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Kiedyś je czczono, wykorzystywano do kontaktu z bóstwami. Dziś nadal obserwujemy ich moc - używając do
rozwoju technologii, ale też ratując skutki ich niszczącej siły. Żywioły. Dziś zapraszamy do przeczytania kilku
tekstów o tych siłach, które od wieków otaczają ludzi i mają z nami nieustanny kontakt.

Redakcja „Dziewiętnastki”

Czy ziemia jest żywiołem?
Z czym Wam się kojarzy słowo „żywioły”? Z
czymś żywym? Z falami uderzającymi o brzeg?
Z poruszającym koronami drzew wiatrem?
Z ogniem trawiącym wszystko, co spotka na
swojej drodze? Czy może z ziemią, która leży
i sama z siebie nawet się nie poruszy? Raczej nie.
A przecież ze wszystkich żywiołów to ona
jest najbardziej pełna życia. Ludzkiego. Minionego.
Gdy byłam mała, wyobrażałam sobie, że
bycie archeologiem jest strasznie nudne. Że
polega na łażeniu i grzebaniu w ziemi, zazwyczaj bez rezultatu. A jak już ktoś przypadkiem
znajdzie coś i odkopie (nie wiem dlaczego, ale
zawsze wydawało mi się, że to muszą być kości dinozaurów), to przestaje mieć ze znaleziskiem jakikolwiek kontakt, ono zaś wędruje do
jakiegoś muzeum, żeby ludzie mogli sobie popatrzeć, jak wyglądał dinozaur. I nic z tego nie
wynika. Ani dla nauki, ani dla świata.
A przecież to jest nauka kluczowa dla poznawania przeszłości! Historycy byliby bardzo
ograniczeni bez archeologów. Niektórzy z nich
jednak próbują sobie bez nich radzić. Zdarzało
się już tak, że historycy wymyślali jakąś teorię,

opartą np. na kronikach spisywanych kilkaset
lat po danym wydarzeniu, a potem, gdy archeolodzy dokonają jakiegoś odkrycia (niekoniecznie zbieżnego z teorią, a nawet czasem jej
przeczącego), dostosowują je do swojej teorii.
Odkrycia archeologiczne mogą też obalać
teorie historyków. Przez długi czas dużą popularnością cieszyła się (i cieszy się nadal) koncepcja Karola Szajnochy o normańskim 1
pochodzeniu Mieszka I. Brakuje jednak normańskich znalezisk archeologicznych z centrum Mieszkowego państwa. Prawdopodobnie
książę gnieźnieński 2 nie wpuścił Normanów
w głąb swojego państwa – założyli kilka nadbałtyckich wiosek i tam odbierali dostarczany
przez Mieszka towar (przeważnie niewolników)
rozprowadzając go po świecie.
Archeologia może nie tylko obalać istniejące
koncepcje. Często tworzy teorię, której nie wymyśliłby żaden historyk. I potrafi poprzeć ją
dowodami.
Kilkanaście lat temu grupa poznańskich archeologów odkryła na Ostrowie Tumskim kamienny
budynek
pełniący
funkcje
pałacowo-sakralne. Zachowała się w nim bel-

ka progowa z bocznego wejścia datowana na
ok. 955-960 3 . Taki próg wstawia się do budynku
niedługo przed oddaniem go do użytku.
A w tamtych czasach stworzenie kamiennego budynku nie zajmowało kilku miesięcy. Ówczesna
technika murarska opierająca się na długo
twardniejących zaprawach gipsowych powodowała, że czas pracy należałoby określić raczej jako kilka lat. Wcześniej trzeba było sprowadzić
z Europy Zachodniej specjalistów: projektantów,
konstruktorów, kamieniarzy, murarzy… Zakładając to wszystko, możemy być prawie pewni, że
prace nad budynkiem rozpoczęto jeszcze przed
966 rokiem uznawanym za datę chrztu Mieszka,
a nawet przed sojuszem Mieszka z królem czeskim Bolesławem Okrutnym w 964, którego następstwem był ślub Dobrawy Przemyślidki, córki
Bolesława, z Mieszkiem w 965 roku.
Dlaczego tak ważne jest powstanie tej budowli

