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NASZA
PORCJA
RAJU

Zastępczyni redaktora naczelnego Liberté!

To „teraz”, ten wyrwany z czasu przez miłość moment –
powiada Octavio Paz – „to nasza porcja raju”.
To właśnie jest nasze niebo.
Krzysztof Michalski, Wieczna miłość
Voi che sapete che cosa è amor – wyśpiewuje w mozartowskim „Weselu Figara” Cherubino. „Wy które wiecie czym jest miłość, zobaczcie czy mam ją w sercu”.
Bo to się zwykle tak zaczyna... Otwiera się długa lista
emocji, zachwytów, śmiechów, płaczów, burz i uspokojenia, nadziei i ich zmierzchów, spełnień i wyczekiwań,
radości i żalów; i znów nadziei, że sprzeczności jakich
doznajemy, sprzeczności, które unoszą nas w górę, albo
też sprowadzają na ziemię, poukładają się. Że my je
poukładamy. Że gdy miną te najpierwsze emocje będziemy mogli stanąć przy Drugim Człowieku i powiedzieć:
„Widzę Cię”. I że ów człowiek będzie potrafił/będzie
chciał odpowiedzieć tym samym, zmieniając zwykłe bycie w troskliwą, choć wymagającą obecność.
Niektórzy mówią, że na każdego z nas spadają w życiu trzy miłości. Pierwsza bywa głupia. Rozdziera

młodzieńcze serca, bywa porywem, szalonym afektem,
chwilą. Wyciska łzy. Ta miłość idealizuje. Jest egzaltacją.
Zakłada, że będzie dobrze, choćby nie wiem co. Zakłada różowe okulary. Od pierwszej chwili ma być „na
zawsze”, choć owo „zawsze” jest przeważnie pięknym
życzeniem, do którego po latach wrócimy z odrobiną
nostalgii, albo ze zrozumieniem własnej naiwności. „Kochanie to kalectwo, bo człek, jak ślepy, świata za swoim
kochaniem nie widzi (…) Kochanie to choroba (…) rad
[on] miłe imię na piasku pisze, a gdy mu je wiatr zwieje, tedy powiada «nieszczęście!»... i ślochać gotów” –
czytamy w Panu Wołodyjowskim, a wypowiadający te
słowa Ketling dodaje szybko „Tedy kochanie więcej jest
warte niż życie”. I przecież każdemu choć raz tak sę
właśnie zdawało. Ba, żeby to raz. Dziś pierwsza miłość
rozmienia się na papierowe lub błyskotkowe serduszka,
albo ikonki migające nam na ekranach telefonu. Te mają
zastąpić słowa.
Miłość druga może nas otworzyć, ale i zamknąć; bywa
powielanym schematem, albo staje się codziennym byciem. Bywa, że przynosi ciepło i spokój. Bywa, że rozgoryczenie i złość. Bywa jak ogień albo jak regularnie

wylewany na głowę kubeł zimnej wody. Bywa śmiechem
albo milczeniem. Bywa wyborem. Bywa obowiązkiem
i przywiązaniem. Trwa z konieczności, przyzwyczajenia,
albo dlatego, że po prostu jest szczęśliwa. Nie podcina
skrzydeł, ale bywa też kotwicą, co mocuje nas w świecie
pozornie bez wyjścia. Bywa radością, ale też zaklętym
kręgiem rozczarowań. Bywa Domem lub domem, o którym mówimy, że w nim „utknęliśmy”. Buduje dom, sadzi
drzewa, rodzi dzieci. Otacza się sprzętami. Obrasta
w znajomości. Rytuały. Schematy. Zaspokaja potrzeby.
Lekceważy pragnienia. Lub wyrzeka się ich w imię…
Bywa rozdarta. Żyje wiecznie lub… trwa bezdusznie,
zamieniona we wzajemną klatkę.
Jest i trzecia miłość, o której nie wiadomo czy nadejdzie. I nie do każdego przychodzi. Bo i nie każdy jej
potrzebuje. Wygląda na nieodpowiednią i niszczy ideały, kodeksy, których się trzymaliśmy; przychodzi przy
tym tak łatwo, że nie wydaje się możliwa i nie da się
jej wyjaśnić, ponieważ jej nie planowaliśmy. To miłość,
w której spotykamy się z kimś i wszystko zaczyna pasować. Tak po prostu. Takie… „chodziliśmy nie szukając
się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć”

