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SŁOWO OD REDAKTORA

No i szaleństwo EURO 2012 mamy za sobą. Teraz tylko trzeba posprzątać po tym balu. Zabrać się za remont i budowę niedokończonych autostrad,
poprawienie stadionów i zwykłych boisk, a także całej infrastruktury naprędce
przygotowanej na te igrzyska. A najważniejsze to zastanowić się, co dalej
z tymi sportowymi świętościami, jak zapewnić ekonomiczną funkcję stadionu
narodowego i innych budowli Euro 2012. Co zrobić, żeby teraz nie dokładać
i nie stracić. Obawiam się, że te kalkulacje na chłodno będą niezłym orzechem
do zgryzienia nie tylko dla PZPN, ale i władz tak państwowych jak i samorządowych. Życzę szczęścia i powodzenia.
A tu już na dobre wakacje przed nami. Pytanie, jak je spędzić i gdzie, musimy
rozważać na miarę portfela, który jest coraz bardziej szczupły. Są tacy, którzy
twierdzą, że za granicą jest taniej niż u nas. Ale większość zdaje się nie
będzie miała większej możliwości wyboru. Albo trzeba pilnować miejsca pracy,
albo jechać na urlop wówczas, gdy szef każe. A wtedy wybór jest prosty,
wczasy u krewnych pod gruszą, albo we własnym ogródku czy mieszkaniu.
No cóż, samiśmy tego chcieli, gdy, choć nikt tego nie przewidział, walczyliśmy o nową Polskę. Czy ktoś z Państwa pamięta jeszcze, o co wtedy chodziło? Ale bez względu na rodzaj wypoczynku oferujemy w tym numerze
ciekawą lekturę wakacyjną. A to rozważania pióra Zbigniewa Krawczyka o co
chodziło w burzy politycznej ACTA, to zaś Jerzy J. Kolarzowski zastanawia się
nad polskimi mitami historycznymi i rosyjską okupacją wojskową. O polskim
październiku pisze Władysław Loranc, a o skreślonych dzieciach Sylwester
Marynowicz. Jest także rzecz o literaturze w twardej bądź sieciowej oprawie,
co podnosi Ewelina Dziwak w swym artykule. Jak zawsze znajdziecie też
Państwo aktualne recenzje literackie i naukowe, bieżące felietony i komentarze.
Życzymy wiele spokoju i wypoczynku.

Kraków, czerwiec 2012
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TEMATY SPRZED LAT
TADEUSZ ŻELEŃSKI BOY

Rozmyślania Wielkopostne
(felieton)
Tadeusz Żeleński Boy za swe poglądy społeczne wyrażane w publikacjach i działalności odczytowej często był w sposób niewybredny
atakowany przez środowiska klerykalne i generalnie prawicowe. Czyniono tak zarówno w artykułach prasowych, jak i w listach kierowanych bezpośrednio do Autora. Roiło się w nich od wulgarnych słów,
różnorakich obelżywych epitetów i innych określeń. Poziom i styl tych
pisemnych wypowiedzi zdradzał środowiska, z których wywodzili się
ich autorzy: ciemnogród i zacofany świat. Zapewne bolały Boya te
wulgarne ataki, ale on nigdy nie odpowiadał na nie w podobny sposób.
Jako autor szczególnie dbał o styl, język i poziom intelektualny swych
wypowiedzi. Z tego względu można go nawet nazwać purystą językowym.
CJK

(...)„ Cytowałem kiedyś anegdotę
o sędziwym gramatyku Antonim Małeckim, który, gdy mu gbur na ulicy uczynił
brzydką propozycję, odruchowo poprawił
jego wadliwą wymowę: końcowemu „...pę”
brakło ogonka! To jest nawyk profesjonalny. Tak i ja. Ilekroć otrzymam list z obelgami, mimowolnie łapię się na tym, że interesuje mnie przede wszystkim poprawność
metafor, lapidarność lub niedołęstwo stylu, poziom intelektualny.
Nie znaczny to, abym dostawał
same listy z obelgami, przeciwnie, moja
codzienna poczta przedstawia oryginalny
charakter. Masę podziękowań od kobiet, od
nauczycielstwa, od karciarzy, od romanistów... Ale i wymyślań też jest sporo. Otóż
jednego dnia w gromadce listów spotkały
się dwa, stanowiące tak wymowny kontrast,
że muszę je tu przytoczyć. Motto można
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by dać: „Styl to człowiek”. Jeden podpisany imieniem i nazwiskiem:
Wielce Szanowny Panie!
Pozwoli pan mocno i szczerze uścisnąć dłoń Pańską za śmiałe wystąpienie
przeciwko gwałtownemu atakowi naszego
kleru na wszystkie dziedziny naszego życia
społecznego. Tylko Pan (komplementy, które
opuszczam)... będzie mógł ten atak wytrzymać i niech Pan wierzy, że my, przeciętna
inteligencja, staniemy murem i będziemy
bronić Pana jako naszego duchowego wodza. Nigdy jeszcze kler katolicki tak buńczucznie nie podnosił głowy jak w obecnych czasach. Tylko Pan (komplementy)...
może wytłumaczyć naszemu zacofanemu
społeczeństwu o małomieszczańskim poziomie, że walka z klerem nie jest walką
z religią. To, co Pan pisze o poszczególnych
księżach, to tylko znikoma część tego, co
w rzeczywistości dzieje się w wiejskich pa-

rafiach, a zwłaszcza na kresach zachodnich.
My rozumiemy społeczne znaczenie Pańskich felietonów i jeszcze raz składamy Panu
nasze gorące podziękowanie. Tylko niech
Pan nie cofa się, za Panem stoją setki tysięcy. W imieniu zwolenników Pana
N.N, (katolik)
Drugi list bezimienny (cytuję w skróceniu):
... Czyni Pan na wszystkich wrażenie
nierogatego zwierzęcia czworonożnego,
które lubi tarzać się w błocie... Powinien
Pan od razu śmiało i otwarcie przyznać się,
że jest Pan ateistą i komunistą (któremu
prawdopodobnie płacą za tą krecią robotę
komunizowania Polaków), że jest Pan chamem i grubianinem, rozpustnikiem, który
nie cofa się przed niczym.
Niech Pan nie wygłupia się w dalszym ciągu, bo i tak wszyscy uważają Pana
za wariata. Lepiej dać spokój tym artykułom (...) budzą wstręt i obrzydzenie do człowieka, który umie używać wyrazów ordynarnych (bo inne w jego słowniku nie istnieją),
który demoralizuje Polaków w chwili, gdy
najbardziej jest im potrzebny hart ducha
i czystość duszy.
Nie jest Pan Polakiem!!! Jest Pan
najemnikiem Rosji, płatnym za swoją
zgubną i niszczącą działalność na terenie
Polski. Bądź dalej chamem, ateistą, ale nie ucz
tego innych: jesteś głupi (jak osioł!), ale nie
przelewaj swej głupoty w umysły innych
ludzi...”
Uderzyła mnie w tych dwóch listach
różnica stylu. W ogóle niepokoi mnie, że
ilekroć odbieram list od takiego samozwańczego obrońcy wiary i tradycji, poziom jego
jest taki, że zgroza przejmuje, co by było,
gdyby owe czcigodne hasła miały zwyciężyć w tym specyficznym ujęciu. Czy cała
Polska zaczęłaby pisać w ten sposób?

I przyszło mi na myśl, że nieszczególne
musi być wychowanie, które wydaje takie
owoce.
Powie ktoś, że wychowawcy nie
odpowiadają za takich uczniów. Owszem.
Bo oto sięgnijmy do źródła. Ja nie same
listy dostaję, ale co dzień porcję drukowanego słowa. Otóż ilekroć dostanę wycinek
z klerykalnego pisma, odnajdują właśnie
ten sam styl. Chcecie próbki?
„Jeżeli Boya rzeczywiście nachodzą
takie wątpliwości, to szkoda, że nie wejdzie
głębiej sam w siebie, gdyż po rozważnym
zastanowieniu się musiałby on dojść do
wniosku, że on jest największą świnią między
poetami i największym poetą między świniami...
Jego tragedią było, że nigdy nie był
w twardych rękach, ale ciągle ciaćkany i chuchany. Rasowy koń arabski ma dopiero
wówczas pełną wartość, jeżeli jest ujeżdżony.
Koń nieujeżdżony nie przedstawia żadnej
wartości. Pozostawiony sam sobie, wałęsa się,
gdzie mu się podoba, i robi szkodę, do pożytecznej pracy nie da się użyć, a jedynym
realnym z niego pożytkiem jest nawóz. Tak
samo jest z Boyem.”
W tym tonie „polemizują” stale nasze klerykalne organy. A zważcie, że to jest
jeszcze próbka bardzo łagodna, porównanie
z rasowym arabskim koniem jest stosunkowo dość pochlebne, zwykle jest mowa o „zboczeńcu”, którego czeka koniec w szpitalu,
i tym podobne zbożne chrześcijańskie
życzenia.Jeżeli sami ci, którzy narzucają się
na wychowawców, piszą w ten sposób, czegóż spodziewać się po ich wychowankach?
Fragment felietonu wybrała
i komentarzem opatrzyła:
Czesława Jolanta Kotarba.
Cały felieton pochodzi z cyklu: Marzenie i Pysk.
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DZIŚ  I  WCZORAJ
ZBIGNIEW KRAWCZYK

ACTA – oby ad acta!
Burza polityczna, jaka za sprawą traktatu ACTA (Anti Counterfeiting
Trade Agreement, Układ Handlowy o Zwalczaniu Podróbek) i polskich
internautów przetoczyła się zimą przez Europę, wygląda na załagodzoną. Traktat został skierowany do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości celem wyjaśnienia jego zgodności z prawem Wspólnot Europejskich, a sądząc z dotychczasowej praktyki – Trybunał nie będzie
ślepy i zauważy zagrożenia wynikające z wprowadzenia traktatu w życie.
Może się jednak zdarzyć, że Trybunał zadowoli się formalnym porównaniem ACTA z prawem obowiązującym w Unii i niczego niepokojącego formalnie nie zauważy.

Wtedy czeka nas bunt internautów,
oby zwycięski. Jeśli ACTA zostanie jednak wdrożony do praktyki prawnej i policyjnej Europy, prawie na pewno rozwinie
się antysystemowa konspiracja internautów,
do której włączą się „oburzeni”, przedstawiciele „99%” i inni zwolennicy wolności
oraz przeciwnicy państwa autorytarno-policyjnego. Państwa takie dawały sobie radę
z nie takimi ruchami opozycyjnymi, a dysponując furtkami umożliwiającymi ominięcie prawa (w tym traktatem ACTA) mogą
sobie pozwolić nawet na sprowokowanie
wybuchu niezadowolenia społecznego, aby
ujawnić jego przywódców i aktywistów.
Mogą nas więc czekać ciekawe czasy,
a prawdziwie polskim obyczajem o ACTA
mówią głównie ludzie, którzy nie czytali
tego łatwo osiągalnego po polsku i angielsku dokumentu. Chętnym zalecam lekturę
w obu językach, bo tłumaczenie źle oddaje
możliwości interpretacji, a zwłaszcza nadinterpretacji traktatu.
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Co zawiera ACTA
Dokument w prawie połowie składa się z zapewnień, że nie wnosi niczego
nowego do prawa stron i nie narusza interesów osób prawnych i fizycznych stron.
Najwyraźniej zapisano to w Art. 3.2: „Niniejsza Umowa nie tworzy obowiązku stosowania przez Stronę środków w przypadku,
gdy dane prawo własności intelektualnej
nie jest chronione na podstawie przepisów
ustawowych i wykonawczych danej Strony.” Do tego Artykuł 1: „Stosunek do innych umów. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi odstępstwa od
żadnego zobowiązania Strony wobec jakiejkolwiek innej Strony wynikającego z istniejących umów, w tym porozumienia TRIPS.”
Traktatów nie zawiera się po to, by niczego nie zmieniały, a tu Art. 2.3: „Cele i zasady określone w części I porozumienia
TRIPS, w szczególności w art. 7 i 8, mają
zastosowanie odpowiednio do niniejszej

Umowy.” Oznacza to że ACTA powtarza
ustalenia obowiązującego już prawa
(TRIPS to załącznik 1C do Porozumienia
z Marrakeszu ustanawiającego w 1994 r.
Światową Organizację Handlu). Potwierdza
to Art. 3.2: „Niniejsza Umowa nie tworzy
obowiązku stosowania przez Stronę środków
w przypadku, gdy dane prawo własności
intelektualnej nie jest chronione na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych
danej Strony.”
Prawie każdy artykuł ACTA zawiera, że stosowanie Traktatu nie powinno
przeszkadzać w działalności zgodnej z prawem – na ogół nie pisze się z czyim prawem,
a TRIPS zobowiązuje strony do wzajemnego szanowania swoich praw wewnętrznych. Przykładem jest Art.6.1:
„Każda Strona zapewnia w swoich ustawodawstwach dostępność procedur dochodzenia
i egzekwowania, tak aby umożliwić skuteczne działania przeciwko naruszaniu praw
własności intelektualnej objętych niniejszą
Umową, w tym dostępność środków doraźnych zapobiegających naruszeniom i środków odstraszających od dalszych naruszeń.
Procedury są stosowane w taki sposób, aby
uniknąć tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie z prawem oraz aby
zapewnić zabezpieczenie przed nadużywaniem tych procedur”. Najwyraźniej twórcy
Traktatu chcą się zabezpieczyć przed nadużywaniem jego stosowania – a jakie mogą
być te nadużycia, jeśli niczego on nie zmienia? Dalej jest jeszcze ciekawiej, Art. 6.2:
„Procedury przyjęte, utrzymane w mocy lub
stosowane w celu wprowadzenia w życie
postanowień niniejszego rozdziału są uczciwe i sprawiedliwe oraz zapewniają odpowiednią ochronę praw wszystkich uczestników podlegających takim procedurom.

Procedury te nie mogą być niepotrzebnie
skomplikowane ani kosztowne, nakładać
nierozsądnych terminów ani powodować
nieuzasadnionych opóźnień.” Umówienie
się, że nieistniejące jeszcze (gdyby istniały, musiałyby być tajne) procedury są uczciwe, jest typowym zaklinaniem nieistniejącej rzeczywistości. Zaś Art. 6.4: „Żadne
postanowienie niniejszego rozdziału nie
może być interpretowane w taki sposób, by
nakładało na Stronę wymóg nałożenia na
swoich urzędników odpowiedzialności za
działania podjęte w związku z wypełnianiem
ich urzędowych obowiązków” jest wyraźnym zwolnieniem urzędników realizujących ACTA od przestrzegania prawa ich
własnych krajów. Zaś Art. 28.2 oprócz
wezwania Stron do ponadgranicznej współpracy i wymiany informacji zawiera zobowiązanie szczegółowe: „Każda Strona
wspiera gromadzenie i analizę danych statystycznych i innych stosownych informacji dotyczących naruszeń praw własności
intelektualnej (...).” Wydawać by się mogło, że ACTA zobowiązuje Strony do zwalczania wzmiankowanych naruszeń, a tu albo
zakłada się niepowodzenie tej walki, albo
rezygnuje z niej. Art. 34 postuluje zaś wymianę owych informacji z innymi Stronami.
Najczęściej cytowanym przepisem
ACTA jest Art. 12.2: „Każda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do
zastosowania środków tymczasowych bez
wysłuchania drugiej strony, w stosownych
przypadkach, w szczególności gdy jakakolwiek zwłoka może spowodować dla posiadacza praw szkodę nie do naprawienia lub
gdy istnieje wyraźne ryzyko, że dowody zostaną zniszczone. W przypadku postępowania prowadzonego bez wysłuchania drugiej
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strony każda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do podejmowania
natychmiastowego działania w odpowiedzi
na wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i do bezzwłocznego podejmowania decyzji.” Jest to popularne w USA
podejmowanie decyzji sądowych na podstawie samej skargi, bez procesu. Możliwości drastycznych nadużyć są tu oczywiste, co ciekawe artykuł ten nie zawiera
żadnej wzmianki o konieczności ograniczania szkód, jakie takie postepowanie wyrządza obrotowi gospodarczemu, konkurencji
czy prawom ludzkim, od jakich roi się
w innych zapisach ACTA. Takie rozwiązanie ma chronić „pokrzywdzonego” przed
opieszałością wymiaru sprawiedliwości
kraju, w którym narusza się prawo własności
intelektualnej. W wersji ACTA może ono
doprowadzić do niszczenia konkurencji
i prześladowania niewinnych ludzi. W połączeniu z Art. 6.4 może to doprowadzić
do drastycznych i bezkarnych nadużyć władzy. ACTA zobowiązuje Strony do zwalczania naruszania własności intelektualnej
„w ogóle”, nie rozróżniając przestępców
świadomie łamiących prawo od ich przypadkowych i na ogół nieświadomych klientów. Kilka artykułów mówi o wyróżnianiu
„hurtowych” ilości podrabianych dóbr, ale
nie precyzuje tego pojęcia. Tu trzeba oddać
sprawiedliwość polskim prawotwórcom,
którzy dla oskarżania człowieka o naruszenie
prawa własności intelektualnej wymagają,
by było ono świadome.
Nieco dziwne sformułowanie zaczyna Art. 2.1: „Każda Strona nadaje skuteczność postanowieniom niniejszej Umowy”. Najoględniej, Strony uważają że sama
ratyfikacja ACTA i zharmonizowanie z nim
ustawodawstwa wewnętrznego Stron nie
6

wystarczą do skutecznej realizacji Traktatu.
Czyżby chodziło o niejawną część ACTA?
Nieujawnionym aspektem skutecznego
wprowadzania Traktatu będzie legalizacja
inwigilacji Internetu. Władze już obecnie
śledzą Sieć (jak powiedział podczas jednego
ze spotkań min. Boni: „aby szukać pedofili”), ale zebrane bez nakazu sądowego materiały nie mogą być dowodami w sądach,
bo są efektem przestępstwa. To się zmieni,
a w przypadku dalszego zaostrzenia kursu
polityki Władzy wobec „przypadkowego
społeczeństwa”, może dla tego ostatniego
mieć bardzo niemiłe konsekwencje.
Czego nie ma w ACTA
ACTA nie wprowadza zakazu zamieszczanie w sieci linków do chronionych
prawami autorskimi treści. Karalność takich
praktyk wynika z istniejącego już prawa.
Traktat nie zawiera sformułowań wymuszających na Stronach ekstradycję ich obywateli na żądanie innych Stron i to bez decyzji sądu. ACTA wyraźnie stwierdza, że na
terenie danego kraju mogą być ścigane
wyłącznie przestępstwa przeciw obowiązującemu w nim prawu. Krążące po Sieci informacje nie pokrywają się z treścią ACTA
(dodatkowa ochrona obcego prawa wynika z obowiązywania TRIPS). Nie zawiera
on też explicite wymogu inwigilacji internautów, ale jak inaczej państwa mogłyby
pilnować prawa w wolnej przecież Sieci?
Gospodarcze znaczenie ACTA
Traktat nieznacznie modyfikuje
istniejący stan prawny, głównie poprzez
wprowadzenie wymogów skuteczności,
działania „bez nadmiernej zwłoki”, itp. Nie

zmieni się też zasada ścigania przestępstw
na żądanie pokrzywdzonych (w Polsce ścigane są z urzędu). ACTA powołuje Komitet, który ma nadzorować jego stosowanie
i od niego można oczekiwać zaleceń wprowadzania poważniejszych zmian w prawie
i praktyce jego stosowania.
Poważne konsekwencje będzie
miało umocnienie przez ACTA umowy
TRIPS i tu spodziewam się decydującego
starcia gospodarczego. Ochrona praw własności intelektualnej odbywa się poprzez
jej patentowanie, zastrzeganie wzorów i praw
do rozpowszechniania. Prawo patentowe
różnych krajów różni się wystarczająco, by
zapewnić dostatnie utrzymanie licznym
legionom prawników. Próby jego ujednolicenia nie powiodły się dotąd, ponoć ze
względu na opory środowisk rzeczników
patentowych, których ilość mogłaby wtedy drastycznie spaść. Co gorsza, utrwalone
precedensami sądowymi praktyki patentowe niektórych krajów (np. Polski z powszechnym „omijaniem patentów”) służą
raczej przywłaszczaniu sobie cudzej własności intelektualnej niż ochronie własnej.
Od dawna głośna jest amerykańska „agresja
prawna” przeciw wielu krajom ościennym.
Praktyka przyznawania patentów w USA
chroni wyłącznie interesy firm i obywateli
tego kraju, stąd co chwila popada w konflikt z interesami lub wręcz wierzeniami
podmiotów z krajów ościennych. Przykładem sprzed 20 lat jest przyznanie patentów
koncernom farmaceutycznym na zestawy
ziół leczniczych starożytnego systemu hinduskiego Ayurveda. Przepisy zrekonstruowano głównie z tekstów hymnów religijnych, za pieniądze podatnika hinduskiego
i rozpowszechniano bez ograniczeń, jako
dziedzictwo ludzkości. Pozywanie sklepów

paramedycznych za rozprowadzanie ziół
bez zgody właścicieli patentów nie pomniejszyło dość powszechnej w Azji antyamerykańskości. Ilustruje to bezsensowność międzynarodowej ochrony własności
intelektualnej bez uzgodnienia, czego dokładnie ta własność ma dotyczyć. Dość
powszechne jest żądanie by ochrona patentowa z definicji nie mogła dotyczyć organizmów żywych, czemu sprzeciwiają się
władze USA. Wprowadzenia ACTA zaostrzy spory prawne pomiędzy koncernami chemicznymi, które pozyskały patenty
na organizmy modyfikowane genetycznie,
a większością rolników, spożywców
i konsumentów. Patentowane są sekwencje DNA, czyli klucze do kodów genetycznych. Patenty nie są precyzyjnie formułowane, co ułatwiają anglosaskie standardy
prawne, a przedstawiciele koncernów nie
ukrywają, że ich celem jest licencjonowanie uprawy i zastosowań wszystkich roślin
użytecznych, włącznie z niemodyfikowanymi. Koncerny pozywają rolników, których pola sąsiadują z obsianymi roślinami
zmodyfikowanymi, za nieuprawnione używanie tych ostatnich – samosiew i wymiana genów za pomocą bakterii są nie do uniknięcia. Nie przeszkadza im nawet fakt, że
wykazanie, iż modyfikacja genetyczna nie
może się przenosić na sąsiednie pola jest
warunkiem dopuszczenia jej do stosowania. Samo ACTA nic tu nie wnosi, ale doprecyzowanie instrumentów prawnych
może zrujnować niejedną firmę.
Sporo się pisze o zagrożeniu dla
ludzi biednych poprzez akcję przeciw podróbkom leków – zakaz sprzedaży leków „generycznych”, czyli odpowiedników specyfików opatentowanych przez firmy, które je
wynalazły. Mają one być tańsze, ponieważ
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ich producenci nie ponieśli ogromnych nakładów na badania i nie muszą ich sobie
zwracać. Rzeczywiście, pojawiają się takie
propozycje, ale reszta jest bzdurą i kłamstwem. Bogate koncerny, które posiadają
patenty na leki, nie są zainteresowane
zmianą obecnego stanu rzeczy, ponieważ
czerpią z niego wystarczające im korzyści,
a zmiana prawie na pewno pogorszyłaby
ich sytuację. Musiałyby ujawnić, że nie są
producentami substancji czynnych leków,
ani nie prowadziły większości badań. Te
wielkie firmy zajmują się głównie polityką
i finansami, pozostawiając prace merytoryczne podwykonawcom, na ogół nieznanym klientom aptek. Substancje czynne
leków jeszcze niedawno produkowane były
głównie przez małe (często mieszczące się
w domach rodzinnych) laboratoria włoskie,
obecnie coraz częściej w dużych firmach
indyjskich, też na zasadzie pracy nakładczej.
Tworzenie „postaci leków”, czyli formowanie tabletek (z nieszkodliwymi dodatkami
i na ogół glazurą decydującą o miejscu
wchłonięcia leku) i wytwarzanie płynów infuzyjnych czy syropów (rozpuszczanie
środków czynnych w wodzie z odpowiednimi dodatkami) oraz ich konfekcjonowanie
w „blaszki”, pudełka, butelki czy ampułki
odbywa się blisko rynków zbytu i jest nadzorowane przez służby sanitarne. Udział
w tym wszystkim koncernów farmaceutycznych jest nieznaczny, czasem finansowy, czasem emocjonalny. Zdecydowana
większość badań prowadzących do odkrycia nowych leków prowadzona jest na
uczelniach, a badania kliniczne w szpitalach. Tu udział koncernów jest zdecydowanie większy, finansują całe przedsięwzięcia
i pilnują ich. Producenci leków „generycznych” wypełniają niszę rynkową uboższych
klientów, z której zrezygnowały wielkie
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koncerny. Nastawili się oni na niższy zysk
jednostkowy i większą ilościowo sprzedaż,
przez co pozostawiają koncernom mniejsze rynki leków wysoce specjalistycznych.
Ich wysokie ceny kontraktowe łagodzone
są na ogół refundacjami budżetowymi.
Przeżywaliśmy taką kooperację
w latach 70-tych, gdy koncernowi Bayer
nie udało się ze względów formalnych obalić przedwojennego patentu na Polopirynę.
W Leverkussen zrezygnowano wtedy z produkcji najstarszej postaci Aspiryny i zamówiono ją w Polfie Tarchomin. Zamówienia
przekraczały możliwości linii produkcyjnej,
wobec czego produkt szedł w całości do
Niemiec a lek na rynek krajowy robiono
z „kurzu z hal produkcyjnych i odparowanych ługów pokrystalizacyjnych”, jak mawiał mój promotor.
ACTA a Internet
Jak napisałem powyżej, podglądanie
Internetu przez policje stanie się legalne,
a skutki mogą być paskudne. Nie to jednak
zadecydowało o proteście internautów. Jak
podkreślił w dyskusji min. Boni, niezależnie
od ACTA wszelka aktywność internetowa
jest śledzona przez firmy opracowujące
profile psychoumysłowe internautów na
potrzeby firm reklamowych. Komu jeszcze
sprzedają nasze charakterystyki, możemy
się tylko domyślać. Bunt w Europie wywołało przeniesienie nadzoru i ewentualnego cenzurowania sieci z Ameryki do krajów ich zamieszkania. Dla internautów
najważniejsze jest poczucie anonimowości
w sieci, łączenie się wyłącznie z wybranymi przez siebie ludźmi i poczucie wolności od cenzury, niezależności od państwa,
prawa i społeczeństwa. To zadecydowało

o prawie narkotycznym przywiązaniu do
surfowania i porozumiewania się z przyjaciółmi bez wychodzenia z domu. Teraz czytelnikami ich wynurzeń mogą być sąsiedzi,
a to drastyczna zmiana. „Świadomość skracania smyczy”, jaką teraz przeżywają, może
być dla nich nie do zniesienia i powodować
drastyczne reakcje. Przed kilku laty, dla ograniczenia przestępstw popełnianych w sieci, firmy nią zarządzające przyjęły protokół
komunikacyjny wymagający od zalogowanych komputerów przedstawiania się numerami seryjnymi procesorów. Reakcja
internautów amerykańskich była podobna
do obecnej w Europie i pomysł upadł.
W Polsce istnieje poważny problem handlu chronionymi dziełami w sieci
z udziałem przestępczych firm. Odbywa się
to dość prosto: internauta wyszukuje ofertę na dzieło, wysyła na wskazany adres
opłatę (ze swojego konta internetowego lub
telefonu komórkowego) i dostaje pocztą
elektroniczną dzieło. Jeśli jego komputer
wymaga podczas projekcji pomocy, udziela mu jej serwer dostawcy dzieła. Nie
sprawdza się legalności dostawy, odbywa
się ona często z Cypru, a napisy często są
rosyjskie. Jeśli ceny za takie usługi dostarczane legalnie nie będą drastycznie wyższe
od obecnych, internauci bez żalu porzucą
podejrzane kontakty i kupować będą dzieła u właścicieli praw do nich. Zastanawiający jest brak ich aktywności na naszym
niemałym rynku i to jest problemem, a nie
brak prawa.
Sytuacja Polski
wobec ACTA
Traktat nie zmieni widzianej przez
obywateli roli państwa ani nie narzuci im

nowych wymogów prawnych czy organizacyjnych. Wysoce prawdopodobne powstanie sieci inwigilacji obywateli będzie
miało skutki w przypadkach niepokojów
społecznych lub dużych akcji władzy skierowanych przeciw społeczeństwom i ich
prawom. Ograniczenie dostępności podróbek na krajowym rynku będzie bodźcem
do rozwoju uczciwej wytwórczości, w tym
krajowej. Aktualnie polskie firmy nie wytwarzają na dużą skalę podróbek towarów
chronionych, ale to może się zmienić z narastaniem kryzysu. Od lat 60-tych, a w dużym rozmiarze od lat 70-tych, polskie firmy montują lub nawet produkują od
podstaw wyroby sprzedawane w sieciach
sprzedaży znanych koncernów – pod ich
markami i na ich zamówienie. Teraz działalność ta zamiera, gdyż konkurencyjność
całej polskiej gospodarki spada. Wzrost
trwałego bezrobocia na ogół prowadzi do
rozwoju „szarych” i „czarnych” stref gospodarczych, w tym podrabiania drogich
wyrobów. Aktualnie wyroby podrabiane
pochodzą głównie z Azji i Afryki, ale może
się to zmienić, jeśli poziom życia na innych
kontynentach wystarczająco spadnie.
Wprowadzenie ACTA musi utrudnić praktyki zamieszczania w tekstach linków do chronionych prawnie treści. Tak się
składa, że wobec ubóstwa polskiej nauki
jest to jedna z nielicznych możliwości pozyskiwania treści inaczej w Polsce niedostępnych. Dotychczas właściciele praw do
owych treści nie protestowali wobec zamieszczania linków do nich w niszowych
portalach dla naukowców, bo uważano to
za dobrą tradycję środowisk naukowych.
Teraz zajmie się tym policja i na pewno
będzie gorzej.
9