jeszcze przed czasem, w którym, według obecnej
tradycji Mieszko zaczął myśleć o przyjęciu
chrztu? Parę lat temu przy wejściu z belką odkryto małe skrzydło pałacu będące świątynią chrześcijańską. A to oznacza, że w centrum podobno
pogańskiego kraju istniała chrześcijańska enklawa. Co Wy na to?
Mam nadzieję, że udało mi się rozbudzić
w Was choć trochę zainteresowanie archeologią
i udowodnić, że ziemia ma prawo przynależeć do
żywiołów. A może nawet jest bardziej żywa od
pozostałych…

***
Pisząc ten artykuł korzystałam z książki Przemysława Urbańczyka Co się stało w 966 roku?,
którą bardzo polecam wszystkim zainteresowanym początkami państwa polskiego. Znajdziecie
tam przypuszczenia co do pochodzenia Mieszka4,
który być może był chrześcijaninem od urodzenia, tzw. koncepcję normańską, polemikę
z obecnym stanem wiedzy o wspólnotach terytorialnych tamtych terenów i wiele innych
ciekawych informacji.
Anna

_________________________________________________________________________________

Normanowie – nazwa nadana w Europie Zachodniej Skandynawom, nazywano ich też wikingami ( viking –
orężna wyprawa morska). Byli postrachem Europy, napadali i rabowali nie tylko miejscowości przybrzeżne, ale dzięki swoim łodziom potrafili wpłynąć też w głąb państw (np. oblężenie Paryża w latach 885, 886), byli też ważnymi
pośrednikami w handlu. Założyli swoje państwa w Europie Zachodniej, np.: w Normandii, południowej Italii, Anglii,
a także zapoczątkowali ród Rurykowiczów na Rusi.
2 W Dagome iudex państ wo Mieszka występuje jako civitas Schinesghe, co, zwarzywszy, że tekst był wielokrotnie przepisywany, prawdopodobnie oznaczać ma kraj/księstwo Gniezna/gnieźnieńskie.
3 Belce brakuje zewnętrznych słojów (tzw. bielu), ostatni zachowany przyrost roczny dendrochronologia wydatowałą na 941 rok.
W sytuacji braku zewnętrznych słojów do uzyskanej daty dodaje się piętnaście-dwadzieścia lat.
4 Historię Anonima zwanego Gallem o Piaście i jego anielskich gościach trzeba wreszcie przestać traktować poważnie. Zbyt jest zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej, by mogła pochodzić z okresu pogańskiego.
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Woda życia
Na co dzień o niej nie myślimy. Po prostu odkręcamy kran i… płynie. Nie musimy po nią chodzić kilka kilometrów. Niestety nie wszyscy
mieszkańcy naszej Ziemi mają taki luksus. ONZ
szacuje, że na świecie wody pitnej brakuje prawie miliardowi osób, z czego aż 38% stanowią
mieszkańcy Afryki. Obecnie w dwóch krajach
Czarnego Lądu ponad 50% populacji nie ma dostępu do czystej wody. Są to Mozambik i Demokratyczna Republika Konga, w której w 2014
roku UNICEF zastosował model „zdrowych wiosek”. Dzięki niemu ponad milion ludzi uzyskało
dostęp do wody pitnej, a 229 szkół zostało wyposażonych w ujęcia wody i sanitariaty. Jednak jest
to wciąż kropla w morzu potrzeb tego, liczącego
ok. 72 mln mieszkańców kraju. Na całym kontynencie ponad 70% chorych przebywających
w szpitalach cierpi na choroby spowodowane
przez picie brudnej wody. Kobiety oraz dzieci zamieszkujące głównie tereny wiejskie codziennie
wędrują z kanistrami i plastikowymi butelkami
w poszukiwaniu źródła życia. Według danych
szacunkowych UNICEF, w Afryce każdego roku
ludzie przeznaczają łącznie 40 mld godzin na pieszą wędrówkę do źródeł czystej wody. Brak wody często uniemożliwia dzieciom edukację.
Alternatywa jest jedna. „ Albo idziesz po wodę,
albo do szkoły„. Takie dziecko nie zastanawia się
długo: bez wody nie można żyć, a bez szkoły tak. Bez wody nie ma też jedzenia, bo jest ona potrzebna również roślinom.
Na szczęście jest wiele organizacji zajmujących się tym problemem, np. poprzez budowanie studni w Afryce. Ale pomóc może
każdy, stosując codzienne nawyki np.:
- zakręcając wodę podczas mycia zębów.
- dokręcając kran, kiedy kapie z niego woda.
- biorąc prysznic, zamiast kąpieli.
- myjąc ręce pod bieżącą wodą, bez odkręcania jej ,,na full’’.
- włączając pralkę, lub zmywarkę tylko wtedy, kiedy są już pełne.
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- nie płucząc naczyń pod bieżącą wodą.
- nie wylewając wody, jeśli można jej użyć
np. do podlewania kwiatów, ogrodu czy do