(Cortazar). Ktoś, gdzieś, dla kogoś. Jest. I choć możemy
się na nią złościć – bo prosta nie jest, bo wkradając się
w monotonną codzienność zaskakuje nas, stawia pod
znakiem zapytania ustalone schematy pewności, układy,
rzeczy, co od dawna już są letnie a może całkiem zimne – to kiedy przyjdzie… nie odpuszcza. Nawet gdy ją
przeganiamy, gdy wyrywamy ją z siebie. Jest wyłomem
w zastanym świecie, a czasem wbrew wszystkiemu na
co się upieramy, niesie szczęście. Niełatwe, ale szczęście
i… prawdę, na którą tak trudno nam się zgodzić. Jest
troską. Jest uwagą. Jest ofiarowanym Drugiemu czasem.
Dopomina się o nas. O swoją prawdę. O swój głos. Ukrywa się między słowami. Między kartkami, na których
zapisujemy naszą codzienność. Nawet gdy z uporem
staramy się jej nie widzieć, nie akceptować w sobie, jej
przeczyć, nadawać jej masę innych imion. Stoi u naszych drzwi i puka do nich, niezależnie od tego, ile czasu
potrzebujemy, żeby jej otworzyć. Pisze Rilke: „Ale oni
oświetlają sobie twarze uśmiechem. Szukają w ciemności
jak ślepcy, i znajdują to Drugie jak drzwi”. To miejsce,
gdzie mówię Drugiemu: „Widzę Cię”.
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„ŚWIĘTA MIŁOŚCI
KOCHANEJ OJCZYZNY…”
NIEJEDNO MASZ IMIĘ
JAROSŁAW GUGAŁA

Przystoi walczyć w obronie praw, wolności, ojczyzny
Cyceron
Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły
poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta
niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz
w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć
w nędzy, nie żal i umierać.
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny

Przywołane powyższe cytaty wyrażają typowy sposób
myślenia o Ojczyźnie. Patetyczny, koturnowy, nawołujący
do walki i największych poświęceń. Takie przykłady poznajemy w szkole, takie motta znajdujemy na pomnikach,
takich słów możemy się spodziewać w oficjalnych przemówieniach „ku czci”. Czasami ktoś zmęczony bogoojczyźnianym patosem odreagowuje ironicznym stwierdzeniem,
że byłby w prawdzie gotów oddać życie za Ojczyznę,

ale zdrowie nie pozwala… Tak czy owak Miłość Ojczyzny odczuwa i nosi w sobie większość przedstawicieli
naszego gatunku. Kataloński poeta Salvador Espriu w jednym ze swoich wierszy napisał: „Różne są mowy i ludzie
różni i nadali wiele imion jednej tylko miłości”.
Banał codzienności nie sprzyja patetycznym uniesieniom,
ale mieszkając długo (co najmniej kilka lat) za granicą,
stopniowo otrzepujemy z kurzu codzienności nasze patriotyczne uczucia. Z każdym rokiem stajemy się wrażliwsi
na zew Ojczyzny; na jej język, muzykę, urodę jej miejsc…
Te, które były dla nas tak oczywiste, że nie umieliśmy
dostrzegać ich piękna – z oddali nabierają znaczenia
i charakteru. Będąc daleko zaczynamy je idealizować.
Stajemy się wrażliwsi na ich feromony. Z czasem wystarczy kilka taktów ojczystej muzyki, żeby do oczu napłynęły nam łzy wzruszenia. Wystarczy chwila rozmowy,
z kimś, kto wyemigrował jako dziecko, ale do dziś potrafi
zaśpiewać piosenkę, którą i my – mimo różnicy pokoleń
– znamy, żeby rzucić się sobie w ramiona.
Mimo wszelkich różnic, innych doświadczeń i języków,
którymi na co dzień się posługujemy – stajemy się wyznawcami tej samej miłości. Uczucia tak silnego, że jest
w stanie przezwyciężyć wszystko. Nawet tragiczne doświadczenia, które mogły być powodem czyjejś emigracji,