Zbyteczność ACTA
Rdzeń problemów ujmowanych
w traktacie ACTA jest już objęty innymi
porozumieniami i ACTA niczego nowego
nie wnosi. Z rozwijającą się przestępczością Internetową sobie nie poradzi, bo szuka wątpliwych win klientów – zamiast rozprawić się z nielegalnymi dostawcami,
których łatwo znaleźć w ogłoszeniach, bez
śledzenia klientów. Proponuję uniwersalne rozwiązanie problemu, które nie wymaga traktatów międzypaństwowych. Należy
nieodpłatnie zmienić systemy operacyjne
komputerów, tak by przedstawiały się serwerom dwoma rejestrami: dzieł chronionych prawami autorskimi (można zastosować kod DOI) znajdującymi się w nich
i kodami poświadczeń nabycia praw do ich
wykorzystywania. Niezgodności pomiędzy
rejestrami lub ich brak spowodują odmowę obsłużenia komputera przez serwer.
ACTA to nie koniec
W prześladowaniu internautów
znacznie dalej posunęły się amerykańskie
projekty ustaw SOFA i PIPA, przewidujące blokady stron podejrzanych o rozpowszechnienie zakazanych treści. Każdy
donos mógłby spowodować zanik popularnych lub nawet potrzebnych treści i to na
długo. Miałoby to zasięg światowy, ponieważ USA są administratorem sieci www.
Jak na razie prezydentowi Obamie udało
się zablokować te projekty. Cenzura internetu oparta o donosy zniszczyłaby Sieć.
Rząd Polski przygotowuje podobne rozwiązania w projekcie zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ŚUDE).
Właściciele stron musieliby usuwać z nich
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zaskarżane treści, również bez decyzji sądu.
Prywatność zniknie z internetu po wprowadzeniu innego rozwiązania tego projektu: konieczności archiwizowania ruchu
w Sieci. Wymóg ten wynika z konieczności dowodzenia, że operatorzy nie faworyzują części użytkowników poprzez przyspieszanie transmisji z ich komputerów.
Innym przejawem agresji prawnej
USA wobec reszty świata jest FACTA (Foreign Account Fact Compliance Act), nakładająca obowiązek raportowania o rachunkach osób podlegających opodatkowaniu
w USA (PAP 22.02.2012). Banki, które nie
wywiążą się z tego obowiązku, zapłacą
fiskusowi USA 30% karny podatek obrotowy. Zdecydowana większość krajów nie
wymaga od swoich banków, by zajmowały się sprawami podatkowymi klientów,
a dopytując o ich stosunek do amerykańskiego fiskusa naruszyłyby wiele przepisów
miejscowego prawa. Przepis jest kontynuacją polityki zmuszania podatników amerykańskich, by dowodzili swojej niewinności
(bezprawnie stosowanej również w Polsce)
i próbą włączenia zagranicznych banków
do amerykańskiej sieci inwigilacji. Jeśli
władze USA będą go w stanie egzekwować, kłopoty z ich zadłużeniem mogą zniknąć w ciągu paru lat, a reszta świata zbankrutuje.
1 kwietnia media doniosły o brytyjskim projekcie kontroli komunikacji elektronicznej z rejestrowaniem aktywności
(numerów lub adresów, objętości wymienianych materiałów lub czasu połączenia).
Poprzedni taki projekt zarzucono w roku
2006 wobec zdecydowanych protestów
społecznych. Motywy mają być jak zwykle
antyterrorystyczne i antykryminalne. W Polsce operatorzy telekomunikacyjni muszą

przez 2 lata przechowywać dane o aktywności użytkowników ich sieci. Ostatnio
policja chce zmniejszyć ten okres do 1 roku.
Politycznie ACTA może być (jeśli
zrealizowane będą możliwości inwigilacji
społeczeństw) odpowiednikiem amerykańskiego Patriot Act, który po zamachach
2001 r. zawiesił wiele praw i swobód obywatelskich (w tym tajemnicę korespondencji i prywatność). Podobno władze najczęściej zbierają informacje o lekturach
obywateli, co nie wygląda na poszukiwanie

islamskich terrorystów. To prawo o przedłużanym co kilka lat działaniu spowodowało nowe w USA zjawisko: usiłowanie
związania się z zagranicą, często prowadzące do stałej migracji. Dotyczy ono zwłaszcza młodych członków elit umysłowych.
Zaprowadzenie podobnych stosunków
w krajach, do których najchętniej przenoszą
się młodzi Amerykanie, może znacząco
zwiększyć polityczną i gospodarczą konkurencyjność USA. A przecież wystarczyłoby naprawić własne błędy...


DANUTA PERIER-BERSKA

PIOTR OPRZĘDEK

* * *
lubię
wilgotne bąbelki szampana
pękające na naszych wargach
ich winogronowy smak
uzależnił
nas od siebie

Listy
wyłuskuję słowa z łupin myśli
odkładam je
na dobrą chwilę
wtedy
wszystkie przytulę do kartki
i wyślę wam
w liście wiersza

* * *
kobiety Lautreca
maja zmysłowe usta
jędrne piersi
i uda stworzone
do kankana
kobiety Lautreca
nie zakochują się
beznadziejnie
to on walczy z namiętnościami
za każdym pociągnięciem pędzla
z takich nieszczęśliwych miłości
zrodziły się arcydzieła mistrza

Ewelina Jurczak
Spotkanie
Spotkałam Radość
nie uwiodła mnie
a szkoda…
Smutek został mym kumplem
często chodzimy razem na piwo
samotni i stale spragnieni…
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EWELINA DZIWAK

Literatura w twardej
czy sieciowej oprawie?
„ Na początku było Słowo…”
[Prolog Ewangelii wg św. Jana]

Ludzkość tworzy dzieła obecnie uznawane za literaturę od dwóch i pół
tysiąca lat, jednakże pojęcie literatura we współczesnym tego słowa
znaczeniu liczy sobie zaledwie dwa stulecia.1 Literatura w swej historii,
rozwoju i ewolucji rozpoczęła się od tzw. „oralności pierwotnej”2 , czyli
wokalno-słownego przekazywania opowieści. Z biegiem czasu, w wyniku odkrycia pisma, owa pierwotna oralność zaczęła przekształcać się w
zbiór słów, symbolicznie zapisanych na nośnikach w postaci glinianych
tabliczek, papirusu, pergaminu, papieru.

Słowo niegdyś przekazywane ustnie zaczęło stawać się bytem materialnym,
który można było użytkować w różnoraki
sposób. Słowny zapis znalazł swoje zastosowanie niemalże w każdej dziedzinie życia
człowieka. Pochodzący sprzed przeszło
dwóch tysięcy lat Poemat o Gilgameszu był
pierwszym spisanym ręcznie dziełem, które
zapoczątkowało dalszy rozwój twórczości
literackiej.
W 1455 roku, wprowadzając ruchome czcionki, złotnik Johannes Gutenberg zapoczątkował nową erę w dziejach
książki, epokę masowej produkcji książek3 .
Z jego wynalazkiem wiązał się nie tylko
łatwiejszy dostęp do literatury, ale przede
wszystkim idący za nim zdecydowany wzrost
czytelnictwa. W kolejnych epokach „pokój
bez książek był już jak pokój bez duszy”4 .
Rewolucja technologiczna, która na dobre
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rozpoczęła swe panowanie nad otaczającym nas światem, zmieniła go szybciej niż
gutenbergowski wynalazek. Stworzony
przez Gutenberga „człowiek liter” powoli
obecnie ustępuje miejsca „człowiekowi
cyfr”. Epoka druku została zepchnięta na
dalszy plan, a na prowadzenie zaczyna
wysuwać się epoka transmisji przekazów
opartych o zapis cyfrowy. Powstaje zatem
pytanie: czy tradycyjnym dziełom literacki uda się wygrać w nierównej walce z postępującą naprzód technologią, czy może
zostaną po nich tylko popioły, owiane tajemnicą czasu?
Kiedy to w ostatnim 30-leciu XX
wieku powstał i rozwinął się internet, służący na początku celom militarnym, nikt
nawet nie przypuszczał, że za parę lat stanie się on niemal nieodłącznym towarzyszem
człowieka. Aktualnie wchłania wcześniejsze

formy komunikacji i obecną w nich twórczość literacką, powodując jej konwergencję do swego formatu i technologii informatycznych, pociągając za sobą określone
konsekwencje, wyrażające się we wzroście
stopnia jej interaktywności5 . Świat twórczość literackiej, która pozwala kreować
nowe formy i treści przekazu6 zaczyna
obecnie sprawnie funkcjonować dzięki specyficznej formule budowy przekazu, nazywanej hipertekstem i rozpowszechnianej,
ale i pisanej w sieci. Jest to tekst multimedialny posiadający strukturę złożoną z połączonego systemu linków, czyli odsyłaczy
pozbawionych przestrzennych granic7. Dla
czytelnika tekst staje się więc asynchronizny i przestrzenny, jest bardziej przyswajalny przez umysł ludzki. Idea hipertekstu
polega bowiem na układance i pozostawieniu czytelnikowi swobody wyboru w obcowaniu z nim. To swoiste puzzle literackie, w które dodatkowo można bawić się
bez początku i bez końca8.
Wraz z wynalezieniem druku pojawiła się również powieść drukowana i rozpowszechniana w dużych nakładach, zaś
wraz z wynalezieniem hipertekstu zmienia
się wyobrażenie o tradycyjnej literaturze,
a także roli autora i czytelnika. W internecie publikowana twórczość literacka jawi
się w dwojaki sposób. Pierwszy stanowi reklamę tradycyjnej twórczości, która zostaje przełożona na język sieci w całości lub
we fragmentach, a drugi dotyczy literatury
zarówno publikowanej jak i pisanej bezpośrednio na łamach stron internetowych, nazywanych blogami. Termin ten pochodzi
od anglojęzycznej zbitki weblog, co oznacza dosłownie rejestr sieciowy, przypominający również w wymiarze literackim pamiętnik.9 Dzięki technologii informacyjnej

autorzy mają wiele możliwości kreowania
swoich dzieł literackich. Mogą urozmaicać
je interfejsami w postaci obrazków, dźwięków itp. Na ostateczny wydźwięk utworu
mają także wpływ czytelnicy, którzy mogą
modyfikować jego budowę, wrażenia zmysłowe zawarte w nim oraz zawarte w nim
intencje i szeroko rozumiane przesłania.
Czytelnicy internetowej twórczości literackiej to już nie tylko bierni odbiorcy, ale
przede wszystkim współautorzy mogący
ingerować w tekst i wprowadzać do niego
własną innowacyjność, a tym samym cząstkę
siebie. Wynikiem tego jest powstawanie
specyficznej wspólnoty kreatywnej, która
przybiera charakter interakcyjny i komunikacyjny w cyberprzestrzeni. Ma ona w niej,
prócz wymiaru komunikacyjnego, wymiar
artystyczny, estetyczny oraz socjotwórczy10 .
Kunszt literacki w sieci staje się
kunsztem interaktywnym, który istnieje
tylko dzięki współdziałaniu publiczności
multimedialnej. Jeżeli owa publiczność nie
zaczyna prowadzić dialogu z twórcą, doprowadza to do zaniknięcia bloga, czy jego
strony literackiej. Funkcjonują tylko te, które skupiają wokół siebie masę internautów.
Twórczość literacka w sieci zaczyna egzystować na dwóch różnych biegunach. Pierwszy związany jest głownie z technologiami
informatycznymi, które wykorzystane
przez autora biorą górę nad warstwą typowo literacką. Publiczność w czasie kontaktu
z danym blogiem nie lokuje swoich wrażeń na płaszczyźnie wartości i estetyki, ale
bardziej na płaszczyźnie zabawy i rozrywki. Wymiar ludyczny bierze zatem górę nad
samą treścią i wymiarem aksjologicznym.
Utwór funkcjonuje wówczas jako źródło zabawy i rozrywki, która przesłania zawarte
w nim treści. Blogerzy, których twórczość
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literacka nie przyciąga rzeszy odbiorców,
zaczynają wykazywać się sprytem, talent
zaczyna ustępować miejsca umiejętności
posługiwania się odpowiednim sprzętem.
Na drugim biegunie znajdują się utwory,
które postrzegane są przez czytelników tylko ze względu na swój przekaz oraz wartości literackie. Sama treść bierze tutaj górę
na formą, dzieła postrzegane są przez pryzmat artystyczny, nie są więc zwykłą produkcją tekstową. Artyści wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników. Zapraszają ich w podróż nie tylko do świata
teksu, ale także głębiej, do świata twórców.
Robią to jednak bardzo ostrożnie. Z jednej
strony dążą do wciągnięcia czytelnika w grę
tworzenia, a z drugiej starają się skutecznie zabezpieczyć własne utwory przed ingerencją publiczności11 . W tym celu w dialogach z publicznością w cyberprzestrzeni
autorzy jasno przedstawiają swoje intencje,
a tym samym wywołują na czytelnikach
określony tok postrzegania, przeżywania,
rozumowania i odbierania danego dzieła.
Wspólnie z publicznością mają okazję
uczestniczyć w zabawie, która prowadzi ich
do powstania wspólnoty przeżyć estetycznych
i możliwości dalszego ich rozwijania zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym12.
Autorzy mają możliwość samopoznania
własnych umiejętności twórczych, przy jednoczesnym umożliwianiu czytelnikom poznawania samych siebie.
Z powodu obecności dużej ilości
literatury, będącej tylko i wyłącznie pisemnym zlepkiem zbędnych słów, twórczość
w sieci zaczyna jawić się jako zwykła iluzja, nie przekazująca wazniejszych wartości estetycznych, ale i etycznych. Przy tak
pojmowanej literaturze zaczyna skupiać się
publiczność poszukująca taniej zabawy.
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Blogowe twory pisane opuszczają ramy literackie i kierują się w stronę dziedziny rozrywki przepełnionej często pornografią,
ekshibicjonizmem, różnego rodzaju patologiami i dewiacjami piszących. Pisarz,
który stara się przekazać swoją twórczość
bezpośrednio do sieci, musi liczyć się z tym,
że jego dzieło może zostać odczytane błędnie i przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Jego ewentualni czytelnicy mogą
ulec jedynie pokusie zabawy, banalizując
idee artystyczne w przekazie tekstowym.
Może także dowiedzieć się od publiczności
o słabych stronach przekazu literackiego,
by w kolejnej edycji uzupełnić jego braki13 .
Pomimo możliwości takich jak
wolność i łatwość wypowiedzi, anonimowość, bezpłatna publikacja oraz brak cenzury i ograniczeń, artyści stopniowo rezygnują z tworzenia dzieła i bezpośredniego
kontaktu z jego odbiorcami. Niektórzy
badacze mówia nawet o „śmierci autora”.
Twórcy uciekają w milczenie, by odnaleźć
schronienie przed wszechobecną w sieci
publicznością. Wyrażają tym sprzeciw wobec panujących reguł gry. Bronią własnej
indywidualności i nie narażają się na stresy związane z naciskami niekomunikatywnych doświadczeń otaczającego świata14 .
Blog daje możliwość wyrażenia
ekspresji własnej osoby, ale stwarza także
autorowi możliwość ukrycia tożsamości,
a nawet jej wirtualnej zmiany. Bezpośredni twórca literacki w sieci, w celu wywarcia określonego wrażenia na czytelniku,
może przeobrażać się w kogokolwiek zechce. Tworzone przez niego fikcje na płaszczyźnie w cyberprzestrzeni są potencjalnie
nieograniczone. To samo zjawisko może
pojawić się ze strony czytelników. Oni także za pomocą swoich fikcji mogą nie tylko

zmienić pierwotne założenie utworu, ale
także mają szansę na wywarcie zmiany
w postawie samego autora. Niektóre z blogów w swojej początkowej wersji są już
z góry nakierowane na mistyfikację otaczającej rzeczywistości. Mogą zarówno być
zwierciadłem duszy samego twórcy, jak
i wytworem jego wyobraźni.
W 1989 roku na zasadach działania
bloga powstała powieść Michaela Joyce’a
Afternoon. A true story. Była to pierwsza
powieść napisana językiem hipertekstu,
przekazywana na dyskietkach. Złożona
była z 539 leksji i 951 hiperpołączeń. Jej
niezwykłość polegała na braku w niej jakiejkolwiek fabuły. Książkę tę można było czytać na wiele sposobów. Nie posiadała ona
ani początku ani końca. Nie wyjaśniała ani
tematu samej intrygi, ani nawet nie rozwijała wątków fabularnych odnoszących się
do bohaterów. Większość jej fragmentów
stanowiła narracja jednoosobowa, trudno
było też ustalić, który z bohaterów w danej
części się wypowiadał. Tok przyczynowoskutkowy, słowa i działania bohaterów stały
się dzięki temu radykalnie wieloznaczne 15.
Obok hiperpowieści na oczach czytelników kwitnie „poezja cybernetyczna”.
Odznacza się ona połączeniami nie zawsze zrozumiałych słów z obrazem i dźwiękiem. W swojej kompozycji jest chaotyczna, oddziałuje na czytelnika na zasadzie
przypadkowych skojarzeń. Kluczowym
pojęciem dla cyberpoezji jest zapętlenie –
obojętne, czy będzie to ciąg liter, cyfr, czy
obrazów, ważne są natomiast sekwencje,
powtarzalność – jako własności charakterystyczne dla środowiska publikacji i cyrkulacji w Internecie16 . Mieszają się w niej ga-

tunki sztuki, a kluczową staje się audiowizualność przekazu.
Poezja cybernetyczna staje się zatem tą grą
językową, w której chodzi o przeformułowanie niektórych z przeświadczeń, zakorzenionych w automatyzmie społecznych
ocen. Występujemy przeciwko nieuzasadnionym podziałom na kategorie: „artysta”,
„naukowiec”, „osoby trzecie”. Istnieje wiele
powodów, by przestać w ich rozróżnienie
wierzyć. Znosimy niejako różnice i jakby
głosimy świat po przysłowiowej zagładzie
jądrowej. Następuje tu odwrócenie ról
zmysłów, a górę bierze percypowanie
słuchem17 .
Dzięki blogom tworzą się swoiste
wirtualne grupy społeczne, które dobierają
się na zasadzie wspólnych poglądów, zainteresowań, postaw. Poprzez kontakty w sieci internauci wyrażają swoje zdanie i opinie. Chętnie biorą także udział w dyskusji.
Na płaszczyźnie sieciowej mogą być anonimowi, przez co łatwiej wyrażają się na
temat swojego indywidualnego ja. Nie boją
się zderzenia face to face z potencjalnym
rozmówcą. Uzewnętrzniają w sposób mało
skrępowany swoje wrażenia i emocje. Zawierają znajomość z osobami, które są
im bliskie pod względem preferowanych
wartości i które współuczestniczą z nimi
w wirtualnej rzeczywistości18 . Twórczość literacka w sieci pozwala gromadzić wokół
siebie osoby, które posiadają wiele wspólnych cech, które mogą dzielić się swoimi
przeżyciami i rozważaniami. Tworzą swój
własny świat, w którym nie czują się w żadnym stopniu wyobcowane, są jego nieodłączną częścią, jego budulcem, komórką
składową.
W dziejach ludzkość przeszła trzy
podstawowe rewolucje informacyjne. Pismo
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pozwoliło na symboliczny zapis wiedzy
oraz na jej przekazywanie z pokolenia na
pokolenie. Druk ofiarował społecznościom
wielki dar kopiowania i dystrybucji na wielka skalę wiedzy, do której wgląd mógł mieć
każdy, kto umiał czytać i miał na to ochotę.
Kolejną rewolucją, jaką przechodzi obecne
społeczeństwo, jest digitalizacja, która wprowadza wielkie bum i zmienia wszystko do
czego przywykliśmy, z czym się wychowaliśmy. Już nigdy nie wrócimy do przeszłości, do tej kultury, w której wzrastaliśmy i w której uczyliśmy się żyć. Wszystko
jest już inne, nowsze. Prawdziwa drukowana
książka, ta w oprawie, ta pachnąca zapachem księgarni, bibliotek, jeszcze nie poległa w walce z nowoczesnymi technologiami. Ale nie wiadomo, jaką przyszłość
zaplanował jej nowy postęp technologii informacyjnych.
Twórczość literacka w sieci niesie
ze sobą wiele zalet. Jest łatwo dostępna,
tania, szybko przyswajalna. Pozwala swoim odbiorcom na modyfikacje publikowanych treści, na dodawanie opinii o samej
sobie w trybie niemalże natychmiastowym,
czyli umożliwia interaktywne zachowania
względem literackiego przekazu. W każdej chwili autor jednym kliknięciem myszki może na stałe usunąć ją z wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo stanowi medialne novum, łączy ze sobą zarówno sztukę,
jak i komunikację. Stwarza nową przestrzeń
dla powstawania międzyludzkich interakcji, tworzy nowy typ więzi artystycznych
i społecznych. Ma jednak także swoje negatywne aspekty. Jej artyzm nie zawsze
może się obronić w zderzeniu z innowacyjnym czytelnikiem, który działa czynnie,
często niszcząc i zatracając jej wartości dla
własnych pobudek, dla rozrywki. Utwór
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niosący istotny przekaz zostaje zepchnięty
na dalszy plan, a ważniejsze staje się samo
narzędzie jego przekazu. Nowe media w
dużym stopniu zastępują twórcę, co przypomina zemstę publiczności na artyście,
który skrywa się za swymi utworami w sieci
i często ją lekceważy19 .
Tradycyjna twórczość literacka, ta
„w twardej oprawie”, od wieków była
dzielną towarzyszką człowieka. Wyzwalała
w nim emocje, bawiła, uczyła. Pobudzała
wyobraźnię i krytyczne myślenie. Obecnie
spotyka się głównie z zainteresowaniem
elit. Staje w pozycji zagrożonej, podważanej przez internet, który wchłania wszystkie dziedziny życia społecznego i kulturowego, podaje wszystko gotowe na tacy.
Czasem podważana i szydzona, traktowana jako wiekowa i zacofana, staje frontem
i walczy jak lwica z pożerającym ją „żywym
ogniem” – hipertekstem.
Literatura – towarzyszka człowieka od początków rozwoju cywilizacji –
pewnie nie zginie. W wyniku postępu technologicznego zmienić się może jedynie jej
nośnik. Wraz z tą zmianą ulegnie modyfikacji rynek wydawniczy i księgarski, nasze obcowanie z literaturą. Wieczory z drukowaną towarzyszką w dłoniach, spędzane
przy rozpalonym kominku czy też na tarasie
własnego domu, zostaną zastąpione czasem
spędzanym przed ekranem komputera, z laptopem na kolanach lub palmtopem w dłoniach. Przerzucanie kartek z niecierpliwością i wyczekiwaniem na to, co będzie dalej,
przeistoczy się w „pieszczenie” myszki lub
touchpada i przesuwanie stron niemalże z
szybkością japońskiej kolejki. Może warto
jednak powiedzieć stop i zatrzymać się na
chwilę w tym nieustannym maratonie życia.
Przystanąć przed biblioteką, czy księgarnią

i pozwolić książkom zaprosić nas do siebie?
Nie pozwalajmy, aby strawił je konsumpcjonizm, postęp, ogień czasu. Walczmy o nie,
ponieważ „tam gdzie palą książki, spłoną

i ludzie”20 .

