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Wartości, które bliskie są Tuskowi i sporej
części europejskich polityków, budzą
wśród rządzących dzisiejszą Polską, złe
emocje. Nie wspominając już, że zwykła
zawiść polskiej miernoty politycznej,
która przykleiła się do PiS-u, podgrzewa
te negatywne nastroje.
Recenzja książki Donalda Tuska “Szczerze”

Felieton Andrzeja Szmilichowskiego 6

O diabelskości
miasta i
anielskości wsi
© CC0 Public Domain

Techniczne ułatwienia spowodowały,
że urojenia szaleńców mają większą
wydajność i dostęp do publikatorów,
niż osiągnięcia uczonych i badaczy
z Nagrodą Nobla w dorobku. To
sprawiło, że żyjemy w świecie szybkich
zmian mentalnych, raju dla głupców
i cyników.
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Na temat

Dopiero po upadku komunizmu, gdzieś od początku
lat 90-tych XX wieku, można mówić o kształtowaniu
się czegoś na kształt nowej pragmatyki życia miejskiego, i to mimo silnie nadal działających proletariackich
i wiejskich stereotypów. Wielkowiekowy brak mieszczańskiej kindersztuby, musiał się przekładać, i nadal
się przekłada, na słabą więź społeczności miejskiej,
niski poziom zaufania społecznego i kiepskie standardy samorządności lokalnej.
Artykuł Zygmunta Barczyka. s.3

Europejczyk
Gdyby Polska była krajem ludzi
inteligentnych, to poparcie PiS-u
spadło by. Ale mimo kompromitacji
pisowców i Dudy, nie spada.
Destrukcyjny Kaczyński jest
kamertonem rezonującym z
polską głupotą i zacofaniem. Jedno
wzmacnia drugie. Tak pisała
niedawno Manuela Gretkowska.
W niemal wszystkich opracowaniach dotyczących
polskich wad narodowych, na jednym z pierwszych
miejsc wymienia się zawiść. Niektórzy uważają, że
jest pozostałością po PRL-u, gdzie wszyscy mieli
tyle samo, albo prawie tyle samo. Potrafimy być zawistni o wszystko: o podwyżkę, o lepsze ubranie, o
wytrwałość, o robienie kariery, o lepszy samochód, o
zaradność... “Zawiść to dziś wielkie tabu, większe niż
pieniądze i seks” – pisze prof. Zbigniew Zaleski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, autor książki
„Od zawiści do zemsty”.
Ten wątek zawiści nasunął mi się podczas lektury
książki, czy raczej dziennika – o być może prowokującym tytule “Szczerze” – którego autorem jest Donald
Tusk. Po pięciu latach przewodniczenia Radzie Europejskiej zdecydował się na wydanie swoich zapisków
komentujących i opisujących zarówno swoją działalność w Brukseli, jak i wydarzenia polityczne w
Europie i na świecie. Polityczni kontestatorzy Tuska
przyjęli tę książkę złośliwie. Widać to w recenzjach
w prasie sprzyjającej Prawu i Sprawiedliwości. Nic
dziwnego.
“Przez te pięć lat nauczyłem się wierzyć, że porozumienie jest zawsze lepsze od konfliktu i, co równie
ważne , że jest zawsze możliwe. Z nielicznymi wyjątkami ludzie, z którymi pracowałem, rozumieli, że alternatywą dla zjednoczonej Europy jest chaotyczny
zbiór zantagonizowanych narodów i państw, z których
żadne, nawet największe, nie ma szans w konfrontacji
z innymi globalnymi potęgami i wyzwaniami współczesności i przyszłości”.
Szukanie kompromisu i porozumienia to – wydawało by się – “oczywista oczywistość”. Ale nie w
dzisiejszej polskiej polityce. Kompromis, według wykładni Jarosława Kaczyńskiego & Co., to wyraz słabości. Przecież “moje” jest “mojsze”. A porozumienia
sierpniowe – nie wspominając o okrągłym stole – to
zdrada narodowa.
Dlatego wartości, które bliskie są Tuskowi i sporej części europejskich polityków, budzą wśród
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rządzących dzisiejszą Polską, złe emocje. Nie wspominając już, że zwykła zawiść polskiej miernoty politycznej, która przykleiła się do PiS-u, podgrzewa te
negatywne nastroje.
Polityczna i europejska kariera Donalda Tuska nie
jest przypadkowa. Liberalne wartości, którymi się
kieruje, i nadal tląca się wiara w solidarność, dialog
i kompromisy, dały mu silny mandat do sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. W
książce Tusk opisuje swoją trudną rolę negocjatora
między najbardziej wpływowymi politykami świata. A jego kadencja przypadła na trudny okres dla
Europy: kryzys uchodźczy i brexit. Jeśli uznamy, że
dziennik składa się z notatek czynionych przez Tuska
w czasie rzeczywistym, to można tylko podziwiać jego polityczny instynkt i trafność ocen.
“Szczerze” to ciekawy obraz politycznej kuchni, z
którym powinien zapoznać się każdy, kto interesuje
się polityką. Tusk to polityk klasy światowej, który
już dzisiaj zupełnie nie pasuje do polskiego kostiumu.
Lata propagandy pisowskiej przyczyniły się, że negatywne odczucia do byłego premiera pogłębiły się. O
to nie było trudno – polska zawiść do ludzi, którzy
robią karierę, a jednocześnie pozostają ludźmi nie
oderwanymi od rzeczywistości (a Tusk właśnie taki
jest) – też swoje robi.
Donald Tusk należy do bardzo wąskiego grona
Polaków, którzy na międzynarodowej arenie politycznej są rozpoznawalni i wpływowi. Kiedyś był
Paderewski, był Zbigniew Brzeziński, Bronisław Geremek. I to tyle. Można jeszcze do tego grona doliczyć kilka postaci, których autorytet miał szerszy zasięg niż tylko Polska.
Jerzy Baczyński z “Polityki” napisał, że książka
“Szczerze” to “wielkie wyznanie wiary w sens odpowiedzialnej polityki. Po jej lekturze łatwiej zrozumieć,
dlaczego “prezydent Europy” nie zdecydował się
ubiegać o urząd prezydenta Polski. Tuska można lubić lub nie, ale tę książkę trzeba przeczytać”. W pełni
podpisuję się pod tą opinią.