sprzątania.
Oszczędzajmy wodę, by starczyło jej dla
wszystkich.
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Ogień by pomóc
– Żyjesz w ciemności?
–…
– Ach, tylko w tej części dnia, kiedy Słońce
chowa się za horyzont?
–…
– Tak, Słońce to jasna kula, chowa się za
horyzontem, za drzewami i wzgórzami. A co w tej
ciemności widzisz? Jak sobie radzisz?
–…
– No tak, sen w ciemności jest najprostszy. I w
ogóle nie masz światła, kiedy Słońce się chowa?
–…
Ella trzymała telefon przy uchu i rozmawiała
ze swoim przyjacielem – przemiłym i otwartym
na nowe znajomości staruszkiem. Właśnie
dowiedziała się, ze nie ma jak oświetlić sobie
mieszkania. Gdy tylko słońce zachodzi, kładzie
się spać, bo przecież i tak nic nie widzi.
– Słuchaj, czy mogę do ciebie oddzwonić za kilka
minut? Mam ważną sprawę do załatwienia.
Wspaniale! Do usłyszenia!
Wbiegła do domu i po chwili wróciła na
ganek z pudełkiem zapałek. Szybko wyjęła z jego
ostrożny, nie poparz się i nie zużyj ich za szybko.
wnętrza mały patyczek o czerwonej główce.
Najlepiej zapal od jednej inne suche patyki, które
Dokładnie obejrzała go z każdej strony, a po
chwili zdecydowanym ruchem potarła główką o masz w okolicy domu. Wstała i wysypała na rękę
bok pudełka. Płomyczek rozbłysnął, by po chwili całą zawartość pudełka. Zaczęła rzucać
pojedynczymi zapałkami jak najdalej potrafiła.
zniknąć wraz z krótkim podmuchem wiatru.
Jak on może żyć bez ognia? Niemożliwe! Ja Chciała, żeby…
mam teraz lampki, a jak brakuje prądu, to – Ella! Czy ty znowu zabrałaś mój stetoskop?! Jak
zapalamy świece! Ale bez ognia byśmy sobie nie ja mam badać pacjentów? O nie! Znowu
obsypałaś trawnik zapałkami! Czy możesz się
poradzili! Muszę do niego zadzwonić!
wreszcie nauczyć, że moje przyrządy lekarskie nie
– Halo? Słyszysz mnie? Tak to ja, Ella.
są telefonem do prehistorii, że wcale nie
–…
– Posłuchaj! Nie wiem jak możesz sobie radzić rozmawiasz z jaskiniowcem i że na pewno nie
bez światła, ale mam pomysł! Wyślę ci zaraz wytłumaczysz mu, jak używać zapałek?! Przecież
on ich na pewno nie złapie! ON NIE ŻYJE! Kiedy
zapałki, które oświetlą twoje mieszkanie…
ty to dziecko zrozumiesz?!
–…
– Takie patyczki, które trzeba potrzeć o pudełko,
Pędzel
w którym się znajdują. Wtedy zapala się ogień.
Płomień, który świeci tak jak Słońce.
–…
– Świetnie, to wysyłam! I pamiętaj – bądź
DZIEWIĘTNASTKA
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Na skrzydłach wiatru
Ciekawe, o czym myślicie, kiedy rzadki w naszym mieście powiew wiatru leciutko muśnie
wam twarz. Może będziecie zadowoleni, że choć
trochę odegna smog, może po prostu otulicie się
szczelniej płaszczem. Kiedy ja czuję wiatr, uśmiecham się na myśl, że wreszcie będę mogła puścić
latawca.
Istnieje wiele ich rodzajów: takie zabawkowe latawce z jedną linką, czasem w kształcie
rombu, czasem ptaka czy nietoperza, wielkie
latające stwory przekraczające długością 40
metrów, przypominające budową ogromne
reklamówki, latawce halowe prezentujące się
pięknie w zamkniętych pomieszczeniach,
chińskie latawce-smoki, pociągowe stosowane
przez kitesurferów, revolution kites do choreografii zbiorowych, rękawy na wiatr, a także –
moje ulubione – latawce akrobacyjne (ang.
sport kites).
Mają kształt zbliżony do trójkąta i po lince
przyczepionej do każdego skrzydła, dzięki
czemu można nimi sterować. Na początku –
byle tylko nie uderzyć w ziemię. Lepiej uczyć
się na takim niezbyt dobrym, kupionym
gdzieś nad morzem. Z czasem zaczyna się wykonywać bardziej wyrafinowane sztuczki
i sięgać po lepszy sprzęt. Nagłe zatrzymanie
w powietrzu czy położenie latawca dziobem
do siebie tuż nad ziemią stają się coraz łatwiejsze. Lepiej wyczuwa się parcie na skrzydła, delikatne zmiany napięcia na linkach czy
porywy wiatru. Można wtedy pomyśleć
o akrobacjach zbiorowych ze znajomymi albo
starcie w zawodach. Istnieje wiele konkurencji – od konkursu precyzyjnego wykonania
sekwencji tricków, przez freestyle aż do rywalizacji w przebijaniu balonów latawcami
o dziobach uzbrojonych w kolce.
Warto też wybrać się na festiwal latawców,
na przykład do Norderstedt (10 km na północ
od Hamburga, 15 i 16 lipca) czy do Lemwar19 marca 2017

