
Warto Mieć Wartości

Apokaliptyczna-humorystyczna wizja ludzkości 

w Dead Poets Society (i nie tylko)
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Fenomen wolności na przykładzie Jacka Ślimaka
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W 1989 roku na ekranach kin pojawiło się dzieło

Petera Weira Stowarzyszenie Umarłych Poetów.

W centrum opowiadanej historii – jak wskazuje tytuł

– znajduje się świat poezji. Mentor młodych

uczniów z Akademii Weltona, John Keating (w tej

roli Robin Williams), profesor literatury, którego

postać wzorowana jest na ekscentrycznym

profesorze Samuelu F. Pickeringu Jr (jego uczniem

był Tom Schulman, autor scenariusza Dead Poets

Society), to wielbiciel poezji:



Czytamy poezję, bo należymy do gatunku

ludzkiego. A gatunek ludzki przepełniony jest

namiętnościami!

Oczywiście, medycyna, prawo, bankowość to

dziedziny niezbędne, by utrzymać nas przy życiu.

Ale poezja, romans, miłość, piękno?

To wartości, dla których żyjemy.



Wino. Kobieta. Śpiew. I pragnienie miłości. To

wszystko jeszcze mocnej popycha młodzież

elitarnej Akademii Weltona w stronę

ekscentrycznego profesora. A ten w spektakularny

sposób prowadzi młodych chłopców do innego

świata, w którym króluje duch męstwa i przygody,

wolności i niezależności.

„Mr. Keating nie jest żadnym rewolucjonistą,

pielęgnuje on ideały Thoreau i Whitmana, ceni

klasyków angielskiej poezji i pragnie jedynie

wprowadzić trochę radości życia tam, gdzie

powinna ona spontanicznie tryskać” (J. Uszyński,

Rzecz o umarłych poetach, „Film na świecie”

1990).



Nagle Keating wskoczył na swoje biurko i powiódł

okiem po klasie.

– Dlaczego tu stanąłem? – zapytał.

– Żeby być wyższym? – zasugerował Charlie.

– Stanąłem tu, by przypomnieć samemu sobie, iż

ciągle powinniśmy zmuszać się do innego

patrzenia na świat. Stąd wszystko wygląda

inaczej. Zapewniam was. Jeśli nie wierzycie,

stańcie tu sami. No, proszę. Wszyscy po kolei. –

Keating zeskoczył na podłogę (…) Nie dali się

długo namawiać. Jeden po drugim zaczęli

wchodzić na biurko Keatinga.



To co wydaje się zabawnym happeningiem,

zmienia się w wielką mowę oskarżycielską.

Profesor wzywa do niezgody na życie nudne i

odtwórcze.

Wzywa swoich młodych wychowanków do

poszukiwania sensu, do walki, w której stawką jest

prawdziwe życie.



– Jeśli jesteście czegoś bardzo pewni –

powiedział, kiedy przed biurkiem czekało na swoją

kolej dwóch ostatnich uczniów – to spróbujcie

pomyśleć o tym z innego punktu widzenia, nawet

jeśli wiecie, że to śmieszne albo głupie. Kiedy

czytacie książkę, nie bierzcie pod uwagę tylko

tego, co mówi autor, weźcie pod uwagę również

to, co myślicie wy. Musicie starać się odnaleźć

własny głos, chłopcy.



Entuzjaści jakiejś jednej dyscypliny zawsze będą z

uporem twierdzić, że jest ona najlepsza i

najciekawsza ze wszystkich. Osobiście uważam,

że najistotniejszą rzeczą w sporcie jest to, że

druga istota ludzka zmusza mnie do gwałtownego

wysiłku, bym nie ustąpił pola.

Platon, pewien podobnie jak ja utalentowany

człowiek, powiedział bardzo dawno temu:

„Wyłącznie współzawodnictwo uczyniło ze mnie

poetę, sofistę i oratora”. A więc, kochani, uwaga,

każdy otrzyma teraz ode mnie karteczkę i ustawi

się w kolejce do strzału na bramkę.



Im dłużej będziecie zwlekać z rozpoczęciem tych

poszukiwań, tym mniej możecie liczyć na to, że

będą uwieńczone sukcesem. Thoreau powiedział

tak: „Większość ludzi wiedzie życie w milczącej

beznadziei”. Dlaczego tak strasznie siebie

zubażać? Zaryzykujcie, postawcie stopę na ziemi

nieznanej. – Keating podszedł do drzwi, stanął,

odwrócił się twarzą do klasy i nagle zgasił światło.