Ostatnia książka Andrzeja Szmilichowskiego to
właśnie takie poszukiwanie odpowiedzi na dziesiątki pytań i wątpliwości. Często bez dawania odpowiedzi. To szukanie “sensu życia” stało się u Szmilichowskiego swego rodzaju “obsesją” – ale podyktowaną bystrą obserwacją otaczającego nas świata, który nie zawsze jest racjonalny i łatwy do zdefiniowania.
Hiszpański pisarz Carlos Ruiz Zafón w powieści
“Cień wiatru” napisał, że “Bóg dał nam życie, ale
rządzi światem diabeł”. Coś w tym jest. Mimo, że łatwo jest dać odpowiedź na pytanie czym jest dobro, a
czym zło; co jest wartością nadrzędną, a co przemijającym kaprysem losu; to jednak ludzie błądzą nie
znajdując na tak oczywiste alternatywy odpowiedzi.
Szmilichowski porusza w książce “Z wewnętrzej
potrzeby” sprawy trudne i zarazem proste. Ale im
prostsza wydaje się alternatywa, tym trudniej zrozumieć, że dylematy egzystencjalne są tak skomplikowane. Autor pisze o tym w sposób przystępny, ważąc
każde słowo, wędrując myślami do swoich życiowych
doświadczeń. Ale nie jest to książka mentorska. Z korzyścią dla książki i czytelników. Warto ją przeczytać.
Stanisław Sobolewski
Andrzej Szmilichowski: ... z wewnętrznej potrzeby. Miniatura, Kraków
2019 s.416

Tadeusz Nowakowski
Donald Tusk: Szczerze. Wydawnictwo Agora. Warszawa 2019 s.416

Oaza
obiektywizmu

Wino im
starsze, tym
lepsze?
Czy świat jest bardziej skomplikowany? Czy problemy bardziej
złożone? Nie sądzę. Każde
pokolenie staje przed tymi samymi
dylematami i zadaje sobie te same
pytania egzystencjalne.

Od kilkunastu lat najważniejszym w
Polsce ośrodkiem naukowym dotyczącym Holocaustu jest Centrum Badań
nad Zagładą Żydów, przy Instytucie
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk (IFiS PAN). Główny jego dorobek
to rocznik “Zagłada Żydów”, najczęściej
w jednym, a czasem nawet w dwóch
obszernych tomach.
W roku 2018 ukazał się rocznik nr 14, któremu po
raz pierwszy odmówiło dotacji Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i osobiście minister Piotr
Gliński. Mimo to, rocznik zachował dawną objętość
oraz stałe działy: studia, sylwetki, materiały, punkty
widzenia, omówienia, polemiki, recenzje, upamiętnienia Zagłady. Jak zwykle nie brak obu – gdzie indziej wypierających się perspektyw: Polski jako sanktuarium dla prześladowanych Żydów i Polski obojętności, beznamiętnego świadkowania i w najgorszym
razie współpracy w prześladowaniach.
To prawda, że o pierwszej znajdujemy w tym właśnie numerze rocznika niewiele – omówienie wystawy o działalności Żegoty w Krakowie. Ale przy absencji drugiej perspektywy w dużej części mediów
publicznych działalność IFiS PAN trzeba uznać za
oazę prawdy i obiektywizmu na pustyni postaw bezkrytycznych, przemilczania bądź usprawiedliwiania
win i wynoszenia pod niebiosa zasług.

