Ale...

Język rosyjski był dla nas ważny. Rodzice używali go, kiedy
chcieli przede mną zataić temat rozmowy. Egzemplarz
„Prawdy” dostarczano nam codziennie. Mama niezmiennie
zdejmowała banderolę i mięła strony, aby widać było, że
gazetę czytano, zanim została wyrzucona do śmieci.

(Henryk Dasko, Dworzec Gdański , Wydawnictwo Literackie
2008, p.27-28.)

Przyszło mi do głowy, że u nas nie było prawdziwego
komunizmu: w nim nikt  by nie wyrzucał starej „Prawdy”. Byłaby
ona wiecznie składana na domowym ołtarzyku.

czwartek, 29 maja 2008, andsol-br
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anuszka_ha3.agh.edu.pl
2008/05/29 14:00:05
Ale jednak musiała miąć.
To trochę jak z tymi ludźmi, co kupują książki na metry, żeby
pasowały do regału.
-
andsol-br
2008/05/29 14:34:01
:) Czy to nie w Kalamburce właściciel restauracji poprzycinał
książki, żeby mu ładnie wypełniły regał?
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2008/05/29 15:51:30
To ty czytasz takie książki?
(Tzn. nie mam na myśli tych poprzycinanych. Tylko powieści dla
dziewcząt.)
-
andsol-br
2008/05/29 16:49:41
Oj, to długa historia i zaczęła się od Ani z Zielonego Wzgórza...
-
nameste
2008/05/29 20:51:27
Dziwne to zdziwienie, że się [takie] książki czyta ;). Nawiasem
mówiąc, lektura MM pod kątem "antropologicznym" (o czym pisze i
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kiedy, co przemilczała, a czego nie, rodzaj "eufemizmu" na opis
zjawisk "przemycanych" za PRL, ale też "sztandaryzm" wątków
dydaktycznie wplatanych w akcję po '89) daje mnóstwo ciekawego
materiału. To nie takie hop-siup, że "dla dziewcząt" i już.
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2008/05/29 22:03:18
Nameste, i komu ty to mówisz? Byłam swego czasu bywalczynią
forum o Musierowicz na gazecie.pl . Gdzie ludzie zajmują się
rozbieraniem jej dzieł na czynniki pierwsze i pastwieniem się nad
autorką. Forum przewrotnie nazywa się "Fani Małgorzaty
Musierowicz". 

Teraz mi się już trochę znudziło. Ileż można się pastwić? 
-
andsol-br
2008/05/29 23:42:00
Ileż i po coż. Nie zdołam sobie przypomnieć gdzie widziałem
stężenie ataków na nią w jednym artykule; jak to z ciekawymi
woniami bywa, koncentrat wcale nie pachniał jak perfumy. Głównie
szła na odstrzał za przekaz super-tradycyjnych walorów w
kościelnej otoczce. Podobno od tego dziewczynki robią się bardzo
nieszczęśliwe ale nie wiedzą o tym. Chyba jestem nietypową
dziewczynką, bo czytając MM nie czuję złowrogiego cienia KK i
bawię się wyśmienicie. I nie zamienię jej książek na dzieła
wybrane Kazi Szczuki.
-
nameste
2008/05/30 01:24:26
O, nie wiedziałem, że aż całe forum sie pastwiło. Jest nad czym,
ale też jest za co docenić. No i znowu muszę być w poprzek ;),
andsolu, bo nie wydaje mi się, aby MM musiała [anty-nomen-
omen ;)] wykluczać KS. Nie mówiąc już o tym, że żadna z Ciebie
dziewczynka, I presume.

Aha, jeśli chodzi o prekursostwo we wskazaniu na cokolwiek dętą
i życzeniową "pedagogikę a la Borejkowie", to Kazia Szczuka się
nie łapie; pierwszy na ten temat był chyba tekst Kingi Dunin jakoś
w pierwszej połowie lat 90.
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2008/05/30 14:03:26
Tak, tak, Nameste, wszystko to już było omówione na
wspomnianym forum...
Ten artykuł z atakami został przez jakąś dziennikarkę brutalnie
sklecony z wypowiedzi internautów na tym forum. Potem
forumowicze byli bardzo niezadowoleni. 
Forum jest tu: forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=25788
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Szczęście dalekie i bliskie
Pascal Bruckner, fancuski f ilozof, napisał całą książkę o
szczęściu: „Wieczna euforia”  już 11 lat  temu – nie, to nie jest
podręcznik samopomocy, a analiza f ilozof iczna trendów naszej
cywilizacji. Jego krótki esej Skazani na radość (przełożony tu na
angielski) jest  dobrą próbką jego werwy i klarowności idei. Dwa
poniżej przedstawione urywki nieźle to przedstawiają. 

Osiemnasty wiek ujrzał rozwój nowych technik, które
poprawiły produkcję rolną; zobaczył też pojawienie się
nowych leków – w szczególności alkaloidów i kwasu
salicylowego, poprzednika aspiryny,  której  którego własności
lecznicze i znieczuleniowe czyniły cudy. Znienacka, ten świat
nie był już dłużej skazany na pozostanie doliną łez; człowiek
miał moc zmniejszania głodu, polepszania zdrowia i
większego panowania nad przyszłością. Ludzie przestawali
słuchać tych, którzy usprawiedliwiali cierpienia jako wolę
Boską. Jeśli wchłonięcie paru substancji przynosiło
cierpiącemu ulgę, nie było potrzeby dla poprawienia
samopoczucia wdawać się w modlitwę. 

[...] 

Po Rewolucji amerykańskiej i f rancuskiej (z których ta
pierwsza wpisała pogoń za szczęściem do swego
podstawowego dokumentu), prawo do przyzwoitego życia i
uprzywilejowany status przyjemności stanęły na porządku
dnia postępowych ruchów w Europie. Prawdą jest , że na
początku dwudziestego wieku bolszewicy zaskakująco
zrehabilitowali chrześcijański ideał poświęcenia skłaniając
proletariat  do walki i pracy aż do wielkiego nadejścia
Rewolucji...

środa, 02 marca 2011, andsol-br

Komentarze

Gość: sarna, *.orneta.arkusnet.pl
2011/03/02 20:33:54
No cóż Andsolu ... kiedyś skonstatowałam, że:
- bywają ludzie szczęśliwi lub ludzie bywają szczęśliwi. 
W myśli jw całe znaczenie zmienia kolejność pisowni tych samych
wyrazów, w życiu natomiast nasze szczęście zbyt często bywa
zależne od użycia samego "lub" :(
-
cmss
2011/03/02 21:30:03
Czym skorupka
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-
Gość: nightwatch, *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
2011/03/02 21:36:13
masz rację, Andsolu, co do klarowności tego eseju - filozof a
potrafi wyjaśnić o co mu chodzi i to w taki sposób że nie muszę
pod ręką mieć słownika. Natomiast co do samego szczęścia to
mam przeczucie że może ono polegać na braku zmartwień. Tyle że
pozbywanie się owych zmartwień często jest przyczyną kolejnych.
-
arturjac
2011/03/02 21:48:49
Drobna uwaga: w pierwszym zdaniu pierwszego urywka mowa
raczej o właściwościach kwasu salicylowego.
-
andsol-br
2011/03/02 22:03:27
arturjac: ponieważ interpunkcja angielskiego mnie gubi,
założyłem, że w alkaloids and salicylic acid, an ancestor of
aspirin whose curative and analgesic properties worked wonders
końcówka odnosi się do aspiryny. Ale czuję, że wiesz, o czym
mówisz (przypuszczam, że dodałeś komentarz dostrzegając błąd),
więc poprawię rodzaj na męski i mam nadzieję, że będzie już
dobrze :) Dziękuję.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/02 22:11:48
Chyba k(r)opnąłeś się w tłumaczeniu, kwas salicylowy i morfina to
jednak wynalazki z początku XIX wieku.
en.wikipedia.org/wiki/Salicylic_acid#History 
en.wikipedia.org/wiki/Morphine
-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/02 22:13:57
Jak daleko eseista jest od poglądu, że człowiek rodzi się po to by
cierpieć?
Bóg jako sadysta? Ja obserwuję często sytuację wynikającą z
postawy: "Bliźni nie dokuczony to bliźni zlekceważony, a
obowiązek niespełniony!" 
To jest krótki fragment eseju. W tak krótkim nie da się zawrzeć
dużo. 
W jednym z ostatnich numerów Poliyki jest publicystyczny podział
religii na karcące, troskliwe i obojętne. Medycy twierdzą, że ból
jest wezwaniem do szukania ulgi. 
Święta z Klalkuty była dumna, że jej hindusi cierpią. Jest o czym
pisać ...
-
andsol-br
2011/03/02 22:29:36
kwik: może nie w tłumaczeniu, a w zawierzeniu autorowi w
datowanie odkryć: The eighteenth century [...] also saw new
medicinesin particular, alkaloids and salicylic acid... Z Twojego
linku można domyślać się, że mogło mu chodzić o użytek z kory
wierzby zawierającej ten składnik - albo że w istocie kropnął się i
już.
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staruszku, nie przypominam sobie interpretacji w pierwszej
osobie liczby pojedyńczej: jestem, by cierpieć . Myśliciele jakoś na
innych przesuwali weryfikację swych przekonań.
-
andsol-br
2011/03/02 22:33:59
staruszku, zdanie ból jest wezwaniem do szukania ulgi  w ustach
medyka czy biologa w istocie ma sens, ale u teologa czy filozofa
trąci bzdurą. Bo o czymś zupełnie innym mówią.
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/03/02 23:03:16
neurobiologia robi tak szybkie postepy, ze te filozoficzne
dyrdymaly polozymy kiedys na polce z ezoteryka... 
www.youtube.com/watch?v=xLXhPgSKS3U

ale czy te iluzje ktore w naszej glowie powstaja, powinienem brac
serio, czy ignorowac, to jest pytanie
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/02 23:42:01
No tak, przepraszam za posądzenie. Dopiero teraz zajrzałem do
tego eseju, to nie jest wcale przypadkowy błąd, tym gorzej.
-
andsol-br
2011/03/02 23:58:38
@kwik: widocznie za bardzo mu zależało na powiązaniu z
Oświeceniem uwalniania się od bólu... a co to jest tych parę lat w
porównaniu z nieskończonością...

I dlatego lubię blogi. Gość może być wyśmienity, ale suma głów
jest jeszcze wyśmienitsza.
-
andsol-br
2011/03/03 00:09:37
Rysiu, a czemu oni nie mówią po jakiemuś, co ja znam? Tak to
80% nie rozumiem... Kurcze, Ty naprawdę chcesz mnie do
rozpaczy, czyli do uczenia się doprowadzić...
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/03/03 07:52:46
gospodarzu, ani rozpaczy ani uczenia sie, wiem ze czasu masz
malo :) 

juz przy linkowaniu filmu o "dochodzie gwarantowanym" Teresa S.
szukala mozliwosci dodania polskich napisow i przy tej rozmowie z
Thomasem Metzingerem mialem ochote 
na "spolszczenie" rozmowa, ale jak dodac napisy do filmu
bedacego juz na jutubie? nie wie nawet moj syn (nieuk :roll: ) 

tutaj T.Metzinger 
en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Metzinger
-
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Gość: Throgh, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/03/03 10:43:53
webinside.pl/news-5869-captiontube--dodaj-napisy-do-filmow-
youtube.html - powinno działać
-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/03 11:39:19
Jestem w wieku, w ktorym inwokacją do filozofowania jest dobra
wiadomość: wstałem, nic mnie nie boli, a mimo to skaleczyłem się
prz goleniu; więc żyję.
Od wygnania z Raju ( u hindusów jest alternatywny rozmyty
poczatek) idziemy ku uniknięciu potu i znoju. Nie przekroczono
bram Jerozolimy "Znienacka". Teoria katastrof się kłania. A
filozofia to nie jest wiedza jak żyć lecz teoria gry w szachy w której
pionki są podzrzędnymi bytami absolutnymi? Tak! Sfermentowane
cukry winogron prowadzą do poezji wina i nie ma tam mowy o
jełczałości tłuszczy. Z filozofii Kanta zapamiętałem najsilniej
samotność królewieckich spacerów. Ład kosmiczny jako niemy
nie był dobrym partnerem rozważań? 
Jak ognia pragnę unikać miałkiego niczego, bo Cię Andsolu
szanuję i podziwiam. Ale ... 
Czy w dobrej płaszczyźnie tniesz odcięcie jednego języka rozpraw
od drugiego?
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/03/03 12:48:31
Wpadka z kwasem salicylowym rzeczywiście trochę zgrzytnęła, ale
dzięki jej zauważeniu można pomyśleć o pewnym przesunięciu
akcentów - może niekoniecznie było tak, że pojawienie się nowych
leków zmieniło spojrzenie na istotę cierpienia, tylko zmiana obrazi
człowieka, zmiana podejścia do roli cierpienia i szczęścia w
ludzkim życiu zaczęła stymulować m.in. rozwój medycyny. To by mi
się nawet wydało nieco bliższe rzeczywistości.