Zapalił, i znowu zgasił i zapalił.



Prawdy, które wpaja swoim wychowankom

Keating, wymagają od nich męstwa, odwagi i

wiary w siebie. Nowoczesny profesor towarzyszy

im w zmaganiach i pociesza, jeśli przydarzy się

niepowodzenie:

– „…by stawić czoło miażdżącej przewadze

wroga nieustraszonego!” – Chłopiec rozpędził się i

kopnął mocno piłkę, posyłając ją wysoko nad

poprzeczką.

– Nic nie szkodzi, Johnson – powiedział Keating,

ustawiając następną piłę. – Liczy się wysiłek.



Poetyckie credo, wykrzyczane wobec całego

świata przez chłopców, jest wyzwaniem rzuconym

banalności i rutynie, kodeksem rycerskim,

deklaracją niezależności i wiary w sens ludzkiego

losu i wielkość człowieka. Młodzieńcy powtarzają

swój okrzyk bojowy, jakby ruszali na pole bitwy:

„samemu stanąć z wrogiem oko w oko, by

poznać, na ile twoje męstwo stać!” (Knox); „by

spojrzeć w oczy walce, czeluściom lochu i

torturom, sromocie codziennego dnia!” (Meeks);

„by naprawdę stać się bogiem!” (Charlie).



Duet Kleinbaum – Schulman w Stowarzyszeniu

Umarłych Poetów scenę na boisku piłkarskim

czyni rytuałem wtajemniczenia. Młodzi chłopcy –

pod dowództwem Keatinga-trenera – chcą

wykrzyczeć całemu świata swoje pragnienie

wolności, przygody i miłości. Futbol staje się

ceremoniałem z innego świata, w którym męstwo,

odwaga i walka to najwyższe wartości. Wydaje

się, że wszystko jest w nim możliwe, a piłka

mocno kopnięta ląduje na księżycu!
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Każde ludzkie działanie, staranie, wytrwałość

i praca wydają mi się godne pogardy i nienawiści.

Każda rozmowa jest męcząca i głupia.

Każdy plan jest przerażający

i z góry skazany na porażkę.

Wszystko, co piękne, wspaniałe i szlachetne,

wydaje się nieosiągalne i bezsensowne.
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Na czym polega agonia naszych czasów, ucieczka

od wartości? wszystkiemu winny jest brak miłości i

wiary, oddania i poświęcenia. Serce ludzkie jest w

stanie upadłości.

Na naszych oczach nastąpiło zwycięstwo materii

nad prawdą i duchem. Świat stał się bogaty, pełen

komfortu, zachwycony swoimi maszynami, sztabkami

złota i własną pychą. I właśnie dlatego nastąpił kres

człowieka. Początkowo ludzkość z ekscytacją spijała

soki rozmaitego komfortu i przyjemności, a potem

okazało się, iż apetyczne ciasteczka to trucizna,
błoto i tandeta.



DAVID BROOKS 

2001 – 2014

Zdolni – utalentowani – życzliwi 

Zdolni – utalentowani – zalęknieni 



Prawdziwym zagrożeniem dla współczesnego świata

jest zanik podmiotowości, utrata tożsamości i poczucia

wartości własnego życia, oderwanie człowieka od

Boga i Kościoła, które skutkuje wielkim

niebezpieczeństwem „katastrofy antropologicznej”, to

znaczy przekształcenia wszystkich nas w istoty

niepełne, pozbawione nienaruszonego sumienia i

zdolności słuchania Bożego wołania”. Tak naprawdę

dzisiaj „nie ma już bohaterów, jest tylko chór”.



Czytanie gazet zastąpiło codzienną modlitwę,

a to, co pośpieszne, tandetne i przemijające wyparło

z naszego życia wieczność. Coraz bardziej przenika

dusze współczesnych „pogarda dla heroizmu (…),

która odmawia ludziom wielkości i postuluje, by

każdy czuł się dobrze we własnej skórze, nie

musząc cierpieć niepochlebnych dla siebie

porównań”.





PRECZ Z NIHILISTYCZNYM NARCYZEM,

PRECZ Z LENIWYMI UMYSŁAMI 

I TCHÓRZLIWYMI SERCAMI, 

VIVAT DZIECKO BOŻE…!



PRECZ Z NIHILISTYCZNYM NARCYZEM,

PRECZ Z LENIWYMI UMYSŁAMI 

I TCHÓRZLIWYMI SERCAMI, 

NIECH ŻYJE ODWAGA i MIŁOŚĆ…!
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