Podkreślono np. w tekście Dariusza Libionki o
ściganiu szmalcownictwa przez konspiracyjne sądy –
stanowisko obecnego kierownictwa IPN, przemilczające, bagatelizujące, bądź marginalizujące to masowe
zjawisko. Ewenementem jest również podjęty przez
Barbarę Engelking opis sytuacji Żydów-komunistów,
zaangażowanych w czasie okupacji w skrajnie lewicową konspirację, co nie wykluczało autentycznego
ruchu oporu wobec okupanta ani ubocznych korzyści
dla ukrywających się Żydów, ograniczających się do
ratowania życia.
Dorobek rocznika nie powinien jednak przesłaniać
zalet serii Biblioteka Świadectw Zagłady, w której –
jak dotąd – ukazało się od roku 2008 dwanaście pozycji. Seria zawiera wyłącznie teksty pisane na bieżąco
w czasie okupacji.
Pozycja ostatnia, którą tu omówimy, to relacja warszawskiego adwokata Stanisława Adlera (1901-46),
który w warszawskim getcie zajmował stanowiska
w Radzie Żydowskiej, będąc m.in. odpowiedzialny
za rekrutacje do Żydowskiej Służby Porządkowej, a
także za pewne aspekty jej późniejszej działalności.
Miał on przeto bezpośredni kontakt, wgląd i niekiedy wpływ na liczne strony życia w getcie (także
działania umożliwiające przeżycie) – jak przemyt,
przestępczość, komunikacja, służba zdrowia, instytucje pogrzebowe, szkolnictwo (jawne w dozwolonych
granicach i tajne), opieka społeczna oraz aktywność w
zakresie kultury i sztuki.
Wszystkie jego obserwacje, nie do przecenienia
jako źródło historyczne, po raz pierwszy dotarły teraz do polskiego czytelnika w związku z niedawnym
odnalezieniem polskiego oryginału w archiwum Yad
Vashem. Ale dzieło to ukazało się już wcześniej
(1982) w przekładzie angielskim i zostało wykorzystane przez monografów Zagłady. Wysoko oceniał
je Raul Hillberg, a w podstawowej publikacji o warszawskim getcie Barbary Engelking i Jacka Leociaka
również znajdujemy w bibliografii to wydanie. Adler
opuścił getto w początkach 1943 r., przeżył okupację
po stronie aryjskiej, gdzie spisał swoje wspomnienia oraz czasowo połączył swe losy z dr. Ludmiłą
Zeldowicz, aż do końca wojny i spotkania przez
nią ponownie męża, którego uważała za nieżyjącego. Wkrótce po pogromie kieleckim Adler popełnił
samobójstwo.
Może nie jest przypadkiem, że najciekawszy blok
tekstów w ostatnim roczniku “Zagłady Żydów” dotyczy właśnie kieleckiego pogromu. Dwie, zarówno pochwalne jak częściowo krytyczne recenzje 2-tomowego dzieła Joanny Tokarskiej-Bakir pt. “Pod klątwą”
(2018) pióra Bożeny Szajnok, autorki wcześniejszej,
pionierskiej publikacji na ten sam temat oraz historyka Marcina Zaremby uzupełniono o polemiczny głos
autorki. Niewątpliwą satysfakcję sprawia natomiast
fakt, że we wszystkich trzech tekstach wersje na temat pogromu jako prowokacji władz znalazły się na
głębokim i mniej ważnym tle.
Aleksander Kwiatkowski
Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Numer 14, Warszawa 2018
Centrum Badań nad Zagładą Żydów s. 800
Stanisław Adler: Żadna blaga, żadne kłamstwo. Wspomnienia
z warszawskiego getta Warszawa 2018 Stowarzyszenie Centrum
Badań nad Zagładą Żydów s. 432