Wrzutka Rysia bardzo ciekawa. Pozostało mi w uchu szczególnie
zdanie o coraz powszechniejszej świadomości tego, że jesteśmy
najprawdopodobniej "niechcianymi dziećmi uniwersum", a nie
boskim, przemyślanym i celowym tworem. No i rozważania o
różnicy między religijnością a spirytualnością. Wszelkie
posądzenia o barowe skojarzenia odrzucam wprawdzie z
oburzeniem,ale przyznaję, że znacznie bliżej mi do spirytualizmu (w
ujęciu Metzingera) niż do religijności. Zwłaszcza że do tej ostatniej
bardzo mi daleko. I wcale się nie czuję przez to mniej szczęśliwy.
Ale jak o tym przekonać tych, którzy z troski o moją czarną
duszyczkę woleliby mnie uszczęśliwić po swojemu?
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/03/03 13:48:33

Jeszcze do całego eseju: jednym z problemów współczesnych
społeczeństw jest brak rozróżnienia między szczęściem a
przyjemnością, czy też utożsamianie tych pojęć. Przyjemność
może być jednym ze składników szczęścia, ale nie musi. Wierzę w
to, że himalaista stający na szczycie K2 jest szczęśliwy, ale bardzo
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wątpię, żeby odczuwał przyjemność. I na odwyrtkę - ludzie stale
zażywający przyjemności wcale nie czują się stale szczęśliwsi od
innych. Mogą nawet w ogóle nie czuć się szczęśliwi. 
Więc kiedy Bruckner (czy ktoś inny) pisze o współczesnym
przymusie szczęścia, jakaś myślowa opozycja we mnie zaczyna
protestować. Ja bym to nazwał przymusem sprawiania sobie
przyjemności (i ten przymus tworzy to, co Niemcy nazywają
Konsumgesellschaft). To prawda, że reklama (szeroko rozumiana)
zachęca nas do nazywania tego szczęściem i niejeden daje się na
to nabrać, ale przecież filozof chyba nie ma obowiązku
posługiwania się kategoriami wziętymi z reklamy i w eseju na
temat szczęścia jakoś od przyjemności mógłby je odróżnić. ;)
-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/03 14:47:08
Bobiku! Mądrze i pięknie szczeknąłeś wyręczając mnie w
beczeniu.
Klarowność i celność słów może być nieprzenaszalna z języka
oryginału, ale gdyby ktoremuś z filozofów udało się opisać
szczęście i/lub sens życia bez konieczności poprawek i gloss, to
mielibyśmy palenie ksiąg tak jak to czytelnicy Koranu postulują: 
w nim jest wszysko.
-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/03 15:32:49
Nie mnie oceniać czy to pomijalny przyczynek, ale z obowiązku
odnotowuję moją inspirację artykułem Krzysztofa Szymborskiego
"Ogony mózgowe" w numerze 10(2797) - czyli najświeższym -
Polityki. Pionierem ujęcia tematu jest George Lakoff i jego
Lingwistyka kognitywna. Cytat z Szymborskiego: "W zachodniej
tradycji silnie zakorzeniona jest kartezjańska wizja człowieka
złożonego z dwu zupełnie odmiennych części - ciała i duszy.
Akceptując teorię ucieleśnionego umysłu (czy może myśłacego
ciała) musimy dualizm ten odrzucić." Postać zapewne znana
Andsolowi i szanownym Gościom. 
Artykuł w/w po zapewne tygodniowe kwarantannie będzie
dostępny w archiwum e-Polityki.

Czy mógłbyś Andsolu napomknąć o "Zagadnienie swoistości
poznania matematycznego" oraz "O przyswajaniu sobie pojęć
geometrycznych" Danuty Gierulanki? Jakieś odesłania do tekstów
Twych lub innych. Preferuję język polski. Pierwsza z pozycji jest na
allegro i u mnie. 

-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/03/03 16:22:51
Ten Kartezjusz to mi się w ogóle okropnie naraził, twierdząc, że
zwierzęta to bezmyślne i nieczujące maszyny! Jak kogoś o tak
oburzających poglądach można uważać za wielkiego myśliciela?!
Skoro ludzie byli wstanie uwierzyć nawet w taką, zaprzeczającą
prostemu świadecrwu zmysłów bzdurę, to co się dziwić, że dali
sobie wcisnąć również ten dualistyczny kit z ciałem i duszą? 
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Ale cóż, większość ludzi stykając się z jakimś filozofem kompletnie
głupieje. Zamiast obwąchać i powiedzieć "sprawdzam!", oni
zaczynają kombinować, jak by tu nie ujawnić, że nie bardzo
wiedzą, o czym ten filozof właściwie mówi i co z tego wynika. ;)
-
andsol-br
2011/03/03 17:59:09
Rysiu, no to nie uczę się, czekam na Twoje napisy. A z
konieczności zwracając więcej niż zazwyczaj uwagi na wizję niż na
fonię zastanawiałem się nad grą spojrzeń. Pierwsza hipoteza
mówiła, że długowłosy chciał uwieść księdza. Druga, że go uśpić,
by potem wykończyć, bo zdaje się sama chodząca dobroć to on
nie jest. A trzecia, że nie wiem.

staruszku, poezji nie komentuję, więc tylko o Twojej ostatniej
uwadze: nigdy o pani Danucie Gierulance nie słyszałem. (Nie
rozumiem, przy okazji, czemu służy nieortograficzna wersja wiki, o
niej pisząca). Nie wiem czy chciałbym ją studiować, bo ja tylko
niektóre odmiany filozofii dobrze znoszę, inne przynoszą mi
wysypki i alergie. Wada genetyczna. U nas wszyscy mówili
prostymi zdaniami. 

Bobiku, wolałbym siedzieć u Twoich czterech stóp niż u dwóch
Brucknera. Odwrócenie strzałki przyczyn z wyzwalaniem się od
Zaświatów i od bólu jest jednocześnie niewinnie proste i
błyskotliwe. A konieczność ustalenia o czym my tu mówimy to też
dobry pomysł, by bawić się w myślenie, a nie w filozofię.
-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/03/03 18:59:48
Throgh, dziekuje za linke

-
Gość: rysberlin, *.pools.arcor-ip.net
2011/03/03 19:04:55
gospodarzu, kazda Twoja hipoteza blisko prawdy, ale tylko blisko...
:) 
ten dlugowlosy to czasami za duzo gada, ale tez dobry

kurcze, teraz zamiast czytac bede tlumaczyc i wpisywac, jak sie
naucze
-
Gość: staruszek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/03 19:49:33
Dziękuję Andsolu! 
Lata całe miałem leciutko sobie za złe niedoczytanie Gierulanki.
Ulżyło.
-
andsol-br
2011/03/03 20:07:49
O, złym przykładem łatwiej jest zarażać niż dobrym?
-
surfinia
2011/03/06 16:47:42
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uwielbiam tak krótko i węzłowato i z lekka przewrotnie;)

Przypomniałam sobie,że jeden z moich ulubionych kolegów(nie
lekarz) zawsze twierdził i nadal twierdzi,że aspiryna jest najlepszym
lekarstwem niemal na wszystko,reszta leków to barachło nic nie
warte :) a na to,na co nie pomaga aspiryna-pomaga "czysta";) 
-
andsol-br
2011/03/06 18:11:03
A on już próbował spirytusu z miodem? Mnie to kiedyś pomogło na
poligon. To znaczy, na poligonie.
-
arturjac
2011/05/06 05:08:40
Przepraszam, że odkopuję, ale esej Brucknera pojawił się ostatnio
w Wyborczej.
-
andsol-br
2011/05/06 19:07:37
O, to cenna informacja. Bo jednak nie każdy rodak czyta po
angielsku...
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Szybkie poglądów nabywanie
Krystyna Kurczab-Redlich, Pandrioszka, Rebis, Poznań 2008,
str.202 

Okrwawione ciała sypią się nam z telewizora do talerza. Śmierć
wchłaniamy razem z kolacją. Nie chcemy tego. Ale godzimy się
na to. Dochodzimy do absurdu. Czujemy się bezbronni. Jesteśmy
wydani na pastwę historii i – aby absurd usprawiedliwić –
wierzymy w slogany, biorąc je za prawdę. Co wieczór oddajemy
mózgi do telewizyjnej pralni. Wyjmujemy je czyste i szybko
zasypiamy. 

Nie czepiajmy się. Ale też nie pozwalajmy sobie na złudzenia, że
optując za jedną stroną przeciwko innej, bierzemy udział w
czystym i przejrzystym obowiązku zbawiania świata.

wtorek, 13 stycznia 2009, andsol-br

Komentarze

marzatela
2009/01/13 06:35:05
Dlatego zawsze należy pamiętać o tym, że dla ludzi, których dom
zostal własnie zbombardowany większa czy mniejsza racja w
konflikcie jest sprawą drugorzędną.
-
nina.mazur
2009/01/13 06:48:24
nie ma czegos takiego jak zbawianie swiata. Sa ludzie, ktorzy
robia cos. Inni dorabiaja do tego ideologie i przez to czuja sie
lepsi. To co dla jednego jest dobrem dla drugiego bedzie zlem,
zalezy od punktu siedzenia.

A telewizorni najlepiej nie ogladac. No moze poza wyjatkiem
discovery channel...
-
marzatela
2009/01/13 19:35:06
@Nina
Nie odbieraj mi sensu życia - ja codziennie staram się zbawiać
świat :) 
Myślisz, ze niepotrzebnie ?
-
nina.mazur
2009/01/13 19:46:20
Marzatela: mysle, ze swiat od tego nie stanie sie lepszy... ale Ty
poczujesz sie bardziej szczesliwa i zadowolona, a to juz jest cos.
-
marzatela
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2009/01/13 20:33:55
Największym zadowoleniem człowieka jest rezultat dobrych
czynów. 
A tak w ogóle - to będąc zadowoloną i szczęśliwą cząstką tego
świata - podnoszę statystyki. A więc i rezultaty tez mam :)
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Tasmania
To jest tłumaczenie jednej strony z książki „Straw Dogs”  (autor
John Gray, pierwsze wydanie z 2002). Nie czytaj tego dziś jeśli
już jesteś w depresji.

Nieświętość ludzkiego życia

Po utraceniu umiejętności szycia, łowienia i krzeszenia ognia,
tubylcy z Tasmanii żyli jeszcze prościej niż Aborygeni na
australijskim kontynencie, od którego ich odizolował koło
dziesięciu tysięcy lat temu wznoszący się poziom morza. Gdy
okręty niosące europejskich osadników przybyły na Tasmanię
w 1772 roku, tubylcy zachowywali się jak gdyby ich nie
zauważali. Niezdolni do pojmowania widoku, na który nie byli
przygotowani, powracali do swoich działań.

Nie mieli żadnej obrony przeciw osadnikom. W roku 1830 ich
ilość została zmniejszona z około pięciu tysięcy do
siedemdziesięciu dwóch. W poprzedzających latach używano
ich do niewolniczej pracy i do seksualnych rozrywek,
torturowano i okaleczano. Wyniszczano ich jak robactwo a
doręczenie ich skór przynosiło premię od rządu. Zwyczajowo
kastrowano tych mężczyzn, których nie zabijano. Dzieci bito aż
do śmierci. Gdy ostatni tasmański mężczyzna, William Lanner,
zmarł w 1869 roku, członek Królewskiego Towarzystwa
Tasmanii, dr George Stokell, otworzył jego grób i z jego skóry
sporządził sobie woreczek na tytoń. Gdy ostatnia tubylcza
kobieta „czystej krwi” zmarła parę lat później, ludobójstwo stało
się kompletne.

Autor dopełnia ten opis uwagą:

Dobrzy chrześcijańscy mężczyźni i kobiety kolonizujący
Tasmanię nie dopuścili, by ich głęboka wiara w świętość
ludzkiego życia przeszkodziła im w zdobywaniu Lebensraum

ale myślę, że nie było to konieczne. Każda wiara, jakie by nie
było imię jej Boga czy Proroka, jaką etnią by nie zawładnęła,
ma takie ponure historie. Pytaniem więc nie jest czy jakaś
wiara, czy jakaś etnia jest wyjątkowa, lecz czy ma takie historie
do ukrycia  czy do odkrycia . I tylko tyle dziś dodam na temat
„Strachu” Jana Grossa.
czwartek, 17 stycznia 2008, andsol-br
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reniferiada
2008/01/17 01:29:14
Do ukrycia ma ta, która chce uchodzić za jedyną słuszną, do
odkrycia może mieć ta, której zależy na poszukiwaniu, a nie na
monopolu, prawdy.
-
andsol-br
2008/01/17 01:54:47
Niby to bardzo ogólne stwierdzenie, ale niczego dobrego ono nie
wieści w polskim kontekście. Bo albo sami odkryjemy albo nam
odkryją. I zamiast cieszyć się, że Gross jest nasz, jest Polakiem,
opowiada się o budzeniu demonów. Jeśli kard.Dziwisz chce, żeby
demon antysemityzmu nie budził się, niech da zatrute jabłko ojcu
Rydzykowi.
-
marzatela
2008/01/17 07:52:19
W bardzo ciekawy sposób skomentowałeś "Strach" - jestem pełna
uznania. 
Takie zmory przeszłości wcześniej czy później wychodzą na
światło dzienne, bezsensowne jest odwracanie głowy i udawanie,
ze czegoś nie było. Jest to z pewnością mało przyjemne - lubimy o
sobie myśleć, ze jesteśmy pełni cnót, a nasi przodkowie zasługują
tylko na uznanie. Każdy człowiek to nasz bliźni, którego kochamy
jak siebie samego. Problem w tym, ze lista wyjątków od tej reguły
jest bardzo długa, niestety.
-
acel
2008/01/17 13:46:11
Super recenzja "Stracha"Mam b.podobne zdanie.
-
Gość: Wojciech Kubalewski, *.vector-polska.pl
2008/01/18 12:48:03
Rozmowa o zmorach i upiorach w naszej historii, w każdej historii,
jest _zawsze_ spóźniona. O generację lub dwie najmarniej. Dziś
nie możemy zapobiec nieszczęściom, jakie spadły na żydowskich
współobywateli w latach po drugiej wojnie światowej. Dyskusja o
nich (z książka 'Strach' w reku, czy bez niej) jest jałowa. Ci którym
jej lektura jest zbędna przeczytają ją. Ci którzy mają najwięcej do
nauczenia się i do zrozumienia nawet jej do ręki nie wezmą. Za 50
lat będziemy sobie z równym ściskiem w gardle czytać o
Czeczenach, o Białorusinach - pewnie długo można by wymieniać.
Ludzkość niczego nie uczy się z własnej historii, a hipokryzja
dzisiejsza znakomicie staje w szranki z jej wariantami
historycznymi.

Wojciech Kubalewski
-
andsol-br
2008/01/18 17:14:51
@Marzatela, Acel: dobrze jest nie być sam. Choć myślący z
definicji nie są w tłumie :) Co do zmor, smuci i niepokoi, że
dostrzeganie ich (i negowanie ich istnienia) jest jak na komendę.
Potem przyjdzie inna zmora. FIFO. I ćmić się będzie w
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podziemiach polskiej kultury (tfu, na psa urok) immer wieder,
immer wieder, ta sama uwaga: „szkoda, że Hilter nie dokończył
roboty”.