nie są w stanie pokonać żyjących gdzieś w nas emocji. Wystarczy je skropić kilkoma łzami, żeby rozkwitły
czułością, wzruszeniem, oddaniem, atawistyczną wręcz
wiernością.
Opowiedział mi amerykański dyplomata, którego rodzina wyemigrowała z Polski w połowie lat 20. XX wieku,
jak jego ojciec na łożu śmierci wezwał swoje urodzone
już w Ameryce dzieci, żeby im powiedzieć, że czuje się
wciąż polskim chłopcem i prosić, by pamiętały o swoich
korzeniach. Mówił o podwórku, na którym się wychował.
O języku, którego nie przekazał swoim dzieciom, ale
w którym wciąż myśli. O swoich rodzicach, którzy do
końca życia rozmawiali między sobą po polsku. A była
to rodzina polskich Żydów, którzy wyemigrowali do USA
z powodu antysemickich prześladowań i biedy. Ci ludzie
mogli mieć niewiele powodów do odczuwania tak zwanej
narodowej dumy i oficjalnego patriotyzmu.
A jednak „polski chłopak” z Nowego Jorku pozostał
sobą do końca. Wzruszenia związane z ojczyzną jego
dzieciństwa przetrwały w nim do ostatniego dnia. Mało
tego! Przekazał je swoim synom, niewiele mającym już
wspólnego z Polską. A to była nieodwzajemniona miłość.
Rzucały na nią cień straszne rachunki krzywd. Była też miłością ukrywaną, bo opinie o postawach Polaków w czasie

Holokaustu, dominujące w środowisku nowojorskich Żydów, nie pozwalały mu się do niej tam przyznawać...
Ta trudna miłość ojczyzny dotarła do mnie w postaci
słoika marynowanych śledzi. Nowoprzybyły ambasador USA w Urugwaju przyniósł mi je do ambasady RP
w Montewideo podczas zwyczajowej, kurtuazyjnej wizyty po objęciu swojej placówki. „Mam nadzieję, że będą
ci smakowały. To przepis jeszcze z Polski. Bardzo często
jedliśmy takie w domu moich rodziców”. Odpowiedziałem, że u nas takie śledzie nazywa się „po żydowsku”
i że w Polsce są popularne do dziś…
Okazało się, że kupił je w małych delikatesach w centrum
Montewideo, notabene u niejakiego Singera – polskiego
Żyda z Łodzi. Jedząc je, rozmawialiśmy o sklepie bławatnym jego dziadka, gdzieś w przedwojennej Polsce;
o Teksasie, gdzie po swojej dyplomatycznej misji w Urugwaju zamierzał zostać sędzią stanowym i o polskim obywatelstwie, o które chciał się starać, zgodnie z obietnicą
złożoną swojemu ojcu.
Jedząc śledzie od Singera, przyrządzone w oleju z cebulką, czosnkiem, zielonym koprem i majerankiem obaj
mieliśmy oczy pełne łez… W tamtej chwili „święta miłość
Ojczyzny” miała dla nas obu ich smak.

ot. Obiektywni
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Alicja Myśliwiec: Jak zaczęła się Twoja
przygoda ze ślubami humanistycznymi?

W jaki sposób uczyłaś się tej profesji?
Tego, jak powinna wyglądać ceremonia?

Joanna Humerczyk: Kilka lat temu pracowałam
w firmie, gdzie między innymi do moich obowiązków należało pisanie artykułów na temat
dekoracji ślubów w plenerze. Z racji tego, że
te dekoracje nie do końca były czymś, co mnie
interesuje, szukałam różnych inspiracji dookoła tego tematu i trafiłam na taką informację, że
za granicą są możliwe śluby humanistyczne.
W Szkocji, Irlandii są w pełni wiążące prawnie. Miałam wtedy 18-19 lat i założyłam, że
świetnie byłoby coś takiego kiedyś robić, ale
na razie na pewno w Polsce na to nie ma
szans. Później założyłam fanpage na Facebooku z myślą, że jeżeli udałoby mi się kiedyś
jakąś parę odnaleźć, która zechce zorganizować ślub humanistyczny – to będę szczęśliwa.
I zaczęły spływać zapytania, czy poprowadzę ceremonię.

Przeczytałam wszystkie możliwe artykuły na
temat ślubów na Wyspach. Stwierdziłam, że
napiszę sobie scenariusz tak, jak ja bym chciała, żeby ten ślub wyglądał, czyli w trochę inny
sposób. Przeanalizowałam, co mi się nie podoba w tych ceremoniach, które dotychczas
widziałam i co można inaczej zaaranżować.
Pierwszy scenariusz był napisany od początku do końca przeze mnie, dwudziestolatkę.
Mamy kilka takich sformułowań, które wykorzystujemy do dziś, bo świetnie się sprawdzają.