O diabelskości miasta
i anielskości wsi
Miasta decydowały i nadal decydują
o rozkwicie zachodniej cywilizacji.
Są bastionem demokracji i pluralizmu. W warunkach polskich, idea
miasta nie cieszyła się jednak
w przeszłości dobrą reputacją.
Niechęć do miasta najwyraźniej eksponuje romantyczna formacja artystyczna, zanurzona w tradycji
ziemiańskiej, „dworkowej”. Dominującym spojrzeniem było uznanie miasta za symbol zła, niemoralności, społecznej patologii. Również Kościół polski,
który dobrze rozumiał wieś, był i pozostał mentalnie
bardziej wiejskim niż miejskim. Na domniemane dobre strony miasta chętniej patrzyli tylko pozytywiści i
socjaliści, czyli w czasach już bliższych naszym.
W XIX wieku, do umocnienia złej renomy miasta,
jako fenomenu życia społecznego, przyczyniła się
inteligencja polska wywodząca się ze stanu szlacheckiego. Dotyczyło to zwłaszcza jej części żyjącej w zaborze rosyjskim, która, w wyniku popowstaniowych
represji politycznych, pozbawiona została swych posiadłości i zmuszona do szukania zajęć zarobkowych
w miastach. Tam zaś nie mogła obejmować posad w
aparacie władzy państwowej. Czując się depozytariuszem wartości narodowych, czyli tych, które nie
mogły znaleźć naturalnego ujścia w życiu podzielonego na zabory kraju, idealizowała wieś, kulturę
ludową i podsycała obawy przed życiem w mieście.
Mieszczaństwo zaś było głównie nie polskie, zatem
idea miasta, jako siedliska zła, znalazła w mentalności
inteligenckiej silne umocowanie. Nasyciła patriotyczną tradycję walki o polskość elementami, w których
miasto nie odgrywało ani kulturotwórczej ani państwotwórczej roli. Było ono na swój sposób podejrzane lub wręcz ignorowane. Rozwój miast nie wpisywał
się w idylliczny obraz silnej Polski.
Mistrzowie pióra wtórowali inteligentom polskim.
Norwid pisał :
„Nie lubię miasta, nie lubię wrzasków,
I hucznych zabaw, i świetnych blasków,
Bo ja chłop jestem - bo moje oczy
Wielmożna świetność kole i mroczy.
Miasto - złocony kraniec przepaści!
Stań na nim, spojrzyj, a dreszcz lodowaty
Zatrzęsie ciałem i członki namaści.
Miasto - to przedsień piekielnej zatraty”
J.I Kraszewski przytaczał chętnie passus: „Bóg
stworzył wieś a człowiek miasto”. Chętnie pisał o
głupocie i zepsuciu mieszczan, o tym jak miasto staje się „cmentarzem żyjących”. Czym jest miasto dla
poety, pytał. Jest siedliskiem handlu, więc gasną tam
uczucia a króluje egoizm, tam „wszystko się sprzedaje, rozum, wdzięki, rozkosz, szacunek, zdrowie, zacząwszy od funta tabaki a skończywszy na modłach
pogrzebowych za dusze”. Tylko wieś pozostaje idyllą
cnót, nie skażoną żądzą zysku, w mieście zaś królują
spryt i egoizm, biorący się z praktycznego traktowania żywota.
Tymczasem wiek XIX okazuje się niezwykłym
okresem w historii Europy. Następuje cywilizacyjne
przyspieszenie, ludność kontynentu wzrasta ze 190
do 520 milionów. W Europie robi się ciasno, miasta
rosną jak grzyby po deszczu, równolegle tężeje też nastawienie antyurbanistyczne. W polskim piśmiennictwie owego czasu nie brakuje narzekania na nadmierny liberalizm i emancypację chłopa, na narastającą, z
winy ekspandującego przemysłu, nędzę ludności wsi
jak i na szerzenie się ateizmu.
Nawet stanowiska Żeromskiego, Reymonta, choć
wskazują na fascynację urbanistycznymi zmianami,
ukazują ambiwalentną ocenę żywiołu, jakim jest nowe
miasto przemysłowe. Znamienny jest tytuł powieści
Reymonta: „Ziemia Obiecana”. Łódź, mająca stać się
obietnicą nowego świata i lepszego życia nieszczęśników, staje się ich ziemią przeklętą. Jedynie Bolesław
Prus, głównie w ”Lalce”, decyduje się na pozytywne
odczytanie znaków czasu pod postacią awansu mieszczaństwa i cywilizacyjnej rangi miejskości w zwarciu
z tradycją ziemiańską.