Wojtku, uznaję w pełni słuszność Twoich uwag, ale zaskakuje mnie
co Białorusini robią w tym kontekście... U nas np. w PRL nie było
radośnie, ale przecież nigdy nie dało się porównać tego z Haiti
czy Zairem...
-
Gość: Wojciech Kubalewski, *.vector-polska.pl
2008/01/18 17:35:19
A cykliści? Napisałem "Białorusini", bo w zamęcie bieżączki nic
mądrzejszego nie wymyśliłem, musiałem _natychmiast_ wrócić do
kieratu, ale zależało mi na dopisanie się z moim pesymizmem.
Życzę Białorusinom wszelkiej pomyślności i obym nie wykrakał i
nie usłyszał jutro, że ten cały "Łupaszenko" pokazał "co potrafi". O
widzisz: Zair powinienem napisać. Oto jak intensywna praca
zarobkowa odbiera mózg.

Wojciech Kubalewski
-
andsol-br
2008/01/18 18:56:43
@Wojtek: ostrożnie, bo jeszcze będziesz cytowany jako źródło
przez jakieś anty-Ł. fora...
-
Gość: Wojciech Kubalewski, *.chello.pl
2008/01/19 10:13:16
Bez używania wskazującego palca: czy Twoje żartobliwe
'ostrożnie' - jeśli podane serio - nie jest właśnie tym mechanizmem,
który każe ludziom odwracać wzrok, gdy 'leją słabych'? Bo też
można oberwać? Kilka dni temu B. była na jakimś spotkaniu u
przedstawicieli na Polskę firmy kosmetycznej, z którą
współpracuje. Wśród różnych pogaduszek w przerwach zajęć
padło hasło 'Strach' i święte oburzenie polskie (Himalaje wstydu:
prokuratura krakowska(?) prowadzi śledztwo - z urzędu - z
paragrafu o obrazę narodu polskiego). Na to obecna właścicielka
firmy, kobieta ponad osiemdziesięcioletnia, odrzekła: "i czegóż my
się tak oburzamy? Pamiętam doskonale rok 1945, gdy schowana
z koleżanką na dachu obserwowałam jak 'gonią Żydów'." Zawszeć
nam 'na dachu' będzie bezpieczniej. A z tym cytowaniem to jest
tak, że cytować będą mnie, ale na popularności zyska twój blog. To
chyba dobry deal?

Wojciech Kubalewski
-
andsol-br
2008/01/19 14:26:20
Wojtku, kpisz czy o drogę pytasz? A może znów „w zamęcie
bieżączki” zbrakło Ci czasu na przeczytanie tego, co napisałem?
Słowo „ostrożnie” nie jest powiązane z Tasmanią ani
prześladowaniem ludów i indywiduów, to było ostrzeżenie dla
Ciebie, że zestawiwszy bez jakiegokolwiek uzasadnienia
Czeczenię i Białoruś możesz dać impuls do jakichś bredni
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przeciwników obecnego prezydenta Białorusi. 

Gdyby odwoływano się nie na Ciebie, jako autora teorii
porównawczej, ale na bloga, powiedziałbym, że nie zasługuję na
ten honor. W działaniach, gdy trzeba kogoś bronić, działam
instynktownie, nie trzeba zazwyczaj intelektu, by odróżnić
prześladowcę i prześladowanego. Tam nie może być mowy o
ostrożności, szczególnie w znaczeniu dbania o swoją skórę.
Natomiast ostrożność jest bardzo zalecana (mi, Tobie i każdemu)
przy pisaniu,to stare porzekadło, że nic tak nie brudzi jak atrament.
Czasami gram ostro w ataku (w tym blogu znajdziesz na to wiele
przykładów), ale za każdym razem strzelam faktami a nie robię
tego w pośpiechu ani w stanie nadmiernego ożywienia. Więc
powtórzę _Tobie_, tym razem mniej żartobliwie: pisz ostrożniej
czyli uważniej. 

Historyjkę tej pani z Krakowa niestety wiele osób mogłoby
powtórzyć. Uznanie dla niej, że się rozwija i rozumie dziś rzeczy,
których nie rozumiała za młodu.
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Too young to suffer?
Na ulicy Parviz zastanawia się jak ktoś może mu czegoś
zazdrościć. Jego młody wiek niewiele mu dał, zaledwie
go uwolnił od prawa do cierpienia. Doszedł do wniosku,
że cierpienie jest przywilejem starszych, że ich cierpienie
jest zawsze szlachetniejsze i bardziej usprawiedliwione
niż cierpienie takiego jak on chłopca, od którego
oczekują, że się uraduje swym nowym otoczeniem i że
swoją krótką przeszłość zamknie w piwnicy, by ją
odnaleźć po latach jak butelkę wina i potraktować jej
łykami zaproszonych na kolację.

Dalia Sofer, The Septembers of  Shiraz
niedziela, 27 września 2009, andsol-br

Too young to suffer? 214/252



Trygonometryczna poezja
Czemu tekst  t rygonometryczny, cytowany poniżej, nie jest
używany na lekcjach matematyki? Zapewne z powodu języków.
Są w wierszu urywki (w kolejności alfabetycznej) po angielsku,
francusku, łacinie, portugalsku, rosyjsku. I gwar polskich parę.
Duże wymagania, mało nauczycieli chętnych do przygotowania
takiej lekcji. 

A przyczyna nawrotu do poety jutro się wyjaśni – dziś tylko
powiem, że są aktualne powody... No to cytujmy. 

Cotangens... Ojciec kij smaruje.
Dwa sinus alfa do kwadratu.
Białość i czerwień na zieleni.
Patrzę na łąkę szmaragdową
W kulkach śniegułek, w plamach maków,
O, nieszczęśliwa moja głowo,
Zasypiająca na hamaku!
Książka, na której cień gałązki
Buja migotem listków wąskich,
Wypada z rąk – i jedna zwisa,
Gdy druga odwróconą dłonią
Zasłania oczy. Chwile dzwonią.
Już hamak w senność się wkołysał
I, skrzypiąc, sznur o korę trze się,
Słyszę cosecans cienki osy
I szorstki dźwięk ostrzonej kosy,
I recital kukułczy w lesie,
Metronomicznie odmierzany,
I, w senną sieć zasznurowany,
Wzdłuż ciała czuję złoty tangens
I wraz z Pilicą wpływam w Ganges,
Który, indyjskim będąc wężem,
Kukaniem nakrapianym lśniąco,
Ruchami sprężeń i rozprężeń
Pełznie przez trawę, sen, gorąco
I, jak kipiącym śniegiem, błyska
Upajająca piana z pyska.
Oj, jak mi ciężko w tej podróży!...
Ojciec się schylił. złamał, zastygł
W wyraźny wykres, w kąt kanciasty
Dwa sinus beta. Oko zmrużył,
Drugim odmierza. Już odmierzył – 
I łokciem w tył! i jak uderzył,
Obudził mnie stuknąwszy białą
W czerwoną, ta znów w białą stuknie,
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I w pojedynku bił po suknie
Szpadami barw zamigotało.

środa, 29 lipca 2009, andsol-br
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tentelemach
2009/07/29 11:19:08
Andsolu, zastanawiam się, gdzie (i w jaki sposób) Ty wynajdujesz
te rarytasy? 
I to - nie zapominajmy w swym europocentryźmie - w samym
środku zimy?
-
andsol-br
2009/07/29 14:38:21
Na półce z poezją nie-brazylijską, drogi telemachu :) Chciałem
odszukać urywek zaczynający się linijkami:
Z Brazylii płynąc na Manhattan, 
Byłem na groźnym widowisku: 
a że parę lat tomiku nie miałem w ręce, lokalizowanie potrwało i
przebiegłem przez prawie całe te kwiatki, uważniej niźli uczeń
przez lekturę obowiązkową.
-
awruk46
2009/07/30 13:23:14
Tu glob najbardziej brzuch wydyma, 
Tu go ten słynny ściąga pas. 
I gdyśmy, jak ze skoczni śliskiej, 
Zjechali w dno Astralnej Miski - 
- Krzyż Poludniowy pięciobłyskiem 
Na obalonym niebie stal, 
Viva Cruzeiro! Viva Whisky! 
Viva Bandeira Nacional!
Ale dlaczego?
-
andsol-br
2009/07/30 16:54:21
awruk46: No właśnie. Jesteś na str.109 (mierząc wedle mojego
wydania z 1978). Mój urywek jest na str.162 i nie zdołałem wczoraj
przygotować zamierzonego wpisu - rzeczywistość mnie opadła i
nie popuściła do wieczora. Dziś chyba zdołam. Aha, na str.117 jest
ten rozkoszny przyczynek do kwestii sławy i wagi spraw:
Pruskiego Szwaba pyta łódzki: 
"Wer ist das eigentlich Pilsudski?"
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Trzeźwo, więc bez złudzeń
Artykuł André Glucksmanna (to ten f ilozof od XI-go
przykazania), z którego przekładam parę zdań, ukazał się w
niedawnym wydaniu City Journal. Nie ma w nim epatujących tez.
Są oczywistości, zbyt  chętnie zapominane przez cywilizację
Zachodu. 

Zamęt Zachodu pojawił się, bo nie był on przygotowany na
tak zasadnicze przemieszanie powojennej geopolityki.
Podczas czterech dekad ideologicznej konfrontacji, teoretycy
i dziennikarze dyskutowali jak społeczeństwo powinno
przechodzić od kapitalizmu do socjalizmu. Nie badano
odwrotnej kwest ii – czyli przejścia od socjalizmu do
kapitalizmu, o ile nie liczyć paru nieprzekonywujących badań,
szczególnie w Polsce, dotyczących możliwości wprowadzenia
pewnych elementów wolnego rynku do komunistycznego
społeczeństwa. Jak zauważył f ilozof Josep Ramoneda, cały
świat  – komuniści, antykomuniści i ci pomiędzy – przyjmowali,
że Związek Radziecki i jego przyległości nie mogły wrócić do
kapitalizmu. Więc kiedy w czasie Aksamitnej Rewolucji
demonstrujący postawili właśnie to pytanie, „jak możemy
przejść od socjalizmu do kapitalizmu?”, nie było żadnej
gotowej odpowiedzi.
[...]
Koniec zimnej wojny pogrążył rzucił tak zwany „wolny świat”
w bezmiar euforii. Zachodnia Europa natychmiast
zlikwidowała swoje wojskowe budżety, a Waszyngton ogłosi
„nowy porządek świata”. 

Inna Europa, świeżo wyzwolona spod moskiewskiej dominacji,
nie podzielała tego optymizmu. Ludy wydobywające się z
totalitarnych despotyzmów włączały się jednocześnie do
historii jako podmioty obdarzone wolną wolą. 

A odkryły przed sobą dwie możliwe przyszłości. Jedną
symbolizuje dziś Havel i Lech Wałęsa, Karta 77 i polska
Solidarność; drugą – Slobodan Milošević i Władimir Put in. 
[...] 
Zachwyconym ludziom Zachodu śniło się, że okres
okrucieństwa totalitarnego zakończył się, jak gdyby dawni
sowieccy biurokraci mogli wyłonić się po 70 latach prania
mózgów jako nowi ludzi, albo jak gdyby chaos radykalnych
dyktatur nacjonalistycznych miał się sam łatwo rozwiązać. 
[...]
Antytotalitaryzm rozwija swe przekonania pozbawione
sekciarstwa; opozycjoniści nie starają się zastąpić of icjalnego
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dogmatu innym, ale wprowadzają rewolucję intelektualną,
która poprzedza – i umożliwia – zmiany społeczne i
polityczne, mające przetworzyć mapę Europy. 

Ta rewolucja nie skończyła się, i to dlatego Kremla nie cieszą
insurekcje w Gruzji czy na Ukrainie. Stawką są nowe granice
Europy w niepewnym terenie historii, i nadal istnieją
alternatywy: Havel lub Milošević.

środa, 17 lutego 2010, andsol-br
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5-grid
2010/02/17 05:57:34
Bo ja wiem... czy to aż taka oczywistość, gdy odwrotność tezy
bardziej by na owa pasowała:

opozycjoniści nie starają się zastąpić oficjalnego dogmatu
innym, ale wprowadzają rewolucję intelektualną, która poprzedza i
umożliwia zmiany społeczne i polityczne, mające przetworzyć
mapę Europy. 

O rany, drugi Manifest w miejsce pierwszego?! Czy z tej historii
bolesnej żadna nauka nie wypływa? 
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/02/17 06:57:02
Od wprowadzania rewolucji i przetwarzania mapy robi mi się
niedobrze w estetyce.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/02/17 07:46:34
Przeczytałem cały tekst Glucksmanna, to trzeciorzędny polityk czy
filozof? Poza tym niemal wstrzymam się od komentowania, bo nie
chcę się kłócić. Zauważę tylko, że o demoludach wie mało, nie wie
nawet, że elementy wolnego rynku były na Węgrzech, a w Polsce
bardzo późno. A przywołując Sołżenicyna wychodzi na palanta, tak
jakby nie wiedział, że Sołżenicyn chwalił Putina. Szkoda gadać.

Natomiast bardzo mi się podoba Twoje "pogrążył w euforię".
-
tentelemach
2010/02/17 11:51:01
Kwik, co do jakości tez Glucksamanna trudno się spierać. To
wielki uogólniacz (z zamiłowaniem do medialnych fajerwerków),
filozof salonowy i bardziej gwiazda popu niż myśliciel. Mimo to
zdumiewający człowiek o obszernym dorobku. Widzi (nadal) swą
rolę w tłumaczeniu rzeczy (dla nas oczywistych) politykom
zachodnim (dla których nasza oczywistość wcale taka oczywista
nie jest). Dobry przykład radykalnej ewolucji radykalnej lewicy w
stronę oświeconego konserwatyzmu. Wierz mi - on przebył
niesamowicie długą drogę od skrajnego maoizmu (we wczesnych
latach 70-tych) do roli czołowego francuskiego krytyka wszelkich
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totalitaryzmów. Prawdą jest, że to takim konwertytom jak on
Sołżenicyn zawdzięczał swą zdumiewającą popularność na
zachodzie. 