I miałaś już doświadczenie w wystąpieniach publicznych…

Popularność ślubów humanistycznych rośnie. Kto i dlaczego
decyduje się na taką formę? O świecie mistrzów ceremonii
z Joanną Humerczyk rozmawia Alicja Myśliwiec.

♥/9

Tak! To nie było mi straszne, że mam nagle stanąć przed tłumem ludzi. Stwierdziłam, że spróbuję swoich sił. Jak się okazało, z roku na rok,
zainteresowanie było coraz większe.

Kto się do was zgłasza?
Część par to osoby, które od początku wiedziały, że nie chcą mieć ślubu kościelnego,
a cywilny ma dla nich zbyt ograniczoną i oficjalną formułę. Szukały czegoś innego. Niektóre pary widziały w filmach, że jest inna forma zawarcia związku małżeńskiego. Szukały
takiej alternatywy w Polsce. I wtedy trafiają na
ślub humanistyczny. Inne pary to na przykład
mieszane narodowościowo, w pełni świadome, jak taki ślub wygląda. My się też często
od nich nowego uczymy, bo opowiadają nam,
jak wyglądał ich znajomych. Niektóre pary tak

♥

naprawdę to są osoby, które zostały zniechęcone przez samego urzędnika, który nie chciał
wyjść w plener, robił problemy w związku z dokumentami, z miejscem, w którym się miała odbyć ceremonia. Czasami jest tak, że pary mówią, że przychodzą do urzędnika, który jest od
początku bardzo niesympatyczny i nie wyobrażają sobie, żeby ten najważniejszy moment ten
urzędnik miał poprowadzić. Wtedy decydują, że wezmą ślub cywilny tylko w obecności
świadków w zupełnie innym terminie, a gości
zapraszają na ceremonię humanistyczną. Na
tę formę ślubu decydują się również pary LGBT,
które w Polsce nie mogą formalnie zawrzeć
związku, ale chcą zaprosić rodzinę i przyjaciół
na ceremonię, która jest dla nich emocjonalnie
ważna. Część z nich decyduje się na podpisanie umowy partnerskiej, która reguluje kwestie
prawne związane np. ze spadkiem, czy opieką
w sytuacji choroby jednego z partnerów.
Procent par nieheteronormatywnych to
około dziesięciu?
Tak.
To jest taka proporcja, jaka jest mniej
więcej w całym społeczeństwie, to się
też niczym absolutnie nie różni. Dla tych,
którym to pojęcie ślubu humanistycznego jest obce, bo ja mam wrażenie, że
to jest coś, czego używamy, ale tak do
końca, gdyby spytać kogoś o nazwę,

DO DIABŁA Z...

definicję, to pojawia się problem z różnicą między ślubem cywilnym a ślubem
humanistycznym. Jaka jest ta podstawowa? O czym należy pamiętać?
Chętnie wytłumaczę. Zdarza się, że na przykład fotografowie czy filmowcy, którzy często
bywają na naszych ślubach, gdy mają podać
definicję ślubu humanistycznego, to i tak do
końca nie wiedzą, co to jest…
Skąd to się bierze? Wydaje mi się, że
to się bierze stąd, że każdy ślub jest
po prostu inny i ciężko znaleźć wspólny mianownik przez to, że tak bardzo
wchodzi w historię pary, którą opowiada.
Tak, ale ostatecznie staramy się znaleźć odpowiednią definicję. Ślub humanistyczny różni się
przede wszystkim od ślubu cywilnego tym, że
jest nieformalny, czyli jego zawarcie nie niesie
ze sobą konsekwencji prawnych. Ślub cywilny
jest formą, która jest zapisana w prawie, więc
jego formuła nie może zostać zmieniona i musi
odbywać się w obecności urzędnika. Część
treści, które są wygłaszane na ślubie cywilnym
jest odgórnie narzucona. Przy ślubie humanistycznym cały scenariusz dopasowywany jest
indywidualnie do pary. Wszystkie elementy,
które się pojawiają w tej ceremonii uzgadniamy
z parą młodą, piszemy dla niej teksty. Tak jak
wspomniałaś, tą najważniejszą częścią jest dla

Fot. PieczkoPietras
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nas historia poznania pary młodej. To, jacy oni
są, jakie mają wspólne pasje, co robią w życiu,
jakie mają plany sprawia, że jesteśmy w stanie
dopasować potem odpowiednie teksty, cytaty,
które wykorzystujemy w trakcie, wiemy jaką atmosferę bardziej wprowadzić w trakcie ceremonii. Wypowiadają się przyjaciele, rodzina.
Czasami się zdarza, że urzędnik wyrazi zgodę
na coś takiego, ale jeżeli odmawia, to ma do
tego podstawę, bo to jest zakłócenie ciągu
ślubu cywilnego, który jest zapisany w prawie.