XX wiek przynosi zmianę nastawienia do znaczenia miasta. W Europie zachodniej, obserwuje się
wręcz fascynację nowoczesnym miastem (zwłaszcza
we Francji).Widać to u symbolistów i u futurystów.
Idee te docierają do Polski z opóźnieniem, zaczynają
kiełkować dopiero po odzyskaniu przez nią niepodległości. Pęka wtedy jednoznacznie negatywny model
ideowy miasta.
Trzeba sobie jednak powiedzieć jasno: pozytywny
obraz miasta nigdy nie zagościł w polskiej wyobraźni, pozytywna idea miasta nie wczepiła się w polskie
kody kulturowe. Józef Chałasiński twierdzi, że wbrew
realiom życia, pełniąca wiodącą i opiniotwórczą rolę
w kraju, inteligencja polska, jak długo się dało, realizowała styl życia daleki od mieszczańskiego systemu
wartości.
Miasta, po krótkim okresie międzywojennym, kiedy to nie zdążyło się jeszcze wykształcić nowoczesne
mieszczaństwo polskie, musiały zaistnieć w nowych
realiach zlodowacenia kultury miejskiej, tym razem,
w warunkach komunistycznej PRL. Po pożodze wojennej, nieopisanych zniszczeniach kraju, po odpływie obcego mieszczaństwa, w warunkach masowego
napływu do miast ludności wiejskiej, obraz miejskości realnego socjalizmu zdominowały obyczaje socjalistycznej kultury proletariackiej. Ideologiczni nadawcy i animatorzy nowego proletariatu chętnie wyszydzali zdobycze kultury mieszczańskiej. Nawet wielkie
miasta były przede wszystkim ogromnymi osiedlami i
zgrupowaniami produkcyjnymi, zamieszkałymi przez
wielkoprzemysłową klasę robotniczą. Ta zaś, w wyniku masowych przesiedleń i w pogoni za pracą, wyjęta wprost z tradycji chłopskiej, stała się podstawą
socjalistycznej industrializacji. ”Inteligencja pracująca”, jak ją wtedy nazywano, nie miała nadal okazji
ukazać swych mieszczańskich walorów na sposób,
jaki był już wtedy udziałem większości miast Europy
zachodniej.
Dopiero po upadku komunizmu, gdzieś od początku lat 90-tych XX wieku, można mówić o kształtowaniu się czegoś na kształt nowej pragmatyki życia
miejskiego, i to mimo silnie nadal działających proletariackich i wiejskich stereotypów. Wielkowiekowy
brak mieszczańskiej kindersztuby, musiał się przekładać, i nadal się przekłada, na słabą więź społeczności miejskiej, niski poziom zaufania społecznego i
kiepskie standardy samorządności lokalnej. Lata po
roku 1990 otworzyły jednak Polskę na awans cywilizacyjny i znamiona tego awansu są widoczne. Nie
rozwinęły się jednak równie wydatnie elementy kultury mieszczańskiej, jeśli nie liczyć karykaturalnej
subkultury nowobogackich i przywołań stereotypów
dulszczyzny.
Trudno się zatem dziwić, że polską praktykę
współżycia społecznego cechuje, co wynika z wielu
raportów, brak praktycznego rozumienia zasad podmiotowości obywatelskiej. Miasta europejskiego
Zachodu od wielu dziesięcioleci, mimo zrozumiałych tarć i konfliktów, rozwijają się w środowisku
tolerancji dla różnorodności, a wyrosły z liberalnych
wartości demokracji styl rządzenia, nie budzi sprzeciwu. Tymczasem, w realiach polskich, również w
miastach, zwornikami postawy społecznej nadal są:
tradycja ludowa, szlachecka i inteligencka, zaś dojrzewanie kultury mieszczańskiej następuje powoli.
Kiedy obserwuje się dziś społeczności miast polskich, można powiedzieć, że to co „zachodnie” jest
wciąż płytkie, bo nie zakorzenione, zaś to co „nie zachodnie”, jest wciąż żywe. Dobrze ten stan ducha odzwierciadlają aktualne sympatie polityczne Polaków.
Poza środowiskiem największych miast, górę bierze
idealizacja XIX wiecznego modelu państwa narodowego, której towarzyszy niechęć dla głównego nurtu
przemian w Europie Zachodniej. Znakomicie to ilustruje mapa ostatnich wyników wyborczych. Wielkie
miasta są „bliżej Zachodu”, reszta kraju zaś znajduje
większe pocieszenie w idealizacji ludowej, szlacheckiej i kościelnej spuścizny „ojczyzny-swojszczyzny”.
Świetnie to rozumieją obecnie rządzący i skłonności
te podsycają. Oznacza to trudność w adaptacji tego,
co unijne i tego co globalne, ale i oznacza trudność w
aktualizacji wartości patriotyzmu i tożsamości w odniesieniu do wyzwań naszych czasów.
Zygmunt Barczyk
Norwid C.K. (1968) Pisma Wybrane, t.1 Warszawa, s.134
Kraszewski, J.L,(1939) Poeta i świat., Poznan, rozdz. 9: Czym jest miasto dla poety, s.39-42
Chałasiński, J.(1946) Genealogia inteligencji polskiej. Łódź.
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Chcesz się ogłosić?
Zadzwoń
073 98 53 615

Raj dla głupców i cyników
Jesteśmy próżnym i zarozumiałym, ale
raczej przyzwoitym rodzajem stworzeń,
a tu nagle i niespodzianie spada nam na
łeb miecz Demoklesa w postaci zarazy!
Od dawna czułem w kościach, że coś się
stanie, coś nieokreślonego i złego. Ale
żeby zaraza i to odrazu na całym świecie?
Tego za wiele, po prostu za dużo jak na nasze tradycje
przyzwyczajenia chorobowe! Na domiar złego, opętańcze i
stale zwiększające się szaleństwo podróżowania spowodowało, że rozwlekliśmy to wirusowe przekleństwo błyskawicznie po całym świecie.
Opanowało nas w ciągu zaledwie paru dziesięcioleci – z
perspektywy państwa z dnia na dzień – niezrozumiałe na
dobrą sprawę i pogłębiającym się szaleństwo komunikacji,
pozbawiając odporności na ciosy natury z jednej strony, a
napełniając zadufaniem w wyjątkowość i doskonałość techniki z drugiej.
W rezultacie staliśmy się Golemem, kolosem na glinianych nogach, a za przyczyną ogromnie szybkiego rozwoju
techniki użytkowej, słabsi i mniej odporni na... Na wszystko!