A co do Sołżenicyna? Ten też zmieniał poglądy. Sołżenicyn popadł
w nacjonalistycznie zabarwiony konserwatyzm wielkorosyjski
dopiero w latach 90-tych. Glucksmann nawiązuje natomiast do
okresu 1986-1989 (rok śmierci Sacharowa). Wówczas Sołżenicyn
i Sacharow (mimo istotnych różnic poglądów) istotnie szli ręka w
rękę zjednoczeni wspólnym wrogiem. Putin był wówczas
szeregowym funkcjonariuszem KGB w Dreźnie. Czyli nikim.
Romans Sołżenicyna z Putinem to już XXI wiek. 
Ludzie (co doskonale widać na przykładzie opisywanych postaci)
diametralnie się zmieniają. Glucksmann z maoisty w
postmodernistycznego antykomunistę. Putin z funkcjonariusza
komunistycznego aparatu ucisku w technokratę z zamiłowaniem
do carskich insygni. Sołżenicyn z zawodowej ofiary totalitaryzmu w
piewcę wielkości (również) stalinowskiego okresu. Sacharow z
przekonanego komunisty nagrodzonego nagrodą stalinowską za
prace nad atomową potęgą ZSRR - w dysydenta i męczennika
walki o prawa człowieka. Ciekawe.
-
kwik-maz
2010/02/17 13:38:36
@ telemach - dzięki, rozumiem, po prostu niepotrzebnie czytałem.
A może mógłbyś poświęcić jakiś cykl cudownie nawróconym?
-
tentelemach
2010/02/17 14:04:29
@kwik:

"A może mógłbyś poświęcić jakiś cykl cudownie nawróconym?" 

A wiesz, to nawet jest pomysł. Nie myślałem o tym. teraz myślę.
Jak widzisz, nawet z Glucksmanna może być jakiś pożytek. 
Dziękuję.
-
kwik-maz
2010/02/17 14:16:13
@ telemach - mnie najbardziej ciekawi dlaczego cudownie
nawróceni nie potrafią pogrążyć się w czystej radości ze swojej
przemiany, tylko zaraz lecą nawracać innych. Kojarzy mi się to z
jakąś wielce zakaźną chorobą (zarazą).
-
andsol-br
2010/02/17 14:44:57
@tichy: nie tę część wypowiedzi mam za oczywistość. Co do
przemysłu przetwórczego, można (istnieje mentalna możliwość)
interpretować to jako manifest, skoro Ty to czynisz. A można
interpretować jako po części konstatację, po części próbę
przewidywania. Mapa jest przetworzona, rzecz nie w granicach
narodowych (choć i tu przetwarzanie też było, ale bardzo krwawe).
Jest tu więcej do powiedzenia, będzie w odpowiedzi kwikowi.
-
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andsol-br
2010/02/17 15:40:37
@kwik: zaskoczyła mnie ostrość tonu, nie sądziłem, że
Glucksmann może wywoływać aż takie reakcje w tej części świata.

Więc może od podstaw. Wierzący ludzie mają tekst, który bez
wahań mogą cytować przez całe życie z poczuciem słuszności.
Bardziej sceptycznie nastawieni mają kłopot, wszystko jest do
zwątpienia i podważenia, a im dłuższy ciąg słów tym mniejsza
szansa, że zostatnie chętnie przyjęty bez zastrzeżeń. A szczerze
samodzielni to nawet na złożone z dwóch słów zdanie (coś w stylu
"Pieniądz istnieje") nie zgodzą się i wyrażą sprzeciw w formie
memoriału. 

Może to niezgodny z naturą i danymi przez nią limitami zamiar, by
prowadzić blog zachęcający osoby z różnych grup wiekowych,
niepołączonych typem i poziomem wykształcenia, ideologią i
doświadczeniami, do zwracania uwagi na ten czy ów ułomek
rzeczywistości i to w sposób odmienny niż joemonster. Ale robi się
co się da. Więc cytowani ludzie nie są mesjaszami (chyba, że
robię interludium rozrywkowe), a nawet wycinając kawałki z ich
uwag nie wszystko i nie dla wszystkich jest strawne. 

Oczywistościami, na które tym razem chciałem zwrócić uwagę to
brak u nas entuzjazmu dla bełkotu o "końcu historii" - a ile
egzemplarzy takich książek obczytywano na ex-Zachodzie - oraz
niedawne a powszechne dawanie dupy zwane konwergencją do
socjalizmu. A także zupełnie obłąkana nagła wiara, że typy
wychowane w kulturze Czeki znienacka staną się partnerami w
budowie sensownego świata. 

Reszta? Może dokładam moją kielnię z zaprawą na nowy
narodowy pomnik, ale miło mi, że wpływowy francuski komentator
zestawia Wałęsę z Havelem, a z zupełnie innej strony niż dwóch
innych panów. Ale oczywiście znam troszkę historię i wiem, że rola
Wałęsy wcale nie jest tak jednoznaczna i ma on tyle zasług w
sprytnym pozbyciu się wojsk rosyjskich co i win za niszczenie
świeżutkich pędów polskiej demokracji. 

Wolny rynek? W zasadzie (główna linia argumentacji) ma on rację,
ale jak się wejdzie w szczegóły, to i CCCP miał 3% ziemi na
działki przyzagrodowe, a dawały one 50% warzyw i jarzyn. Gruzinki
latające samolocikami z Tbilisi do Moskwy z paru melonami. Więc
fantastyczny element wolnego rynku. 

Trzeciorzędny polityk czy filozof?  Dodam (choć telemach sporo
wyjaśnił), że czytałem artykuły wysławiające go jako krytyka
literackiego i mniej ceniące jego wkład filozoficzny. Ale w zasadzie
pytanie ma w sobie coś, ileż nazwisk filozofów przychodzi mi na
myśl, gdy wywołujesz skojarzenie z trzeciorzędnymi politykami. 

Artykuł może nie cały nadaje się do przyswojenia, ale jak zwykle
dobre pytanie to takie: czy ta lektura pomaga mi samemu w
układaniu klocków we własnej głowie? Oczywiście nie przez
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przyjęcie sugerowanych schematów. Najważniejszy zarzut, który
stawiam całemu wywodowi, to brak refleksji, że alternatywa "Havel
czy Putin" stoi wszędzie i zawsze, nie jest ograniczona do byłych
demoludów.
-
kwik-maz
2010/02/17 16:11:10
No bo się zirytowałem. Zupełnie absurdalne zestawianie
Milosevica z Putinem, Wałęsy z Havlem, Jugosławi z
Czechosłowacją. Za karę powinien sto razy napisać "Gazociąg
Północny".
-
tentelemach
2010/02/17 18:11:04
"Zupełnie absurdalne zestawianie Milosevica z Putinem, Wałęsy z
Havlem, Jugosławi z Czechosłowacją. "

Kwiku - DLA NAS absurdalne. Ten tekst nie jest skierowany do
nas. To jest wytwór francuskiego intelektualisty próbującego
wyjaśnić pewne podstawowe kwestie tym, dla których wszystko
było blokiem wschodnim to (nadal) monolit zasługujący na takie
samo traktowanie. Upraszcza. Ale zawsze można się przyczepić,
że upraszcza. To kwestia perspektywy i dystansu. Dla niektórych
zachodnich odbiorców odkrycie, że istnieją dwie zupełnie
odmienne drogi - to już kolosalne wzbogacenie ich mało
zróżnicowanego sposobu postrzegania wschodnioeuropejskiej
rzeczywistości.
-
andsol-br
2010/02/17 18:28:00
Tak przy okazji, pogrążanie w euforię ("plunged into an euphoria")
to w istocie spore dziwadło, jedno z wielu, którymi płacę za
mieszankę językową, w której jestem. Jak to poprawić na
przyzwoity polski?
-
tentelemach
2010/02/17 18:44:18
kwik:

"mnie najbardziej ciekawi dlaczego cudownie nawróceni nie
potrafią pogrążyć się w czystej radości ze swojej przemiany, tylko
zaraz lecą nawracać innych" 

No, sam nie wiem. Ale z neofitami tak już zawsze było. To nie jest
nowy wynalazek. Wayne Wheeler
(en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Wheeler) który Amerykanom
zmajstrował prohibicję zmarł podobnież na marskość wątroby.
-
Gość: kwik, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/02/17 19:45:15
@ andsol - nim bym wymyślił coś ładniejszego poprzestałbym na
wprowadzeniu się w stan euforii.

@ telemach - a może jadł dużo tłustego? Są chyba granice
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cynizmu i hipokryzji.
-
5-grid
2010/02/17 23:57:57
"The end of the Cold War plunged the free world, as it had been
called, into a boundless euphoria."

Koniec Zimnej Wojny rzucił tak zwany "wolny świat" w bezmiar
euforii. 

????
-
cmss
2010/02/18 00:04:34
Koniec Zimnej Wojny wprawił tak zwany "wolny świat" w stan
euforii. 
?
-
andsol-br
2010/02/18 00:38:56
Wszystkie poprawki są poprawkami; najbardziej mi odpowiada to,
co podpowiada tichy. Bardzo Wam dziękuję.
-
5-grid
2010/02/18 02:26:39
"plunged" - jest bardzo dynamiczne, a jeszcze bardziej, gdy
"kogoś" lub "coś".

Ale ja dopiero przeczytałem angielski quasi-oryginał (to zjawisko
"zdrugiejrękości" prześladowało mnie od dawna, ale tym mocniej
po kwikowym wpisie o aferze Lema, gdzie zlinkował on bardzo
"kreatywne" tłumaczenie w Atlas'ie tekstu Lema, które - jeżeli nie
rozpętało całej afery, to dolało oliwy do ognia). 

I, Andsolu, Ty pprzetłumaczyłeś "łagodnie", jakbu wygładzając
pokrzykiwania Glucksmanna. Albowiem, on pokrzykuje. W euforii,
oczywiście. 

No, ale to może być osobista impresja. 

Przyrównanie Czechów do Serbów jest absurdalne - jakby mieli
oni wybór... Zasudecie - to nie podbałkanie. 

Gruzja i Ukraina - też coś, znowu.... 

A Fukuyama, jako "reprezentant Zachodu"! Chyba, że tej jego
przemądrzałej części... 

Broń mnie panie Boże przed filozofami, socjologami, i ich
natchnionym tekstami.
-
tentelemach
2010/02/18 13:27:13
andsol:
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Z tą "zamszową filozoficzną rewolucją" Glucksmann kolęduje już
prawie od roku. Nie ma w zasadzie rocznicowego sympozjum (w
2009) aby tekst się nie pojawił, czasem tylko są pewne przeróbki,
aby dostosować do aktualnej okazji. 
Ciekawy jest np. ten: une revolution philosophique douce (to z
okazji Nagrody Oświęcimskiej) lub ten: articleDP.html (z okazji
upadku muru berlińskiego)

Ale najfajniejszy jest list napisany z równie sławnym kolegą do
pani Kanclerz: Andre Glucksmann Bernard Henri Levy 

Tekst, na który się powołałeś to taki sympatyczny recycling.
Zręczny człowiek z tego Glucksamanna.
-
andsol-br
2010/02/18 14:40:28
@telemach: wybacz, naprawdę nie chciałem Cię nim dręczyć :)

A więc jednak marzy o odegraniu roli w polityce... Znam fajniejsze
zboczenia seksualne.
-
tentelemach
2010/02/18 17:30:07
@andsol: nie dręczysz. W Europie francuskoniemieckiej gość jest
ikonką. Dżinsy ma ładne, czuprynkę (niegdyś kruczoczarną),
pociągłą, ascetyczną twarzyczkę. Ot taki intelektualny Jim
Morrison dla postdoców - gdyby tylko żył zdrowo i dużo czytał.
Wszystko mu się łączy ze wszystkim i potrafi o tym mówić.
Ostatnie 30 lat spędził w studiach telewizyjnych. Specjalista od
słów i modulowania głosu. Beau dyżurny tolkszołów z ambicjami. 

Zazdrość ze mnie przebija. Tacy to umieją...
-
tentelemach
2010/02/18 17:46:22
Acha - tak wyglądał niegdyś:
Nhat_Ky_5/52.html 

Tak wygląda obecnie: 

Warum es philosophisch ist wild um sich zu schlagen 

----- 
Nie chciałbym abyś sądził, że z niego szydzę. Po prostu medialny
overkill Glucksmanna sprawił, że mówię z przekąsem. 
A tak na marginesie: G. zrobił dużo dobrego, nie zabrakło go
nigdzie, mówił o tym dużo a reporterzy robili zdjęcia. On jest
profesjonalnym przeciwnikiem wszelakiego zła na tym padole.
Zawsze po stronie słabszego. Feminista. Ekolog. Eseista. Dzieci
wietnamskie ratował z Morza Chińskiego. W Afganistanie był - aby
pokazać się u boku bojowników walczących z radzieckim
imperializmem. W Czeczenii był. Wszędzie był. 
Takich jak on już nie ma.
-
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andsol-br
2010/02/18 18:00:59
Tak, o jego Czeczenii pamiętam. Pisał prawie tak jasno jak
Kurczab-Redlich.
-
cmss
2010/02/18 19:25:21
Znaczy cosik chwyciło w dwa palce i wrzuciło gdzie wrzuciło, toto
zaś chrząka a i figluje tak, że tęczą odbija ?
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Typy mózgów
– Bywał pan zapewne na wsi. W każdej wiosce jest  jeden głupek
i jeden mędrzec. Jakiś prosty chłop. Główkę ma nie większą niż
pięść i mózg zapewne też niezbyt duży. Ale potraf i myśleć na
podstawie własnej wiedzy o życiu i osobistego doświadczenia –
prosto, jasno i zdrowo. A w ogóle to radzę przyjąć do
wiadomości, że mózg ludzki wyróżnia się nie tylko wielkością, ale
również sposobem przyswajania wchodzącego materiału. Z
grubsza biorąc, mózg może być magazynem, młynem i
laboratorium chemicznym. Magazyn bywa bardzo pojemny,
zapełniony rozmaitymi przedmiotami, ale im jest  ich więcej, tym
trudniej się w nich zorientować. Młyn potraf i przemleć tylko to, co
do niego wsypują. Jeśli nawet mózg jest  mały i prymitywny, to
dobre ziarno przemiele na całkiem niezłą mąkę. Lecz jak się
weźmie wielki, nowoczesny, najlepszy młyn z dobrymi żarnami i
idealnymi sitami, a użyje się złego ziarna, to i tak nic dobrego z
tego nie wyjdzie. Twórczy mózg – to najwyższy typ mózgu, to
laboratorium chemiczne, ładuje się weń wszystko, co się zechce,
a otrzymuje zasadniczo nową syntezę. Tam wszystko działa:
wiedza, pamięć, zdolność do własnego myślenia. Taki mózg
bardzo rzadko się zdarza, nawet u tych, co mają dużą głowę.