DO DIABŁA Z...

W przypadku ślubu humanistycznego nie ma
tych elementów, które nie mogą wystąpić. To
my czuwamy nad tym, aby cała ceremonia miała swój rytm, by elementy, które w niej wystąpią,
były ze sobą spójne.
Czyli ceremonia jest dla ludzi, a nie ludzie dla ceremonii.
Dokładnie.

To też pewna nowość w naszym systemie. Wy nie tylko zajmujecie się celebranctwem, ale też zgromadziliście
wokół siebie ludzi, którym w pewnym
sensie przekazujecie, czym jest ten zawód, uczycie go.
W naszej firmie pracuje około dwudziestu,
pewnie teraz w tym roku to będzie koło dwudziestu czterech celebrantów. To w większości
celebrantki. Mamy zaledwie czterech mężczyzn, którzy prowadzą śluby. Kandydatki
i kandydaci na celebrantów przechodzą najpierw rekrutację, a później szkolenie z zakresu
prowadzenia ślubu humanistycznego. Dajemy
też swój know-how, który zebraliśmy już przez
te osiem lat.
Hmm, takie prośby, które były największym wyzwaniem ze strony par, które
otrzymaliście?
Myślę, że jednym z takich wyzwań dla mnie
była sytuacja, gdy podczas ślubu humanistycznego głos miał zabrać zaprzyjaźniony z rodziną
ksiądz. Oczywiście, w takiej sytuacji najważniejsza jest wola pary. Niemniej, czułam satysfakcję, że mimo wszystko wybrali tę świecką formę
ślubu, a przemowa była bardziej jak przyjaciela
niż księdza. Zdarzały się takie sytuacje, że jesteśmy chwilę przed ceremonią, przygotowujemy
się i przychodzi ktoś z gości i pyta, gdzie mamy
łańcuch, gdzie mamy godło, a właściwie co to
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jest za ślub. Zdarza się, że pary proszą, aby nie
używać sformułowania „ślub humanistyczny”
jeszcze przed samą ceremonią, ponieważ chcą
na własnym doświadczeniu pokazać gościom,
jak taka uroczystość może wyglądać. I w tych sytuacjach musimy zrobić kilka uników. Na szczęście, z roku na rok, coraz rzadziej znajdujemy się
w takim położeniu.
A jak o was mówią? Bo w jednym z wywiadów wspominałaś, że pojawia się
sformułowanie „pani księżna”, a co
jeszcze?
Pary, które się do nas zgłaszają już wiedzą jak
nas nazwać, ale osoby, które mają pierwszy
raz styczność z nami - szukają określeń. Oczywiście jesteśmy celebrytami, jesteśmy zakonnikami czasem, ale coraz częściej jesteśmy po
prostu mistrzami ceremonii i celebrantami.
W sytuacji, kiedy przychodzę do ciebie
i mówię, że zdecydowałam się na ślub
humanistyczny – jakie pytanie padają?
Czego chcesz się ode mnie dowiedzieć?
Na samym początku tak naprawdę ważne
dla nas jest, żebyśmy się dowiedzieli, jakiej
to jest narodowości ślub, czy on jest mieszany… Na początku musimy tak naprawdę takie
bardzo przyziemne rzeczy potwierdzić: kiedy
macie ten ślub i w jakim miejscu, abyśmy mogli potwierdzić naszą dostępność. Gdy para

Fot. Ola Kolanowska Photography
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się decyduje na naszą usługę, to podpisujemy
umowę i zaczynamy opracowanie scenariusza.
Przygotowaliśmy planer, który jest przewodnikiem po tym, jak ślub humanistyczny może wyglądać. Na podstawie odpowiedzi do pytań
zawartych w planerze, przygotowujemy pierwszą wersję scenariusza i wspólnie z parą nad
nim pracujemy. Czasami pomagamy też w sytuacjach z rodziną, gdy para chce przekonać rodziców, dlaczego wybrali tę formę, a nie inną…
Wzruszacie się, czy staracie się jakoś
to uczucie jak gdyby zdławić, stłamsić
i zachować taką kamienną twarz?