Autorka jest studentką III roku socjologii na Wydziale
Humanistycznym AGH.
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WŁADYSŁAW LORANC

„Polski październik”
– akt założycielski
nowoczesnej Polski
Istotą dyskusji o „polskim październiku” jest fakt, że jej czas i miejsce uświadamia, iż nadszedł właściwie ostatni moment, by mogli się w niej wypowiedzieć nie tylko historycy i politolodzy lecz
także świadkowie i uczestnicy tego bezprecedensowego aktu
politycznego w najnowszej historii Polski. Dla społeczeństwa był
on prawdziwym końcem 2 wojny światowej, a zarazem aktem
założycielskim nowoczesnej Polski.

Przebieg i pomyślny finał października legitymizował przeoranie stosunków społecznych w kraju do fundamentów.
Stało się jasne, że nic już nie będzie takie
jak w Rzeczypospolitej szlacheckiej i w międzywojennym dwudziestoleciu. Dlatego też
sądzę, że obecność w dyskusji o październiku `56 nie tylko fachowców lecz uczestników przybliża powstanie ocen obiektywnych i politycznie ważnych.
W pół wieku po wydarzeniach historycy skłonni są ten przełom polityczny
traktować jak archeolog ciekawe znalezisko.
Epoka znana, etiologia znaleziska jeszcze
nierozpoznana, a jego skutki zdominowane przez wydarzenia późniejsze, zwłaszcza
przez ruch „Solidarność” i porozumienie
przy Okrągłym Stole, który to mebel pełni
w naszej historii rolę zadziwiająco podobną
do Konstytucji 3 maja, obradowano szybko, nie rozwiązano żadnego problemu, ale
mówiąc o obu wydarzeniach rozpamiętujemy czegośmy chcieli, a co nam z tego
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wyszło. O październiku `56 chcę mówić
inaczej, jako uczestnik nadal odczuwający
zobowiązanie tym uczestnictwem.
Co mogę powiedzieć?
W październiku 1956 odzyskałem
zaufanie do politycznej racjonalności i moralnej godności wyboru socjalizmu jako idei
organizującej moją postawę obywatelską.
Nigdy później nie zwątpiłem w ten wybór.
Angażując się w wydarzenia marzyłem, by
W. Gomułka wytrwał pięć lat w swej postawie, którą odbierałem jako heroiczną.
Sądziłem, że po tym czasie nikt już Polsce
nie zagrozi. On wytrwał lecz moje przekonanie okazało się młodzieńcze i prowincjonalne. Doświadczenia lewicy były jednak
na tyle zakorzenione w autentycznych problemach kraju, bym nigdy już nie stał się
śmieciem niesionym przez burzliwy nurt
rzeki, do której porównam politykę. Pozostałem uczestnikiem świadomym i pewnym
swego wyboru. Przypomnę trzy przesłanki
sprzyjające tej postawie.

Przygotowanie i przebieg październikowych wydarzeń to był bezprecedensowy akt polityczny w całym okresie
najnowszej historii Polski, przyjmując za
jej daty graniczne rok 1795 (upadek państwa polskiej szlachty) i rok 1989 (upadek
państwa, co do społeczno-ekonomicznej
treści robotniczo-chłopskiego). Jedynie po
październiku 1956 roku nie musieliśmy
snuć melancholijnych rozważań – czego to
chcieliśmy, a co nam z tego wyszło. Nie
było takiej potrzeby, bo wyszedł nam sukces!
Źródłem sukcesu była strategia i taktyka reformatorskiego skrzydła w partii.
Reprezentowali ją: Gomułka, Ochab, Cyrankiewicz, Rapacki, Spychalski, Kliszko,
Jędrychowski, Gierek. Początkiem wydarzeń nie były wybory sejmowe czy rewolucja, lecz bezpośrednia aktywność mas.
Październik dokonywał się w fabrykach
i spółdzielniach, w uczelniach i urzędach,
w wojewódzkich centrach i na prowincji
wcześniej zdolnej jedynie do buntu lub rabacji. To ludzie pracy legitymizowali zmiany, które uznawali za dojrzałe i sprawiedliwe, bo stwarzały alternatywę do międzywojennych ostrych antagonizmów socjalnych.
Przypomnę poparcie okazane nowej polityce rolnej, radom robotniczym i samorządności. Odrzucano natomiast wszystko, co
było wynaturzeniem „kultu jednostki” lub
zimnej wojny proklamowanej w Fulton już
5 marca 1946 roku.
Trzecim lecz nie mniejszego znaczenia doświadczeniem zdobytym przez
lewicę i jej sojuszników w październiku `56
stała się odprężeniowa korekta polityki zagranicznej. Przypomnę tylko realne gwarancje wprowadzające stosunki ze Związkiem
Radzieckim w reguły stosunków partnerskich, a nie hegemonistycznych. Podsumuję:
po październikowym zwrocie politycznym

realny socjalizm w Polsce stawał się alternatywą dla realnego kapitalizmu. Został
otwarty nowy etap gry o nowoczesną Polskę. Trwa ona do dziś.
Dla stworzenia realnej szansy realistycznej oceny październikowego przełomu porównam go z wydarzeniem późniejszym o prawie ćwierć wieku. Jan Paweł II,
zapewne szczerze, nazwał rok 1989 „Jesienią Narodów”. Powszechność udziału mas
w obu zwrotach politycznych uzasadniała
wielkie nadzieje. Po czerwcowych wyborach rychło okazało się jednak, że pytanie
dokąd chcemy iść, zastąpiono sugestiami
dokąd chcemy wrócić.
Dziś na bohaterów roku 1989 patrzę jak na polityków zdolnych jedynie do
plagiatowania II Rzeczypospolitej, którzy swe
plagiaty zręcznie ochrzcili jako „IV RP”.
Wysadzonymi z siodła zostali tym razem
robotnicy, pracownicy wielkich gospodarstw
rolnych i znaczna część inteligencji, zwłaszcza technicznej i tych z placówek kulturalnych. Zniknęły trzy gałęzie przemysłu: bawełniany, wełniany i stoczniowy. Zajmę się
tylko skutkami społecznymi tej dewastacji i zapytam: „Dlaczego dwa ważne słowa
– robotnik i chłop – zaczęły równolegle
z transformacją tracić swój wieloletni, opisowy sens, gdy wskazywały nie tylko zawód, ale klasę, sygnalizując jej rolę społeczną? S. Kisielewski zakwestionował
zdolność robotników do aktywnego uczestnictwa w budowie nowych stosunków społecznych. Łaskawie się zgadzał, że nadają się
tylko do burzenia. Ten typ ideologizacji
myślenia spowodował, że słowo robotnik
zaczęło tracić swój opisowy sens. Media
zastępują go lekceważącym określeniem:
robol. Tej samej operacji próbuje się ze słowem chłop. Zastępują go pogardliwym epitetem burak. To nie są słowotwórcze za19

bawy z językiem, to manipulatorstwo, które więcej mówi o polityce transformacji niż
tysiące efekciarskich sloganów o wolności
i wolnym społeczeństwie. Nie rozwijam
tych hipotez. Kończę postawieniem pytania: Dlaczego te aspekty polityki transformacji, na które zwracam uwagę, nie spowodowały powstania nowego KOR-u?
Postawię pytanie polityczne: Dlaczego nie
powstał żaden KOR-bis? Przecież następstwem tego zaniechania jest fakt, że wszyscy żyjemy w oparach mistyfikacji. Po szyję
zanurzyliśmy się w bajorze obłudy. Świadomość wagi tego pytania powoduje, że
gdy je stawiam, odczuwam wielką satysfakcję z faktu, że uczestniczyłem w wydarzeniach „polskiego października”. Wtedy
rozszerzaliśmy demokrację. Dziś rekonstruują ostre konflikty socjalne i moralne.
Życie wymusiło na mnie rolę statysty. Mogę śpiewać już tylko w chórze mnie
podobnych. Nie buntuję się, bo wiem, że
w teatrze na scenie zmieniają się królowie,
ważni dworacy, a nawet statyści. W teatrze,
o którym myślę nie można zniszczyć tylko
publiczności. Ona istnieje, patrzy i doświadcza. Najpierw swoje myśli, ale gdy naruszą
jej instynkt samozachowawczy ona rozpędzi aktorów, zmieni sztukę i na nowo zaludni scenę. To zrobią młodzi. Ufam im!
Z myślą o tym, co się zbliża oraz o roli jaką w demistyfikacji demokracji, która
nią nie jest, odegra młode pokolenie przedstawię dwie krótkie refleksje.
Niewielu wie, że w 1956 roku stwierdzono, iż w archiwach UB zgromadzono
dziesiątki tysięcy donosów, anonimów, denuncjacji i raportów na, w swej masie uczciwych, lecz dla kogoś tam niewygodnych.
Zastanawiano się, co zrobić z tą miną. Powołano komisję na czele z J. Cyrankiewiczem. Po kilku miesiącach pracy komi-
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sja zaproponowała zniszczenie tych materiałów nie tylko pozbawionych wartości, ale
po prostu szkodliwych. I tak się stało! Nie
powołano Instytutu Pamięci Narodowej.
Młodych poruczników nie podniesiono do
rangi autorów świętej księgi, nieomal ewangelistów, rozróżniających prawdę i fałsz.
Świadectwa ludzkiej słabości zniszczono.
W sukcesach polskiej sztuki i literatury
tkwiła także moralna wrażliwość ludzi października. Ich rozum polityczny przestrzegł
przed pokusą proklamowania wojny
wszystkich ze wszystkimi.
W drugiej refleksji przypomnę, iż
przed dziećmi z rodzin robotniczych i chłopskich, przed każdym kogo pociąga kariera
bycia inteligentem, a więc kto aspiruje do
elity, wtedy i dzisiaj znów rysują się dwie
drogi. Może wejść do bryczki (dziś mówią
bryka), która dowiezie go do kariery karbowego lub księdza (po transformacji menadżera). Pięknie opisał tę drogę jeszcze
przed wojną prof. S. Pigoń w swej autobiografii Z Komborni w świat. Można wybrać
inną drogę, ja powiem lepszą. Opisał ją po
wojnie wybitny polityk K. Barcikowski
w swojej autobiografii: „trzeba zmienić
świat, aby zmienić swój los”. W tych słowach tkwi także moje credo.
Czy w wyborze drogi młodzi są
dziś stłamszeni tradycją lub niechcianym
dziedzictwem? Moim zdaniem nie! PRL
rzeczywiście miała sporo wad, ale jeśli w półwiecznej tradycji krytycznie ocenimy niespełna sześcioletni, nieudany epizod stalinizacji Polski (lata 1949-1955) zauważymy,
że Polska Ludowa nie odbierała rozumu
tym, co go mieli. A młodemu pokoleniu
stworzyła realne warunki materialne, by
każdy rozwinął swój rozum, jeśli chciał go
mieć. Jest do czego nawiązywać. Nie lękajcie się!


JERZY J. KOLARZOWSKI

Rosyjska okupacja wojskowa
i polskie mity historyczne
Centralnym wydarzeniem przedzielającym historię państwa i prawa Polski
na dwie części jest okres rozbiorów (123 lata). Ustroje państw rozbiorowych wchodzą w skład dotychczasowej powszechnej historii państwa
i prawa.

Pomimo usiłowań wielu intelektualistów czy środowisk progresywnych bądź
konserwatywnych, dokonanie trzech rozbiorów na istniejącym od ponad 800 lat organizmie politycznym państwa polskiego nie
znalazło zrozumienia w żadnym gremium
i u żadnego z przedstawicieli życia politycznego czy nawet duchowego Europy.
Założenie było następujące: jeżeli od czasów H. de Groota organizmy państwowe
traktujemy jako samoistne podmioty prawa, to w przestrzeni międzynarodowej każdy podmiot tego rodzaju zasługuje na
ochronę i poszanowanie w myśl norm prawa stanowionego oraz zaakceptowanych
idei prawno-naturalnych. Państwom tak jak
i jednostkom nie powinno odbierać się możliwości istnienia, gdyż sprzeciwia się to
wszelkiemu porządkowi naturalnemu,
etycznemu i staje się trwałym źródłem zagrożeń dla prawa stanowionego. Pierwszym
politykiem formatu światowego, który zgodził
się z takim rozumowaniem był prezydent
St. Zjednoczonych W. Wilson. Znamienne,
że tego rodzaju argumentacji nie przyjął
żaden z papieży, nawet Jan Paweł II, i nie
uczynili wnioskowania prawno-naturalnego
twórczym elementem teologii pokoju.

Przyczyn rozbiorów Pierwszej Rzeczypospolitej jest wiele i mogą one zostać
sklasyfikowane na kilku płaszczyznach:
ustrojowej i geopolitycznej, na płaszczyźnie słabości gospodarczej społeczeństwa
Rzeczypospolitej, a co za tym idzie organizmu państwowego, oraz kulturowo-społecznej, związanej z niemożliwą do przezwyciężenia segmentacją narodu. Tymczasem
współcześnie nauczany przedmiot „Historia państwa i prawa Polski” bazuje na
dwóch miłych dla dumy narodowej mitach,
tyle że niezgodnych z prawdą historyczną.
Pierwszy z nich to mit Konstytucji 3 maja,
a drugi to mit Polski jako oazy tolerancji,
wolności i harmonijnego współżycia wszystkich osób różnych stanów i konfesji.
Konstytucja 3 maja jako ustawa
zasadnicza była rzeczywiście drugą w świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych
i została wydana trzy miesiące wcześniej
niż francuska Ustawa Zasadnicza z 3 września 1791 roku. Jednakże w treści, literze
prawa i w zakresie swobód obywatelskich
nie przypominała żadnej z nich. Utrwalała
podziały stanowe określając uprawnienia
i obowiązki dla każdego z nich osobno. Reformowała funkcjonowania urzędów cen21

tralnych, jednak gdy chodzi o osoby innej
konfesji niż katolicka – odbierała im pełnię
praw obywatelskich, co było pretekstem do
interwencji dla państw ościennych. Akt
Konstytucji 3 maja uzupełniał dekret o miastach, który znosił najbardziej widoczne
restrykcje wobec mieszczan, np. zezwalając im na kupno ziemi, ale nawet traktowane te dwa dokumenty jako całość okazały
się dalece niewystarczające. Ponadto warto przypomnieć, że w pierwszej Rzeczypospolitej słowem „konstytucja” określano
każdą ustawę sejmową. Można i należałoby przeprowadzić badania semantycznohistoryczne nad tym pojęciem w Europie
od czasów rzymskich i dopiero z tej perspektywy można by ocenić wkład sejmowładztwa I Rzeczypospolitej do procesów jurydyzacyjnych w na naszym kontynencie1 .
Drugi mit Rzeczypospolitej „idyllicznej”, pełnej swobód, tolerancji, pokoju
i wzajemnego poszanowania, wynikał z dwu
przyczyn. Po pierwsze, uprawnienia szlachty
i arystokracji w ramach posiadanych przez
nich dóbr były większe niż gdzie indziej.
Norman Dawies w rozmowie z R. Sikorskim formułuje to następująco:
„Radek Sikorski: A więc zgodziłby się Pan z twierdzeniem, że Polska była
krajem tolerancji?
Norman Davies: Ja bym tego tak
nie określił. Niektórzy polscy historycy sugerują, że Polacy byli w jakiś sposób bardziej tolerancyjni od innych narodów. To
nie było tak. Bardzo często, gdy polski biskup, sąd ziemski czy król dostawał w swoje ręce kogoś, kogo uważano za niebezpiecznego heretyka, to palono go na stosie
lub uśmiercano w inny sposób, tak jak w innych krajach. Heretyków palono na Starym
Rynku w Warszawie jeszcze w XVII wieku,
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Żydów tracono za apostazję, tak samo jak
Żydzi surowo karali tych, którzy chcieli
porzucić judaizm i przyjąć chrześcijaństwo.
Polacy niekoniecznie byli bardziej tolerancyjni niż inni, lecz po prostu ich system rządów był tego rodzaju, że uniemożliwiał
organizowanie jakichś ogólnych prześladowań. Władza szlachciców w ich własnych
folwarkach była tak wielka, że mogli uniemożliwić funkcjonariuszom państwowym
czy kościelnym ingerencję w życie religijne
ich poddanych. Gdy największy książę Litwy
– Radziwiłł – zdecydował się przejść na kalwinizm, wszyscy kalwini w Polsce skupili się
pod jego opieką i trudno było ich prześladować. Różnorodność była nie tylko przyprawą życia, lecz także ratunkiem w potrzebie2 .
Drugi powód był niestety bardziej
prozaiczny – dopóki zamożność folwarków
szlacheckich i majątków magnaterii była
znacząca, w XVI i XVII-wiecznej Europie
panowała względna homeostaza i pokój wewnętrzny w Rzeczypospolitej. Był on co
prawda rozdzierany swarami na tle politycznym, ale mimo to możliwości konsolidacji zasobów zarówno przez dwór panującego jak i przez społeczeństwo stanowe
były nader istotne. Tolerancja nie wynikała z jakiejś szczególnej cechy charakteru
słowiańskiego, ale z ogólnego poziomu
względnie wysokiej zamożności. W XVIII
wiecznej Polsce nastąpił krach zamożności szlachty i arystokracji, co posunęło spadek zasobności w całym społeczeństwie.
Zachodnioeuropejscy i polscy badacze, którzy w latach osiemdziesiątych XX w. prowadzili badania nad obrotem towarami
w Europie nowożytnej, w mgławicy domysłów dotyczących genezy kapitalizmu
w Europie traktowanej jako całościowy

organizm ustalili kilka niezbitych faktów.
Rzeczpospolita pod koniec czternastego
i w piętnastym stuleciu była nieco bardziej
zamożna niż reszta Europy (ok. 15 do 20
procent globalnie liczonego produktu). Nie
miała strat ludnościowych z powodu krucjat, nie trawiły nas długoletnie i niesamowicie wyniszczające wojny (jak np. wojna
stuletnia między Anglią i Francją), ominęła nas epidemia dżumy endemicznej – czarnej śmieci. Pełną parą pracowały kopalne
złota na Śląsku, w Czechach, na Morawach
i w pobliżu Krakowa (Olkusz, Złotoryja,
Bańska Szczawnica). Złoto było pierwiastkiem służącym do zabezpieczania gospodarstw, nawet chłopskich3 . W XV wieku
nastąpiło przywiązanie chłopa do ziemi
i odebranie tej warstwie wielu elementarnych, nawet wcześniej przysługujących jej
praw. Zamożność skupiła się w rękach
szlachty i możnowładców, co stanowiło
około 10% społeczeństwa. Zamożność polskiego dworu królewskiego (królewszczyzny) oraz majątki magnaterii była niezwykła. Polscy władcy byli znanymi mecenasami sztuki, pisali na ich cześć specjalnie
skomponowane utwory najważniejsi kompozytorzy epoki baroku (J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Scarlatti, G. F. Telemann). Jednocześnie w Rzeczypospolitej pomimo rozdzierających ją antagonizmów nie było
takiej przepaści między monarchą panującym a możnowładztwem, jak np. we Francji. Istniał zwyczaj wzajemnego, okolicznościowego obdarowywania się drogimi
podarunkami. Współcześnie trudno jest
ustalić zasięg mecenatu polskiego dworu
królewskiego i tego samego rodzaju aktywność arystokratów, zwłaszcza że badania
dotyczące tych ostatnich przez wiele dzie-

sięcioleci były źle widziane i nie mogły liczyć na wsparcie instytucji w PRL4 .
W pierwszej połowie osiemnastego stulecia ten stan rzeczy ulega gwałtownemu załamaniu. Jeszcze na przełomie wieków XVII i XVIII kompanie angielskie
i holenderskie organizowały jesienne (po
żniwach) ekspedycje kupieckie do Rzeczypospolitej. Składały się z kilkunastu wozów i wynajętych strażników dla ochrony
przed rabusiami. Kilka dekad później polskie zboże przestaje znajdować nabywców
i jego cena gwałtownie spada. Bez względu na środek transportu – drogą morską czy
lądową – nie opłaca się jego masowy eksport
do rosnących w zamożności państw Zachodu5 . Opłacalna pozostała jedynie uprawa
pszenicy w wielkich latyfundiach na Ukrainie i te ziemie zostały głównie Rzeczypospolitej odebrane w pierwszym rozbiorze.
Odtąd cała Ukraina będzie się rozwijać jako
terytorium integralnie rosyjskie, gdzie zamożni Rosjanie i Żydzi założą port czarnomorski w Odessie. Tymczasem zmiana warunków życiowych ludności na Zachodzie
Europy przyczyniła się do daleko idącego
i trwałego upadku zamożności, a co zatem
idzie potencjału mobilizacyjnego I Rzeczypospolitej. Warto przypomnieć, że po
uchwaleniu podatku na uzbrojenie państwa
w okresie sejmu wielkiego 1788-1792 udało się powołać i uzbroić ok. 15 tysięcy żołnierzy. Państwa ościenne, Prusy, Rosja
i Austria chlubiły się armiami rzędu od 100
do 200 tysięcy wyposażonego i dobrze wyszkolonego wojska. Stan duchowny (katolicyzm) liczył wówczas w Polsce 30 tysięcy
zorganizowanych i na ogół dość przeciętnie
wykształconych duchownych, wywodzących się głównie ze stanu mieszczańskiego,
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a nawet z chłopstwa. Prawie wszyscy luminarze polskiego oświecenia byli duchownymi. Należał do tego stanu cały skład
Komisji Edukacji Narodowej (od roku 1773
zagospodarowujący mienie należące do
skasowanego zakonu jezuitów6 ) i czołowi
przywódcy obydwu zwalczających się obozów politycznych tego czasu: tzw. targowiczanie i obóz patriotyczny.
Poczynaniami targowiczan kierował bezpośrednio delegat Katarzyny II,
carycy Rosji. Poczynaniami tzw. patriotów
sterował poseł pruski w Warszawie, który
swoje raporty pisane przez kalkę wysyłał
jednocześnie do Berlina i do Petersburga.
Było to zgodne z istniejącym od 1721 roku
tajnym porozumieniem poczdamskim, mającym na celu uniemożliwić jakąkolwiek
ewolucję polityczno-społeczną w Rzeczypospolitej. Do tego porozumienia w początkowym okresie 1721-1724 należała Szwecja, ale odstąpiła (za sowitym wynagrodzeniem) swoje uczestnictwo w tym pakcie
Austrii7 . Informacje o sejmie „niemym”
z 1717 roku, w trakcie którego w obradujących posłów wymierzone zostały karabiny
skałkowe armii Piotra I8 , jest stałą składową
historii Polski bez względu na epokę (nawet w okresie stalinizmu w PRL).
W rysie historycznym o Polsce
(informacja dla dowództwa państw sprzymierzonych w pakcie NATO)9 podano, że
armia rosyjska wkroczyła na ziemie Rzeczypospolitej w czwartym roku wojny północnej, a mianowicie w roku 1704, a opuściła ziemie Polski dopiero z chwilą uzgodnienia pokoju ryskiego (20 października 1921),
kończącego wojnę polsko-radziecką. Okoliczności II wojny światowej, szczególnie
z lat 1939-1941 i te po roku 1944 przesuwają
datę demilitaryzacji rosyjskiej na rok 1994
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(wówczas to ostatni żołnierze Rosji postradzieckiej opuścili poligony pod Legnicą
i w Bornem Sulinowie).
Osiemnastowieczna Polska nie tylko nie była w stanie oprzeć się potęgom
państw ościennych, ale też bardzo niewiele
wniosła do skarbnicy idei, którą dziś określa
się mianem Cywilizacji Oświecenia. Może,
jak zauważył to w jednej ze swoich notatek
Bonaparte, były to jedynie opowieści, jakie
niedoszły król Rzeczypospolitej Stanisław
Leszczyński opowiadał Wolterowi, a ten
przekształcał je w powiastki filozoficzne.
Na pewno można zaliczyć do takich opowiedzianych historii dzieje Mazepy – ukraińskiego bohatera, pozostającego symbolem reakcji instynktownych, i permanentnie
chwiejnego politycznie10. Dzieje XVIIIwiecznego zanikania drugiego co do wielkości (po Rosji) państwa Europy, czy mogą
stanowić najdłuższą z możliwych lekcji
historii?
Jak wyglądałyby losy Rzeczypospolitej i Europy dziewiętnastego stulecia,
gdyby nie doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja, a państwa uczestniczące w pierwszym rozbiorze, czy to z powodów zaniechania, czy konfliktów między nimi, co
realnie też miało miejsce, nie doprowadziłyby do kolejnych rozbiorów? Nie jest to
pytanie dla historyka, ale kwestia z dziedziny spekulacji filozoficznych i historiozoficznych, nazwanych przez francuskiego
myśliciela Charlesa Renouviera u c h r on i ą11 . Co było nieuchronne, co nieuchronne nie było. Wystarczyłoby piętnastolecie
do utrzymania ciągłości nawet nie w pełni
suwerennego istnienia Królestwa Polskiego do czasu wojen napoleońskich z lat 1805
i 1807. Ze znacznym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że państwo pol-

skie miałoby swoją niezależną delegację na
Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. 
Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Warszawskiego.