KURSY JĘZYKA SZWEDZKIEGO
Nauka języka szwedzkiego
indywidualna i w grupie.
Potrzebujesz jedynie telefonu,
ponieważ nauka odbywa się na
dystans. Duże doświadczenie,
według szwedzkiego modelu
do kursów szwedzkiego
np. w Folkuniversitet.
Nie musisz dojeżdżać na spotkanie
z nauczycielem, przesyłam materiały
digitalnie. Wybierasz godziny.
Przystępna cena. Zapraszam
Telefon: 0739 072 015
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Kiedyś byliśmy bliżej ziemi, potrafiliśmy naprawić pralkę,
samochód, radio, zacerować skarpetki, zrobić masło. Dziś
zwykła zmiana żarówki w samochodzi wymaga wykwalifikowanego mechanika, nie mówiąc o zmianie zapasowego koła,
którego nota bene w ogóle nie ma. Nasze życie było prostsze
i nieuzależnione w takim stopniu, jak dziś, od techniki, a co
za tym idzie, byliśmy bardziej samodzielni, samowystarczalni i mniej ulegający panice. Dziś wytrącenie z ręki telefonii
komórkowej miało by skutki zbliżone do tragedii pompejańskiej, wprost trudno sobie wyobrazić konsekwencje odcięcia
od prądu elektrycznego.
Egzystujemy w toksycznym związku cywilizacji transportu. Obserwującej nas – hipotetycznej czy realnej bez znaczenia – obcej cywilizacji siatka połączeń lotniczych wydawawałaby się szczytem nonsensu, a miliony mróweczek na
nitkach autostrad obłędem.
Jesteśmy świadkami i jednocześnie uczestnikami ogromnych zakłóceń w przekazie prawdy, nazywanymi fake newsami. Donald Trump opowiada na Twitterze koszałki opałki,
a jego zwolennicy, których niemało, łykają to bez chwili zastanowienia jak gęś kluski. Nie będę tu przywoływał, by nie
denerwować przyzwoitych ludzi, przykładów z terenu zdecydowanie bliższego niż Stany Zjednoczone.
Techniczne ułatwienia spowodowały, że urojenia szaleńców mają większą wydajność i dostęp do publikatorów,
niż osiągnięcia uczonych i badaczy z Nagrodą Nobla w dorobku. To sprawiło, że żyjemy w świecie szybkich zmian
mentalnych, raju dla głupców i cyników.
Efektem kłamstw podszytych strachem jest, że żyjemy w
mroku, przeświadczeni, iż osiągamy stały postęp. Zdarzały się
nam okresy jasności, ale szybko przegrywały z ciemnością, a
najprzykrzejsze w tym wszystkim, że porażki tak niewiele nas
uczą. Zwycięstwo nad wirusem – co zapewne nastąpi, liczne
grupy naukowców frenetycznie nad tym pracują – nie znieweluje innych problemów. Wokół roją się skomplikowane mechanizmy różnych -izmów: nacjonalizmu, nazizmu, rasizmu,
antysemityzmu, i zadufanych w siłę swoich dogmatów religii.
Społeczeństwo Rzymu i ich Cezar nie wiedli życia cnotliwej Zuzanny, ale patrzyli na piękne rzeźby, słuchali wspaniałej poezji, układali wyśmienite mowy, budowali aktualną
do dziś filozofię, wznosili przepiękne budowle. Z wiekami
zmieniała się technika czyniąc życie lżejszym, ale nie udało
nam się dotychczas stworzyć równie wyrazistej kultury.
Stawianie spraw w ten sposób to czysta demagogia. Mam
tę świadomość. Ale przyznacie, że jest coś na rzeczy. Można
kochać źle i kochać dobrze, miłość ma dwa oblicza, złe i dobre, ale tylko ludzie słabi nie znają litości.
Andrzej Szmilichowski

Przygoda
na Fiji
Jak już wspomniałam w felietonie
publikowanym wcześniej na łamach
NGP, pobyt w Australii był jednym
z etapów naszej podróży dookoła
świata. Z Australii polecieliśmy do
Nadi, trzeciej co do wielkości aglomeracji na Fiji, i tam miała początek
nasza przygoda.
Lecimy liniami Air Pacific. Na pokładzie, mimo
klasy turystycznej, niespotykany już obecnie luksus:
drink przed jedzeniem, na przystawkę sałatka z krabów, polędwica z jarzynami na ciepło. Do tego szampan. W Nadi lądujemy o pełnym zmroku. Kontrolanci
paszportowi płci męskiej mają puchate główki i spódniczki wycinane w zęby. Po formalnościach podchodzi do nas lokalna agentka i zachwala swój hotel.
Dajemy się namówić nie dowierzając jednak obietnicom o wysokim standarcie. Wiozą nas w nieznane. Noc czarna, niebo pełne gwiazd. Po raz pierwszy
tracę poczucie bycia w konkretnej części świata, nie
wiem w jakim kierunku jest dom, jestem zawieszona
w przestrzeni, na jakimś skrawku lądu, wśród odchłani wód.
Hotel Sunseekers to hostel, tanie schronisko młodzieżowe. Dostajemy pokój z łazienką, ale wszystko
wydaje nam się tam odrażające. W pokoju duszno,
włączona klimatyzacja hałasuje. Na domiar złego, jakiś tropikalny ptak zaczyna gdakać pod oknem (w innych wrunkach uważalibyśmy to za egzotyczny przerywnik) i nie daje nam spać. Rano w złych humorach
pakujemy rzeczy starając się nie dotykać wyposażenia
hotelowego. Zjadamy, jak nam się wydaje, obrzydliwe śniadanie. Na poprawienie humorów przebieramy
się w białe meksykanskie szorciki i bluzy z emblematem Cancun Yacht Club. Właścicielka hotelu wykrzykuje “wow” na nasz widok. Nie przyzwyczajona jest
do tak wytwornych gości.
Próbujemy ratować dzień morską wycieczką na
wyspę Mana. Mijamy maleńkie bezludne wyspy z
palmowymi lasami pośrodku i białymi koralowymi
plażami wokół. Podkowiasta Mana szczyci się rafą
koralową niemal przy brzegu. Wita nas lokalna gitarowa orkiestra okrzykami “bula, bula”. Pocztówkowe
widoki, palmy, białe wybrzeża, chatki dla turystów
ze strzechą z palmowych lisci (za ciężkie pieniądze),
szmaragdowa woda. Kąpiemy się, opalamy i podziwiamy korale. Szkoda tylko, że woda za płytka na
pływanie. Pokrzepiamy się bufetowym lunchem wliczonym w cenę wycieczki. Po jedzeniu ogarnia mnie
senność, ale Małżonek jest pełen energii i wyrusza samotnie na zwiedzanie pobliskiej zatoczki. Po powrocie znajduje mnie śpiącą na ręczniku w cieniu palmy.
Aby mnie rozerwać Małżonek udaje Tarzana i wspina
się na pochyłą palmę. Dzień jest uratowany.
Po powrocie nie bardzo wiedząc co ryzykujemy,
każemy wieźć się taksówką do innego hotelu w pobliżu miasta Lautoka, jedynego jakie podobno ma w
tej okolicy własną, ładną plażę. Taksówka wiezie nas
znów w czarną noc, która zapada tu niespodziewanie
szybko. Widzimy pożary – celowo podpalane po zbiorach pola trzciny cukrowej. Zbaczamy w boczną drogę i po torach wąskotorowej kolejki dojeżdżamy do
ciemnych zabudowań nad brzegiem morza. Pojawia
się właściciel hotelu, Hindus, i odryglowuje drzwi.
Hindusi żyli na Fiji w ciągłym strachu przed prawomocnymi mieszkańcami, którzy chcą napływowych i
bogatszych Hindusów wyrzucić z wyspy. Właściciel
pokazuje nam pokój w długim parterowym budynku.
Wokół palmy i inna tropikalna roslinność. Pokój okazuje się eleganckim i czystym apartamentem z dobrze
wyposażoną kuchnią. Zdumieni i lekko przerażeni
dowiadujemy się, że hotel nie prowadzi restauracji. Zostajemy skierowani do jedynego, pobliskiego