– Lenin miał zapewne taki mózg – wyraziłem przypuszczenie.

– Lenin? – zdziwił się Admirał. – Skądże! Lenin miał mózg
ideologiczny. To jeszcze jeden typ mózgu i nieczęsto spotykany.
To nie magazyn ani młyn, ani laboratorium, lecz coś w rodzaju
żołądka w głowie. Wkłada się do niego dużo rozmaitych wysokiej
jakości produktów, wszystkie zostają strawione i przemieniają
się w gówno.

Włodzimierz Wojnowicz, Spiżowa miłość Agłai  (tytuł oryginału:
Monumentalnaia propaganda), Pigmalion, W-wa 2006, str.114

środa, 05 września 2007, andsol-br

Typy mózgów 225/252



Uprzejmości matematyczno-logiczne
Mawia się niekiedy, że matematyka jest  studiowaniem zbiorów i
funkcji. Oczywiście, to nadmierne uproszczenie; ale przybliża się
to do prawdy na tyle, na ile aforyzm może. 

Studiowanie zbiorów i funkcji idzie dwoma drogami. Jedna z nich
idzie w dół, ku przepaściom logiki, f ilozof ii i podstaw matematyki.
Druga wznosi się ku wyżynom samej matematyki, gdzie te
pojęcia są nieodzowne w prawie całej czystej matematyce w jej
dzisiejszym stanie. Oczywiście, podążamy tym drugim śladem.

To George F. Simmons podążał tym śladem (jak obiecał we
Wstępie) w Topology and Modern Analysis . Ta książka wyszła
prawie pół wieku temu, w 1963 r., ale jak i inne tego autora, jest
wychwalana i nadal używana.

piątek, 06 stycznia 2012, andsol-br

Komentarze

prwimmer
2012/01/06 07:44:20
Już samo przybliża się to do prawdy na tyle, na ile aforyzm może
jest aforyzmem :-)
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Wesoły grubasek
Dmitrij Strelnikoff , Ruski miesiąc , WAB 2008. To urywek ze
str.83. O całej książce będzie więcej, ale przed napisaniem co o
niej myślę muszę właśnie t rochę pomyśleć. Akcja urywka toczy
się w pewnej stolicy europejskiej. Co mi tam,  zdradzę puentę i
wyjawię: w Warszawie.

Do domu wracaliśmy metrem. [...] 

– No, to mamy czarnucha na pokładzie! – powiedział wesoły
grubasek, komentując wejście ciemnoskórego Afrykańczyka do
naszego wagonu na kolejnej stacji. Afrykańczyk udawał, że nie
słyszy komplementu. 

Wesoły grubasek, na którego głowotwarzy pot i pąsy zdradzały
niedawno pitą wódkę, popatrzył na przyglądającego mu się
Wietnamczyka i gwałtownie wygarnął: 

– No i co się gapisz, chinolu?! 

– Nie jestem Chińczykiem – spokojnie odpowiedział
Wietnamczyk. – Jestem z Wietnamu. 

– Wszyscy jesteście chinolami! – odparł pocący się grubas. –
Wiesz dlaczego? 

– Nie wiem – obojętnie wzruszył ramionami Wietnamczyk. 

– Bo wy wszyscy tak samo wyglądacie. 

– Jasne – powiedział Wietnamczyk. – Teraz rozumiem, dlaczego
Polaków na całym świecie biorą za Rosjan. 

Dwie przyjaciółki grubaska, idealnie odpowiadające mu
wyglądem, ze zdziwieniem i zakłopotaniem popatrzyły na siebie.

czwartek, 18 grudnia 2008, andsol-br
Komentarze

socjopatyczna_malkontentka
2008/12/19 13:51:06
Z jednej strony chciałam już skomentować, ale powyżej
zobaczyłam rysunek TK: Nie ściemniaj. I co teraz mam, biedna, w
tej ambiwalencji zrobić?
-
andsol-br
2008/12/19 14:52:37
Ściemniaj. Nie przejmuj się Kurandą. To jest byt fikcyjny. Ja go
wymyśliłem. Przecież z daleka widać, że takie coś nie może być.
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Wiedziałem, że nie był blondynem!
Joanna Kulmowa 

Panu Bogu kolęda 

Żydowski Ponjezus,
malucki, nieduży,
siedział na przypiecku,
fajecke se kurzył. 

Siedzi Panbóg na niebiesiech, kiwa się
zamyślony Żyd brodaty na szabasie. 

A u boku Panaboga Matka Boska –
czarnooka smętna Małka żydowska. 

I zawodzi żałośnie Dzieciątku –
pejsatemu, rudemu Żydziątku. 

„Ajaj, mały Mesjaszku, Boże Dziecię,
a i po co żeś się rodził na tym świecie? 

Już się ludzie rozpytują, a gdzie Ty,
już szykują Tobie pałki i kastety. 

Nie uciekniesz, obrzezany, poznają Cię,
między łotry, nieczystego, powieszą Cię. 

Aj, gewałt , Syneczku, znikąd nadziei,
czemu Ty się narodziłeś w Judei? 

Teraz już nie pora płakać, sza, cyt !
I sam Tate nie pomoże – bo Żyd!...”

czwartek, 24 września 2009, andsol-br

Komentarze

burakicham
2009/09/24 09:10:12
Gdyby był to może oszukałby przeznaczenie...
-
anuszka_ha3.agh.edu.pl
2009/09/24 17:59:29
ej, na polu na polu
biją się dwa Bogi 
nasz Pan Jezus żydowskiemu 
powyrywał nogi  
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Podobno autentyczna przyśpiewka ludowa.
-
beatrix17
2009/09/24 19:20:11
@anuszka

sprawilas, ze smialam sie glosno pierwszy raz od dawna :))) Ona
na pewno jest autentyczna, o jej autentyczosci jakos nie watpie :))))
-
burakicham
2009/09/27 14:58:06
Zamordowany został człowiek. Na oczach wszystkich. Włożono w
niego diabły i bogów. I nadal się to dzieje. Codziennie. Chociaż
wiedzą o tym wszyscy i na całym świecie. Zabawne.

Pozdrawiam 
Ateista 

P.S. Przepraszam za dosłowność.
-
andsol-br
2009/09/27 16:23:35
Bez najmniejszej intencji irytowania wierzących, bo po co mi to
niby, zauważę, że nie w każdym współczesnym kraju prawo
nakazałoby toczyć śledztwo. Nie ma zapisów o procesie ani o
istnieniu ofiary, nie ma ciała, świadków, relacji, wszystko zna się z
późniejszych o kilkadziesiąt lat opowiadań. Ktoś tam po Palestynie
chodził i buntował, tu nie ma wątpliwości, ale takich ktosiów
zawsze i wszędzie mnóstwo było.
-
burakicham
2009/09/28 09:30:55
ale ja przecież nie mówiłem do Ciebie... i nawet nie o tym... tylko
ogólnie tak. Pozdrawiam.
-
andsol-br
2009/09/28 15:12:16
Ależ ja wiem... Ale skoro pojawiła się okazja, a nigdy nie wyraziłem
jasno i niedwuznacznie mojej postawy, to skorzystałem.
-
burakicham
2009/09/28 22:56:25
Miałem na myśli to że codziennie giną tysiące ludzi na świecie.
Oglądamy to w telewizji. Ja nie wiem czy istniał człowiek o imieniu
Jezus, którego zabito. Nie mam pojęcia. Jednak mowa jest o
zabiciu człowieka, w który stał się symbolem. Pytam się
retorycznie, czego symbolem. Czy konieczny jest lament i poczucie
winy do końca świata. Dla mnie był symbolem wolności człowieka,
niesamowitych zdolności człowieka. I jeśli był to należy mu się
szacunek. Jeśli cała kwestia sprowadza się do tego czy był żydem,
czarnym, czy gejem. Albo czy był, czy nie był. Albo jak się nazywał.
Uważam to za temat zastępczy. Dlaczego tak obojętnie
przechodzimy obok wojen i głodu w afryce? Przecież to są tacy
sami ludzie jak hipotetyczny Jezus. Zobaczmy ludzi, a nie jakieś

Wiedziałem, że nie był blondynem! 229/252

http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=beatrix17
http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=burakicham
http://andsol.blox.pl
http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=burakicham
http://andsol.blox.pl
http://www.blox.pl/html?page=userProfilePreview&username=burakicham


ich atrybuty. Tylko i aż tyle miałem na myśli. Pozdrawiam.
-
burakicham
2009/09/28 23:04:54
W zasadzie chodzi nam pewnie o to samo. Ja po prostu nie
potrzebuję zaprzeczać ani utwierdzać się czy fizycznie istniał taki
człowiek czy nie? W związku z tym nie czuje potrzeby atakowania
symbolu wiary ludzi. Chodzi mi o samych ludzi. Można wiarę
wyznawać na różne sposoby.
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Wojny w kolorach
Nasze egzotyczne wyczyny wojskowe, które zostały nam w
pamięci, streszczają się na ogół do ekspedycji napoleońskiej na
San Domingo, dokąd posłano w latach 1802-03 ponad 3 tys.
Polaków i tylko kilkuset wróciło do Europy. Reszta zmarła na
żółtą febrę, zginęła w walkach ciągnących się do 1809 r., dostała
się do niewoli murzyńskich powstańców, wojsk hiszpańskich czy
angielskich i koło 600 z nich miało jakoś przeżyć na Antylach
(vide sieciowy artykuł Miłosza Korczyka ).

Nie znałem historii kilkuset polskich of icerów, zbędnych dla
Brytyjczyków i wysłanych do Afryki przez Winstona Churchilla.
Choć nie przyniosła istotnych of iar i zaangażowała znacznie
mniej osób, ta wysyłka ponad 300 polskich of icerów w tropiki
miał podobne znaczenie dla walki o polską ojczyznę.

Znalazłem 8-stronicowy opis „polskiego eksperymentu”  w
Zeszytach Historycznych  Instytutu Literackiego (nr 76, 1986,
str.198-205). Autor, historyk Czesław Jeśmian, wspomina
mówiące o tych zdarzeniach książki „W słonecznym rytmie”
Jerzego Rostworowskiego, „Nie taki Murzyn czarny”  Lucjana M.
Kneblewskiego oraz Wspomnienia Henryka Giełdzińskiego.
Obawiam się, że t rzeba będzie jeszcze trochę poczekać, nim
rozwój Sieci i technik skanowania dotrze do Ghany, gdzie są
zdeponowane archiwa dotyczące Polaków. Bądźmy dobrej myśli,
powoli tworzy się świat  przyjazny także dla nie-specjalistów,
chcących przeczytać i przemyśleć dawne zapiski.

Krótko mówiąc: posłano naszych, żeby rozgrywali ichnie
bambuko. Somalia, Nigeria, Gambia, inne miejsca mało podobne
nazwami do wielkopolskich wsi czy kujawskich miasteczek.

Warunki służby?

W jednym z batalionów strzelców pogranicznych przydzieleni oficerowie
polscy zjawiali się w mesie w mundurowych koszulach, ale bez
przepisowych mundurów, dlatego, że nie mieli za co ich kupić.

Jasne. Kali robić co t rzeba, Kali wyglądać schludnie. Czy Kali biały
czy czarny, nieważne. Kali żołnierz.

Aha, jak Kali pić – źle, jak nie pić – gorzej:

Oficerowie polscy dużo pili. Ale znacznie mniej od Brytyjczyków. W ciągu
dwóch lat tylko jeden z nich został odesłany do Anglii jako alkoholik. W
każdym razie abstynencja w tropikach była przywarą „antyspołeczną”, a
czasami przeszkadzała w karierze.
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Moją uwagę przyciągnął ten urywek:

Stosunki pomiędzy Polakami a Brytyjczykami w Afryce Zachodniej układały
się różnie. Służbowe były na ogół zadowalające. Poza służbą jednak
dochodziło do starć „obyczajowo-towarzyskich”. Wynikały one z całkowitej
odmienności charakterów narodowych i tradycji. W pierwszym okresie
„aklimatyzacji” Brytyjczyków irytowały siatki na włosy, które oficerowie
polscy często nosili przy śniadaniu. Polaków natomiast drażnił stosunek
Anglików do tubylców. Sami nie poczuwali się do obowiązku „dźwigania
prestiżu białego człowieka” w tropikach i traktowania z góry miejscowych
wodzów plemiennych. To z kolei powodowało niechęć strony brytyjskiej,
wyczulonej na kordialność polskich oficerów wobec ludności miejscowej,
głównie przejawiającą się w nastawieniu do spraw seksualnych i licznych
związków z Murzynkami. Polacy nie mieli żadnych zahamowań w tej
dziedzinie i nie zdawali sobie sprawy z nakazu brytyjskiego: „rób co
chcesz, byle cię nie złapano”, co było regułą w brytyjskich instytucjach na
terenie kolonii. Wręcz przeciwnie, przyznawali się całkiem otwarcie do
przejściowych związków z miejscowymi dziewczynami i do „kupowanych
żon” w kolejnych miejscach postoju. Zdarzyło się, że polski oficer, który
zmarł w Freetown na żółtą febrę, pozostawił dziecko spłodzone z tubylką.
Koledzy złożyli się na zapewnienie matce i dziecku skromnych warunków
egzystencji. Spotkało się to z gwałtownym sprzeciwem ich brytyjskich
kolegów i pogłębiło ogólne przekonanie, że „Polacy nie są
dżentelmenami”.