1
Brak realizmu w polityce Stanisława Augusta widać szczególnie w okresie poprzedzającym wojnę
rosyjsko-turecką, kiedy w roku 1787 król Polski
przeniósł swój dwór na trzy miesiące do Kaniowa
na Podolu tylko po to, żeby spotkać się z Katarzyną
II i zaproponować jej uzbrojenie Polaków, by ci pomogli Moskalom w nadchodzącej wojnie. W efekcie propozycji króla Polska miałaby partycypować
w otwarciu ziem Ukrainy na południe ku morzu
Czarnemu. Dwór polski wydał ok. 3 milionów złotych
po to, by caryca po wysłuchaniu propozycji w piętnastominutowej rozmowie z miejsca je odrzuciła.
2
Radek Sikorski, Człowiek z zewnątrz, Rozmowa
z Normanem Daviesem, Zeszyty Historyczne, z. 68,
Paryż 1984, s. 9.
3
Według niektórych prób liczenia zasobów tezauryzacyjnych szacuje się, że chłopskie rodziny posiadały w piętnastowiecznej Rzeczypospolitej (a więc
przed wdrożeniem systemu pańszczyźnianego) od
150 do 400 gramów złota.
4
Badania nad rolą i wpływami wielkich rodów kupieckich czy magnackich historiografia państw Zachodu (głównie Niemiec czy Francji) rozpoczęła pod
wpływem francuskiej szkoły Annales w drugiej połowie XX stulecia. W Polsce organizacja i wdrożenie takich badań zaczęły być w pełni możliwe po
zmianie ustroju w roku 1989.
5
Przemiany, które zaszły w Europie od połowy XV
do XVIII stulecia, zmieniły w sposób znaczący jakość i poziom życia. Jeżeli na początku produkty
pochodzenia zwierzęcego stanowiły ok. 10% diety,
to w trzy wieki później już 80%. Łąki Meklemburgii, Normandii, czy Fryzji nie tylko były pastwiskami, ale rezerwuarami paszy, którą nauczono się gromadzić, konserwować i magazynować w znaczących
ilościach. Te same umiejętności zastosowano wobec gromadzonej żywności, a jej przechowywanie
i konserwowanie dla potrzeb żeglugi przez Atlantyk, a w konsekwencji dla wszystkich, stały się zdobyczą cywilizacyjną społeczeństw Zachodu. Pomocne okazały się nauki biologiczne z mikrobiologią
i wynalazek mikroskopu (1590), upowszechnionego po roku 1677. Stan zróżnicowania potencjału produkcji – także w rolnictwie – utrzymuje się po dziś
dzień. Licząca 43,1 tysiąca km kwadratowych powierzchni Dania jest największym w Europie i liczącym się w świecie producentem wieprzowiny
i masła. Współcześnie eksport żywności z Polski jest
możliwy ze względu na jakość (ekologia) bądź luksusowy charakter produktu.
6
Kasata tego zakonu przez ówczesnego papieża jest

nadal swego rodzaju zagadką dla historyków. Wiadomo, że papież ugiął się pod naciskiem kilku potęg europejskich, ale stale pozostaje pytanie, czy
decyzja ta nie była podyktowana przez niespłacalne
zadłużenie – zwłaszcza monarchii habsburskiej i królewskiego domu hiszpańskiego – którzy to władcy
oskarżali przedstawicieli tego zakonu o sprzyjanie
ruchom rewolucyjnym i podważanie porządku światowego.
7
Szwecja w myśl przyjętej doktryny postanowiła
oszczędzać własny potencjał ludnościowy, zdając
sobie sprawę, że z powodu różnic w liczbie ludności nie pokona Rosji, a panowanie nad innymi narodami, sytuującymi się wokół morza Bałtyckiego, będzie na dłuższą metę niewykonalne. Przyjętą
wówczas doktrynę określono mianem zbrojnej neutralności, rozpoczynając produkcje broni na eksport.
Umożliwiły to odkrycia ogromnych ilości płytko
położonych rud żelaza w Kirunie. Sto pięćdziesiąt
lat później szwedzki chemik Alfred Nobel zasłynął
najpierw jako wynalazca dynamitu, a następnie jako
multimilioner, fundujący w testamencie swoją znaną
od jego imienia nagrodę.
8
Piechota rosyjska nie była tak zdyscyplinowana
jak „okrągłogłowi” Cromwella i w trakcie używania muszkietów dochodziło do licznych wypadków
i okaleczeń. Dlatego też w latach 1708-1716 armia
carska została przezbrojona w karabinki skałkowe.
9
Każde państwo przystępujące do Paktu Północnoatlantyckiego przegotowuje jako aneks traktatu akcesyjnego zwięzły rys historyczny, który ma być
pomocą w zrozumieniu specyfiki narodowej dla
współpracujących ze sobą dowódców na szczeblu
najwyższym i średnim.
10
Jest charakterystyczne, że spór o rolę i status Ukrainy wpłynął na różnicę zdań w tej kwestii między
wielkimi poetami epoki Romantyzmu. Dla A. Mickiewicza liczyli się tylko Rosjanie – anty-carscy rewolucjoniści – „bracia Moskale”. Juliusz Słowacki, który spędzał młodość w Kamieńcu Podolskim,
miał dla Ukrainy i jej ludności dużo więcej sentymentu i na nowo w jednym ze swoich dramatów
opracował dzieje Mazepy. Charakterystyczne, że problem Ukrainy i jej miejsca w Europie pozostaje po
dziś dzień kwestią otwartą, aż po fiasko inicjatywy III
RP w zakresie tzw. „partnerstwa wschodniego”.
11
Charles Renouvier (1815 – 1903), filozof franc.;
od 1872 wydawca czasopisma „La Critique Philosophique”; wychodząc z założeń kantyzmu, zbliżał
się w wielu punktach do poglądów marburskiej szkoły neokantyzmu; w ostatnim okresie życia w jego
poglądach przeważały wątki filozofii personalistycznej. Pojęcie uchronii jako neologizm zaproponował
w przeciwieństwie do pojęcia lewicowych utopii,
porażony klęską Francji w wojnie francusko-pruskiej
i przerażony spustoszeniem wywołanym działaniami komunardów Paryża oraz rozliczeniem się z nimi
przez wojska generałów Galite oraz Mac Mahona
(późniejszy prezydent) i ich ówczesnego zwierzchnika premiera Luisa A. Thiersa.
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OPIEKA I WYCHOWANIE
SYLWESTER MARYNOWICZ

ZAPISKI SPOD BIURKA

Skreślone dzieci
Pojawił się na przystankach autobusowych ciekawy plakat „DOM
DZIECKA”. Jego wymowa jest tak frapująca, iż pozwoliłem sobie na
identyfikację pomysłodawcy owej intrygującej reklamy.

Pojawił się na przystankach autobusowych ciekawy plakat „DOM DZIECKA”. Jego wymowa jest tak frapująca, iż
pozwoliłem sobie na identyfikację pomysłodawcy owej intrygującej reklamy. Patronem przedsięwzięcia jest Towarzystwo
„Nasz Dom”, kierowane przez Tomasza
Polkowskiego, zaś realizatorem konkursu
plastycznego na stosowny afisz jest Akademia Myśli Społecznej – AMS (nie mylić z The American Mathematical Society,
też AMS). Ta druga instytucja na swoich
nośnikach reklamowych nazwanych po angielsku citylight, czyli w bardzo dowolnym
tłumaczeniu „mebel miejski”, umieściła
w całej Polsce 1500 plansz z nadrukiem
„DOM DZIECKA”. Zwycięzcą 12 edycji
konkursu Galerii Plakatu AMS zorganizowanego tym razem pod hasłem Miłość
nie cukierek i co oczywiste autorem nagrodzonego dzieła jest Jan Bajtlik. (Brawo!)
Pozwoliłem sobie na obejrzenie 15 innych
konkursowych afiszy, m.in. zatytułowany
„Klops nie klaps”, co od razu przekonało
mnie, że faktycznie laureatem powinien
zostać Jan Bajtlik.
Ale do rzeczy.
Reklama „DZIECKA”, bo tak należy niniejszą rzecz rozpatrywać, jest za
czymś lub przeciwko czemuś i zachęca do
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nabywania „produktu” sprzedawanego
przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Z kolei
sprzedaż – w końcu jest to transakcja – odbywa się między innymi zgodnie z regułami pozytywnej manipulacji psychologicznej. Do czego więc zachęca Towarzystwo
„Nasz Dom”? Krótko – do likwidacji domów dziecka (informacja nieścisła, dziś są
to placówki socjalizacyjne), na rzecz wprowadzenia „cudzych” dzieci do rodzin zastępczych i adopcyjnych. Podstawą działalności przetargowej według Tomasza Polkowskiego jest spolszczony, choć de facto
amerykański program PRIDE (Resources
for Information, Developement and Education,1993). Promotor tego manifestu
mówi tak: „PRIDE jest najczęściej stosowanym programem przygotowującym rodziny zastępcze i adopcyjne w Polsce. Program ten powstał w Stanach Zjednoczonych
i jest rekomendowany przez Child Welfare
League of America, najbardziej prestiżową
organizację zrzeszającą działaczy, praktyków i naukowców z dziedziny pomocy
dziecku i rodzinie. W Polsce jest licencjonowany przez Towarzystwo NASZ DOM
(podkreślenie moje), które od 1999 roku
prowadzi szkolenia dla trenerów programu,
którzy potem prowadzą szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyj-

ne.” Wszystko zatem jest jasne i możemy
powrócić do propagowania (bez zbytnich
targów) idei przysposabiania do życia w rodzinach zastępczych dzieci „cudzych” . Tezy
programu są w zasadzie słuszne, choć czasami w ferworze głoszonych prawd odnosi
się takie wrażenie, że to dziecko jest dla
instytucji, a nie instytucja dla dziecka. Niemniej akurat w tym przypadku wierzę
w dobre intencje Tomasza Polkowskiego.
Jednakże nie o szlachetnych transakcjach
tu będziemy mówić, ale o ich reklamie.
Słowo się rzekło. Zatrzymajmy się
tedy na kampanii propagatorskiej prowadzonej przez Towarzystwo „Nasz Dom”
wedle reguł pozytywnej manipulacji, wspartej na zasadach psychologii reklamy. Otóż
muszę powiedzieć, że afisz Jana Bajtlika
„DOM DZIECKA” jest w swojej dziedzinie znakomity gatunkowo. Na piątkę z plusem (wedle ocen studenckich), że spełnia
kryteria Marshalla McLuhana, który stwierdził:„Reklamy nie są przeznaczone do
świadomego odbioru. Są to pigułki, które
działają na podświadomość i rzucają na ludzi (...) hipnotyczny czar.”
Spróbujmy zatem prześledzić: czy
tak jest w istocie, czy Jan Bajtlik zna się na
rzeczy, jaką wyłożył kanadyjski teoretyk
komunikacji?
Co cechuje tzw. reklamę ukrytą?
Psycholodzy twierdzą, że w „reklamie
ukrytej informacja o danym produkcie została zastąpiona obietnicą spełnienia danej
potrzeby, często przyprawionej szczyptą
ukrytej perswazji”. Ogół społeczeństwa
naprawdę wie tyle o domach dziecka, ile
dowiaduje się z mediów. Media zaś zanegowały istnienie tej instytucji chociażby
jako relikt rzekomej negatywnej, przestępczej, komunistycznej przeszłości. Do 1989

roku temat „bidulów” trudno było poruszyć, ale już w 1999 r. – tak. Machina konceptualna rusza wolno, ale jak ruszy, to już
na całego. W początkach XXI wieku Tomasz Polkowski ujawnia w Polsce PRIDE.
Zaś program ten sugeruje, że kiedy nad
Wisłą znikną „bidule”, a dzieci trafią do
rodzin zastępczych, to spełnią się wszelkie
marzenia Polonusów. Naprawdę „wszystkie dzieci będą nasze”, bo prawdziwy Dom
uczyni je szczęśliwymi. Dom, liczy się tylko Dom. (Domy Kultury też skreślimy, albowiem prawdziwy Dom jest także Domem
Kultury.)
Rodzinna specyfika Domu – miłość, mądrość ciepło, zrozumienie, opieka,
bezpieczeństwo – to jest to! Krótko – to
jest ognisko domowe. Choroby, zawiść,
brak pieniędzy, konflikty, odmienność, głupota (puszka Pandory), również podstawowe
właściwości Domu, jeśli w ogóle w omawianej reklamie występują, mają znaczenie drugorzędne (lub w ogóle je się pomija). Bo właśnie tylko w Domu Dziecka
(nieprzekreślonym) występują rzeczy najgorsze. (Na pierwszy rzut oka: szydercza
prawda!) W bajkowym świecie realnego
Domu wszyscy są piękni, młodzi, ze spełnionymi marzeniami. Prawdziwy Dom to
po prostu Dom. Drugi punkt dla Jana Bajtlika. W plakatowym Domu Bajtlika nie ma
dziecka, jest tylko Dom osobny, bez dodatków, sam w sobie, czysty. Jak to mówią,
z Bryzą (proszek do prania) „problem plam
znika sam”. Życie staje się łatwe, lekkie
i przyjemne. A najważniejsze, cenne, czyli
droga staje się w takim Domu każda rzecz.
Tak, to piękne: każda rzecz jest cenna, bo
pieniądze to nie wszystko…
Dom sam w sobie to „przepis na sukces”, wystarczy tylko zrozumieć, w czym
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tkwi jego wartość. Daje szczęście. Do Domu
zawsze można wrócić i znaleźć spokój,
nabrać sił do walki o inne szczęśliwe Domy.
Ten rodzaj mocy, jaki daje Dom, to nowa jakość życia. Dom zmienia nas pozytywnie,
rozwija i wzbogaca. I ten nowy kontekst, ta
metafora, to trzeci punkt dla Jana Bajtlika.
Dom to fizyczna meta. To czysta metafizyka.
W afiszu „Dom Dziecka” jest jednak coś dramatycznego, coś niepokojącego. (W drugim rzucie okiem!) Negacja,
przekreślenie dziecka. To musi budzić co
najmniej lekki, podświadomy niepokój.
Bidul jest czymś obrzydliwym, ale o co chodzi w tym skreśleniu dziecka? Co prawda
Dom sam w sobie jest oczywistością, niemniej zaprzeczenie w nim jakiegoś niewłaściwego dodatku może, a nawet powinno
nieco zaniepokoić. Naturalnie, znak wymazania może równie dobrze i to od razu wywołać radość z powodu przywrócenia
harmonii (DOM), ale mimo wszystko dysharmonia nie znika. (Z afisza.) Skreślone
Dziecka są. To w jakimś minimalnym stopniu
boli, daje nawet poczucie winny, a bywa,
że niekiedy odczucie niewygodnego wstydu. W czym zatem rzecz? Chodzi o to, aby
Domy Dziecka pozostały w naszej podświadomości, a także w świadomości. Jeśli nie będziemy pielęgnować idei czystego Domu, Domu samego w sobie, Dziecka
w każdej chwili mogą powrócić. One co
prawda są skreślone, ale są. A zatem negatywne emocje mogą odegrać pozytywną
rolę. To Kolec Pamięci. Z badań psychologicznych wynika, niestety, że zapamiętywaniu służy średni poziom lęku. Chodzi
o to, że chcąc czuć się bezpiecznym nie możemy dopuścić do tego, by Dziecka kiedykolwiek wróciły. Dlatego musimy je ciągle skreślać. Tego rodzaju stan emocjonalny
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(negatywny) zwraca naszą uwagę, wzmacnia czujność i ułatwia aktywny odbiór informacji: nieskreślone Dziecka zobaczymy
wszędzie. Paranoja? Bzdura. Wyczulenie
na własną paranoję jest normą. (No, chyba
że nie wiemy co jest normą. W każdym razie
podpowiadam, że norma powinna obowiązywać wszystkich. Jakby na to nie spojrzeć). I tu należy dodać czwarty punkt Janowi
Bajtlikowi. W jego afiszu jest zawarta pozytywnie oddziaływująca na odbiorcę emocja negatywna. (To jest naprawdę bomba!)
Spójrzmy teraz na plakat twórcy
„Dom Dziecka”, analizując jego artystyczne poczynania z punktu widzenia metody
„przed i po” („before & after”, czyli z amerykańska). Kiedy nie znaliśmy jeszcze plastycznych umiejętności Jana Bajtlika, przeważająca większość społeczeństwa polskiego, do której także mnie zaliczano, z pełną
niechęcią, a nawet wściekłością mówiła
o bidulach. Co najmniej cztery piąte ludzi
uważało, że domy dziecka to wstyd na jego,
społeczeństwa, honorze, ale co zrobić, skoro nic nie można zrobić. Jedna piąta, czyli
zdecydowana mniejszość (ja wówczas byłem na emigracji wewnętrznej), tolerowała
przyjęty system rozwiązywania problemów
dzieci „cudzych”. Odwracając owe proporcje. Cztery piąte ludności nie chciało lub
nie miało pojęcia o tym, że może podjąć
się roli zastępcy, np. taty Marii czy Marty,
matki Pawła lub Gawła. I to był stan „przed”
(„before”). A teraz wszystko może się zmienić! Niemniej…
Od razu zaznaczę, że afisz Jana
Bajtlika w jego zaistnieniu na 1500 citylightach AMS po metodycznym oddziaływaniu metody „po” („after”) jeszcze trwa.
Co więcej, powiem, że artysta jest wykonawcą „produktu”, natomiast ojców tego

przedsięwzięcia jest kilku. Jeśli metoda
„po” zadziała, nasze fatalne samopoczucie
w fazie „przed” powinno zmienić się na
zdecydowanie lepsze. Jednakże byłbym
ostatnim głupcem (jestem małym, ale nie
ostatnim), gdybym twierdził, iż wiem, co
się stanie „po”. Niemniej gdybym wierzył
psychologom od reklamy, to przyjąłbym ich
tezę, że „gra słowami to bardzo częsta metoda manipulacji stosowana w reklamach”.
Tak więc w trwających weryfikacjach oddziaływania metody „przed i po” jest za
wcześnie, by dodać kolejny punkt Janowi
Bajtlikowi.
Przychodzi wreszcie ocena za rozwiązania formalno-artystyczne, które zawiera plakat „Dom Dziecka”. Zacznijmy od
tła. Wspaniałe i niezwykle konsekwentne
w stosunku do Domu samego w sobie. Tło
jest czyste. Choć nie całkiem sterylne.
Literowe znaki i logasy na dole afisza, zapewne umieszczone wbrew intencjom
artysty, burzą zamierzony spokój. Jednakże na ów drobiazg należy mimo wszystko
spuścić białą zasłonę. Koncept artysty się
liczy i on to jest ważny.
Przychodzi czas na prostą, prościuteńką grę kolorami. Barwą można wyrazić
niemal wszystko. Zapach, smak, temperament i emocje. Czerwień to dynamika i agresja. Czerń pozornie pusta wyraża energię
i moc. A połączenie czerwieni i czerni druzgocące, to namacalny widok krwi. Krwi
w dwójnasób widocznej, uzewnętrznionej,
wytoczonej z głębi. Dziecka skreślone są właśnie takie. DZIECKA. Czyż nie może to
wywołać podświadomego sprzeciwu i przygnębienia? W każdym razie wszystko jest
na rzeczy. I tylko DOM górujący nad
DZIECKA zostaje nietknięty. Ostoja, warow-

nia. Proste, ale jakże dramatyczne (z idealnym podkreślaniem ostatecznej potęgi).
Powiem szczerze, iż moje sumienie zostało poruszone do głębi. Ale żeby tylko…
Umysł także.
Plakat Jana Bajtlika niemal precyzyjnie uwzględnia trzy reguły psychologii
percepcji. Po pierwsze – regułę równowagi. Optyczny punkt centralny znajduje się
w jednej trzeciej odległości od górnego
krańca plakatu. Okazuje się, na co wskazują badania psychologiczne, że jeśli ktoś
patrzy na afisz, to jego oczy zatrzymują się
najdłużej w tym właśnie miejscu. Dlatego
tamże należy umieścić podstawowe, krótkie hasło reklamowe, by zmaksymalizować
szansę, że zostanie ono dostrzeżone i zapamiętane. I tam na afiszu naszego twórcy
znajduje się DOM.
Po drugie – reguła rzutu oka. Dużo
pustej przestrzeni i czysty DOM. DOM sam
w sobie. Zatrzymuje oko niejako dłużej, pozytywniej. Reszta mieści się w negacji wrażeń akceptowalnych. (DZIECKA.) Tu nie
ma wątpliwości, że na pierwszy rzut oka
DOM pozostaje poza wszelkimi podejrzeniami. Jest niezmiennie czysty i mocny.
Nieskalany, niezachwiany. Prosty jak
DOM.
Po trzecie – reguła ruchu. Tu nie
ma się nad czym zastanawiać. DOM pozostaje niezachwiany. To opoka. DOM nie
znosi zmian. Powinien być tak pewny jak
nasze nawyki. Klucze są zawsze na swoim
miejscu. Mleko w lodówce po prawej stronie.
Na łóżku można się położyć w ciemno.
Matka czeka z obiadem. A z ojcem można
pogadać o wczorajszym meczu w hokeja
na trawie. Taki DOM jest bezcenny. Nie ma
mowy, aby był zastępczy. Taki dom jest
NASZ.
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Nietrudno tedy zauważyć, że plakat Jana Bajtlika „DOM DZIECKA” otrzymał pięć punktów, zaś jego twórca pobił
konkurencję co najmniej o całą długość
biegowych, artystycznych nart. Zwycięstwo w pełni zasłużone. Bo też i było o co
walczyć. O czysty, piękny, mocny DOM.
Bez zbędnych ceregieli: szczerze artyście
gratuluję. Tomasz Polkowski również może
być dumny.
A jednak…
Psychologowie od reklamy mają
jeszcze w zanadrzu kilka asów. (Jakaż to
kłopotliwa nacja zawodowa!) Wyciągną
niekiedy cztery dodatkowe, niekiedy nawet
pięć. Twierdzą bowiem, że każdą partię
pokera można w końcu rozegrać dwiema
taliami. Jak wiadomo, konkurencja prowokuje do oszustwa. Dlatego wyprzedzając
ruch przeciwników hasłem Miłość nie cukierek zasugeruję wszystkim zawodnikom
tej konkurencji, że w psychologii reklamy
warto zwrócić jeszcze uwagę na efekt „wysiłku poznawczego” czy „prawo częstości”.
Konkurencja bowiem, np. z RODZINĄ w
punkcie centralnym, skłonna jest nawet
wykorzystać gwiazdy w reklamie. W każdym razie Jan Bajtlik może ponownie stanąć w szranki kolejnego konkursu, np. 13
organizowanego również przez Galerię Plakatu AMS. Instytucję do wynajęcia, jak
dziesiątki do niej podobnych. No, cóż, konkurs to także piękno samo w sobie: każda
rzecz jest w nim cenna, tym bardziej że pieniądze to nie wszystko.


Nigdy jałmużna nie zaspokoi człowiekowi głodu.
Jerzy Hłond
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STANISŁAW FRANCZAK
Nowa wersja Biblii
I wzeszły rano ogrody
i słowa jak wióry opadły
a z mgły wyłoniła się Ewa
szukając wszędzie węża
i złotego jabłka
zza chmur wyjrzał cherubin
który się do snu kołysał
na nici babiego lata
i ocalał z powodzi kolorów
rozmarzony rajski sad
i Adam płynął w myślach
donikąd gdy biblijny wąż
ssał już jego pierś
była jesień
drzewo wiadomości dobrego
i złego śpiewało
odwieczną starą pieśń
Bóg pisał na niebie
nową wersję scenariusza
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KĄTEM OKA

Błogosławiona bezkarność
Prof. Jan Hartman, znany filozof i publicysta stwierdził w swym artykule („Polityka” nr 13 z 28 III br.) pt. Nie lękajmy się nie klękać, że
„Kościół w Polsce to państwo w państwie”. W istocie, kto ma jakieś
wątpliwości nich przeczyta poniżej, że „nie będzie odszkodowań dla
ofiar księży pedofilów”. Czyżby Kościół nie wiedział, że to sądy, a nie
episkopat decyduje o odszkodowaniach? Czyżby nie wiedział, że
na całym świecie zasądza się odszkodowań każdego roku wiele tysięcy?”. Widocznie nie wie. Więc spieszmy uwiadomić kurialistów,
że takie jest prawo, i że na ogół księża są obywatelami naszego
kraju, a więc podlegają tym samym prawom, co każdy z nas. Doprawdy, trudno sobie wyobrazić, że sąd zasądzi karę więzienia (czy
grzywny?) za udowodnioną pedofilię takiemu księdzu, a jego
zwierzchność mówi, że on nie podda się takiej karze. Bo co, bo jest
ona z tego świata, a ksiądz przynależy do niebieskiego chóru aniołów?