der (na północny zachód od Bremy, 17-20
sierpnia).
Niesamowite, do ilu rzeczy można wykorzystać coś tak ulotnego jak wiatr. Ile piękna
może ukazać się światu dzięki niepozornemu,
ledwie zauważalnemu podmuchowi.
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Żywioły
Wyobraź sobie wieczór nad Tamizą – nie, nie
conradowski mrok; nie dodawaj też typowej angielskiej mgły. Cichy, spokojny wieczór – powiedzmy, że słońce dopiero co zniknęło za
horyzontem, a niebo (przynajmniej po stronie zachodniej) wciąż jest błękitne. Popatrz teraz w górę; to prawda , robi się coraz ciemniej, błękit
przechodzi w granat… i nagle zauważasz coś
dziwnego, niby czarne chmury – ale takie się tu
przecież nie pojawiają, zresztą są zbyt małe i wiszą zbyt nisko.
W jednej chwili cisza rzeki zostaje przerwana, a ty patrzysz na wschód. Zamiast ciemnego
granatu (i może kilku gwiazd, choć byłyby ledwo widoczne – przecież jesteś w mieście)
w twoje oczy biją jasne, żywe kolory, zupełnie
nieprzystające do znanych ci wieczorów nad
tą rzeką. Już po chwili nie możesz patrzeć na
ten blask, więc spuszczasz wzrok: woda, wierny naśladowca, łagodniej przekaże ci wydarzenia. Dopiero w jej lustrze zauważasz
ciemny kształt, który zdaje się być źródłem
żaru, jaki właśnie zacząłeś odczuwać ( nie, to
niemożliwe! Jak to się stało? Komu na tym
zależało? A może to przypadek? ).