JOANNA HUMERCZYK
Założycielka firmy i propagatorka idei ślubów humanistycznych w Polsce. Realizuje się
w kontaktach z ludźmi, a poza tym nakreśla
wizję rozwoju firmy i czuwa nad jej wizualną prezencją oraz social media. Na swoim
koncie ma pracę jako graficzka, asystentka
Burmistrz Miasta Luboń, publikacje poetyckie
i film krótkometrażowy. Bardzo ważny jest
dla niej aktywizm społeczny. Feministka i weganka. Kocha schroniskowe pieski.

Na początku, w pierwszych latach na pewno
miałam tak, że gdy para podchodziła bardzo
emocjonalnie do ceremonii, to też mi się trochę
gardło ściskało. Oczywiście nie pokazywałam
tego. Teraz raczej myślę, że trochę to sobie odwróciłam i jakby ja po prostu czerpię radość
z prowadzenia ceremonii, więc bardziej po
prostu przez cały czas się śmieję i nawet, gdy
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para się bardzo wzrusza, to robię wszystko,
żeby ich rozśmieszyć i idę po prostu w tą stronę.
Mamy osoby, które są bardziej powściągliwe,
ale też one są wtedy dedykowane takim parom,
które też lubią zachowywać większy dystans.
A kto udzielał wam ślubu?
Kilka lat temu wzięliśmy z Szymonem ślub cywilny, który prowadziła moja ówczesna szefowa,
burmistrz miasta. Nasz ślub humanistyczny odbędzie się we wrześniu i poprowadzi go Eva,
która na co dzień pracuje z nami w biurze, jest
też naszą celebrantką.
Poczuliśmy, że fajnie by było, gdyby ona właśnie poprowadziła nasz ślub.
To w takim razie życzę, żeby ta wrześniowa ceremonia spełniła wszystkie
oczekiwania i marzenia na temat tego,
jak powinien wyglądać ślub profesjonalistów!

ALICJA MYŚLIWIEC
Medioznawczymi z wyboru, zawodu i wykształcenia. Teoretyczka i praktyczka. Od lat pozostaje w sformalizowanym związku z Uniwersytetem Jagiellońskim i w związku otwartym z kinem niezależnym (Mastercard OFF
CAMERA). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa międzynarodowego, gender studies, w końcu studiów doktoranckich z wiedzy o sztuce, doktorantka wiedzy o mediach. Dziennikarka radiowa (Antyradio, RMF Classic, Meloradio) i telewizyjna (TVN). Koneserka
przyjemności. Wielbicielka jogi. Właścicielka agencji kreatywnej PR Broker.
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W

zimowej aurze najkrótszego miesiąca w roku z białym pejzażem
kontrastuje wszechobecna czerwień, obwieszczająca nadchodzące święto
zakochanych. Serduszka, kupidyny i róże od
wielu już lat atakują w tym czasie z witryn sklepowych, okien restauracji, alejek galerii handlowych. Miłe skądinąd święto, bo przecież
o kochaniu to rzecz, ma też swoje ciemniejsze
aspekty – dla tych, którzy cierpią z powodu
samotności, albo liżą rany po sercowych porażkach, boleśnie przypomina o niechcianej
pojedynczości. Remedium na te bolączki jest
zdrowa porcja miłości własnej. Szczególna to
farmakopea – z jednej strony lek, z innej trucizna, jeśli wypaczy się jej znaczenie czy przesadzi z dawką. Św. Walenty nie bez powodu
jest patronem zakochanych i chorych. I o ile

KŁOPOTY
Z MIŁOŚCIĄ
(WŁASNĄ)
OLGA BRZEZIŃSKA
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nieporozumień. Same kłopoty z tą miłością – bo
to egoizm, samouwielbienie i koncentracja na
sobie, rozbuchane „ja, moje, dla mnie” w centrum i dbanie o własny dobrostan i przyjemność,
bez empatii i oglądania się na innych. Odrzucenie głosu wewnętrznego krytyka, który karci
za myślenie o sobie dobrze, pozwala zmienić
optykę i zrozumieć, że w zdrowej miłości własnej chodzi o coś zupełnie innego – samoakceptację, asertywność i szacunek do siebie,
bez których nie ma mowy o rozwoju osobistym
i budowaniu poczucia własnej wartości. Jeśli zgodzić się z Michelem de Montaigne, że
„najlepszą rzeczą na świecie jest umiejętność
przynależności do siebie”, właśnie po to potrzebna jest nam miłość własna, wyznaczająca
drogę do samopoznania – świadomego życia.
Kochający siebie człowiek rozpoznaje wła-

Brak miłości do siebie odbija się negatywnie
na wszystkich obszarach życia osobistego i zawodowego,
kładzie cieniem na związkach, pracy i zdrowiu
zakochanych w ich święto pozostawimy w ich
własnych objęciach, to przyjrzymy się tym, którzy chorują na brak miłości własnej, albo wręcz
przeciwnie, szkodzi im jej nadmiar.