sklepiku po wiktuały. Właściciel prowadzi nas w
ciemność przy świetle latarki. Coś mi umyka spod
stóp – to żaby. W hinduskim sklepiku same dziwne
rzeczy. Nie widzimy nic, co by się nadawało do zjedzenia w prosty sposob. Nie mam zamiaru spędzać
czasu na Fiji stojąc przy kuchni. W końcu kupujemy
chleb, jajka, herbatę i dopraszamy się o jakieś świeże
owoce. Właściciel skepiku przynosi z zaplecza (chyba
od żony z lodowki) jedną niewielką papaję.
Wracamy do apartamentu i zjadamy z apetytem kanapki z jajkiem na twardo, popijając indyjską herbatką i piwem, które mogliśmy kupić w hotelu. Z niepokojem pytamy właściciela hotelu, jak rozwiązać sprawę obiadu nastepnego dnia. Radzi nam, aby wstać o 6
rano i kupić od rybaków na plaży świeżą rybę. Udaje
nam się go przekonać, aby to on wstał rano, kupił rybę
i nam ją przyrządził. Uspokojeni, po ciepłym prysznicu, zasypiamy na wygodnych łóżkach przy łagodnym powiewie przez uchylone żaluzje, osłonięte od
zewnątrz gestą siatką, nie przepuszczającą owadów,
których zresztą nie ma tutaj tak wiele.
Budzimy się wypoczęci, w dobrych humorach, przy
kumkaniu żab i egzotycznych śpiewach ptaków. Po
śniadaniu idziemy na plażę, złotą i piaszczystą, otoczoną rzędem palm. Woda dość płytka, żadnej fali,
trochę dalej roslinność typu mangrowe. Ale woda nie
tak przejrzysta, jak na wyspie Mana. Poza tym zaczyna się odpływ i morze ucieka, nie ma się gdzie kąpać,
bo dalej w morzu dno nieprzyjemnie grząskie i porośnięte zielskiem.
Na lunch dostajemy smakowitą rybę, przyrządzoną
z jarzynami w mleku kokosowym i cassavę, rodzaj
słodkawego korzenia o smaku kartofla. Po południu
jedziemy do pobliskiego miasta Lautoka, drugiego
co do wielkości na Fiji, po leżącej na południu stolicy Suva. Bardzo nieciekawe i wyludnione miasto.
Odnajdujemy hinduską światynię Hare Krishna, gdzie
kilku wyznawców pada na twarz rozciągając się na
całą swą długość na ziemi. Młoda Hinduska wyjaśnia
mi tajemnicę dziwnych płóciennych torebeczek, jakie
wyznawcy trzymają w ręku. Zawierają one różańce,
na których odmawiają modlitwę: “Hare Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare
Rama. Rama, Rama, Hare, Hare”.
Przechadzamy się ulicą wysadzaną olbrzymimi
drzewami mango. Podnosimy dwa, jeszcze niezupełnie dojrzałe owoce z ziemi. Może dojdą (doszły).
Odnajdujemy przyczynę wyludnienia się miasta.
Mieszkańcy zgromadzili się w rodzaju lunaparku, gdzie celebrują święto festiwalu cukrowego.
Chodzimy wśród namiotów z lokalnymi przysmakami, których nie mamy odwagi próbować, ze względu na wątpliwą higienę. Małżonek ryzykant wychyla
czarkę kava (nie mającego nic wspólnego z kawą),
będącym zimnym wywarem z jakichś korzeni, którym raczą się tu od święta wszyscy mężczyźni siedząc
wokół drewnianej misy.
Wracamy autobusem, jako jedyni turyści. Pasażerowie, głównie fidżańscy młodzieńcy, śpiewają przez
całą drogę lokalne piosenki, aby nas rozweselić.
Machają nam na pożegnanie, gdy pozostawieni zostajemy przy głównej drodze. Wysiadamy w całkowitą ciemność, tylko niebo skrzy się od gwiazd.
Dostrzegamy nareszcie Krzyż Południa, który podobno widoczny jest tylko wczesnym wieczorem.
Skręcający mikrobusik zabiera nas do hotelu, zanim
jeszcze zaczęliśmy się martwić, jak do niego dotrzemy poprzez ten totalny mrok i to po torze kolejki.
Przed snem robimy jeszcze nastrojowy spacer nad
morze. Patrzymy na ciemne sylwetki palm na tle jaśniejszego nieba. Właściciel hotelu, na naszą prośbę,
obiecuje nam załatwić łódź na następny dzień – ostatni przed nocnym odlotem do USA – która weźmie nas
na bezludną wyspę.
Zamówiona łódź się spóźnia. Na plaży ciemnoskóry tubylec sprzedaje nam na naszych oczach ściętego kokosa, po czym otwiera go machetą. Żartujemy,
że nasz hotel posiada “beach service”. Wypijamy
kwaskowaty, chłodny płyn w naturalnym, higienicznym opakowaniu, wyjadamy biały miąższ odciętymi kawałkami skorupy, a machetę odkupujemy na
pamiątkę.
Łódź nareszcie przypływa. Mała drewniana rybacka łódka motorowa. Na pokładzie cała rodzina: teść,
synowa, dwóch braci i dzieciaki. Musieliśmy wziąć ze
sobą jedzenie i picie, bo wyspa autentycznie bezludna,
bez usług tego typu. Wysadzono nas na malutkiej koralowej wysepce. Rozlokowujemy się w cieniu jakiegoś krzewu. Łódź z załogą krąży w pobliżu. Wyglada,
że na coś polują. Kąpiemy się niezliczoną ilość razy,