Nie byłem tam, ale inaczej widzę (z powodu mojego życia w
Brazylii) kordialność „głównie przejawiającą się w nastawieniu do
spraw seksualnych i licznych związków z Murzynkami”. Myślę, że
a t ra k c y jn o ś ć tematu erotycznego czy seksualnego
przyspieszyła tu myśl i spowodowała pomieszanie przyczyn i
skut ków. Nierzadko tu widziałem „seksualnych turystów”,
głównie Niemców, zawieszonych na czarnych dziewczynach
godzinę po zarejestrowaniu się w hotelu i nie podejrzewam ich
ani o zahamowania, ani o kordialność. Żołnierze wszelkich armii
odkrywali, że do kopulacji nie t rzeba ani miłości, ani przyjaźni,
w ięc nie w samych relacjach seksualnych dopatrywałbym się
polskiego ducha owych of icerów. Myślę raczej o uwagach paru
białych znajomych dziewczyn na początku mego pobytu w tym
kraju o rzekomej dziwnej obsesji Europejczyków goniących za
czarnymi dziewczynami. Chodziło o to, że parę razy widziały
mnie (w barze czy restauracji) w gronie czarnoskórych osób, w
niskoerotycznej lub całkiem nieerotycznej sytuacji – ale
wiedziały, że wykręciłem się od spotkań w podobnych miejscach
w gronie osób o skórze podobniejszej do mojej.

Gadanie o kierowanym ku czerni popędzie seksualnym było
bzdurne, ale prawdą było, że łatwo przyjmowałem zaproszenia
do domów czarnych czy mieszanych rodzin, a bardzo rzadko do
białych, na ogół dobrze stojących na społecznej drabince.
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Docinki panienek zmusiły mnie do zastanowienia się co mną
kierowało i wydaje mi się, że wyjaśnienie, które łatwo pojawiło
się, można podać na parę sposobów. Sposób szybki, acz
nieelegancki i często niesprawiedliwy, jak każdy zbyt ogólny
opis, jest  taki: brazylijskie klasy średnio-wyższe i wyższe to
kategorie f inansowe i te klasy cechuje od strony etycznej skrajne
skurwysyństwo, a od kulturalnej denna sraczka. A próba
delikatniejszego wyjaśnienia może tak wyglądać:

Historia Brazylii to historia pięciuset lat  wojny między bogatymi i
tymi, którzy od początku byli na społecznym dnie czy też w
wyniku konf liktów stawali się biedakami. Wojny polaryzują
społeczeństwa, przez co napotyka się albo zwycięzców, albo
of iary. Moje pochodzenie i wykształcenie sprawiło, że dużo
łatwiej czuć mi jedność z of iarą niż z drugą stroną.

To nie moja zasługa, to mój los.

poniedziałek, 23 lipca 2007, andsol-br

Komentarze

socjopatyczna_malkontentka
2007/07/23 14:57:45
Złożyli się na żonę i dziecko? Nie są dżentelmenami. Ot prostota
układu. A może właśnie jego zawiłośc? Że do dziś zbieramy burzę
z posianego wiatru, na przykład w krajach arabskich? 
I nawet jeśli poczuwamy się do bycia ofiarą, bo taki nasz los, to
przypadkowo zostaliśmy postawieni na celowniku.
-
andsol-br
2007/07/23 17:04:20
Nie przestaje mnie zdumiewać z jak lekkim sercem (a raczej z
pustą głową) przyjęły
nasze kolejne rządy uczestniczenie w tych neokolonialnych
awanturach. Czyżby nie znali powiedzonka o dubeltówce, która
pojawia się w pierwszym akcie? A cenzura świetnie działa, te
dziennikarskie kury gdaczą o czym im każą, a nie zauważają jak
europejski kraj zamienia się w przylepek do Porto Rico.
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Wspinaczka po szczeblach ważności
Sami złośliwi ludzie. I Gore Vidal, który w eseju Calvino's Novel
zdaje relację z wizyty u Santayany w 1948 roku w szpitalu
Błękitnych Zakonnic we Włoszech, i George Santayana, który
mu to opowiada – no i ja, gdy tutaj to przepisuję.

Niech mi pan powie, kim jest ów pan Edmund Wilson?
Odwiedził mnie. Myślę, że musi być bardzo ważny. W
istocie, wydaje mi się, że powiedział , że jest bardzo ważny.
I mówił mi: przysłał mi pan książkę. A ja mówię, że nie. A on
mówi, że tak, przysłał pan, i był bardzo rozgniewany. Już
chciałem powiedzieć mu, że nie wysyłam  książek, ale
przypomniałem sobie, że gdy byliśmy ratowani przez
amerykańską armię [...] pewien major, bardzo energiczny
człowiek przyszedł do mnie z masą moich książek. Stał
nade mną i zmusił  mnie do podpisywania ich.... dla tego, dla
tamtego. Byłem wystraszony i zrobiłem to, co mi kazał. Może
jedna z tych książek była dla pana Wilsona.

piątek, 15 lipca 2016, andsol-br
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W szafie
George L. Mosse (jak opowiada Wikipedia) już po
siedemdziesiątce otrzymał odszkodowanie za wywłaszczenie
rodzinnej posiadłości przez faszystów, bo mieściła się ona na
terenie NRD i musiał doczekać się rozpadu tego kraju. Wziął
pieniądze i przekazał na fundusz studiów LGBT. A przez długi
czas jego orientacja była schowana przed otoczeniem. Tak o
tym pisze w swojej autobiograf ii Confronting History  w opisie lat
studenckich w USA, przypadających na początek WWII:

[...] nigdy nie miałem urazu od rozpaczy, która innych młodych
gejów przybliżała do samobójstwa z powodu dyskryminacji i
kierowanych przeciw nim obraz. Być może będąc podwójnie
wykluczonym ze środowiska, jako Żyd i jako gej, łatwiej mi
było znosić drugie odrzucenie dzięki oswojeniu się z
pierwszym. Ponadto, ważnym jest  przypomnienie sobie, że
nie było wówczas ani nacisku, ani pokusy do wychodzenia z
szafy, odmiennie do obecnej chwili, w której jest  otwarta,
powszechna kultura gejów, do której można się dołączyć.
Było to t rochę jak z przyczyną niskiego odsetku dezercji
niemieckich żołnierzy z rosyjskiego frontu w czasie WWII:
dokąd mieliby uciekać?

czwartek, 12 stycznia 2012, andsol-br

Komentarze

Gość: Kot Mordechaj, *.dynamic.dsl.as9105.com
2012/01/12 05:35:51
Intuicyjnie wydaje mi sie, ze tak wlsnie jest: jak ktos (Kot, Pis,
Czlowiek) oswoi sie juz z jedna kategoria odrzucenia, to juz inna ,
mniejsza zreszta niz pierwsza, jest latwiejsza w oswajaniu.
Zakladajac oczywoscie, ze sie mieszka w wielkim miescie,
spotyka sie glownie z gronem Kotow, ktore podzielaja twoje
glowne zinteresowania no i ma sie jakies sukcesy zawodowe na
koncie. 
Ale bardzo pieknie, ze odszkodowania za pozostawiona w
Niemczech wlasnosc przeznaczyl na studia LGBT, mam nadzieje,
ze w Niemczech wlasnie. Nigdy nie za duzo wypominania im co
robili z gejami za Hitlera.
-
andsol-br
2012/01/12 13:37:19
Kocie Mordechaju, gdy czytałem go, myślałem o mniejszościach
sytuacyjnych, o rozsądnych, kulturalnych dziewczynach i kobietach
mieszkających w zapomnianych wioskach czy miasteczkach.
Powiedzmy, że taka pani nie jest skłonna przyzwyczajać się do
dzielnych samców smarkających w rękaw czy wrzeszczących po
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pijanemu - co kiedyś mogły robić, gdy otwarte w świat drogi
prowadziły do pracy służącej albo do burdelu? Przecież jeszcze
mizerne 80 lat temu kobiety w naszym katolickim kraju oprócz
wolności typu muzułmańskiego miały też presje muzułmańskie, że
mąż i dzieci i kuchnia. Z pewnością nadal życie w mieście
samotnej kobiety nie jest tak łatwe jak mężczyzny, ale ludzie chyba
nie uświadamiają sobie jak wspaniale z tego karceru społecznego
wyzwolił kobiety... nie, nie będę przywoływał tego skrótu, bo
przecież wiadomo, że co było od komuny to było zbrodnią,
dziczem i bogobójstwem.
-
teresa.stachurska
2012/01/12 20:54:35
Ja zaś kiedyś w przykrych okolicznościach uznałam iż to że
nieszczęścia chodzą parami powoduje iż to drugie odciąża
pierwsze z wzajemnością. Jest w tym coś?
-
andsol-br
2012/01/12 21:01:41
Granica naszej wytrzymałości? Powyżej pewnego poziomu może
następować jakiś rodzaj otępienia...
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2012/01/13 00:20:28
Hmm... Choć żaden ze mnie komunożerca i nawet w słusznie
minionym ustroju różne pozytywy potrafię zauważyć, to tym razem
chyba bym mu nie przypisywał zasług Zeitgeista. Kobiety
emancypowały się w całym zachodnim świecie i nawet tempo tej
emancypacji mniej było zależne od ustroju, a bardziej od
kulturowych uwarunkowań. I paru innych - bo szybciej miasto niż
wieś, szybciej w warstwach wyedukowanych niż
niewyedukowanych, itd.
Był to zresztą (i jeszcze jest) proces w miarę równoległy do
emancypacji LGTB. Tak się jakoś składa, że im lepiej gejom tym
lepiej kobietom. I vice versa. ;)
-
andsol-br
2012/01/13 00:56:19
Bobiku, poruszam się po terenie, w którym tyle wiem co w głowie,
czyli nic. Z pewnością nie przypisywałbym komunie zacnych
zamiarów ulżenia doli kobiety i geja, bo pamiętam, że mieli
ważniejsze sprawy od kobiet, jak na przykład walka z
imperializmem, więc kobiety zbywało się corocznym kwiatkiem, a
gejów w postępowym świecie nie było, bo to się rodziło w
kapitalizmie. Ale incydentalnie, wyganiając lud ze wsi do miast,
przemieszczając masy, rozbijając tymi działaniami tradycjonalne
rodzinne zależności, działali (że tak się wyrażę) jak ta ręka Boska.
-
andsol-br
2012/01/13 01:00:43
Chyba tylko półmyśli wpisałem, więc teraz półkomentarzem się
dopełnię: jeśli nawet procesy były równoległe, to chyba ich
mechanika była niezależna i w gruncie rzeczy równoległość w
czasie nie była istotna.

W szafie 236/252

http://www.stachurska.eu/
http://andsol.blox.pl
http://www.blog-bobika.eu
http://andsol.blox.pl
http://andsol.blox.pl


Wyimki z Miłosza
Pod nazwą Sztuki chronili dziwactwa swojej nudy
I strach codzienny mijającego czasu. 

Z „Wyższe argumenty”

Swój własny a jeden z wiela
Nie mam w sobie przyjaciela,
Czas mnie na dwoje rozdziela. 

Z „Miasto bez imienia” 

Czytałem gdzieś, nie wiem, może to u Priestleya,
O dwóch takich biednych, zmęczonych złodziejach,
Którzy całą noc wytrychem otwierali drzwi do nieba. 

A kiedy otworzyli, była tylko pustka,
Podobna do ram rozbitego lustra,
Nicość bez jednej nawet gwiazdy spadającej. 

Z „W malignie 1939”

niedziela, 31 lipca 2011, andsol-br

Komentarze

Gość: Wiesiek, *.internetdsl.tpnet.pl
2011/07/31 16:57:14
Argument nie gorzała. Nie musi być mocny. Może być z
wyższej półki, ale komu będzie się chcieć sięgać tak
wysoko?
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Wymogi ścisłości
[...] Kołmogorow nie zaczął od matematyki – studiował
historię. Jego pierwsza publikacja, którą napisał gdy miał
siedemnaście lat, była przedstawiona na seminarium
Bachruszyna na Uniwersytecie Moskiewskim. Kołmogorow
dotarł do pewnych wniosków opartych na analizie
średniowiecznych zapisków o podatkach w Nowgorodzie.
Po referacie Kołmogorow zapytał Bachruszyna czy zgadzał
się z jego wnioskami. „Młody człowieku” rzekł profesor „w
historii potrzebujemy co najmniej pięciu dowodów na
jakiekolwiek wnioski”. Następnego dnia Kołmogorow
przeniósł się na matematykę. Jego publikacja zostało
odnaleziona w jego archiwach po jego śmierci, teraz jest
opublikowana i chwalona przez historyków.

W wywiadzie z Vladimirem Arnoldem dla Notices of the AMS  z
1997 roku.

niedziela, 15 stycznia 2012, andsol-br

Komentarze

mamula66
2012/01/23 18:08:55
Jak juz mowa o Arnoldzie, to wypada polecic znakomita
ksiazeczke autobiograficzna Arnolda, z licznymi watkami
ubocznymi dotyczacymi matematyki sowieckiej i nie tylko:
"Yesterday and Long Ago", V.I. Arnold, Springer, 2007. Znakomita
lektura!
-
andsol-br
2012/01/23 21:51:59
Znam recenzję książki (znaczące nazwisko recenzenta, Roger
Cooke) z Mathematical Intelligencer  sprzed 3 lat, życzliwą, choć
wytykającą wiele poślizgów. Myślałem, że ją pobiorę ze Springera,
bo do innych ich rzeczy mam wolny dostęp, ale okazało się, że do
paru nie :( Być może Twoje przypomnienie o niej skłoni mnie
jednak do nabycia jej w Alibris, taniej niż Amazon. Się jeszcze
zastanowię.
-
mamula66
2012/01/24 00:00:32
Byc moze (a nawet na pewno) Amerykanin nie jest w stanie
odebrac wszystkich smaczkow tekstu Arnolda nei znajac
sowieckich realiow. Na przyklad, nie jest w stanie odebrac tekstu w
ktorym Arnold pisze jak zostal zmuszony aby byc czlonkiem komisji
egzaminacyjnej przedmiotu "Podsatwy Marksizmu i Leninizmu" ani
nie bedzie w stanei zrozumiec opowiesci o tym jak i dlaczego
flekowano Kolmogorowa.
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O hermetycznosci "kulturowej" przekonalem sie ogladajac w
Ameryce film Czlowiek z Marmuru. Wsrod Amerykanow.
Pamietasz zapewne scene, gdy przed proba bicia rekordu, przed
Birkutem postawiono cala, calutka rozowa szynke i aparatczyk
wmuszal w niego te szynke. W Polsce publicznosc wybuchala
nieopanowanym entuzjazmem i rechotem, do tego stopnia ze
cenzura rozwazala usuniecie tej sceny. A Ameryce... No, jadl
szynke. 