Oburzające, jak w ogóle takie
oświadczenie mógł oficjalnie złożyć polski Kościół, który od rządu polskiego domaga się tylu przywilejów, a sam wyklucza swych duchownych z podległości państwowej i obowiązków obywatela? Nie
wystarczy gruba krecha odnośnie przeszłości i umycie rąk w stylu Piłata. Wcześniej
można było „zamieść pod dywan” takie
sprawy, a duchownego przenieść do innej
parafii. I po krzyku, nic się takiego przecież nie stało. Nie dziwi więc fakt, że wiele
spraw zostało zawieszonych w próżni.
Mówi o tym ks. Zaleski, przypominając
sprawę biskupa Paetza w swej najnowszej
książce, gdzie zwierza się, że zna w Polsce
taką kurię, „w której wszyscy od biskupa po kamerdynera są homoseksualistami”
i trzymają się razem. Najbardziej dziwić

musi zawoalowana obłuda w tym postępowaniu, „faryzeuszostwo” – jakby się rzekło kościelnym żargonem.
Ci ludzie, którzy ślubowali skromność i ubóstwo, mówiąc językiem Ewangelii, kpią sobie z tego w żywe oczy. Czy
ksiądz, który molestował dzieci, ma czelność mówić jeszcze o świętości i życiu bez
grzechu, udzielać tymi samymi łapskami,
którymi obmacuje chłopców, komunii św.?
Kiedy zapytałem jednego z kolegów z ławy szkolnej, który dziś jest proboszczem bogatej podkrakowskiej parafii
i ma 2 samochody dobrej marki oraz luksusową plebanię, powiedział, że to wszystko nie jest jego, a Kościoła. Kościół zaś to
wszyscy wierni, a on tylko zawiaduje tymi
dobrami doczesnymi. Popatrzyłem uważnie na niego czy kpi ze mnie, czy rzeczy31

wiście tak myśli, ale on zmienił temat. Nie
śmiałem prosić go o dowód rejestracyjny
samochodów, w którym właścicielem zapisany powinien być pewnie mityczny
Kościół, a nie on sam. Pamiętam te czasy,
gdy za coś w gminie odpowiadało państwo,
czyli nikt, bo to zbiorowa odpowiedzialność. Ale w RP obywatel pełniący funkcję
w imieniu państwa odpowiada najczęściej
za swoje decyzje. Czy ksiądz może nie odpowiadać za swoje czyny w tym państwie?
Gdyby tak miało być, to zgroza, pora byłoby wyjechać gdzieś do kraju Eskimosów,
byle dalej od świętoszkowatego zakłamania.
fras

*
Jeżeli czegoś nie można sobie wyobrazić,
to nie znaczy, że to nie istnieje.
*
Ciężka jest sytuacja kogoś, kto poznał
odpowiedzi na pytania, których nikt nie
zada.
*
Nie uważam, aby ludzie byli „panami świata”, przecież wyraźnie widać, jak posłusznie wykonują coraz gorszą robotę.
*
Życie bez czasu na refleksje jest niewolą.
*

ANNA LASEK DUMLER
(USA)
Ulice kwiatów
Puste ulice,
Wymiecione przez suchy wiatr
Bezmiłością, bezmiłością, bezmiłością
Czarne latarnie,
Nie palą się od wieków,
Umarły, umarły, umarły
Bezmiłością, bezmiłością, bezmiłością
Stoisz nad rwącą rzeką w bezsłońcu
Umierasz i modlisz się,
na zerwanym moście,
dlatego rzeka jeszcze rwący ma bieg,
dlatego zielone łąki się pną,
Twoje serce bije,
słyszę je z zaświatów,
Komety tańczą.
Z tomiku wierszy pt. CZAS I SŁOWO,
wyd. Stowarzyszenie Twórcze ArtystycznoLiterackie w Krakowie, 2002 r.
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Biologicznie uwarunkowani piechurzy wsadzeni na konie zajeżdżają je.
*
Tajemniczością kobiety jest wyłącznie egoizm mężczyzny.
*
Trudno żyć świadomie. Łatwiej według
przepisów.
Andrzej Pierzchała
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NATALIA WROŃSKA

Nie wie, co to pokój, kto
nie skosztował wojny
„Nowa księga przysłów polskich”

Nie wiem, kiedy po raz pierwszy
usłyszałam tę historię. Wydaje mi się, że
jeszcze nie chodziłam do szkoły podstawowej,
kiedy babcia zaczęła mi ją czytać. Siadała
ze mną i moim bratem w dużym, balkonowym pokoju. Z jednej strony ja, a z drugiej
strony on, wtulaliśmy się w jej ramiona.
Babcia potrafiła czytać i opowiadać w sposób niezwykły. Tak, że przed oczami widziałam wszystko, o czym mówiła. Barwne obrazy układały się w historie, a postacie
tętniły życiem. Mimo że byliśmy małymi
dziećmi, to pamiętam, że nie potrafiliśmy
się tymi wspólnymi chwilami znudzić. To
babcia musiała przerywać i obiecywać nam,
że następnym razem usłyszymy, co było
dalej. Pamiętam, że czułam się tą małą
dziewczynką, o której nam czytała, przeżywającą nieprzystające do dziecięcego
świata wydarzenia i po swojemu rozumiałam jej rozterki, zupełnie inaczej, niż postrzegam je dzisiaj. Jej trudnej i często smutnej historii słuchałam ze spokojem chyba
tylko dlatego, że byłam pewna, że to
wszystko jest wymyśloną przez babcię
fikcją. Dopiero kilka lat później uświadomiłam sobie, że jest to historia moich bliskich, a tą małą dziewczynką, z która czułam tak silną więź, jest sama babcia.
Moja babcia, Jadwiga Wrońska (z domu Bąk), urodziła się 24 marca 1935 roku.
W czasie, gdy wybuchła II wojna światowa, mieszkała razem z rodzicami, ciocią,

babcią i bratem w Żywcu. Tu też zaczyna
się historia opowiedziana przez nią w książce pt. Z dala od burzy1. Jej akcja rozpoczyna
się od wysiedlenia dokonanego w ramach
SAYBUSCH-AKTION, przeprowadzonego przez Niemców w dniach między 22
września a 12 listopada 1940 roku, które to
objęło 14.927 osób. Moi bliscy skierowani
zostali na Mazowsze do wsi Gościewicz,
położonej ok. 20 kilometrów od Garwolina, która to miała być dla nich domem na
najbliższych kilka lat. Mogłoby się wydawać, że los, który ich spotkał, był znacznie
łaskawszy od tego, który dotknął ludzi
wywożonych do obozów koncentracyjnych. Z pewnością dało im to szansę na
oczekiwanie na będące dla nich wtedy synonimem szczęścia „powojnie”. Nadal była
to jednak walka o przetrwanie, naznaczona niepewnością jutra, walka z głodem i ciągłym strachem przed niemieckim okupantem.
W dzisiejszych czasach w kontekście II wojny światowej mówi się przede
wszystkim o bohaterstwie walczących żołnierzy, okrucieństwie, z jakim traktowano ludność narodowości żydowskiej oraz
o zbrodniach dokonanych w obozach zagłady. Jadwiga Wrońska w swojej książce
pokazuje inne oblicze wojny. Obrazuje codzienność toczącą się z dala od frontu, dorastanie dziecka w rzeczywistości trudnej
do pojęcia dla człowieka dorosłego, a jed33

nak starającego się odnaleźć sens w otaczającym chaosie. Punktem odniesienia
i podporą w najtrudniejszych chwilach stają
się dla niej dzielne kobiety – mama i babcia, które heroicznie walczyły o to, by przetrwać i uchronić swoich najbliższych przed
wszechobecnym zagrożeniem, cały czas
działając zgodnie z przekonaniem, że w ciężkich chwilach należy trzymać się razem.
Chyba najbardziej smutnym w historii ludzi, którzy przeżyli wojnę, jest to,
że często okazuje się, że tak naprawdę z jej
końcem wcale nie nadeszło upragnione
szczęście. Dopiero gdy przyszedł pokój,
można było ocenić ogrom strat materialnych, ale i też ujawniało się, jak wielkim
i nieodwracalnym piętnem odbiło się na ich
psychice to, czego doświadczyli w latach
1939 do 1945. W istocie nie sposób było
wskazać człowieka, który by nie utracił bliskiej mu osoby, czy nie był świadkiem bestialskiego okrucieństwa. Moja babcia znała
wiele takich historii, a część z nich ocaliła
od zapomnienia opisując je w swojej drugiej książce, zbiorze opowiadań pt. „Długi
cień wojny”2.
Wielokrotnie oglądając telewizyjne serwisy informacyjne przypominam sobie zakończenie jednego z nich3, w którym
pisze ona, że z zażenowaniem milczą ludzie, którzy przeżyli prawdziwe tragedie,
obserwując wszystkich tych, którzy uwielbiają publicznie rozdrapywać swoje skaleczenia i rany, oni bowiem wiedzą, że rozdrapywanie prawdziwych jest wbrew
ludzkiej naturze.
Kiedy porównuję to, co przeżyli oni
i stosunek do otaczającej rzeczywistości
większości ludzi, którzy mają szczęście nie
wiedzieć co znaczy wojna, uderza mnie jak
bardzo w dzisiejszych czasach nie doceniamy tego, co mamy. Nie umiemy czerpać
radości z prostych rzeczy, bo wydaje nam
się, że są one oczywistością.
34

Gdy obserwuję współczesny świat i
ludzi oraz konfrontuję to z tym, o czym
opowiadała mi babcia, uderza mnie także,
jak powszechna jest dzisiaj agresja i jak
wiele osób wręcz etatowo zajmuje się odgrzewaniem dawnych konfliktów, snuciem
insynuacji i walką z WYIMAGINOWANYM wrogiem. Zapominają oni o tym, że
nienawiść nie jest fundamentem, na którym
można zbudować cokolwiek wartościowego. Myślę, że powinno im być wstyd, szczególnie że starają się wmówić ogółowi, iż
„walczą” dla naszego dobra.
W chwili obecnej trwają prace nad
reedycją książki „Z dala od burzy”. Mam
nadzieję, że w odświeżonej wersji ukaże się
ona najpóźniej latem 2012 roku, czyli jeszcze przed drugą rocznicą śmierci babci. Nie
ustają również starania o realizację filmu
paradokumentalnego, opartego na historii
w tej książce opowiedzianej.

1

Została ona uznana za dowód rzeczowy w sprawie
prowadzonej na podstawie postanowienia Prokuratora IPN Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
w sprawie deportacji Polaków z Ziemi Żywieckiej
w 1940 r. w ramach germanizacji terenów wcielonych do III Rzeszy (sygn. Akt S 5/00/Zn).
2
Jadwiga Wrońska, Długi cień wojny, Wydawnictwo SPES, Kraków.
3
Opowiadanie pt. Rozmowa ze zmarłą przyjaciółką
[w:] Jadwiga Wrońska Długi cień wojny, Wydawnictwo SPES, Kraków.

Dla pewnego rodzaju ludzi jest sprawą drugorzędną, jaką ideą się posługują, byle była aktualna. Ci zawsze najgłośniej krytykują, co było
i uniżenie chwalą, co jest. Najgorsze, że z obawy
przed zdemaskowaniem czynią zamęt, a z tego
powodu cierpimy już wszyscy. Rozsądnie jest
reagować na rzeczy przypadkowe, głupio na
specjalnie aranżowane.
Andrzej Pierzchała

JÓZEF KABAJ

Wiedza i wiara,
dawanie do myślenia
Każda nauka reprezentuje jakąś wiedzę. Historia np. zbiera
i porządkuje dane o dziejach, socjologia o funkcjonowaniu
społeczeństw, filologia o języku, fizyka o przyrodzie (ponieważ w szerokim sensie obejmuje ona też chemię, geografię czy biologię), filozofia zaś zajmuje się metodologią,
co z kolei umożliwia integrowanie różnych porządków
badania i opisu.

Paranauki natomiast – takie jak teologia czy parapsychologia – wprawdzie także prezentują jakieś wyniki swoich usiłowań, one jednak zazwyczaj pozostają programowo w kontrze względem efektów
zwykłych nauk. Dlaczego tak się dzieje?
Zapewne dlatego, że dziedziny ludzkiej
aktywności umysłowej, powszechnie uznawane i dobrze zasłużone dla ludzkiej praktyki (wyżywienia i wygody), nastawiają się
na wyjaśnianie świata w spójnych kategoriach. Ludzie uprawiają jednak od tysiącleci także inne formy działalności psychicznej,
zwane aktywnością duchową, z większą
dozą zaangażowania uczuciowego, mniejszą zaś umysłowego. Masowo dają posłuch
(nakłonieni lub wręcz zmuszeni przez władze) interpretacjom świata nawet tym jaskrawie przeciwstawiającym się poznaniu
rozumowemu. Dziedziny te, przepełnione
paradoksami, cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Pod ich wpływem posłowie
uchwalają modły o deszcz (czysta magia,
tyle że biała), a policja zatrudnia jasnowidzów (którzy w życiu codziennym na
dźwięk dzwonka u drzwi pytają: kto tam?).

Nazwałem te dyscypliny bez dyscypliny paranaukami, bowiem ich adepci
i rzecznicy nie przejmują się wymogami
rzeczowości oraz właśnie dyscypliny. Nie
przejmując się zasadami logicznego wnioskowania, takimi jak zasada niesprzeczności
czy wyłączonego środka, prezentują mianowicie to (tzn. swój przedmiot uwagi), co
z ich własnego założenia jest niepoznawalne
i ma pozostać niepoznane. Chodzi o to, że
tajemnica wyczerpuje ich przedmiot badawczy, a tajemniczość ich metodologię.
Stąd się bierze praktyka zamieniania pojęcia
teologii na objawienie i na odwrót. Praktyki religijne także mają się różnić zasadniczo od magicznych, choć dla niewtajemniczonego różnica ta pozostaje niedostrzegalna.
W przypadku teologii chrześcijańskiej – tej, którą się zowie pozytywną (z teologią negatywną jest zdecydowanie inaczej)
– oświecać ma Duch Święty „przez Chrystusa Pana naszego” (cytat z modlitwy
przed lekcjami w szkołach). Ustawia to jednoznacznie relację i różnicę co do ważności pomiędzy naukami a objawieniami. Lu35

dzie wiary, w szczególności chodzi tu
o tych, którzy nazywają się duchownymi,
przedstawiają siebie jako niosących prawdę i pociechę. Prawdę, bo są jakoby lepiej
predysponowani po temu i upoważnieni
przez takich samych jak oni. Mają mieć lepszy dostęp do źródeł samej Prawdy, a ich postrzeganie ma być – jak głoszą – nieomylne.
Jeśli zaś chodzi o pocieszenie, powstaje pytanie: komu właściwie je niosą?
Rzecz jasna, że wiernym, czyli tym ludziom, którym wcześniej wmówili (wmawiali przez wieki kolejnym pokoleniom), że:
1) świat – „ten świat” – jest w zasadzie
okropny („padół cierpienia”),
2) oni – tj. wierni – też są okropni, ponieważ są splamieni grzechem „pierwszych
rodziców” (całkowicie niedorzeczna teoria
z punktu widzenia biologii) i nadal się plamią,
3) po piekle „tej ziemi” czeka ich zatem
drugie piekło, co gorsza wieczne.
Jest więc ogromne pole do pocieszania. 

JÓZEF JANCZEWSKI
Na płótnie mojego obrazu
Pochyla się nade mną kolejny
zmierzch.
W poczekalni do zaświatów
gra cisza rozłożona na głosy i
miarowo tłucze się do zakrystii
wspomnień
Myśli są jak wahający się linoskoczek
gdy wycinam Twoje imię z cienia
i oczy z długiego wieczoru wtedy
poezja staje się wiecznym piórem
Twoja przyjaźń jest moim światłem.
Grzebykiem wiatru rozczesuję Ci
włosy
otwieram przed Tobą witryny
wyobraźni
kołysany zadumą w aureoli Twych
ramion
Tu mamy nasze królestwa ciał
i płyniemy przed siebie pod
masztem wzajemnej odwagi gdzie
widnokrąg wchłania złotą różę
słońca
A tam za obręczą horyzontu
w mankietach koszuli czai się strach
W karty grają okoliczne ptaki
o garść nadziei o światło Twoich
oczu

Z tomiku wierszy W rękach przeznaczenia,
wyd.STAL, Kraków, 2008 r.
BP
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MATEUSZ BURZAWA

Na emeryturę w 2050
Niedawno byłem świadkiem rozmowy dwojga mocno starszych
osób narzekających na proponowaną przez rząd reformę emerytalną. Deliberowali zawzięcie jak bardzo owa reforma będzie
zła, mimo iż ich już nie dotyczy. Dotyczy za to mnie i nie
zgadzam się z tym, co owi emeryci głosili.

Oczywiście mnie, jako już prawie
29-latkowi, ciężko wczuć się w perspektywę
obecnego emeryta 80-latka, ale też i zdaję
sobie sprawę z tego, iż świat jest dynamiczny i aktualne problemy nie są miarodajne
dla planowania rozwiązań mających funkcjonować od 2020 czy 2040 roku. Dlatego
uważam, iż problemem debaty o reformie emerytalnej jest zbytnie patrzenie
z perspektywy roku 2012 na rok 2020 czy
2040. Widać to chociażby w porównywaniu kondycji zdrowotnej obecnego 67 latka (czyli osoby urodzonej w 1945 roku) do
kondycji zdrowotnej np. 29 latka (rocznik
1983), lub osoby jeszcze młodszej.
Dlaczego dłużej żyjemy
i co z tego wynika?
Musimy mieć świadomość, iż 67latek w 2012 roku jest inny niż będzie
67-latek w 2040. Owa inność polegać będzie przede wszystkim na stanie zdrowia,
ale i sposobach pracy. Lepszy stan zdrowia
wynika zarówno z rozwoju medycyny (uleczalność nieuleczalnych wcześniej chorób,
lepsza diagnostyka) ale też i zmiany trybu
życia (zdrowsza dieta, edukacja zdrowotna), oraz środowiska (mniej zanieczyszczeń
przemysłowych, wyższe standardy ekologiczne, kontrola jakości żywności). Poko-

lenia z lat 1945-1960/70 wychowywały się
wszak w wysoko emisyjnym, uprzemysłowionym społeczeństwie industrialnym a obecnie
żyjemy w społeczeństwie postindustrialnym, o przewadze sektora usług nad innymi sektorami (czyli inny tryb pracy). Od
dziecka jesteśmy statystycznie mocniejsi
(lepiej odżywieni, zdrowsi) niż nasi rodzice
i dziadkowie, wychowani jeszcze w społeczeństwie industrialnym. Wraz z wiekiem,
w porównaniu z naszymi rodzicami poddawani jesteśmy mniejszej styczności z substancjami toksycznymi (np. azbest, ddt, tlenki
metali w spalinach). To wszystko powoduje,
że jesteśmy zdrowsi. Zmieniają się też
mody (np. obecnie moda na niepalenie, jak
i na zdrową żywność), co również jest nie bez
znaczenia dla stanu i jakości naszego życia.
Oczywiście jesteśmy narażeni na
inne nowe zagrożenia, tzw. choroby cywilizacyjne typu: depresja, otyłość, anoreksja i bulimia itd. Również pojawiają się negatywne mody, jak moda na nieszczepienie
dzieci (co powoduje powrót „pokonanych”
chorób, takich jak gruźlica). Nie zmienia
to jednak faktu, iż żyjemy dłużej. Nasze
społeczeństwo się starzeje, a jednocześnie
średnia wieku się wydłuża (średnio o jeden rok w ciągu 5 lat). Tak więc w 2020
roku będziemy żyć o prawie dwa lata dłużej,
a w 2040 o prawie 6 lat dłużej. Obecnie męż37

czyźni żyją 72 lata, a kobiety 80 lat. Za 38
lat gdy osiągnę „Tuskowy” wiek emerytalny,
średnia dla mężczyzn wynosić będzie zatem około 79,6 lat czyli o 7,6 lat więcej niż
obecnie. A że dobrze się prowadzę (nigdy
nie zapaliłem papierosa, unikam słonych
jak i tłustych potraw, zażywam dużo ruchu
itd.), zamierzam przeżyć więcej niż 79 lat.
Tak więc jeżeli dłużej będę żył, muszę dłużej
pracować. Ale czy będę w stanie?
Jeśli nie zdarzy się coś nieprzewidzianego, to tak. Oczywiście zależeć to będzie od tego, co będę chciał robić, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdrowie
mi na to pozwoli. Problem mogą mieć ci
z roczników 1953-1970, gdyż oni wychowywali się, żyli i pracowali jeszcze w czasach
PRL, gdy standardy ekologiczne były niskie. Dla nich praca do 67 roku życia może
być problemem. Jednak ci z lat 70 i 80 już aż
tak dużego problemu mieć nie powinni, o tych
urodzonych po 1989 roku nie wspomnę.
Zrównanie wieku emerytalnego
kobiet i mężczyzn
Takie zrównanie jest konieczne,
a obecne rozwiązanie z wcześniejszym wiekiem emerytalnym kobiet wręcz je dyskryminuje. Kobiety – żyjąc dłużej (obecnie ok.
80 lat) niż mężczyźni (72 lata) i przechodząc
na emeryturę wcześniej (wiek 60 lat) niż
mężczyźni (65 lat), mają mniej uzbieranych
składek, które mają im starczyć na dłuższy
czas przebywania na emeryturze. Niski
kapitał składkowy oraz dłuższy okres pobierania emerytury przez kobiety równa się
głodowe emerytury. Są więc pokrzywdzone.
Ale pokrzywdzone są również z powodu
utartych przekonań, wedle których kobieta
to „słabsza płeć”. Wedle tego sposobu myślenia kobiety jako słabsze szybciej się „zużywają”, „mniej mogą”. Są więc zawodowo
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„gorsze” niż mężczyźni. Dochodzi do tego
patriarchalne widzenie ról kobiet jako matek i babć, wedle którego pierwszym i najważniejszym ich zadaniem jest opieka nad
dziećmi. Praca zawodowa traktowana jest
jako dodatek, czasami smutna konieczność
ekonomiczna lub niekiedy młodzieńczy kaprys. Takie myślenie wpływa na polityków,
którzy – proponując rozwiązania problemu
krótszego okresu składkowego kobiet – postulują włączanie do niego okresu urlopu
macierzyńskiego opłacanego z budżetu
państwa (PSL), co ma umożliwić podtrzymanie nierówności w wieku emerytalnym
płci. Konserwatyści różnych opcji (od PiS,
SP, przez PSL do SLD) bronią też wcześniejszego wieku emerytalnego kobiet argumentując koniecznością posiadania opiekującą się wnukami babci (co ma rekompensować brak żłobków, przedszkoli). Nie
padają jednak analogiczne argumenty za
skróceniem wieku emerytalnego mężczyzn,
tak jakby dziadkowie nie mogli się opiekować własnymi wnukami.
Jako feminista proponowałbym
inne rozwiązanie, które mogłoby niwelować,
jeśli nawet nie likwidować owe nierówności. Zrównujemy wiek emerytalny kobiet
i mężczyzn, przy jednoczesnym zrównaniu okresów urlopów rodzicielskich. Ta
koncepcja bazuje na zasadzie, iż jeśli współczesne kobiety oprócz dotychczasowych
„tradycyjnych”, społeczno-rodzinno-zawodowych ról, wykonują zawody i społeczne
role, które wcześniej uznawano za męskie,
to równocześnie mężczyźni zaczynają wykonywać zawody i społeczno-rodzinne
role, które wcześniej uważano za kobiece. Gdy
kobiety i mężczyźni wykonują te same prace,
za to samo wynagrodzenie (w danym zawodzie, na tym samym stanowisku) i przez
tak samo długi okres czasu (kariery zawodowej), wtedy możemy mówić o równości.

Owa koncepcja ma jeszcze jeden
antydyskryminacyjny plus. Obecnie kobietom trudniej znaleźć pracę, gdyż wielu
pracodawców obawia się strat dla firmy
z tytułu urlopów macierzyńskich. Wolą
więc zatrudniać mężczyzn, którzy kulturowo
nie zajmują się wychowywaniem dzieci.
Zrównując urlopy rodzicielskie osłabiamy ową kalkulację, ponieważ wtedy przy
zatrudnieniu pracownika istnieć będzie
zbliżone ryzyko, iż takowy pracownik
skorzysta z tego urlopu. Może to zwiększyć szanse kobiet na znalezienie pracy.
Sztuczny spór:
starzy kontra młodzi
Nie potrafię zrozumieć, jak liderzy
związkowi – często sami w wieku przedemerytalnym – mogą głosić tezy, iż dłużej
pracujący starsi ludzie zabierają pracę młodym.
Nie wchodząc w szczegóły typu, iż związkowcy równocześnie głoszą, że starsi ludzie
często są bezrobotni (a więc jak nie pracując
mogą zabierać miejsca pracy?), zwrócić
należy uwagę, iż jest to antagonizowanie
młodych wobec starych. Młodzi ludzie
sfrustrowani brakiem godnej pracy
mogą przecież jeszcze w to uwierzyć, że to
ci „starzy” są winni ich podłej sytuacji
materialnej, a nie neoliberalna polityka
większości dotychczasowych rządów.
Zastanawiam się, czy oni (związkowcy)
naprawdę chcą, by młodzi ludzie byli wrogo nastawieni do ludzi starszych? Wszak
idąc dalej tym tropem rozumowania należałoby uznać, iż dłużej pracujące kobiety zabierają pracę mężczyznom. Taka narracja sugeruje, że gdy brakuje miejsc pracy, należy
zmniejszyć liczbę potencjalnych pracowników, a nie zwiększać ilość miejsc pracy.
Problem nie polega więc na tym, iż obecna młodzież jest bezrobotna, gdyż starsi

zajmują im miejsca pracy, ale młodzi są
bezrobotni dlatego, iż zbyt mało powstaje miejsc pracy (zwłaszcza tych na umowę o pracę). Tak więc problemu bezrobocia nie rozwiążemy przez skrócenie
wieku emerytalnego, ale przez politykę
gospodarczą, która pomoże stworzyć
nowe miejsca pracy. Dłużej pracujący
emeryt nie jest konkurentem młodych.
Pojawia się tu jednak jeszcze jeden
problem z gatunku zbytniego patrzenia z perspektywy roku 2012 na rok 2020 czy 2040.
W 2012 roku ze względu na ową politykę
rządzących brakuje nowych miejsc pracy.
Dlatego zarówno młodzi jak i starsi rywalizują o te miejsca, które teraz są, a ponieważ – używając języka ekonomii – mamy
większy popyt na pracę niż jej podaż, zatrudniający mogą sobie pozwolić na niższe
wynagrodzenie wiedząc, iż jeśli pracownicy
będą protestować, to na ich miejsce bez problemu znajdą się tacy, którzy na tych samych
warunkach zajmą ich miejsce. Jednak to się
wkrótce zmieni, gdyż już teraz na emeryturę przechodzą roczniki powojennego
wyżu demograficznego (i ta reforma tego
nie zmieni). I tak w 2020 roku będziemy
mieć niedobór pracowników, co dla pracowników będzie dobre (gdyż będą zachęcani lepszymi warunkami pracy przez
konkurujących o nich zatrudniających),
ale dla gospodarki niekoniecznie, gdyż
będzie brakować rąk do pracy.
Obciążenie dla budżetu
Jednym z głupszych zarzutów
wobec rządu jest zarzut, iż reforma emerytalna ma służyć naprawie bieżących finansów. Wszak obecnie budżet ponoć dokapitalizowuje ZUS na kwotę około 90 mld zł.,
czyli tyle, ile wynosi deficyt. Tylko czy to
można uznać za zarzut? Przecież dobrze,
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że reforma pomoże zmniejszyć obciążenia
finansowe. Brakuje środków budżetowych
na edukację, naukę, ochronę przeciwpowodziową, służbę zdrowia, wymianę starej
i sypiącej się sieci trakcyjnej, budowę nowych elektrowni, gdyż obecne dobijają do
kresu swojej żywotności (grozi nam kryzys energetyczny), budowę oraz remonty
dróg i nowoczesnych linki kolejowych.
Mamy na co wydawać, ale nie mamy czego wydawać, trzeba więc zwiększyć przychody. Nie należy się bać podnoszenia podatków, zwłaszcza w ramach progresji
podatkowej, ale trzeba uzyskane środki
przekazać na inne cele niż ratowanie
wypłacalności ZUS. Tym bardziej, że ze
względów demograficznych owe koszty
ZUS będą szybko i znacznie rosły, więc bez
systemowego rozwiązania problemu emerytalnego wszelkie podwyżki podatków
zostaną „przejedzone”. A wydatki na wspomniane wyżej cele modernizacyjne są dla
nas pilne, gdyż bez szybkiego rozwoju energetyki grozi nam zastój cywilizacyjny.
By reforma miała sens
By jednak reforma emerytalna miała
sens, potrzeba kilku innych reform, które zwiększą realny okres składkowy jak
i stosunek ilości osób pracujących do tych
na emeryturze.
Samo proponowane wydłużenie
wieku emerytalnego tylko zmniejszy ilość
osób, którym będą wypłacane emerytury.
Ale to nie rozwiązuje problemu tym bardziej, iż za te 30-40 lat owi prekariusze będą
przechodzić na emeryturę, do której będzie
musiało dorzucać się państwo. A brak odłożonych składek nie będzie winą owych prekariuszy, którzy nie mogli znaleźć oskładkowanej pracy.

40

Obecnie rośnie ilość umów cywilnych o pracę (umowy o dzieło i rzadziej umowy zlecenia) zwane – nie bez powodu –
umowami śmieciowymi. Z umowy o dzieło nie ma odkładanych składek ubezpieczeniowych, w tym i tych emerytalnych ZUS.
Ponieważ takie umowy krótkoterminowe
bardziej opłacają się pracodawcom, gdyż
obniżają im koszty, a więc zwiększają ich
konkurencyjność na rynku, popularyzują
się one w zastraszającym tempie. Niesie to
za sobą wiele zagrożeń, w tym to dla ZUS,
który potrzebuje jak najwięcej pracujących
ludzi odprowadzających składki. Tak więc
bez rozwiązania problemu umów śmieciowych reforma emerytalna, polegająca na wydłużeniu wieku emerytalnego,
będzie niewystarczająca, choć zmniejszając liczbę emerytów krótkotrwale złagodzi
narastający kryzys ZUS.
Ponieważ czynnik demograficzny
jest tu kluczowy dla rozwiązania problemu
emerytalnego, gdyż starzejące się społeczeństwo nie jest w stanie sfinansować
emerytur na godziwym poziomie dla obecnych i przyszłych emerytów, potrzebna jest
polityka prorodzinna, na którą składa się
zarówno dostępność do publicznych
żłobków, przedszkoli, szkół jak i placówek zdrowotnych, oraz przede wszystkim
dostępność do pracy umożliwiającej
utrzymanie rodziny – a tego w propozycjach rządowych na razie brakuje. Brakuje też sensownej polityki mającej poprawiać
jakość życia. Rządzący skupiają się na zarządzaniu, a rozwiązywanie problemów
zrzucają jak nie na nieistniejącą niewidzialną
rękę rynku, to na organizacje pozarządowe
lub religijne.
Alternatywą jest też otwarcie się
Polskiego rynku pracy na pracowników spoza Polski. To z kolei byłby test na „tradycyjną polską tolerancję”.