Św. Walenty nie bez powodu jest patronem zakochanych
i chorych. I o ile zakochanych w ich święto pozostawimy w ich
własnych objęciach, to przyjrzymy się tym, którzy chorują na
brak miłości własnej, albo wręcz przeciwnie, szkodzi im jej
nadmiar.

O ile miłość przywodzi na myśl wiele pozytywnych, radosnych i wzniosłych skojarzeń, to
już z terminem „miłość własna” wiąże się wiele

sne emocje, potrzeby, możliwości i ograniczenia. Otacza je życzliwym szacunkiem i bierze
za nie odpowiedzialność. Świadomość siebie
i akceptacja dla tego, jakim się jest pozwala
kształtować relacje z innymi, budować więzi, wchodzić w związki. Osoba, która siebie
nie kocha dręczy się nadmierną samokrytyką,
ciągłym dewaluowaniem siebie, stawia sobie

Photo by I.am_nah on Unsplash
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nierealne wymagania, a wewnętrznie dusi ją
poczucie wstydu, niepewność i lęk. Brak miłości
do siebie odbija się negatywnie na wszystkich
obszarach życia osobistego i zawodowego,
kładzie cieniem na związkach, pracy i zdrowiu.
Zdrowa, pełna wyrozumienia, akceptacji i miłości relacja z samym sobą przekłada się na
jakość życia i funkcjonowanie wśród innych.
Z emfazą potwierdza to Kazimierz Pospiszyl
eksplorujący drogi i bezdroża miłości własnej:
„Miłość do własnej osoby jest podstawowym,
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w którym nie tylko nie ma śladu potępienia «miłości siebie», lecz zawarte jest przekonanie, że
jeśli ktoś nie kocha «siebie samego», nie potrafi
też kochać «bliźniego swego»”.
Na drugim biegunie pojawia się wypaczenie
tego stanu, bezkrytyczny, pełny samozachwytu i wyższości narcyzm, niezdrowa miłość własna. W Metamorfozach Owidiusz opowiada
o pięknym myśliwym, który na widok swojego
odbicia w tafli wody popadł w bezgraniczny

Mit o Narcyzie stanowi przestrogę
przed idealizowaniem siebie, próżności i skupieniem
wyłącznie na sobie i swoich potrzebach
a zarazem najpotrzebniejszym uczuciem! Gdy
jej zabraknie, kończy się życie! Następuje to
albo w sensie dosłownym, kiedy nie akceptując siebie, zdesperowany człowiek popełnia
samobójstwo, albo też w znaczeniu przenośnym, gdy popada w depresję. W takim stanie
psychicznym «cierpienia zbolałej duszy» odbierają człowiekowi nie tylko poczucie radości
życia, lecz także poczucie życia jako takiego.
Prowadzi to do śmierci w sensie psychicznym,
mimo że z formalnego punktu widzenia życie
trwa nadal. Bez miłości własnej niemożliwy jest
także rozwój człowieka. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego – nakazał Bóg
w najtrudniejszym do spełnienia przykazaniu,

zachwyt i uwielbienie. Młodzieniec tak długo
wpatrywał się w swoje oblicze, że zmarł z wyczerpania. Mit o Narcyzie stanowi przestrogę
przed idealizowaniem siebie, próżności i skupieniem wyłącznie na sobie i swoich potrzebach. Z psychologicznego punktu widzenia
narcyzm jest zaburzeniem osobowości, które
charakteryzuje przekonanie o własnej wielkości, wyjątkowości, brak empatii i niezdolność do
przyjęcia perspektywy i uznania potrzeb innych
osób. Obcowanie z narcyzem, szczególnie
w bliskiej relacji to przejażdżka rollercoasterem.
Początkowy zachwyt, poczucie wyjątkowości
i totalnego zespolenia ustępują miejsca manipulacji, emocjonalnemu wycofaniu, wreszcie