W pewnej chwili twój wzrok przykuwa jedyna barka, która – zamiast pędzić jak inne
w stronę zbiegowiska – spokojnie dryfuje bliżej drugiego brzegu Tamizy. Siedzi w niej samotny człowiek, pochylony i zaabsorbowany
swoją pracą (jednak nie na tyle, by co chwilę
nie spoglądać na rozbłyski światła). Zanim
odwrócisz się i odejdziesz zdążysz jeszcze złapać jego wzrok: zaciekawienie związane z nowym tematem do rozważań będzie w nim
pomieszane ze szczerym smutkiem z powodu
tragedii.
***
Lewo, prawo, lewo, prawo. Spokojny plusk
i równomierne kołysanie działają usypiająco,
prawda? Przymknij oczy i posłuchaj rytmu
natury: plusk – plusk, plusk – plusk. Niena6

chalna cisza uspokaja. W momencie, w którym to pomyślisz, zorientujesz się, że coś się
zmieniło. Wzmógł się wiatr? Tak, na pewno.
Tu, gdzie – jak sądzi załoga – znajduje się statek, silne wiatry przychodzą niespodziewanie.
Teraz jednak możesz z całą pewnością stwierdzić, że ten jest najsilniejszy. Statek coraz
mocniej kołysze się pod nogami i gdybyś nagle wstał, przez chwilę ciężko byłoby ci utrzymać równowagę. Słyszysz żagle, to luźno
łopocące, to naciągane przez załogę, a także
przesuwające się po pokładzie liny i skrzynie.
Skoro wiatr jest tak silny – myślisz – to z pewnością zaraz zacznie padać. Chwilę później ty
także jesteś potrzebny na pokładzie. Wychodzisz i orientujesz się, że deszczu nie będzie –
co nie oznacza, że twoje zadanie będzie ułatwione. Świat wokół ciebie zlewa się w zaledwie kilka barw: woda, na ogół
butelkowozielona, pociemniała jeszcze bardziej i jest już chyba ciemnogranatowa. Ciemnoszare chmury pokrywają niebo, nie
przepuszczając nawet jednego promienia
słońca. Linia horyzontu jest niewidoczna
z jeszcze jednego powodu, tego samego, dla
którego zaraz zaczniesz kulić się z zimna: statek znalazł się w środku burzy śnieżnej i ledwo widzisz żagle, znajdujące się tylko kilka
kroków od ciebie.
Na podstawie obrazów Wiliama Turnera
Burza śnieżna i Pożar Izby Lordów i Izby
Gmin.
La Donna Velata
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Myśli słowa
Czasami mówi się o burzy mózgów. Trafne jest
też powiedzenie, że ktoś ma burzę w mózgu. Bo
myśli też są w pewnym sensie żywiołem. W
każdym z nas codziennie przewija się niezliczona
ilość pomysłów, chaotycznych myśli, zlepków
słów. To my decydujemy o tym, nad którymi z
nich się pochylimy, które z nich rozwiniemy. To
dzieje się w tak szybkim tempie, że
spowszedniało nam. Może to trochę głupie, ale
my naprawdę nie doceniamy tego, że dostaliśmy
tak wielką władzę. Przyzwyczailiśmy się do życia.
Nie ma w nas takiej chęci odkrywania świata,
wciąż i wciąż na nowo. Zajmujemy się wielkimi
rzeczami, sprawami ogromnej skali, czasami
nawet podejmujemy decyzje, które wpływają na
życie innych. Ale czy umiemy poradzić sobie z
wyrażaniem własnych myśli?
Kiedyś Ktoś Mądry słusznie zauważył, że myśli
przelane na papier to nie to samo, co myśli w
głowie i coś jeszcze innego od myśli
wypowiedzianych na głos. Szczerze mówiąc
wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, ale
teraz, po tej uwadze, coraz częściej zauważam tę
zależność. Potwierdzają to również słowa z Pisma
Świętego „Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła
człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.” (Koh 1,
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8) O dziwo, mimo temu powszechnie znanemu
stwierdzeniu, ludzie wciąż podejmują próby.
Starają się okiełznać ten żywioł myśli, żywioł
słów. Czy im się udaje?
Wiele naszych problemów wynika z
niezrozumienia lub nie wypowiedzenia słów.
Mówi się, że mowa jest srebrem, a milczenie
złotem. Ale czy gdybyśmy tylko milczeli, to cisza
stałaby się naszym mową, naszym krzykiem?
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Połącz kropki

Znajdź i narysuj kształt, który tu dostrzegasz:
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