RECENZJE

JERZY J. KOLARZOWSKI

Ontologia (w) sytuacji.
O autobiografii intelektualnej
Gianniego Vattimo
Drogi Panie Profesorze,
ostatecznie naprawdę bardziej wolałbym
być bazylejskim profesorem
niż Bogiem,
nie odważyłem się jednak posunąć tak
daleko osobistego egoizmu,
by z jego powodu zaniedbać stwarzanie
świata.
List Fryderyka Nietzschego,
skierowany do Jacoba Burckhardta
(cytat otwierający autobiografię Vattimo)

Filozofowie niejednokrotnie szukają nowej formy przekazu swojej wiedzy.
Mają świadomość, że rozprawy akademickie, socjologiczne traktaty znajdą czytelników wyłącznie wśród kolegów po fachu
i ewentualnie wśród studentów, którym profesorowie zadadzą wgłębianie się w sens
wskazanych fragmentów. Wiedząc o tym,
Gianni Vattimo postanowił napisać autobiografię. Zaprosił do współpracy ghostwritera, uzgadniając, że jego nazwisko także będzie widniało na okładce. Panowie
użyli dyktafonu i wiele historii z bogatego
życia znanego postmodernistycznego filozofa znalazło się na kartach błyskotliwej
książki.

Filozof cichych kroków
Autobiografia stwarza możliwość,
aby upowszechnić pewne własne filozoficzne osiągnięcia przemieszane ze wspomnieniami o ludziach, których się znało, opiniami na temat określonych środowisk, krytycznymi uwagami na temat polityki, eseistyką literacką oddającą w niuansach okoliczności życiowe, zwroty w karierze, a nade
wszystko to, co można określić metaforycznie – barwą czasów. Z tej perspektywy
wybór na współpracownika Piergiorgia
Paterliniego, dziennikarza i autora kilku
sztuk teatralnych, był niezwykle trafny.
Dzięki jego literackiemu „słuchowi” uzyskaliśmy sześćdziesiąt pięć świetnie skomponowanych w całość miniesejów, z których każdy ma wspólny filozoficzny mianownik – ontologię sytuacji życiowej. Być
może nie było to zamierzeniem autorów,
lecz każdy fragment przywodzi na myśl
konstrukcję znakomitych kronik Starego
Testamentu, na wzór księgi Amosa czy
Ezechiela. Jest tu wprowadzenie, rozwinięcie,
pogląd filozoficzny w formie wspomnienia bądź sentencji, występujący w środko41

wej lub końcowej części eseju oraz bardziej
lub mniej finalistyczne zakończenie. Niezwykle wartka narracja książki przypomina język mówiony, jak w scenariuszach
filmowych, a każde zdanie „przybrane” zostaje dużą liczbą adekwatnych przymiotników. Plastyczność obrazowania ściera się
z wartkością narracji, co upodabnia jej styl
do szybko przewijanej taśmy filmowej.
Strona filozoficzna autobiografii
dla mniej przygotowanego czytelnika jest
niekiedy mało przejrzysta, na przykład
wówczas, gdy Vattimo wspomina rumuńskiego filozofa, z którym w kilku opracowaniach (także polskich) był porównywany, ale nie wymienia go z nazwiska [1].
Zapewne chodzi o Constantina Noicę
(1909-1987) w Polsce znanego z jednej
pozycji [2] oraz ze wspomnień opublikowanych przez jego ucznia Gabriela Liiceanu pod tytułem „Dziennik z Păltinișu” [3].
Gianni Vattimo jako twórca używa w swoim systemie filozoficznym metaforycznych pojęć: „filozofii cichych kroków”, „myśli słabej” i „słabego chrześcijaństwa”. Wobec dwóch wymiarów słabej
myśli, estetycznego i etycznego, „rolę nadrzędną pełni jednak metafizyka śladu czy
też znaku, która tu przeciwstawia się szczególnie mocno metafizyce obecności” – pisze Andrzej Zawadzki w swoim eseju zestawiającym obu myślicieli [4]. Postmodernizm nawiązał do znanego i odnowionego
przez Kierkegaarda w historii filozofii rozróżnienia dwóch postaw ludzkich – estetycznej i etycznej – nadał im jednak operacyjną, niemal analityczną potencjalność.
Życiowe sytuacje skazują człowieka na rozdarcie między koniecznością a okazją, między pragnieniem i spełnieniem oraz niejednokrotnie ich niewystarczalnością. Świado42

mość otwiera go na transcendencję, ale jednocześnie pozostawia samemu sobie, słabego i jeszcze bardziej rozdartego w jego
autonomicznym, jak i poza-autonomicznym, a więc społecznie zdeterminowanym
bytowaniu. Stawia jednostkę wobec nieprzejrzystości sytuacji życiowych i ogranicza w podejmowaniu wyborów. W myśli
postmodernistycznej to ontologia sytuacji
wyprzedza podmiot z jego uroszczeniami
do emancypacji, wolnej woli i negocjowania praw.
Polityka i (nie)wiara
Pozafilozoficzna tematyka miniesejów jest różnorodna, dotyczy nie tylko
biografii, lecz także ważnej dla włoskiego
wychowania katolickiej religijności. Zainteresowania filozofią sąsiadują z opisami
homoseksualnych fascynacji, historie drogi życiowej myśliciela przetykają niezliczone uwagi i obserwacje dotyczące włoskiego życia politycznego [5]. Każdy znajdzie
dla siebie frapujący wątek, który poruszy
go do żywego, i w trakcie lektury będzie
szukał jego kontynuacji bądź uzupełnienia
w kolejnych miniesejach.
Dobrym przykładem może być tu
kwestia politycznego zaangażowania filozofa w sprawy San Giovanni in Fiore, małej miejscowości na południu Włoch w Kalabrii. W okresie środkowym średniowiecza urodził się tam trzeci po Euzebiuszu
z Cezarei i św. Augustynie historyk chrześcijaństwa. Za swoje poglądy (uznawał
człowieka za byt ponadprzeciętny i wieszczył jego upodobnienie do Ducha Świętego) został wielokroć potępiony, a Dante
Alighieri umieścił jego postać w „Czyśćcu”. Dzieło Dantego włoska młodzież przerabia w szkołach z ogromną pieczołowito-

ścią jako epopeję narodową wiodącą jednostkę w zaświaty w celu poszukiwania
osobistego szczęścia i przezwyciężającą
chrześcijańską eschatologię. Postać Joachima z Fiore jest we Włoszech równie popularna, chyba nawet bardziej niż w Polsce
postać Jankiela Żyda, polskiego patrioty
z kart „Pana Tadeusza”. Dane o nieprawomyślnym mnichu z Kalabrii znajdują się na
stronach niemal każdego opracowania o europejskim średniowieczu.
Vattimo postanowił w San Giovanni in Fiore kandydować na burmistrza.
Przygotował poważny program wyborczy,
snuł plany rozwoju turystyki i drobnej wytwórczości. Jednak jego kandydatura uzyskała jedynie 12 proc. głosów i nie przeszedł nawet do drugiej tury wyborów. Okazało się, że za przegraną Vattimo i w ogóle
lewicy w tym biednym regionie Włoch stały poczynania mafii, która w pobliżu tej
miejscowości urządzała składowiska odpadów przemysłowych. Filozof, jeśli zostałby burmistrzem, musiałby stanąć na pierwszej linii starcia z mafią.
Przytoczona historia opowiadająca o próbie zostania politykiem jest jedną
z kilkudziesięciu opisywanych przez myśliciela w rozległej panoramie życia politycznego Włoch z okresu ostatniego półwiecza. W autobiografii Vattimo znajdziemy
ponadto wiele osobistych, przejmujących
wspomnień: wyjazdy na obozy organizowane dla młodzieży przez Akcję Katolicką,
podróż samolotem, w trakcie której dochodzi do zgonu jego przyjaciela, chwile załamań przezwyciężanych poprzez oddawanie się praktyce modlitewnej wraz z konstatacją zwątpienia tak wielkiego, że
myśliciel zaczyna deklarować się jako osoba niewierząca, chociaż ceniąca tradycję
i praktykująca.

Mistrzowie
Włoski filozof sporo miejsca w swojej autobiografii poświęcił dwóm nauczycielom i mistrzom, Luigiemu Pareysonowi
(1918-1991) oraz Hansowi-Georgowi Gadamerowi (1900-2002). Stronice, na których
wspomina Pareysona, należą do najbardziej
urokliwych fragmentów. Profesor ten przez
całe życie związany z ośrodkiem akademickim w Turynie zasłynął nie tylko własną
twórczością, ale i sławą swych uczniów, do
których obok Vattimo należy m.in. Umberto
Eco. Mistrz i promotor bronił swego ucznia
w każdej niemal sytuacji, odpierał zarzuty
i oskarżenia dotyczące preferencji seksualnych swego wychowanka, promował go
w międzynarodowym życiu naukowym,
dbał o jego pozycję, umieszczał w międzynarodowych gremiach i panelach, wysyłał
na konferencje naukowe o zasięgu światowym. Słowa podziwu dla postawy mistrzanauczyciela pełne są liryzmu, a nawet – nie
obawiam się tego określenia – patosu. Warto oddać się ponownej lekturze tej autobiografii, wędrując od jednego wspomnienia
do następnego, co nie jest szczególnie trudne, gdyż wydawca zadbał o indeks nazwisk,
za co należą mu się osobne podziękowania.
* * *
Wielcy filozofowie rzadko wypowiadają się w formie autobiografii. Zapewne obawiają się osobistego tonu wynurzeń, opisu ludzi i zdarzeń im współczesnych, mogą też po prostu lękać się oskarżeń
o ekshibicjonizm. Niemniej trzeba powiedzieć, że autobiografia jest świetną formą
promocji osoby i nade wszystko jej wkładu do współczesnej humanistyki. Po nie43

zliczonych książkach tego typu, pisanych
przez aktorów czy sławnych reżyserów,
nadchodzi czas na naukowców i polityków.
Książka „Nie być Bogiem” może stać zarówno na półce z beletrystyką, jak i w dziale
naukowym podpisanym „filozofia”. Obok
„Zabijania czasu” Paula Feyerabenda [6]
jest w ostatnim półwieczu drugą autobiografią spisaną przez myśliciela światowego
formatu. „Nie być Bogiem. Autobiografia
na cztery ręce” to książka odważna i urocza, pełna ciepła, liryzmu wymieszanego
z nutą goryczy, smaku znanego każdemu,
kto doświadczył społeczno-politycznego
zaangażowania.


[1] Andrzej Zawadzki, „Noica, Vattimo: «myśl słaba» i jej konsekwencje” [w:] „Teksty Drugie”, nr 6
(84) 2003.
[2] Constantin Noica, „Sześć chorób ducha współczesnego”, przeł. Ireneusz Kania, Oficyna Literacka, Kraków 1997.
[3] Gabriel Liiceanu, „Dziennik z Păltinișu. Pajdeja
jako model w kulturze humanistycznej”, przeł. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2001.
[4] Andrzej Zawadzki, dz. cyt., s. 177-178.
[5] Vattimo jako eurodeputowany zasłynął międzynarodową kampanią przeciwdziałania homofobii
i wysiłkami zmierzającymi do zagwarantowania pełni różnorodnych praw homoseksualnej mniejszości.
Vattimo pełnił funkcje europarlamentarzysty w latach
1999-2003 i sprawuje ją również obecnie w kadencji 2009-2013.
[6] Paul Feyerabend, „Zabijanie czasu. Autobiografia”,
przekł. T. Bieroń, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
Książka: Gianni Vattimo, Piergiorgio Paterlini, „Nie
być Bogiem. Autobiografia na cztery ręce”, przeł.
Katarzyna Kasia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
* Jerzy J. Kolarzowski, doktor nauk prawnych, członek redakcji „Kultury Liberalnej”.
„Kultura Liberalna” nr 160 (5/2012) z 31 stycznia
2012 r.
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STANISŁAW FRANCZAK
Kocie zmyślenia
Wyprowadzam na postronku
moje myśli na spacer
zadowolone mruczą
na widok kociaków
i zaglądają im pod spódniczki
miauczą na widok dewotki
która obmawia świętych i
handluje krzywym uśmiechem
lecz gdy spotykają psa
przerażone zmykają na drzewo
siedzimy tak do świtu
nim kur zapieje

Przebudzenie
O świcie dokonano
krwawej egzekucji na
moich snach które
martwe leżą teraz
u moich stóp i rzężą
kat dobija je mieczem
i puszcza do mnie
perskie oko spod kaptura
struga krwi zasycha mi
w gardle z którego
nie mogę wydobyć głosu
słychać wiwatujące tłumy
i śmiech tłustych aniołów
oprawcy zawiązują mi oczy
i krępują na plecach ręce
kapelan podchodzi do mnie –
Czy żałujesz swoich snów?
i kreśli znak na moim czole
ratuje mnie krzyk topora
i biały szum skrzydeł ptaków

KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI

Piórkiem po zakrystii,
czyli król jest nagi
Duchowni katoliccy są najdziwniejszymi ze stworzeń
– obok płetwala błękitnego, mieszkańca oceanów.
(Jerzy Urban)

W lipcu 2011, w znacznej mierze
poza normalnym rynkiem wydawniczym,
ukazała się bardzo oryginalna pozycja
książkowa, rozpowszechniana częściowo
osobiście za zaliczeniem pocztowym przez
autorkę (kontakt: bekiert@wp.pl). Jest nią,
sygnowana nazwiskiem Bogumiła Ekiert,
opowieść autobiograficzna Piórkiem po zakrystii, wydana prawdopodobnie nakładem
własnym, a w każdym razie bez ujawniania nazwy edytora ani miejsca publikacji.
Rzecz jest przezabawną i napisaną z ogromnym zacięciem komicznym (choć niejednokrotnie jest to przysłowiowy „śmiech
przez łzy”) opowieścią profesjonalnej artystki plastyczki, która związała swoją,
głównie malarską, (ale także po części konserwatorską) karierę zawodową z wykonywaniem zleceń dla księży katolickich i na
potrzeby kościołów czy parafii (malowanie „świętych obrazów”, polichromii, dekoracje wnętrz świątyń, zlecenia renowacyjne i konserwatorskie, niekiedy także
tworzenie portretów proboszczów). W zasadniczy „przykościelny” nurt narracji Bogumiła Ekiert wplata też – niekiedy zabawne, niekiedy bolesne, przykre i smutne –
informacje o swoim życiu osobistym,
skomplikowanych perypetiach rodzinnych
i zawodowych, jakie nie ominęły zrazu
młodziutkiej, naiwnej i niedoświadczonej

artystki, dotkliwie sparzonej nie jeden raz
przez życie, zmuszonej najdosłowniej do
dramatycznej walki o byt dla siebie i swojego dziecka.
Bogumiła Ekiert twierdzi, iż wszystkie opisane w książce wydarzenia są absolutnie autentyczne i rzeczywiście miały
miejsce (leciutkim pokostem beletryzacji
wydają się jednak niekiedy przytaczane
dialogi, niemożliwe chyba do tak dokładnego zapamiętania po latach...), natomiast
zachowuje ogromną dyskrecję co do ich
miejsca, czasu czy – oczywiście – wszelkich personaliów. Całość składa się z 27
rozdziałów, przy czym każdy z nich poświęcony jest jednemu, z reguły bardzo
barwnemu i opowiedzianemu z werwą,
humorem a także autoironią, epizodowi
z życia i działalności artystycznej piszącej,
przy czym ich nieokreślona bliżej chronologia sięga od pierwszej podjętej natychmiast po uzyskaniu dyplomu pracy dla proboszcza (w nie tak znowu bardzo odległych
czasach, gdy „telefony komórkowe lęgną
się dopiero w marzeniach tych, co zrobią
kiedyś na nich niezłą kasę” – s. 14) po –
z grubsza – okres już mniej więcej współczesny, tak iż nasuwa się wniosek, że autorce z pewnością jeszcze daleko do sędziwości... Wyjątkiem jest ostatni rozdział,
wracający do epizodu z wczesnego dzie45

ciństwa piszącej, w którym upatruje ona –
niejako w stadium zarodkowym – ukształtowania się jej, ocenianej z perspektywy
lat nader krytycznie, „filozofii” życiowej
„niemocy walki o swoje”, która stanęła
u podłoża wszystkich opisanych w Piórkiem po zakrystii wydarzeń.
Poszczególne epizody – rozdziały
opowieści układają się w rozległą panoramę kuriozalnych przygód z duchownymi,
zleceniodawcami realizowanych przez artystkę zamówień, przeważnie proboszczami
z większych czy mniejszych miejscowości.
Kogóż te wśród nich nie ma! Zaczyna się
dość niewinnie od niezbyt inteligentnego
proboszcza oczarowanego (wraz ze swymi parafianami) pospolitym kiczem i przywiązanego do dziwacznego, największego
w diecezji „kwadratowego Chrystusa”, urągającego wszelkim artystycznym kanonom,
za to podobno znakomicie prezentującego
się na procesjach, czy innego – zamawiającego obraz o wymiarach niepasujących
do stosownego otworu w ołtarzu. Mamy
księdza – sklerotycznego safandułę, notorycznie mylącego wszelkie imiona, czy też
zakochanego w sobie proboszcza-pięknisia zamawiającego własny portret, ustawicznie według instrukcji zleceniodawcy
korygowany i upiększany do utraty jakiegokolwiek podobieństwa z pozującym, czy
bezczelnego proboszcza-oszusta, próbującego płacić za wykonane poważne zlecenie... torebką cukierków. Inny zleceniodawca, czciciel suwmiarki oraz niemającej nic
wspólnego ze sztuką idealnej geometrycznej precyzji, szuka pretekstu do niewywiązania się z zobowiązań finansowych poprzez groteskowe pomiary obrazów
i odnajdywanie rzekomych niedokładności
wykonania obrazu Matki Boskiej sięgających dziesiątych części milimetra („lewe
oko – źrenica 6 mm, a w prawym 5,8 (...)
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wyrównać do 5,8. Tęczówka 1 cm i 3 mm
w lewym, a 1 cm i 4 mm w prawym oku –
trzeba wyrównać do 1 cm i 4 mm” etc.).
Osobną kategorię stanowią maniacy seksualni i dewianci: wesolutki balangowicz
przeobrażający się po pijanemu w ordynarnego i „bluzgającego” – chama, erotoman
ustawicznie wysyłający świntuszące esemesy, poszukujący (zresztą przy pomocy
własnej siostry) stałej kochanki, gdyż – jego
i jej zdaniem – należy rozróżnić nakaz celibatu od nieistniejącego zakazu uprawiania życia seksualnego. Mamy duchownego poszukującego na gwałt fikcyjnego
męża dla kochanki i jej księżowskiego
dziecka, innego – permanentnego imprezowicza seksualnego, organizującego na
plebanii „balangi”, czy księdza-geja zamawiającego „święty obraz” o tematyce biblijnej z wkomponowanymi weń postaciami jego i jego młodziutkiego partnera. Jest
wplatany w ciemne interesy proboszcz
kombinator nielegalnie upłynniający zabytkowy feretron. Autorka z humorem opisuje obleśnego spowiednika, który w czasie
przedślubnej spowiedzi piszącej przechodzi do porządku dziennego nad – wydawałoby się ważnym dla duchownego – zagadnieniem wątpliwości co do istnienia Boga,
natomiast skrupulatnie wypytuje o sprawy
związane ze sferą seksu, karząc je sobie
referować ze szczegółami. Jest rozpalony
gej próbujący zgwałcić młodego pomocniks malarki, jest składający artystce otwarcie propozycję zostania jego dobrze wynagradzaną utrzymanką, jest wreszcie brutal
najdosłowniej dopuszczający się na zaskoczonej przy pracy nad zleceniem autorce
Piórkiem po zakrystii niemal całkowicie
udanego gwałtu... Niemal wszyscy z wymienionych, niezależnie od własnych mniej
czy bardziej szkodliwych i odrażających
(jakkolwiek opisanych przeważnie w ko-

micznej tonacji) obsesji, dewiacji czy dziwactw okazują się także wyjątkowo pokrętni,
niesłowni i zakłamani w kwestiach rozliczeri finansowych za wykonane w kościołach prace – usiłują (czasami na groteskowe
sposoby) wymigać się od należnego artystce, a wcześniej ustalonego honorarium,
pomniejszyć je maksymalnie czy opóźnić
pod byle pretekstem wypłatę. W skrajnych
przypadkach, pewni swej przewagi nad kobietą, butni, chamscy i wyraźnie czujący
się współcześnie ponad wszelkim prawem,
wręcz otwarcie odmawiają płacenia i traktują pretensje finansowe jako ataki na instytucję Kościoła...
Bogumiła Ekiert, która przedstawia się w swej opowieści jako osoba wychowana po katolicku i w zasadzie nadal
wierząca, spisała swoje przygody z księżmi jako swoistą kronikę utraty własnych
naiwnych dziecięcych jeszcze złudzeń co
do wyjątkowości stanu duchownego, jego
etycznej i moralnej „wyższości”. Podejmująca zaraz po studiach jako młodziutka adeptka sztuki z zachwytem i entuzjazmem pracę
dla księży, która na długie lata miała określić potem jej artystyczny profil zawodowy i zarazem stać się podstawową specjalnością i głównym źródłem utrzymania –
została poddana jakże wielu ciężkim próbom,
w wyniku których drastycznie przewartościowała swoje poprzednie sądy, nagminnie spotykając się w swej pracy z nieuczciwością kleru, jego zakłamaniem, obłudą
i oszustwami, jakże częstym alkoholizmem,
obsesjami seksualnymi, pychą oraz egoizmem, pospolitym chamstwem i pogardą
wobec „owieczek” traktowanych wyłącznie jako źródło finansowego „dojenia”. Do
tego dodać należy absolutny analfabetyzm
w sprawach artystycznych, ograniczenie
upodobań w tym zakresie do najordynarniej szego i pozbawionego wszelkiego in-

dywidualnego wyrazu seryjnego kiczu,
skłonność do plotkarstwa, zawiść i skłonność do podstawiania nóg także własnym
konfratrom. Wyjątkowość środowiska i zawodu rysuje się po latach Bogumile Ekiert
po prostu jako wyjątkowe skumulowanie
negatywnych, a czasami wręcz dewiacyjnych cech ludzkiej psychiki i osobowości,
bodaj niespotykane w innych profesjach.
Sprawa niewątpliwie zasługiwałaby na poważne studium socjologiczno psychologiczne, ale autorka Piórkiem po zakrystii
nie ma żadnych takich ambicji. Chce po
prostu przedstawić – i to w możliwie lekki
i zabawny sposób – po prostu rejestr osobliwych przypadków, jakie jej się wydarzyły
w życiu. Przedstawić ku przestrodze, nakłuć nadęty balon samouwielbienia ogromnej części polskiego kleru katolickiego, pokazać, jak pasożytnicza społeczność gnije
od środka.
Walory Piórkiem po zakrystii, książki do czytania jednym tchem, wzmacniają
zabawne satyryczne ilustracje o antyklerykalnym, choć bezpośrednio niezwiązanym
z treścią opowieści wydźwięku. Oprawę
graficzną recenzowanej pozycji zapewniła
firma alexusive@wp.pl. Rzecz naprawdę
warta przeczytania, a wyostrzone satyrycznie piórc Bogumiły Ekiert, znakomitej obserwatorki, nie powinno spoczywać bezczynnie po tej jedne pozycji. Trud włożony
w zdobycie książki, w naszym sklerykalizowanym kraju rozchodzącej się głównie
poza normalną siecią księgarń, z pewnością się opłaci. Warto wyłożyć 35 zł, na jakie pozycja została wyceniona.
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JERZY J. KOLARZOWSKI

Poeta, pisarz, tłumacz
ze Środkowego Zachodu
USA Robert Bly
Współczesnym najlepiej jest znany ze swej mitologiczno-inicjacyjnej książki dla mężczyzn pod tytułem „Żelazny Jan”
[1]. Ten światowy bestseller w pewnym
stopniu przesłonił Bly’a jako poetę, pisarza
i tłumacza. Poza tym w różnych okresach
życia bywał wykładowcą akademickim,
m. in. w ramach IOWA Writing Creating
Courses, animatorem życia literackiego
w USA, wydawcą i farmerem. Zasłynął
jako zdecydowany pacyfista, gdy honorarium otrzymane wraz z jedną nagród literackich przeznaczył na rzecz walczących
o pokój oraz jak najszybsze zakończenie
amerykańskiej wojny w Wietnamie.
Drugi w języku polskim wybór
wierszy Roberta Bly’a ukazał się w małym
i prężnym wydawnictwie ATUT z Wrocławia [2]. Jest to wydanie dwujęzyczne, więc
czytelnik nawet słabo obeznany z tym powszechnie używanym językiem może na
bieżąco śledzić kunszt pracy pary tłumaczy. A kunszt ten jest imponujący. Wiersze
przełożone są wiernie i uroczo. Z lekką podmianą słów mamy do czynienia jedynie
w przypadku zaimków i niektórych czasowników. W przypadku tych ostatnich
podmiana zastępuje angielskie słowo o określonym spektrum znaczeniowym na słowo
o zakresie bardziej szczegółowym (np. angielskie to eat – jeść, na słowo przeżuwać
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w odniesieniu do konia). Robią to jednak
tyko wtedy, gdy wynika to z naturalnej melodyki wiersza – jego toniczności oraz jego
instrumentacji (używanie spółgłosek w języku polskim). Przeznaczone do najnowszego wyboru poezje pochodzą z tomów: „Silence In the Snowy Fields” (1962) i „This
Three will be Here for a Thousand Years”
(1979). Pierwszy z nich to podsumowanie
pobytu na farmie w Minnesocie, gdzie Bly
przez 25 lat mieszkał wraz z rodzicami
i pierwszą małżonką. Minnesota to jeden
z większych amerykańskich stanów, położony na Środkowej Północy, w górnym biegu rzeki Missisipi, o lekko pofałdowanej
powierzchni i słabo zaludniony. Od początków kolonizacji jego mieszkańcy zajmowali się rolnictwem – uprawami i hodowlą,
przetwórstwem płodów rolnych, a od drugiej połowy XX stulecia także turystyką.
Surowy, subkontynentalny klimat tego
miejsca, które od kilku pokoleń zamieszkiwała jego przybyła z Norwegii rodzina,
ukształtował osobowość poety. W wielu
wierszach tego tomu poeta opisuje jednostkę świadomą siebie, ale uciekającą od jakichkolwiek ludzkich wspólnot w świat
niezmąconej ciszy wewnętrznej, opiewając
poetyką ulotności, wrażenia, cudowność
chwili w kontakcie z pięknem przyrody.