Zajelo mi z godzine zeby mojemu amerykanskiemu przyjacielowi
wyjasnic te scene.

Mysle ze podobnie jest z ksiazka Arnolda. Dla Amerykanow troche
nie z tego siwata.
-
andsol-br
2012/01/24 00:27:25
Ponieważ teoretyzujesz na tematy zupełnie odległe od tego co R.
Cooke pisze (a pisze właśnie o potrzebie rozumienia realii
rosyjskich) pozwoliłem sobie wysłać do Ciebie kopię tej recenzji.
Mam nadzieję, że nie uznasz tego za łopatologię.
-
mamula66
2012/01/24 03:18:34
"zupelnie odlegle" czy "niezupelnie odlegle"?... 

Dzieki za recenzje. Jednakowoz, aby ja odebrac jak tzreba, musze
odszukac Arnolda na polce i przeczytac jeszcze raz. Co uczynie z
wielka przyjemnoscia
-
mamula66
2012/01/25 15:32:34
Otworzylem Arnolda na przypadkowej stronei i to wlasnie byl tekst
o Zofii Kowalewskiej, znanej jako Sophie Kovalevskaya. Wiec
wypada wspomneic o tej ciekawej postaci - uczyla sie matematyki
sama, przy wscieklym oporze rodzicow. W owych czasach, w Rosji
i na swiecie, kobieta byla wlasnoscia rodzicow lub meza, wiec aby
wyzwolic sie spod wladzy rodzdziciw, wyszla fikcyjnei za maz -
wlasnei za Kowalewskiego. Ktora to zreszta fikcyjnosc nie
przeszkodzila im miec dzieci.

Oczywiscie, studiowac nei mogla, wiec uczyla sie prywatnie,
miedzy innymi u Weierstrassa. Zrobila spora kariere w
matematyce; znana jezt z wybitnych osiagniec w analizie problemu
tzrech cial.

Jest dosyc ciekawa beletryzowana bibliografia: "Beyond the Limit;
The Dream os Sofya Kovalevskaya", Joan Spicci.

Arnold wspomina tez dosyc marginalnie Emmy Noether,
podsumowujac role kobiet w matematyce, dosyc pogardliwie:
"Byly tylko dwie. Kowalewska nei byla matematyczka a Noether
nie byla kobieta". Niestety, nie wiem skad mu sie to wzielo.
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Zwlaszcza ze popelnia blad: nie byly dwie. Do owych dwoch nalezy
dolaczyc Sophie Germain. Podobnei jak pozostale byla
samouczka, i podobnie jak Kowalewska uczyla sie wbrew woli
rodzicow. Podobnie jak tamte doszla do zaszczytow, miedzy
innymi do nagrody Akademii za rozwiazanie problemu drgan
elastycznych plyt. Zapoczatkwoala wiec "applied mathematics".

Mniej znana niz dwie pozostale Panie, ale sa dwie ksiazki:
"Sophie Germain", Stephen Orhes oraz "Sophie's Diary", Dora
Musielak. Ta ostatnia to dosyc osobliwa "ksziaeczka motywacyjna"
dla mlodziezy w ktorej biografia pierwszych 25 lat Sophie Germain
pzreplata sie z dosyc ciekawymi uwagami na temat elementarnej
matematyki
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Wzorce różnych barw
Artykuł Władysława Żeleńskiego, wydrukowany w 1984r. w
paryskim Instytucie Literackim (Zeszyty Historyczne, nr 69) pod
t yt ułem „W cieniu Stefana Ołpińskiego”  uważam za bardzo
ważny z dwóch przyczyn. Pierwsza to modus operandi
wielkiego łajdaka, świetnie znającego zaklęcia otwierające
odrzwia polskich Sezamów. Druga to krajobraz Polskiego Piekła,
tego, w którym przy polskiej kadzi szatan straży wystawiać nie
potrzebuje.

Gdy prokurator Żelenski (nawiasem: bratanek lekarza i pisarza
Boya-Żeleńskiego) badał kulisy dziwnych przekazów
finansowych, wiążących Ołpińskiego z gen. Sikorskim, ten
pierwszy miał już długą i dobrze znaną (tym, którzy znać ją
chcieli) karierę aferzysty:

[Ołpiński] w roku 1925 sfałszował w Warszawie wraz z
przyjacielem, dyrektorem oddziału American Express, czeki na
50.000 dolarów. Sąd Okręgowy skazał go na dwa i pół lat
więzienia, nieoczekiwanie jednak w Sądzie Apelacyjnym, dokąd
jego obrońca się odwołał, kara została mu znacznie złagodzona
z uznaniem winy jedynie puszczania tych czeków w obieg.
Tajemnicę tego zwrotu w sprawie wyjaśnia Sieroszewski, warto
ją przytoczyć. W tej wyjątkowo pogmatwanej – przez
Ołpińskiego – sprawie oskarżał zdolny prokurator, obdarzony
świetną pamięcią – późniejszy minister Grabowski, który
wielotomowe akta opanował na tyle, że wszystkie wykręty
Ołpińskiego mógł kolejno demaskować. Ołpiński znalazł na to
sposób: po skazującym wyroku wysyłał na wszystkie rozprawy,
w których prokurator ów występował, i sadzał w pierwszych
ławkach dla publiczności, nieznaną, młodą, powabną kobietę –
własną żonę, która przystojnego prokuratora uwzięła się
prowokować zalotami. Udało się! Grabowski, znany kobieciarz,
wpadł w sidła. Niebawem Ołpiński nakrył ich w ustronnej
kawiarence, zrobił skandal i sprawił, że prokurator musiał się z
jego procesu wyłączyć. (Pamiętam to operetkowe zdarzenie z
koleżeńskiej t radycji). Wybieg był tak dobrze obliczony w
terminarzu, że na rozprawie apelacyjnej Grabowskiego w
ostatniej chwili zastąpił inny oskarżyciel, oczywiście źle
obeznany ze sprawą, na domiar nieporównanie mniej bystry, a
sąd, jak się okazało, też nie rozeznał krętactw oskarżonego.
Wprawdzie potem Sąd Najwyższy skasował ten złagodzony,
błędny wyrok i sprawa miała być ponownie rozpatrzona, lecz
tymczasem weszła w życie amnest ia i orzeczona kara została
nią pochłonięta i zmazana.
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Wielce znaczące są późniejsze techniki używane przez
Ołpińskiego (który jako Stefan von Olpynsky, po ucieczce z
Polski, dla nazistów po 1934 roku usługi w Niemczech oddawał)
dla rozsławienia swoich zalet  dobrego Polaka: oskarżenie w
1932 roku wiceministra skarbu, Stefana Starzyńskiego
(prezydenta Warszawy z 1939 roku) o przekręty f inansowe;
odwoływanie się do swojej czci (w liście do ministra Becka);
udawanie emigranta politycznego; rozgłaszanie, że to on swymi
artykułami i działaniami chronił Polskę przed zamiarami Hit lera;
powoływanie się na współpracę z (niewymienionymi z nazwy)
pismami amerykańskimi; wydruk książki „W darze dzieciom”

„nakładem autora” ze słowem wstępnym jakiegoś księdza
Własta (?). Wyznaje w niej, że pod wpływem ciężkiej choroby
popadł w mistycyzm i „odrodził się duchowo”.

Potem jeszcze pisze relacje z wojny w Hiszpanii, gdzie „wre
zacięty bój między krzyżem i młotem”  oraz wydanie w roku
1940 we Francji dzieła, gdzie rzecze: Zapewniam Was Drodzy
Czytelnicy, że [...] pracę tę pisałem piórem maczanym w
prawdzie, sercu i mózgu, niejako we krwi własnej i tylu
wszystkich moich kolegów, którzy na licznych frontach swą krew
przelewali i nierzadko ze słodkim westchnieniem do Boga i z
pieśnią na ustach „Jeszcze Polska nie zginęła” swe życie
składali Polsce w of ierze...

Nie t rzeba mieć ucha dyrygenta – zwykły słuchacz odróżni
muzyka od pozera z t rąbką. Po zadęciu.

Ponieważ w kolejnym cytacie pojawi się nazwa „Front Morges” ,
zacytuję też urywek, który ją wprowadza:

W lutym 1936 roku, a więc w kilka miesięcy po zgonie
Piłsudskiego, dochodzi do spotkania u Ignacego Paderewskiego,
w Morges w Szwajcarii, przybyłych z Kraju dwóch generałów
Józefa Hallera i Władysława Sikorskiego, oraz z Czechosłowacji
– Wincentego Witosa. Zawiązuje się tam formacja opozycyjna,
która od siedziby Paderewskiego przybiera nazwę „Frontu
Morges”.

Jakie załomy i występy jawiły się w konstrukcji tych, którzy nam
za świet lane postacie w historii zostali, skoro szuje miały do nich
dostęp? Całość intrygi jest  w artykule obrysowana, ale chcę z
końcowych tknięć jeden element wydobyć:

Szczególnie jaskrawy był stosunek Sikorskiego i jego przyjaciół
w Polsce i na emigracji do ministra Becka, którego traktowano z
maniakalną nienawiścią jako źródło wszelkiego zła. Dnia 1
stycznia 1936, jeszcze przed powstaniem „Frontu Morges”, w
Pradze, w hotelu „Sokolsky Domow”, Sikorski oznajmił Witosowi,

Wzorce różnych barw 242/252



że Becka uważa za płatnego agenta niemieckiego, podobne
niegodziwe nonsensy wypowiadali według zapisów Witosa
Paderewski, Józef Haller i oczywiście Stanisław Kot.
Powoływano się przy tym także na zdanie wybitnych
cudzoziemców. W Morges Paderewski oświadczył, że wie „od
Francuzów, naszych wypróbowanych przyjaciół”, że Beck jest  od
dawna agentem niemieckim, polityk czeski Hodża powtórzył
Witosowi taką samą opinię ministra spraw zagranicznych
Francji, Ivon Delbosa, a Józef Haller, że „Beck jest  na pewno
przez Niemców przekupiony”. Ile w tym było autosugest ii a ile
przeinaczania cudzych wypowiedzi t rudno ocenić, jeśli zważyć
pochlebne zdanie wyrażone przez tego Delbosa o Becku wobec
marsz. Rydza Śmigłego we wrześniu 1936, zanotowane przez
wrogiego Beckowi amb. Noëla. [...] Ten „kompleks Becka” odbił
się na postawie zajętej w sprawie starań Polski w roku 1936 o
pożyczkę francuską na zbrojenia i też musiał być znany
Sztabowi Głównemu w Warszawie. Są bezsporne dowody, że w
szczególności Sikorski i Herman Lieberman przebywający wtedy
w Paryżu – czynnie przeciwstawili się przyznaniu pożyczki z
uwagi na udział Becka w rządzie. [...] W archiwum czeskiego
ministerstwa spraw zagranicznych został wykryty raport  posła
czeskiego w Warszawie Slavika, z roku 1936, któremu Sikorski
oświadczył: „Powiedzcie Noëlowi, że jeśli Francja da pożyczkę
rządowi polskiemu, to zerwę z nią wszelkie stosunki (sic!) gdyż
bez poświęcenia głowy Becka sanacja nie powinna otrzymać ani
grosza”. Epilog: Wikipedia poucza, że Józef Beck z Rumunii do
Francji nie wyjechał, dzięki wysiłkom bliskiego Sikorskiemu
Stanisława Kota. Oraz, że Beck był wyznania ewangelicko-
reformowanego, co pewne świat ło rzuca tak na możliwości
mniejszości religijnych w RpII jak może i na podkład przesądów
grasujących tam.

Panie Polki, panowie Polacy, co państwo powiedzą o pomyśle,
by w Kraju podjąć wysiłki uczenia (oraz pojmowania) historii? Na
początek może być własnej – i nie bardzo odległej.

sobota, 14 lipca 2007, andsol-br
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Zachęta (rosyjski)
Bralek podsunął mi stronę z zabawnymi tekstami Wiktora
Łozinskiego – ani to aforyzmy, ani opowiadanka, mam wrażenie,
że mógłby opatentować jako nową formę literacką :) Tak czy
inaczej, przepiszę dwa przykłady, może znajdzie amatorów. 

Рассказ о человеке, у которого был любимый тост: “За то,
чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было”, и у
него ничего не было, но за это ему всё время что-то было. 