oglądamy z bliska korale, rozgwiazdy i obrzydliwe
“ogórki morskie” podobne do gigantycznych pijawek. Nieprzyjemnie przez to wędrować na płyciźnie,
z obawy, że nadepnie się na takie paskudztwo. Jest
za płytko, aby płynąć; można sobie poharatać brzuch
o korale. Obchodzimy wyspę dookoła, czujemy się
jak Robinson Cruzoe, zbieramy zerodowane muszle
i korale.
Po południu szykujemy się do powrotu. Na brzegu
nasza załoga oprawia dwie olbrzymie muszle. Jedna
już pusta, podobno zjedli ją w południe. W drugiej
pulsuje mięsko. Dostajemy pustą muszlę na pamiątkę. Przy jej wielkości, jak dwa pofałdowane półmiski, bledną nasze dotychczasowe zbioy. W drodze
powrotnej, na naszą prośbę, łódź zatrzymuje się przy
rafie na pełnym morzu. Spuszczamy się z łodzi i oglądamy rafę przez maski. Morze nie całkiem spokojne,
dość rzuca, niektóre korale płytko pod powierzchnią.
Łatwo wpaść w panikę, że się gdzieś podryfuje albo
uderzy o ostry koral. Wspaniałe widoki rekompensują
strach. Podziwiamy różnokolorowe groty, głazy koralowe o strukturze pofaldowanej jak mózg, inne płaskie jak gigantyczne stoły, olbrzymie muszle, ławice
barwnych ryb. Wdrapujemy się mozolnie na pokład
siniacząc nogi, pełni wrażeń, nieświadomi własnej
lekkomyślności. Załoga mogła nas zostawić na pełnym morzu i przejąć dobytek, torebkę z pieniędzmi i
kartę kredytową. Nie musieliby nas nawet uśmiercać
uderzeniem wiosła, po pewnym czasie utonęlibyśmy
sami.
W hotelu dopakowujemy nowe pamiątki, machetę i
muszle, które nigdzie nie chcą się zmieścić. Macheta
towarzyszy nam w podróży, jako ręczny bagaż. Na
pokładzie samolotu oddawaliśmy ją stewardessie
na przechowanie, bo stanowiła niebezpieczną broń.
Zamówioną taksówką ruszamy na lotnisko, by udać
się w powrotną drogę przez Hawaje do San Francisco.
Teresa Urban
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Zasada
2-metrowego
odstępu
Tak często
jak możesz

To sposób na uratowanie Twojego życia.
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