Tak jak Robert Frost został piewcą
przyrody Nowej Anglii i poetą, który nadał
modernistyczny ton poezji północnoamerykańskiej, tak Bly stał się piewcą przyrody
Środkowego Zachodu. Opisał Minnesotę
jako uroczą cząstkę, fragment ziemskiego
kosmosu, rzeczywistość prostą i subiektywnie emocjonalną. Dla niego samego jest to
region znajomy, który znalazł w miejscu
zamieszkania, w pobliżu domostwa, tuż za
progiem.
Ten szczególny sposób pisania,
przypominający rosyjskich imażynistów
zachwyconych wrażeniem przeżywanego
świata – w sensie formalnym polegający
na używanie w większości wierszy formy
pojemnej, nie zanadto sformalizowanej, na
pół poezji a na pół poetyckiej prozy – pozwolił wielu dostrzec w Bly’u mistrza
i wzór do naśladowania. Jest to zatem poezja, w której wyraża się wdzięczność otaczającemu światu za jego istnienie, przyjemna w swym obrazowaniu i konfrontacji
jednostki z wymiarem egzystencjalnym
zakreślonym początkiem i końcem ludzkiego życia.
Ton tej poezji można zrozumieć
w świetle biografii i innych poszukiwań autora, kierującego się w stronę postrzegania
własnego życia jako wykuwanie osobistego mitu. W czasie kilkuletniej podróży do
Norwegii, w związku z otrzymanym stypendium Fundacji Fullbrighta, Bly zapoznał się nie tylko z krajem, z rodziną swoich przodków o norweskim nazwisku Bleie,
ale także z literaturą i mitologią Wikingów.
Wówczas także zetknął się z poezją wielu
współczesnych mu twórców szwedzkich,
hiszpańskich i iberoamerykańskich, o których istnieniu w Stanach Zjednoczonych
w ogóle nie słyszał. Musiał uznać, że lite-

ratura światowa wśród Skandynawów była
częściej obecna, a przez to i czytana, niż
wśród zapatrzonych w piśmiennictwo wyłącznie anglojęzyczne poetów amerykańskich. Zafascynował go austriacki poeta
Georg Trakl i prozaik Knut Hamsun. Poznał i kilkakrotnie podejmował się przekładów poezji hiszpańskojęzycznej (J. R.
Jimeneza, F. G. Lorki, A. Machado, P. Nerudy, C. Vallejo) oraz szwedzkiej (H. Martinsona, G. Ekelöfa, T. Tranströmera). Z pochodzącym z Indii teściem swojej drugiej
małżonki Sunil Duttą przekładał poetów
hinduskich.
Przede wszystkim jednak szukał
czynników, które są w stanie uczynić jednostkę zahartowaną i silną. Często nasz
dzień powszedni, zawodowe zajęcia, czy
kontakty z najbliższymi wymagają od nas
dojrzałości i heroizmu. Zbanalizowanie
ludzkiego życia, przyziemność zredukowana do czystej biologiczności powoduje
w każdym człowieku wszechobejmujące
poczucie pustki, a w końcu nawet spaczenie. Zdaniem Bly`a do tego stanu rzeczy
przyczyniło się zarzucenie wielu rytuałów
charakterystycznych w dawnych wiekach,
obecnych w momencie przejścia np. z dzieciństwa w dojrzałość, czy z dojrzałości w wiek
statecznie słuszny. Stąd też każdy wiersz
Roberta Bly`a może być czytany jako opis
pojedynczego kroku na drodze od dziecka
do młodzieńca, od młodzieńca do dojrzałego człowieka i wreszcie ku spełnionej starości. Współczesna jednostka nie wie, gdzie
odnaleźć wewnętrzny spokój i w jaki sposób odzyskać utraconą tożsamość? Powinniśmy ćwiczyć wytrwałość, doskonalić
heroizm codziennego życia, wzbogacony
o otwartość na mistyczny wymiar świata –
odpowiada Bly. Wszystko to, czego na49

prawdę potrzebujemy, znajdziemy na poziomie swego ciała, w otoczeniu, które
wybraliśmy do zamieszkania i w oglądzie
zjawisk z perspektywy ziemskiego uniwersum. Wspólnoty ludzkie utraciły umiejętność obdarowywania uczestniczących
w nich jednostek rolą hierofanta. A rola jego
winna polegać na nauczaniu innych rozdziału na to, co błogosławione przez swą
prawdziwość – rzeczywistość i to, co pozazmysłowe, mistyczne, a dzięki temu pomocne w okiełznywaniu twardości życia.
Pierwiastek tej wyjątkowości każdy musi

odkrywać w swojej świadomości, w osobistym darze obserwacji i w sztuce tworzonej przez innych i przez nas samych.
Robert Bly, Wiersze, wybrali, przełożyli i wstępem opatrzyli Tadeusz Rybowski i Zofia Prele, wyd. Atut, Wrocław
2010.

[1] Robert Bly, „Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach”,
przekł. J. Tittenbrun, DW REBIS, Poznań 1993
(wyd. II: Zysk i sp., Poznań 2004).
[2] Pierwszy wybór wierszy Bly’a wydała z intrygującym wstępem i w swoim przekładzie Julia Hartwig w serii małych przekładów poetyckich Państwowego Instytutu Wydawniczego (por. Robert Bly,
„Jadąc przez Ohio”, PIW, Warszawa 1985).

W ramach serii wydawniczej Biblioteka Forum Myśli Wolnej
oferujemy książkę pt.

Tadeusz Żeleński Boy. 70 rocznica śmierci
Cena 10 zł.
Autorami jej są profesorowie i publicyści Krakowa. Poruszają w niej aktualne problemy badawcze dot. tego twórcy i jego miejsca w historii literatury. Interesującymi zagadnieniami są tu m. in. prawda o Boyu, czyli współczesne ustalenia
naukowe dot. jego pobytu we Lwowie i tragicznej śmierci. Między innymi prof.
K. Woźniakowski (UP) przedstawił recepcję Boya na wojennym uchodźstwie
polskim na Węgrzech, a dr Marzena Chrobak (UJ) kompletny zestaw utworów
tłumaczonych przez T. Żeleńskiego. Sumując należy stwierdzić, że materiały te
są cennym uzupełnieniem wiedzy.
Realizację zamówienia przyjmujemy po wpłacie odpowiedniej kwoty na
podane niżej konto lub przekazem pocztowym (10 zł + 5 zł opłata pocztowa):
KONTO: Bank PKO S.A. 98 1240 4722 1111 0000 4856 0382
ADRES:

Towarzystwo Kultury Świeckiej w Krakowie im. Tadeusza Boya
Żeleńskiego
Oddział Wojewódzki 30-703 Kraków ul. Dekerta 2A/5
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„POLITYKA” nr 13 z 28 III
2012 r., s. 18-19
Prof. Jan Hartman (UJ)
w art. Nie lękajmy się nie klękać:

Kościół w Polsce to państwo w państwie, i to dosłownie, gdyż stosunki z Kościołem reguluje u nas konkordat, a więc
umowa międzynarodowa. Nie jest to umowa równych i wolnych partnerów, lecz hołd
dla Kościoła i papieża. Jak głosi ten dokument, przyjęto go z racji zasług Kościoła
i papieża właśnie. Konkordat jest spisem
przywilejów Kościoła, nakładającym na
państwo polskie liczne zobowiązania
(prawne i finansowe), a na Kościół praktycznie żadnych. Strachliwi politycy,
obawiając się gniewu biskupów albo licząc
na ich poparcie, stosowali skrajnie rozszerzającą interpretację konkordatu, obciążając budżet coraz to nowymi daninami na
Kościół, w tym przede wszystkim biorąc
w ciężar budżetu finansowanie gwarantowanych przez konkordat lekcji religii
w szkołach oraz powołując Komisję Majątkową, mającą za zadanie dokonanie zupełnej restytucji mienia kościelnego zagarniętego przez reżim komunistyczny.
W świetle etyki chrześcijańskiej
sytuacja, w której instytucja (np. Kościół)
korzysta z ustawowej możliwości pełnej
restytucji utraconego mienia, a pojedyncze
osoby pozbawione są takiej możliwości,
jest nie do zaakceptowania. Pierwszeństwo
ma bowiem osoba, a nie instytucja. Jedynie taka ustawa, która pozwala na równych
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prawach zaspokajać roszczenia osób prywatnych i instytucji bądź daje pierwszeństwo jednostkom, byłaby moralnie akceptowalna. Natomiast ustrój i umocowanie
niechlubnie pogrzebanych Komisji Majątkowych (bo chodzi tu nie tylko o Kościół
Katolicki) wprost woła o pomstę do nieba.
Instytucja, która wydaje decyzje
administracyjne bez żadnego udziału zainteresowanej strony (podmiotu, któremu ma
zostać odebrana nieruchomość) oraz bez
możliwości odwołania, gwałci elementarne zasady państwa prawa, nie mówiąc już
o porządku etycznym.
(...) Nie będzie też odszkodowań
dla ofiar księży pedofilów. Czyżby Kościół
nie wiedział, że sądy, a nie episkopat decydują o odszkodowaniach? Czyżby nie wiedział, że na całym świecie zasądza się
takich odszkodowań każdego roku wiele tysięcy? (...) Nie ma też żadnego uzasadnienia, by opłacając katechetów państwo czyniło wyjątek i zrzekło się wszelkiej kontroli nad tym, jak wykonywane są opłacane
przez nie usługi. (...) Lekcje religii są
w interesie Kościoła i Stolicy Apostolskiej
– niechaj więc płaci za nie Kościół.

„PRZEGLĄD” nr 13 z 1 IV
2012 r., s. 28-30
W artykule Watykan na liście USA
Agnieszka Zakrzewicz przedstawia
kulisy finansów państwa kościelnego:

Tajemniczy IOR – to prywatny
bank z siedzibą na terenie Państwa Miasta
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Watykan, założony w 1942 r. przez Piusa
XII (...). Bank (...) oferuje oprocentowanie
od 4% do 12% rocznie, a pieniądze nie są
opodatkowane. (...) nie wydaje się żadnych
potwierdzeń ani dokumentów, nie ma kart
kredytowych ani czeków. Wszystko odbywa się za pomocą przelewów. (...) tu nie
trzeba było przemierzać kilometrów i ryzykować kontroli granicznych. Z terytorium
Włoch do Watykanu można było wejść
wnosząc pieniądze w walizce. (...) Był więc
to raj fiskalny, solidny jak banki szwajcarskie czy też te na Bahamach. (...) 1 IV 2011
r. Watykan oficjalnie przestał być rajem fiskalnym, a także pralnią brudnych pieniędzy. (...) Dziś w interesie banku IOR jest
uzyskanie wszystkich audytów międzynarodowych. (...) finansowanie prawicowych
ruchów rewolucyjnych, (...) łapówek włoskich polityków (...)
Z tego samego numeru „Przeglądu”, z artykułu Pawła Dybicza na temat
aktualnego stanu posiadania Kościoła Katolickiego w Polsce (s.8-9):
Oszacowanie majątku Kościoła
katolickiego w Polsce wydaje się zajęciem
dla Herkulesa czyszczącego stajnię Augiasza. (...) Kościół nie kwapi się do ujawniania majątku i dochodów, (...) nie są w stanie go określić instytucje państwowe, mimo
że dysponują całą armią urzędników. (...)
We wrześniu 2010 r. „Polityka” spróbowała oszacować majątek Kościoła. Według jej
wyliczeń posiada on w Polsce:
17 533 kościoły i kaplice,
ok. 160 tys. ha gruntów,
1240 przedszkoli oraz szkół podstawowych,
417 szkół średnich,
69 szkół wyższych i uniwersytetów,
52

33 szpitale,
244 ambulatoria,
267 domów opieki,
538 sierocińców,
120 oficyn wydawniczych,
300 gazet i czasopism,
50 rozgłośni radiowych i diecezjalnych,
oraz jedną telewizję Trwam.
Od tego czasu z pewnością ten
majątek się powiększył. I to znacznie. Nie
tylko dzięki decyzjom członków Komisji
Majątkowej (...). Powiększył się choćby
z racji zysków z różnego rodzaju spółek Kościoła, a jest ich niemało (...) to żyły złota.
(...) liczne władze samorządowe (...) obdarowują duchownych niemałymi nadaniami,
ogromnymi ulgami czy zniżkami przy zakupie nieruchomości.
Osobnym źródłem pomnażania
majątku Kościoła jest jego finansowanie
z kasy publicznej (...) szacuje się tę kwotę
na co najmniej 1,9 mld zł rocznie”.
Nasz komentarz: A przecież nie
policzono tu tego, co wierni dają jeszcze
na tacę oraz przy chrztach, ślubach, pogrzebach, kolędzie i jako „ofiary na kościół”.
Jak to się ma do ewangelicznego ubóstwa,
głoszonego przez Mistrza z Nazaretu?

BP
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Funkcjonowanie
konkordatu w Polsce
Rada Wojewódzka Towarzystwa
Kultury Świeckiej w Krakowie oraz członkowie Stowarzyszenia spotkali się 27 marca 2012 roku w siedzibie „Kuźnicy” przy
ul. Miodowej w Krakowie. Spotkanie otworzył Prezes TKŚ Jan Nowak, który przywi-

tał zebranych i zaproponował plan spotkania.
Prezes Stowarzyszaenia uhonorował Medalem Boya zasłużonego działacza,
członka prezydium zarządu TKŚ prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Krzysztofa
Woźniakowskiego.
Zasadniczą częścią spotkania był wygłoszony przez
dr. Józefa Kabaja referat nt.
funkcjonowanie konkordatu
w Polsce. Po jego wygłoszeniu
wywiązała się ciekawa dyskusja.
Na zakończenie głos zabrał redaktor naczelny „Forum
Myśli Wolnej” Stanisław Franczak. Przedstawił on plany i kierunki rozwoju kwartalnika „Forum Myśli Wolnej” oraz zaprezentował ostatnio wydaną. piątą
już z kolei pozycję w serii Biblioteka Forum Myśli Wolnej
pt. Tadeusz Żeleński Boy. 70 rocznica śmierci.
Wszyscy uczestnicy
spotkania otrzymali od zastępcy redaktora naczelnego FMW
Jerzego Hyrjaka ww. książkę
i 52 numer „Forum Myśli Wolnej”.
Oprac. i foto:
Antoni Pietryka
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JERZY HYRJAK

Stop nienawiści
Mamy oto kolejną, radosną rocznicę ustanowienia Konstytucji
3 Maja – tej, która zjednoczyła wszystkich Polaków w próbie radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych
mocarstw oraz utrącenia raz na zawsze sławnego liberum veto,
które było wielokrotnie sposobem na zrywanie obrad sejmu.
To święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się niezmiernie trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Niezgoda narodowa, ciągłe zatargi i kłótnie w sejmie, anarchia, zacietrzewienie, szerzące się chamstwo w czasie obrad
i przekupstwo posłów, połączone z wymienionym wyżej liberum
veto pozostawiało często na łasce jednego posła obrady najwyższego zgromadzenia narodowego.

Jak pamiętamy – Konstytucja z dnia
3 maja 1791 r., przez krótki czas mogła być
realizowana w kraju. Ościenne państwa
zaborcze niezadowolone z jej wprowadzenia,
wraz ze sprzymierzoną, spiskującą z nimi
konfederacją targowicką, skupioną wokół
tronu Katarzyny Wielkiej, dokonały kolejnego rozbioru Polski w 1975 roku i na okres
123 lat ojczyzna nasza została wymazana
z map Europy. Jak twierdzili współautorzy
tejże konstytucji, była ona „ostatnią wolą
i testamentem gasnącej Ojczyzny”.
Wielu ludzi zdawało sobie sprawę
ze szkodliwości „liberum veto”, lecz mieli
zbyt mało odwagi cywilnej, by na temat
tych działań wypowiadać się publicznie
i w sejmie wobec takich praktyk. Milczeli,
podobnie jak wielu z nas milczy dzisiaj, w
chwili, gdy język nienawiści szerzący się
w każdym medium wywołuje w nas odrazę i niechęć do polityków. A przecież reagować trzeba i głośno wszystkim tym,
często bardzo wykształconym politykom –
wybrańcom narodu w wyborach powszech54

nych – powinniśmy powiedzieć: NIE! Widać wykształcenie ma się nijak do barwności stosowanego przez nich języka, zasad
poprawności politycznej. Język nienawiści
stosuje się w ostatnim czasie wręcz programowo. Przytyki w stosunku do konkurentów, przeciwników politycznych, już nie
dotyczą szeregowych posłów, obraża się
ludzi, którzy w demokratycznych wyborach
zostali zaakceptowani przez cały naród.
Odbiera się Prezydentowi kraju prawo reprezentowania nas, jako narodu, przypisując Jemu i premierowi zdradę, kłamstwo
i spisek na życie innych polityków.
A wszystko to kamufluje się w niedomówienia – może, przypuszczam, nie
jestem pewien, ale…, nie wnioskując ostatecznie w danej materii – bo to niemożliwe, ale rzucając cień i plamiąc honor ludzi.
(Prezes Kaczyński już wie, a może nie…
kiedy rzuca hasła: „źródło zamachu może
być w Polsce”, „trzeba walczyć o wolną
Polskę” itp., inny z polityków mu wtóruje
mówiąc o premierze rządu: „pętak, zuch

w krótkich majtkach i zdrajca.” Oczywiście, tego typu stwierdzenia prowadzą do
riposty i stąd wielu polityków nie pozostaje
dłużnymi temu, który „wytoczył działa”.
Adwersarze rozpędzają się, chcąc wciągnąć
do komentarzy cały naród.
A politycy… przeciągają śmiało
„linę”, patrząc jak na tej wojence można
wygrać „swoje interesy”.
Tego typu zachowania stara się tonować doradca prezydencki – pan min.
prof. Nałęcz – mówiąc:
„Po brutalnej wojnie na słowa,
wojna na uczynki. A może nawet polać się
krew.”
Czy naprawdę powiedział coś na
wyrost? Moim zdaniem, to głęboka mądrość historyczna i życiowa. Mam prawo
tak mówić, bo za mną jest przeżytych bardzo dużo lat, a w czasie II Wojny Światowej byłem już dorosłym mężczyzną. Wiem,
czym jest rozlew krwi, wiem, czym jest nienawiść i jak rodzą się nastroje ludzkie podsycane umiejętnie przez politykierów.
Być może nie jest to język nienawiści, ale coś bardziej znaczącego, język
wrogości. Czy aby w tym kierunku zmierzamy?
Wydawałoby się, że po dwu latach
obchodzenia na Krakowskim Przedmieściu
rocznicy katastrofy smoleńskiej obchody te
nie powinny już budzić żadnych emocji. Ale
przecież ostatnie wystąpienia pana prezesa
Kaczyńskiego i członka PIS pana Macierewicza, były przykładem głośnego wiecu
wyborczego, jawnego działania przeciwko
demokratycznym władzom i przeciwko
Prezydentowi.
I oto prezydentowi Warszawy –
Hannie Gronkiewicz-Waltz – przedłożone
zostały w liście podpisanym przez kilka
osób, ofiar tragedii smoleńskiej, prośby

o to, aby można było czcić w tym miejscu
pamięć ofiar w sposób godny.
Anita Czerwińska z warszawskiego klubu Gazety Polskiej, współorganizatorka obchodów, wyjaśnia, że chodzi o postawienie niewielkiej sceny, nagłośnienie
i telebimy. Brawo! Będziemy mieć kolejne
pouczania prezesowskie: przekonywanie
o jedynie słusznej drodze, którą kraj ma kroczyć i o nieomylności przywódcy kreującego się na nowego prezydenta RP. Wystarczy do haseł nienawiści głoszonych
przez mikrofony i transparenty dołączyć
kolejny, o którym mówił sam Prezes: „Jarosław – Polskę zbaw!”
Czy właśnie takich nauczycieli
nam trzeba?
(Do niedawna polityk PIS – euro
poseł Mariusz Kamiński – prawa ręka Prezesa Kaczyńskiego pisze w swojej książce:
– On nie wierzy w to, że Smoleńsk był zamachem. Jego retoryka ma jedno źródło.)
Pozwólcie, że poprzestanę na tych
kilku spostrzeżeniach. Jak pamiętacie, pan
Prezes wielokrotnie się żalił, że media są
stronnicze, rzucał gromy na wszystkich
tych, którzy w jakikolwiek sposób wyrażali głosy sprzeciwu mówiąc o członkach
partii PIS i o niej samej. Opowiadał o zagrożeniu demokracji, anihilacji opozycji.
Oczywiście nie miał nic przeciwko np.:
wyrażaniu się o „wojnie z Rosją” na publicznym wystąpieniu pana Macierewicza.
Zawsze uważa, że nawet największe androny wygłaszane przez członków z jego bliskiego otoczenia mają rację bytu, a wystąpienia ich są łagodne i jak najbardziej
trafne!
Przychodzi mi do głowy, że w tej
nowomowie PIS, brakuje jeszcze jednego,
używanego szczególnie często przez młodzież słowa, które w moim najgłębszym
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przekonaniu (w oparciu o „Słownik argotyzmów”) nie powinno być tak szeroko
używane, bo uważam, że jest bliskie wulgaryzmowi. Na „forach internetowych” postrzegane jest natomiast jako „świetnie,
extra, super”, bo jak mówią „zajebiście”
brzmi z większym polotem. No, więc Panowie i Panie Posłowie, śmiało włączcie
do swojego języka to prześwietne słowowytrych. Zdobędziecie serca młodzieży, kiboli i wyborców. Tu zwracam się do nie
przebierającej w słowach i czynach – przyszłościowej ww. partii.
Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Prezydent Polski Bronisław
Komorowski mówi:
Nie czyńmy z naszych symboli,
z naszych pieśni i sztandarów zakładników
współczesnych sporów.
Pamiętajmy do czego doprowadziła niezgoda naszych pradziadów sprzed
ponad 200 lat. Starajmy się dogadywać w sposób pełen kultury i poszanowania siebie nawzajem, mimo odmienności. Jak uczy nas

kościół chrześcijański ( a przecież deklaruję się do jego przynależności ponad 90%
Polaków), powróćmy do słów – „przebaczamy, i prosimy o przebaczenie”.
Nie powinniśmy dzisiaj na polskich
flagach wypisywać haseł pełnych nienawiści, wrogich wobec demokratycznie wybranych władz, i innych społeczności, bo zatracimy to, co jest u nas najwartościowsze,
do czego przez lata każdy Polak tęsknił, za
co cierpiał i ginął, aby Polska mogła być
wolną i niepodległą.
Ale wolność, to nie dowolność postępowania obywateli – to ogół praw i obowiązków, które są przyjęte prawem na terenie kraju!
„Spór – jak mówi Prezydent Komorowski – niech będzie, bo na tym polega demokracja, niech się toczy spór, bo to
jest potrzebne Polsce. Ale nienawiść, język
nienawiści jest rzeczą karygodną, szczególnie wtedy, jeżeli wykorzystuje się symbole, takie jak krzyż, flaga, jak wspólne tradycje narodowe.”


Reaktywacja Socjaldemokracji
„Zjednoczona Europa winna być Europą
sprawiedliwości społecznej. Kontynentem
z rozwiązanymi problemami zatrudnienia
społecznego, rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska naturalnego, pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli. Sama
Unia musi być strukturą zdemokratyzowaną,
bez podziału na członków pierwszej i drugiej kategorii.”
Deklaracja Krakowska
Forum Socjaldemokratyczne
Europy Środkowo-Wschodniej
Kraków 13 kwietnia 1997
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Głównymi wartościami socjaldemokracji są:
idea humanizmu, otwartości na świat, nowoczesność myślenia, tolerancja, racjonalność, altruizm. Poszanowanie godności człowieka, jego prawa do swobodnego rozwoju,
zapewnienia warunków do twórczego wykorzystania możliwości jednostki i zbiorowości ludzkich, przeciwstawienie się krzywdzie i cierpieniu – to najważniejsze cele.
Wysoko cenimy wartość pracy, prawdę,
skromność i uczciwość.


IGNACY S. FIUT

Miłość i jej brak równie silnie
inspirują poetów
Poetów najczęściej inspiruje silna wiara, poetki natomiast miłość
lub jej brak. Wszyscy czerpią z przeżyć towarzyszących tym uczuciom siły pozwalającym tworzyć i cieszyć się życiem. Przeżycia
związane z doznawaniem tych uczuć stwarzają im szanse znakomitego adaptowania się do współczesnego, złożonego świata oraz
różnorodnych charakterologicznie ludzi, wśród których przychodzi
im żyć. Pokusimy się zatem dokonać wglądu w sztukę poetycką,
którą uprawiają: Danuta Perier-Berska i Piotr Oprzędek. Oboje należą
do grupy twórców o zróżnicowanym doświadczeniu artystycznym
i związani są z krakowskim środowiskiem literackim. Od wielu lat
drukują swe utwory oraz ksiązki poetyckie, przyciągające nie bez
powodu uwagę krytyków, ale i czytelników. Obecne w ich twórczości wykładnie prawd o naszym życiu, ale i emocje z nimi związane,
przeżycia oraz lansowane wartości mają charakter zarówno oryginalny, ale i uniwersalny, znamionując wysokiej próby humanistyczny ogląd naszej współczesności.