Рассказ о том, что население Израиля по его отношению к
новым репатриантам делится на две равные части, одна
из которых говорит: “Я ел дерьмо, пусть и они его поедят”,
а вторая: “Я ел дерьмо и не хочу, чтобы они его ели” – и не
нужно быть великим математиком, чтобы вывести из
вышесказанного аксиому: “Дерьмо здесь ели все”.

sobota, 07 maja 2011, andsol-br

Komentarze

Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/07 23:14:24
: o . 8O
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/07 23:16:45
No, przepraszam. Mój komentarz był po rosyjsku i się po wrzuceniu
zredukował do jakiegoś bezsłownego minimum. Czy to może ma
jakąś polityczną wymowę?
-
andsol-br
2011/05/08 00:10:23
Raczej coś o "polskiej gospodarce". Blox dopuszcza blogi po
ukraińsku ale w komentarzach akceptuje tylko czystopolskie bukwy.
-
starszy58
2011/05/08 06:11:31
Uświadomiłem sobie, że też parę historyjek po dziadku mi zostało.
W zasadzie to jak się pisze cyrylicą na polskiej klawiaturze?
-
prwimmer
2011/05/08 08:28:36
Trochę jak w tym starym dowcipie o dwóch góralach, co szli drogą
i jedli gówienko, a potem się okazało, że obaj się najedli za darmo.
-
marzatela
2011/05/08 09:16:05
Ładna zachęta - tak znienacka, w neidzielę rano atakować
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rosyjskim? O dziwo zrozumiałam - w słowniku musiałam sparwdzić
tylko to "diermo". 
Może swego czasu w szkole nauczyli nas więcej niż
przypuszczamy?
-
Gość: Throgh, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/08 14:32:11
o wiele więcej- przekonałem się o tym na Białorusi, gdy przyjaciele
naszych gospodarzy byli pewni, że jesteśmy może Ukraińcami, a
może Gruzinami. 
a dowód drugi- często wiem o czym pisze Andsol w swych
matematycznych notkach.
-
marzatela
2011/05/08 14:43:43
@Throgh
Rozumienie Ansdola też mi się zdarza :)
-
andsol-br
2011/05/08 15:24:13
starszy58: zwierzenie (człowieka spod linuksa, który zechciał
cyrylicę wprowadzać wprost z klawiatury). Odkryłem gdzie są fonty
i gdzie mapa, załadowałem stosownymi komendami, pisałem bez
kłopotów (przedtem wydrukowałem sobie rosyjską klawiaturę) - a
potem było pod górkę, bo chciałem wrócić do domu i okazało się,
że wykonanie skryptu z komendami powrotu nie było możliwe, bo
komputer rozumiał tylko po rosyjsku. Oj, napracowałem się.

Żeby nie powtarzać głupotek napisałem sobie skrypt, przetwarza
zapisane literki na kody html (kody z numerami od 1040 do 1103).
Ale te opowiadanka z wpisu myszka mi życzliwie przeniosła. 

marzatela: jedyne słowo, którego "przyzwoite" słowniki nie
zamieszczają :) 

Throgh: miałeś kindżał czy straszną minę? Ach, przy okazji
Gruzinów, Michał Babilas podsunął mi do czytania relację
Ziemowita Szczerka z Gruzji. Skoro zachęcam, to i to dochęcę. 

Szkoła? Tak, moja rusycystka była mądrą kobietą, ale języka
nauczyłem się raczej pomimo szkoły... Najpierw "Gody, liudi, żizń",
potem biuletyny szachowe, potem Galicz et al.
-
Gość: Throgh, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/08 15:45:38
raczej gra słów - oni mówili, że "zagruzili" znaczy - dali w palnik, a
my podchwyciwszy, mówiliśmy, że ci co zagruzili, to "gruzincy". A
że często gruzili to i pełno było gruzińców, aż w końcu synek
gospodarzy scenicznym szeptem skomentował :" Papa, toż eto nie
Gruzincy, eto Poliaki!"
-
marzatela
2011/05/08 18:05:52
Andsolu, słownik Google'a żadnych słów się nie boi :)
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-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/08 19:18:26
W powojennej Warszawie gruzinka (z małej litery) była ponoć
odpowiedniczką dziesiejszej tirówki. ;)
-
Gość: Nowa, *.red-83-59-4.dynamicip.rima-tde.net
2011/05/08 21:23:43
Niemiecka, czeska, itd.. - to "tylko" przyspiewki, a rosyjska 4
wersowa przyspiewka ludowa, nazywa sie czastuszka. 
Nie wiem czy to okres PRL-u, czy brak wspolnego mianownika,
przekaz innych tresci?
-
tentelemach
2011/05/08 21:31:43
S ym p a t yc zny : www.jerusalem-korczak-home.com/jek/te/09/05-
12/29-124.jpg
Znalezione tutaj: 
www.jerusalem-korczak-home.com/jek/te/09/05-12/N29.html 

A swoją drogą, zdumiewający świat.
-
Gość: , *.dynamic.gprs.plus.pl
2011/05/08 21:45:33
Through:
raczej gra słów - oni mówili, że "zagruzili" znaczy - dali w palnik
(...) Papa, toż eto nie Gruzincy, eto Poliaki! 

Bo może młodzież nie zna.
-
andsol-br
2011/05/08 22:03:14
@Nowa: chyba mam chwilę zaćmienia, ale nie wiem o czym
mówisz. Poratuj...

@telemach: no tak, my zawsze o naszych stratach kultury i nauki z
powodu 1968, ale Rosjanie to aż strach mówić: ilu ich jest w USA,
w Niemczech, w Izraelu... Tylko policzyć izraelskie orkiestry
symfoniczne potworzone z rosyjskich emigrantów.
-
prwimmer
2011/05/09 07:11:43
W Izraelu żartują, że po rosyjskiej imigracji każdy kibuc ma
orkiestrę symfoniczną.
Jest taki stary dowcip: Co to jest kwartet? To Wielka Moskiewska
Orkiestra Symfoniczna po tournee w Izraelu... 
I jeszcze jeden żarcik: dyrygent Wielkiej Moskiewskiej Orkiestry
Symfonicznej mówi do swojego londyńskiego odpowiednika, "w
Rosji nie ma wcale antysemityzmu, w mojej orkiestrze jest
piętnastu Żydów". Na to Anglik odpowiada, "a ja nie mam pojęcia,
ilu Żydów jest w mojej orkiestrze" :-) 
-
Gość: Nowa, 213.60.207.*
2011/05/09 13:26:07
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@Andsol: mea culpa, napisalam niejasno, uzywajac mnie pewnie
tylko zrozumialych skrotow myslowych... Niniejszym poprawiam
wczesniejszy wpis. W jezyku polskim uzywamy formy "4-strofowa
przyspiewka ludowa" jesli jest autorstwa polskiego, niemieckiego,
czeskiego, slowackiego, ukrainskiego etc... (zawezajac do
najblizszych sasiadow); ale rosyjska "4-strofowa przyspiewke
ludowa" nazywamy "czastuszka". Ciekawam czy to jakis relikt z
czasow PRL-u, czy inny powod o tym zadecydowal. Moze wlasnie
dalej niz inne idace w tej samej formie tresc? I to wszystko a
propos nadania nowej nazwy zamieszczonych krotkich form
literackich... (:))
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2011/05/09 16:40:57
Miałem dziś czas, żeby przeczytać wszystkie historyjki i strasznie
mi się spodobało o tej książce kucharskiej, która spowodowała
masowe wyjazdy do Izraela. :-)
-
Gość: Throgh, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/05/09 18:52:12
fakktycznie- pyszne!
-
george_eliot
2011/05/25 23:55:30
Ha ha ha ha ha!

To ja dołożę na deser- dla zaawansowanych (hydraulika, rosyjski
itd): 
www.youtube.com/watch?v=vILJLHn2v-Y
-
andsol-br
2011/05/26 02:32:27
No, gdyby to sama ścieżka dźwiękowa była, to do tych
nienajlżejszych by się wpisała. Ale garnitur plus mimika...

Ciekawe, z zanikiem komuny zanikł ten nieznośny styl
deklamacyjny, jakby każdy wygłaszał kwestie na cały Czerwony
Plac.
-
george_eliot
2011/05/26 23:05:37
Nie, ten styl deklamacyjny, zapoczątkowany w teatrze rosyjskim za
czasów Meyerholda i z jego lekkiej ręki, nie zanikł. Mnie ten styl
podoba się, ale to sprawa gustu, a o gustach raczej nie dyskutują.
:)
-
andsol-br
2011/05/26 23:51:02
A, to bardzo przepraszam za przymiotnik nieznośny . Oczywiście
to intryga opozycji oraz niedosłyszenie rzecznika prasowego, który
mówił, że styl jest wielonośny .
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Zazdrość
Niektórzy potraf ili powiedzieć tak wiele w tak niewielu słowach. 

Ot, Władimir Buricz.

Życie – 
zdejmowanie 
kolejnych masek 

do ostatniej 

z gipsu

sobota, 16 marca 2013, andsol-br
Komentarze

abyrtaid
2013/03/16 18:04:13
Życie 
zakładanie
kolejnych masek 

do ostatniej 

pośmiertnej
-
Gość: Nowa, *.dynamic.jazztel.es
2013/03/21 21:14:04
Podobno tylko maska posmiertna moze ukazac prawdziwa twarz
czlowieka. Czesto maska ta bywa jedynym dowodem, iz czlowiek
ten mial wlasna twarz.
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Zoologiczny bezsens
Od odesłania do odesłania i okazuje się, że to nie godny
uwagi Hodding Carter II, a żyjący o wiek wcześniej (też
godny uwagi) Henry Ward Beecher wrzucił tę f razę:
„There are only two lasting bequests we can hope to
give our children. One of these is roots, the other,
wings.”

Tylko dwie t rwałe rzeczy możemy dać w spadku
dzieciom. Jedna to korzenie. Druga to skrzydła.

wtorek, 15 maja 2012, andsol-br
Komentarze
Gość: Momus, *.hlrn.qwest.net
2012/05/15 03:56:24
And a good brain... 
Ale to trochę z innej kategorii.. :-)
-
Gość: nightwatch, 78.133.143.*
2012/05/15 10:50:43
...aczkolwiek nie jest znane żadne stworzenie które by
było przez naturę wyposażone zarówno w korzenie jak i
skrzydła.
-
Gość: nightwatch, 78.133.143.*
2012/05/15 10:51:47
oj przepraszam, nie przeczytałem tytułu
-
andsol-br
2012/05/15 17:08:01
Nie szkodzi, ważne, że jest nas przynajmniej dwóch, którzy
widzą pewne techniczne trudności...
-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2012/05/15 19:20:44
Czy ja mógłbym poprosić, żeby dano mi same skrzydła?
Jakoś o bólach korzonków znacznie częściej słyszę niż o
bólach skrzydeł.
-
babilas
2012/05/15 20:48:17
Ale z drugiej strony, Bobiku, gdy słyszę o kimś, kto żywi
się korzonkami, nieodmiennie wyobrażam sobie eremitę.
A jeść skrzydełka - całkiem niezła dieta. 

Z trzeciej strony jednak, gdy pomyślę o zapiekance ze
skorzonery (dwa rządki w tym roku, wykiełkowały!) i
pasternaku (ditto!) albo o marchewce glazurowanej
popijanej barszczem to żywienie się korzonkami nie jest
chwilami takie całkiem mdłe.
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-
Gość: Bobik, *.dynamic.qsc.de
2012/05/16 09:28:43
No dobrze, Babilasie, może i nie całkiem mdłe, ale czy to
jest jadłospis dla PSA? 
Obawiam się, że mnie na takiej diecie całkiem by
skrzydełka opadły. :-(
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Zrzynki z nieistnienia
...w jakiejś części kraju gdzie wszystkie drogi skręcają w lewo i
jedna z nich prowadzi do wieczności... Flann O'Brien, The Third
Policeman 

...Genitalia mężczyzn są przechowywane w Radzie Miasta...
Béroualde de Verville, Le moyen de parvenir...  

...Lud Ziemi Południowej jest  biseksualny. Dzieci urodzone z
jedną płcią są natychmiast duszone... Ponieważ rozmowy o
seksie są zbrodnią, nie wiadomo jak oni się reprodukują, choć
prawo zobowiązuje ich do posiadania choć jednego dziecka.
Gabriel Foigny, Les Aventures de Jacques Sadeur...  

I tak dalej, i tak dalej. Kilkaset stron, Słownik miejsc urojonych ,
skompilowany przez Alberto Manguela i Gianni Guadalupi.
Myślałem, myślałem, ale jak wyczytałem, że to klasyk,
mieszanka snobizmu i ambicji mnie poruszyła. Co, ja nie znam
klasyka?

Pozostała wątpliwość czy kupić po angielsku czy po portugalsku
(books.google ma obie wersje, ale to dla miłośników kontaktów
przerywanych); cena, szybkość dostawy a także szanse na
dzielenie się lekturą z rodziną przesądziły sprawę. 

Jak przeczytam wszystko, pójdę na karuzelę (choć bardzo tego
nie lubię) i zacznę w pięknym rytmie produkować niesamowite i
zupełnie oryginalne historie we wszystkich stylach i epokach. 

Aha, w Wikipedii zobaczyłem o pierwszym autorze, że nabył coś
we Francji. Razem ze swoim partnerem.  Więc żeby nie było, że
nie ostrzegłem. Kupując książkę czytelnik doskonale rozumie
jakie zjawisko będzie tym aktem popierał. Co gorsza,
podejrzewam, że z kilkuset streszczonych w książce autorów
nie wszyscy by dostali placet  od Wszechpolaków. 

Jak książka dojdzie to opowiem czy jest  tam też historia
Wszechpolski i jej Smoków, bo miejsce by było właściwe.

środa, 01 lipca 2009, andsol-br

Komentarze

kate-1979
2009/07/01 00:59:27
Człowiek się całe życie czegoś uczy..

kupując książkę, popieram zjawisko 
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W sumie całkiem niezły szlagwort na koszulkę. Idąc dalej podjętym
tropem, hitem byłoby: 

uważaj, komu robisz loda 

..i nawet książka dojdzie ;) 

Już się ugrzeczniam (sic!) - wszystko przez tę karuzelę, co to ją
uwielbiam odwiedzać. 

-
Gość: je-ko, *.chi01.dsl-w.verizon.net
2009/07/01 02:16:13
ksiazka ma lat chyba trzydziesci. Chociaz wspomina Ferdynanda
Ossendowskiego, milczy na temat nam bliski - legendarnej
Winiety. Urazony tym -- nigdy jej poza mury bibliteki nie wynioslem.
-
andsol-br
2009/07/01 02:31:36
@je-ko: mam wrażenie, że świat brazylijskiej fantazji jest tam lepiej
reprezentowany (Sítio de Pica-Pau Amarelo już tam zoczyłem),
więc jako pół-Brazylijczyk mogę być pół-zadowolony.
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