Danuta Perier-Berska wydała już
8. tomik wierszy, który ukazał się prawie
w dziesięciolecie jej debiut książkowego.
Nosi on tytuł Ślad w mojej pamięci i składa
się z czterech części: Taniec na kartce papieru,
Nic nie pasuje do wspomnień, Gra o guziki
oraz Zatęskniłam za francuskim „r”. Zawiera
wiersze typowo kobiece, pisane w formie
liryków, erotyków, sonetów, ale i panegiryków. Te ostatnie głoszą bezgraniczną
pochwałę wszechpotężnej siły miłości.
W pierwszej części tej estetycznie
wydanej książeczki poetka dokonuje bilansu osobistego dojrzewania emocjonalnego,
który pozwolił jej w pełni stać się kobietą.
Usilnie tropi ślady doświadczeń życiowych
odciśniętych w pamięci, kształtujących jej
wyobraźnię twórczą. Przyjmuje przy tym
ciekawą, ale i prostą metaforę świata, któ-

ry w jej życiu jako przysłowiowym zeszycie
głęboko się odcisnął i poniekąd wchłonął
w siebie autorkę i napiętnował swą specyfiką. Perier-Berska dochodzi do pewnej
ważnej dla niej konstatacji, że człowiek to
wielka niewiadoma, zamieszkująca świat
pomiędzy sferą anielskich uniesień i diabelskich czynów oraz zaklęć. Wynika z niej
ważna dla poetki prawda o sobie, że to,
co wartościowego możemy pozostawić
po sobie, jest osobliwą i niepowtarzalną ścieżką
kultywowania i celebrowania miłości. Jako
w pełni uformowana kobieta, autorka przeżywa rzecz jasna lęki związane z doświadczeniem upływania czasu, starzenia się, obrazami odchodzących na zawsze ludzi oglądanych w hospicjum. Klimat tych wierszy, ale
i rozterki poetki dobrze oddaje wiersz pt.
Stare kobiety, w który czytamy: „najlepiej
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czują się o zmierzchu/wieczór bez jednej
zmarszczki/zasypiają w ułudzie/liczą że jutro/zbudzą się młode”.
Autorkę bardzo interesują, choć
z bezpośrednia prostotą opisuje swoją ekologiczną niszę życia – miasto, a właściwie
domy oglądane okiem przechodnia z perspektywy ulicy, a w wierszu Zagadkowy
obraz tak oto wizualizuje dyskursem wiersza to doświadczenie: „na parterze budynku/oświetlone wnętrze salonu/ciekawość
zatrzymuje przechodnia//na ścianie wielki
obraz/z wywalonym językiem/na którego
koniuszku/wyrosła purpurowa róża/kropla
krwi kapie ze ściany”. Następnie auto-analitycznie zwraca się ku sobie, własnemu
wnętrzu, by porównać je do pojemnika ze
szkła, napełnionego kroplami różnych smaków życia. Na chwilę odwraca się ku światu i wtapia się bezwiednie w smaki i kolory
przyrody, rozkładając ten naturalny serial
pejzaży na kolejne odcinki pór roku. Wspomina matkę, męża, córkę, co wzmacnia jej
doświadczenie przemijania, którego sensu
do końca nie rozumie. Zagląda przez ekran
komputera do uwiecznionego tam świata
i przy okazji resetuje pokłady swej pamięci, co daje jej namiastkę obcowania z wiecznością, ale i częściowe ukojenie oraz zgodę na własny los.
W drugiej części tomiku poeta skupia się na uczuciu miłości, jego wymiarach,
by na wstępie uzasadnić to nastawienie,
pisze, że miłość jest tym przeżyciem, które
bez względu na wiek, zawsze „jest warte
grzechu”. Ten stan miłosnego pobudzenia
w sobie tak oto przedstawia w wierszu recepta: „zakażona miłością/w łonie matki/
choruję/odwiedziłam różnych lekarzy/nie
pomogły nawet leki/nawet akupunktura
okazała się/nieskuteczna// nadal jestem no58

sicielką”. Przy okazji kolejne utwory poświęcone doświadczaniu i budowaniu uczucia miłości rozważa w mitycznym i symbolicznym raju, gdzie biblijni: Ewa, Adam
i wąż konkurują z sobą o szansę zerwania
rajskiego jabłka z drzewa wiadomości. Miłość bowiem w ocenie poetki zawsze rodzi
wiersze, a one dają siłę życiu i kolejną brzemienność emocjonalną, prowadząca w dialektyce istnienia ku nowym prawdom.
Pojawia się więc szczęście, często nieślubne dziecko miłości, nawet grzeszne, lecz
zawsze pożądane, „wielkie jest nasze szczęście/ a tak mało zajmuje miejsca” – podkreśla autorka. Pisze również utwór Senne blokowisko kipiący cieniami nocnej namiętności, skłaniający ku przeżyciu, które w innym
miejscu nazywa „betonowym erotykiem”,
a w którym czytamy: „miasto za oknem śpi/
świetlne punkciki zawisły w powietrzu/
geometria pięter znaczy tajemnice pokoi//
na szóstym cienie tańczącej pary/w otwartych drzwiach balkonu noc składa im/obietnice”.
Tomik zamyka cykl wierszy napisanych we Francji, w których autorka dzieli
się swoją miłości nie tylko do swoich bliskich, kolorytów świata przyrody, ale również do sztuki i kultury powstającej nad
Sekwaną. Jej doświadczenie czerpane ze
świata kultury francuskiej przekonuje ją
i współbrzmi z jej życiową zasadą kultywowania różnorodnych barw oraz wymiarów miłości. Klimat tych utworów chyba
najlepiej oddają dwa wiersze bez tytułu,
które pozwolimy sobie zacytować: „Na
wzgórzu Montmartre/spotkasz zakochane
kobiety/i pijanych malarzy/miłość w różnych odcieniach/uzależniona od świata jak
od Narkotyku/na wzgórzu Montrmartre/
grzech spływa tłustą farbą/ze sztalug/wsiąka

w posadzkę/Sacré-Coeur//tu tylko malarz
może dać/rozgrzeszenie”. Zaś w drugim –
zachęcając do lektury tego znakomitego
tomiku krakowskiej poetki – stajemy z nią
naprzeciw płócien Lautreca i słyszymy wtedy, że: „kobiety Lautreca/mają zmysłowe
usta/jędrne piersi/i uda stworzone/do kankana//kobiety Lautreca/nie zakochują się/
beznadziejnie/to on walczy z namiętnościami/za każdym pociągnięciem pędzla//z takich nieszczęśliwych miłości/zrodziły się
arcydzieła mistrza”. Cóż – trudno się nie
zgodzić i z tą poetycką diagnozą o twórczej
sile i wartości miłości.
Piotr Oprzędek – to poeta tworzący w klimacie społeczności małego galicyjskiego miasteczka – Myślenic. W nim
się urodził, ale obecnie mieszka w małej
miejscowości obok – Stróży, gdzie zarabia
na chleb w fabryce czekolady, a w wolnym
czasie pisze swoją osobliwą poezję. W roku
2011 ukazał się jego 7 już tomik, a raczej
wybór wierzy z ostatnich dwudziestu lat,
podsumowujący jego dorobek artystyczny.
Jego tytuł to – Krople odmierzonego czasu.
Rozpoczyna go utwór pt. Aksjomat, w którym czytamy: „zamknięci/w czterech ścianach
życia/nieustannie poszukujemy wyjścia/
łapiąc/raz po raz/za klamkę złudzeń i nadziei/
/zaślepienie kultem miłości/półbogowie
genetycznych przestrzeni/zapominamy/
a może chcemy zapomnieć /o aksjomacie
śmierci”. Poeta w tym utworze właściwie
zarysowuje pole swych artystycznych inspiracji, głównie związanych z losem egzystowania oraz kontekstem otaczającej go cywilizacji konsumpcyjnej, która głosi wręcz
„bezbożne hasła” przyziemnej nieśmiertelności.
Utwory zamieszczone w tym wyborze dzielą się na dwie kategorie: pierwsza

jest sprzeciwem i buntem przeciw żarłoczności współczesnej kultury, druga pokazuje drogi akceptacji życia godziwego i szczęśliwego, stwarzającego nawet szanse obcowania z wiecznością. Kluczem jest tu
umiejętność twórczego eksploatowania
nadziei – tej typowo ludzkiej modalności
istnienia, która umiejętnie oswajana gwarantuje człowieczeństwo naszemu istnieniu,
i w którym świadomość śmierci jest w stanie
pomagać budować wymiary właściwe twórczemu istnieniu z innymi ludźmi, a nawet
z samym Bogiem. Poeta nie ukrywa, że jest
osobą wierzącą, że kult religijny stanowi ten
odświeżający powiew i źródło inspiracji
twórczej w jego życiu codziennym. Jednak
ciągle bulwersuje go niekończący się gwałt
i przemoc obecne wśród ludzi: przeraża
go plaga alkoholizmu, narkomanii, biedy
i ubóstwa, które stają się źródłem upadku
ludzi i rozkwitu ich chorej wyobraźni oraz
świadomości. Żyją oni urojonymi pragnieniami i stawiają fałszywe cele swemu jednostkowemu istnieniu. Udręczona matka
przez pijanego męża-ojca jawi mu się już
osobą za życia świętą, ale wtedy jego wiersze
cierpią na „bezsłowie”, choć zżera go głęboki
smutek, kiedy widzi bezdomnego, czy pijanego, pisze wiersz, który zastyga mu w gardle. Patrząc na narkomanów już rozumie,
że są to ludzie, którzy „przedawkowali
szczęście”.
Oprzędek ostro polemizuje z apodyktyczną wykładnią społeczną praktykowanej moralności religijnej, a nawet wyrzuca Bogu jego srogość i złorzeczy: „dałeś
nam dziesięć przykazań/ a tylko jedno
życie”. Pochyla się nad odchodzącymi bezpowrotnie światami ludzi starych, skazanych na przysłowiową „łaskę losu”. Szuka
wsparcia dla swej wrażliwości etycznej
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w poezji i myśli Jana Pawła II., w których
znajduje „niewyczerpalną księgę człowieczeństwa”, wzmacniającą jego nadzieję nie
tylko na wieczność, ale i na lepsze jutro.
Przyjmuje za wartościową dewizę papieża-poety myśl, że poezji trzeba być do końca
oddanym i wiernym. Poeta widzi w niej nie
tylko źródło radości i doświadczenie pełnej wolności, ale z zażenowaniem ogląda
polskie „boskie igrzysko”, które kultywuje naród. Poeta wyjaśnia, że nasze życie jest
właściwie „ transakcja leasingową” z Bogiem na „jego używanie”. Samo w sobie –
podkreśla – składa się z chwil podobnych
dźwiękom, zaś sęk w tym, by umieć z nich
komponować „koncert własnego istnienia”.
Jednym z warunków pozwalających na to
jest umiejętność mistycznego jednoczenia
się z przyrodą i otaczającym światem, by
zahamować siłę bezwzględnej logikę „upływającego czasu”. Z wiersza pt. Drzewa przy
moim domu dowiadujemy się, że „oto drzewa są moje/moją ręką sadzone/ po mnie
kiedyś zostaną/dzieci, wiersze i one”.
Poeta stara się również przywoływać,
rekonstruować i budować klimat małego
miasteczka – swych rodzinnych Myślenic,
przywołując doświadczenie dzieciństwa,
beztroskiej zabawy, ale i studiując głęboki sens
metafizyczny triduum paschalnego. Prowadzi również dialog z wierszami Czesława
Miłosza, Anny Kajtochowej, wzmacniającymi jego wyobraźnię artystyczną i nakładającymi na niego poczucie obowiązku tworzenia. Obowiązek ten wzmacniają w nim także
twarde rozmowy z „czasem bezwzględnym”
i „logiką dziejów”. Tam znajduje siły generujące w sobie potrzebę pisania poezji, choćby
z tej przyczyny, by ocalić umierające na jego
oczach światy i ludzi, o których pamięć
bezsensownie walczą uczestnicy różnych
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hałaśliwych protestów i demonstracji, łamiących zasadę kultywowania „godności dla
umarłych”.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na
dwa ciekawe utwory Oprzędka: pierwszy
stanowi zniewalające studium „starego kościoła”, w którym czytamy m.in.: „lubię stare
kościoły/przesiąknięte zadyszką kadzideł/
zdobione freskami szeptanych modlitw/
pełne ciszy zamyślonych ścieżek/(…)//lubię
stare kościoły/tyle w nich świeżej wiary”.
W drugim ukazuje świat postrzegany jako
niekończący się taniec karnawałowy, który
nieustannie przyspieszają rytmy cywilizacji.
Poeta podpowiada w nim, że ważna jest
w naszym świecie również symbioza człowieka z Bogiem, bo obydwaj są sobie potrzebni, a korzyść człowieka jest taka, że
w ten sposób zostaje wyróżniony w porządku
istnienia, bo otrzymujemy w tej obustronnej
relacji „prawo do wieczności”.
Warto więc zaglądnąć do tych ciekawych światów poetyckich zbudowanych
w oparciu o różne aspekty logiki miłości przez
Danutę Perier-Byrską i Piotra Oprzędka, bo
właśnie w nich można w skupieniu przemyśleć i nasze osobiste emocje związane
z poszukiwaniem znaczenia własnego istnienia, dla którego miłość ma kluczowy sens,
nawet wtedy, gdy doświadczamy jej deficytu.


P. Oprzędek, Krople odmierzonego czasu, przedmowa – Józef Janczewski Wydawnictwo i Drukarnia
Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2011, s.
112, D. Perier-Berska, Ślad w mojej wyobraźni, Dom
Wydawnictw Naukowych, wybór i redakcja: Beata
Anna Symołon, projekt okładki, fotografie: Paula
Angelina Perier, wykonanie okładki i stron działowych: Tomasz Zacharski, Kraków 2011, s. 88.

04.04.2012 w Stowarzyszeniu „Kuźnica” odbyła się konferencja prasowa
dotycząca ratyfikacji „Europejskiej Konwencji Bioetycznej” oraz „deklaracji”
zgłoszonej przez ministra Jarosława Gowina, która może uniemożliwić
wykonywanie legalnych zabiegów in vitro w Polsce. Koalicja Postęp
i Świeckość domaga się wycofania tego dokumentu z procesu ratyfikacji.

Oświadczenie
W roku 1999 Polska podpisała „Konwencję o ochronie praw człowieka i godności istoty
ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny” zwaną w skrócie: „Europejską
Konwencją Bioetyczną”, jednak jej nie ratyfikowała.
„Europejska Konwencja Bioetyczna” reguluje kwestie wyrażania zgody na ingerencję
we własne zdrowie, transplantacji, genotypu (genomu) ludzkiego, ochronę życia prywatnego i prawa do informacji w zakresie ochrony zdrowia oraz badań naukowych na
ludziach.
Minister Jarosław Gowin jako przewodniczący specjalnego zespołu ds. spraw konwencji
bioetycznej zaproponował, by „Europejska Konwencja Bioetyczna” została ratyfikowana
z dodatkową deklaracją, która zakłada, że postanowienia konwencji będą odnosiły się
do fazy prenatalnej rozwoju ludzkiego zarodka na mocy Konstytucji RP i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Embrion miałby posiadać status osobowy na równi z urodzoną
osobą. Konsekwencją przyjęcia tej deklaracji byłaby nadrzędność jego prawa do życia,
co w prostej linii może prowadzić do zagrożenia zdrowia czy życia kobiety,
w której ciele zarodek się rozwija. Deklaracja ta byłaby sprzeczna z duchem Konwencji,
a ponadto stanowiłaby pozaustawowe zaostrzenie przepisów do ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wykluczyłaby
możliwość legalnych aborcji w przypadku gwałtu, ciężkich uszkodzeń płodu czy zagrożenia zdrowia kobiety. Zakaz zamrażania zarodków i brak możliwości doboru ze względu
na eliminację uszkodzeń genetycznych uniemożliwiłby skuteczne przeprowadzanie
zabiegów in vitro. Często bowiem nie wystarczy jeden zabieg, trzeba go powtarzać
dwa lub trzy razy i przy każdej próbie kobieta musi stosować środki hormonalne. Po
ewentualnym przyjęciu deklaracji zabiegi in vitro stałyby się w Polsce albo nielegalne,
albo niemożliwe do przeprowadzenia.
Koalicja Postęp i Świeckość wyraża sprzeciw wobec proponowanej przez ministra
Jarosława Gowina dodatkowej deklaracji do „Europejskiej Konwencji Bioetycznej”.
Domagamy się od polskich władz państwowych niezwłocznej ratyfikacji Konwencji w jej
dotychczasowym kształcie, bez uzupełnień i zniekształceń. Żądamy wyłączenia deklaracji „gowinowskiej” z procesu ratyfikacji.
Każdy człowiek ma prawo samodzielnie podejmować decyzje dotyczące swojego życia,
dokonywać wyborów, które wpływają na jego jakość. Polskie prawo pozbawia kobietę
tego fundamentu człowieczeństwa, uniemożliwiając autonomiczne decydowanie o własnym ciele. Zarodek jest częścią ciała kobiety, zatem od jej niczym nie ograniczonej
woli powinno zależeć, co chce z nim zrobić. Kobiety nie mogą być traktowane jak inkubatory. Jeśli nie decydują się na dziecko, powinny mieć prawo do aborcji na życzenie.
W polskiej polityce głos kobiet domagających się przestrzegania podstawowego prawa
do samostanowienia jest zagłuszany przez działalność Kościoła Katolickiego. Dotyczy
to m. in. edukacji seksualnej, środków antykoncepcyjnych, aborcji i az. Kościół w sposób skandaliczny wpływa na tworzenie prawa, np. wymagając od parlamentarzystów
całkowitego posłuszeństwa pod groźbą ekskomuniki. Księża dyskryminują kobiety, traktują je przedmiotowo, czyniąc z macierzyństwa niepodlegający krytyce „boski obowiązek”. Kościół Katolicki żąda od kobiety donoszenia ciąży za wszelką cenę, nawet za
cenę własnego życia. Prawo nie może być dłużej uzależnione od dyktatu Episkopatu.
Żądamy przecięcia pępowiny łączącej państwo z kościołem i świeckiego prawa – prawa, które gwarantuje kobiecie samodzielność i niezależność bez względu na wyznanie
czy bezwyznaniowość.
Podał do wiadomości Adam Jaśków
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CZESŁAWA JOLANTA KOTARBA
 „Kiedy byłem dzieckiem, słyszałem czę-

sto, że każdy może zostać prezydentem.
Teraz zaczynam w to wierzyć” – powiedział kiedyś Clarece Darrow. Ja także skłonna jestem w to uwierzyć, zwłaszcza gdy
widzę, jak każdego miesiąca pretendent do
tego urzędu, w otoczeniu swych pretorian,
wśród lasu narodowych flag, transparentów,
prze do przodu prosto na pałac Namiestnikowski. Czy ktoś jest w stanie mu przeszkodzić? – wątpię. Na smoleńskich trumnach
gładko idzie do przodu. I to może być ciąg
dalszy niedawno tragicznie przerwanej dynastii.
 Prawica chce się zjednoczyć, w każdym

razie pragnie tego lider PiS-u i lider Solidarnej Polski. Jeszcze wczoraj byli z sobą
skłóceni, obrażeni na siebie, dziś prawią
sobie grzeczności, przepraszają się i zapraszają do wspólnoty prawicowej. Tak jednoczy ludzi marzenie o przyszłej prezydenturze. Nie jestem jednak pewna, czy ostatecznie ubiegać się o nią będzie Jarosław
czy Zbigniew. Obydwu panów czeka jeszcze
Trybunał Stanu, jeśli tylko rząd podejmie
w tej sprawie decyzję. Już pięć lat minęło
od śmierci pierwszej ofiary IV RP, a panowie Ziobro i Kaczyński nie ponieśli żadnej
kary, mimo że Komisja Śledcza wyraźnie
stwierdziła, że oni ponoszą odpowiedzialność za śmierć Barbary Blidy.
 Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin

odkrył ostatecznie i bardzo wyraźnie swą
„sprawiedliwą” prawicową twarz. Jest przeciwny ratyfikacji przez Polskę konwencji
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy domowej i przemocy wobec kobiet.
Gowin uważa, że to jest tylko feministycz62

na ideologia, a on jej nie uznaje. Jest bowiem poważnym mężczyzną i nie ulega
babskim fanaberiom.
 Jacek Żelek, poseł PO, wpadł na „ge-

nialny” pomysł jak zwiększyć dzietność
w Polskich rodzinach. Postuluje on, by opracować ustawę (twierdzi, że sam ją może napisać), która wprowadziłaby tzw. klauzulę
sumienia dla aptekarzy. Klauzula ta pozwoliłaby farmaceutom odmówić sprzedania
klientom środków antykoncepcyjnych.
„Samozwańczy” ustawodawca poseł Żelek
nie wiedział albo zapomniał, że nie wszystkie środki antykoncepcyjne są poronne, niektóre przecież są lekarstwem stosowanym
np. w hormonalnej terapii zastępczej. Aptek w Polsce jest dużo, zwłaszcza w miastach, i farmaceutów także. Nie wszyscy
myślą tak zacofanie jak poseł Żelek. Jeśli
apteka posiada środki antykoncepcyjne, to
jej zadaniem jest je sprzedać klientowi. Jeśli aptekarz się z tym nie zgadza, to niech
zmieni miejsce pracy.
 Fiasko przyniosła ministrowi Sikorskie-

mu wizyta w USA. Pani Hilary Clinton nie
pomogła załatwić bezwizowego pobytu
Polaków w Stanach Zjednoczonych. Ją to
mało interesowało, w przeciwieństwie do
problemu odzyskania mienia żydowskiego
w Polsce. I ten fakt zdominował rozmowę
z polskim ministrem. Niekorzystnie wypadł
także minister zabierając głos w sprawie
problemów edukacyjnych mniejszości polskiej na Litwie. Niefortunnie powiedział,
że wszystko może się zmienić na korzyść
Polaków, ale dopiero wtedy, gdy na Litwie
zmieni się ekipa rządząca. To stwierdzenie
obraziło Panią Prezydent Litwy, która w związ-

ku z powyższym nie przyjęła zaproszenia
na spotkanie prezydentów w Polsce. Tak
„rasowy” dyplomata załatwił niedyplomatycznie zatarg z Litwą.
 Najważniejszym, najbardziej poruszają-

cym społeczeństwo polskie wydarzeniem
ostatnich miesięcy jest zapowiedziana przez
premiera reforma ustawy emerytalnej. Najwięcej sprzeciwu społecznego wzbudziła
i nadal wzbudza zapowiedź zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz
ustalenie granicy przejścia w stan spoczynku na 67 lat. Dlaczego przyjęto taką granicę, nikt z proponujących ustawę nie potrafił wyjaśnić. Nikt z przyszłych emerytów nie
wierzy także zapewnieniom premiera, że
wydłużony czas pracy znacznie zwiększy
wielkość przyszłej emerytury. Wiele niepokoju wzbudza również troska o przyszłe
miejsca pracy, skoro już dzisiaj zatrudnić
się osobie w wieku ponad 50 lat jest niezwykle trudno, podobnie jak absolwentom
studiów wyższych. Przez kraj zatem przelewa się fala dyskusji i protestów. Opozycja sejmowa proponowała przeprowadzić
w społeczeństwie referendum, ale propozycja ta została przez większość sejmową
(głównie koalicję rządzącą) odrzucona. Sejmowa opozycja zaproponowała także, by
w pierwszym czytaniu sejmowym odrzucić ustawę. Na to także nie zgodziła się
większość sejmowa. Natomiast została powołana nadzwyczajna 27-osobowa komisja, której zadaniem będzie poprowadzenie dalszych prac nad reformą emerytalną.
OPZZ zapowiada więc strajk generalny
jako protest przeciw nowej ustawie.
 Prasa radio i telewizja triumfalnie ogłosiły,

że po 14 latach nastąpił przełom w poszukiwaniu zabójcy gen. Marka Papały. Oby to
był naprawdę sukces. Profesor Jan Widacki jest ostrożny i twierdzi, że w więzieniach
z całą pewnością są ludzie wtrąceni do nich
przez fałszywe zeznania świadków koron-

nych. Zbytnio zaufaliśmy ich zeznaniom.
Być może tym razem będzie inaczej.
 Jest mi niezwykle przykro, że w poprzed-

nim numerze „FMW” pisząc o kłopotach
ministra Arłukowicza zachowałam się jak
Kasandra, wróżąc dalsze kłopoty. Tym razem
brak leków stosowanych w leczeniu chorych na choroby nowotworowe. Żal mi Pana
Ministra, bo mimo wszystko mam dla niego wiele sympatii.
 W sobotę 28 kwietnia 2012 odbył się w

Warszawie Kongres SLD. Wybrano na nim
władze lewicy. Przewodniczącym, jak przewidywano, został Leszek Miller, uzyskując 92% głosów. Po raz pierwszy stworzono możliwość oddania głosów przez Internet oraz listownie. Przemówienie Leszka
Millera było pełne emocji – i co warto podkreślić – pełne optymizmu i wiary w lepszą
przyszłość SLD. Tuż przed transmisją TV
z kongresu prof. Domański i Kik powiedzieli w dyskusji, że w Polsce jest dużo ludzi mających lewicowe poglądy i oni z nadzieją oczekują zwycięstwa tej formacji.
 Sławomir Pietras, dyrektor teatrów ope-

rowych w Polsce, w kwietniowym numerze „Gazety Lekarskiej” zamieścił felieton
zatytułowany „Medyczne perypetie Boya
Żeleńskiego”. Przedstawił w nim zawodową drogę Boya jak lekarza, jego osiągnięcia w dziedzinie medycyny i powody odejścia z zawodu medyka. Miło mi było czytać
ów felieton, z tej prostej przyczyny, że jest
on dowodem na to, że Boy Żeleński „jest
wiecznie żywy” i ciągle czytany. Od czasu do
czasu pojawiają się publikacje o tym wielkim
pisarzu, poecie, tłumaczu i społeczniku publikacje. Kiedyś ktoś zażartował, nie bez
kozery, że Boy był najlepszym pisarzem
wśród medyków i najlepszym lekarzem
wśród literatów. Jako miłośniczka i popularyzatorka twórczości Boya serdecznie
dziękuję panu Pietrasowi za ten felieton.
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Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego
zmuszone, lub gdy jest to dla nich korzystne.
Napoleon Bonaparte
Gdy od chorego gospodarczo społeczeństwa wymaga się zdrowego myślenia politycznego – wymaga się
zbyt wiele.
Tomasz Mann
Sprawiedliwe jest to, co leży w interesie mocniejszego.
Sokrates
Nasza mądrość wywodzi się z doświadczenia, a doświadczenie z naszych głupstw.
Sacha Guitry
Za największego wroga ludzie mają tego, kto mówi im
prawdę.
Platon
Kobiety i lekarze wiedzą, kiedy kłamstwo jest wskazane
i dobroczynne.
Gabrielle Colette
Starzeć się to złe przyzwyczajenie, którego nie mają czasu nabawić się ludzie
bardzo zajęci.
Molier
Jak człowiek się zbyt dobrze czuje, to powinien sobie poczytać w internecie,
co piszą na jego temat.
Artur Andrus
Ktoś tak inteligentny jak Jezus byłby ateistą.
Richard Dawkins
Bogactwo zawsze jest nastawione na pokaz, ale życie człowieka biednego – to
rzecz poufna.
Simone de Beauvoir
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