odrzuceniu, kiedy narcyz już zdążył się przejrzeć w oczach wybranki czy wybrańca i zachwycić swoim odbiciem, utwierdzić we własnej wspaniałości. Nie pozostaje nic lepszego
niż brać nogi za pas i salwować się ucieczką,
by nie dać się wciągnąć w labirynt manipulacji, poczucia winy i stopniowej utraty poczucia
własnej wartości. Dla ofiary narcyza ratunkiem
jest odwołanie się do dobrze pojętej miłości

własnej, dbałość o swój dobrostan i, tu ponownie de Montaigne, powrót „przynależności do
siebie”.
Współczesna kultura sprzyja narcyzom – hoduje ich i wzmacnia, stawiając w centrum jednostkę, jej potrzeby i maksymalizację przyjemności,
promując styl życia polegający na skupieniu
się na sobie i nieustannej potrzebie aprobaty
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ze strony innych. Sprzyja temu duch epoki, paralelne funkcjonowanie w zdigitalizowanym świecie, gdzie łatwo wykreować swój wizerunek
pozbawiony rys, wywołując podziw, zazdrość
i pożądanie. Narcystyczne zachowania to już
nie tylko przedmiot zainteresowania psychologów, którym pozostawmy analizę zaburzeń
osobowości, ale fenomen dotykający szerszych
struktur społecznych. Andrzej Leder twierdzi, że
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badacze międzynarodowego zespołu PrejudiceLab pod kierunkiem prof. Agnieszki Golec
de Zavala, rzucając światło na związek pomiędzy narcystycznym przywiązaniem do grupy
własnej i wrogością wobec grup odmiennych
kulturowo, narodowo czy ideowo. Narcyzm
kolektywny jako wyolbrzymiona pozytywna
identyfikacja grupowa wiąże się z poczuciem
niedocenienia własnej grupy, zagrożenia ze

Zgodnie ze zbiorową logiką narcystyczną,
należy chronić uprzywilejowaną pozycję swojej grupy,
podważając cechy i motywacje innych grup
ostatnie stulecie zostało zdominowane przez
narcyzm, amerykańscy badacze Jean Twenge
i W. Keith Campbell wręcz mówią o epidemii
narcyzmu, a o postępującej kulturze narcyzmu
pisał w latach 70. Christopher Lasch, a wcześniej Theodore Adorno i Erich Fromm, twórca
pojęcia „złośliwego narcyzmu” (malignant narcissism), który upatrywał w nim źródeł destrukcyjnych zachowań i niszczycielskiej siły w życiu
społecznym. Te badawcze eksploracje przenoszą zainteresowanie narcyzmem indywidualnym na zjawisko narcyzmu grupowego. Przywołany Fromm pisał: „Narcyzm grupowy jest
niezwykle ważnym elementem dawania satysfakcji tym, którzy mają mało innych powodów,
by czuć się wartościowymi i dumnymi”. W ostatnich latach temat narcyzmu zbiorowego podjęli

strony obcych grup i agresją międzygrupową.
Zgodnie ze zbiorową logiką narcystyczną, należy chronić uprzywilejowaną pozycję swojej
grupy, podważając cechy i motywacje innych
grup. W czasach niepewności ekonomicznej,
politycznego zamętu i wszechobecnego lęku
o przyszłość politycznym liderom z łatwością
przychodzi mobilizowanie wyborców wokół
wizji wielkości i niepodważalnej słuszności
własnej grupy. Narcystycznym przekonaniem
o wyjątkowości własnej grupy narodowej badacze tłumaczą wybór Donalda Trumpa na
prezydenta Stanów Zjednoczonych, głosowanie za Brexit w Wielkiej Brytanii i dojście do
władzy Viktora Orbána na Węgrzech czy PiS-u w Polsce. We wszystkich przypadkach uwiedzenie wyborców polegało w dużej mierze na

roztoczeniu wizji wielkości narodowej wspólnoty, przekonaniu wyborców o szeregu zagrożeń
i konieczności ochrony własnej grupy za wszelką cenę. Michał Paweł Markowski komentuje
sukces narcyzmu w polityce, pisząc: „[…] eliminuje jakiekolwiek myślenie o ludziach z innego
politycznego rozdania jako towarzyszach tej
samej niedoli, w której jakoś się trzeba urządzić. Nikogo już ci z drugiej strony (czerwoni,
niebiescy, biali, czarni) nie obchodzą, wobec
czego jedyne, co zostaje, to trzymać się swoich
i pluć na tych innych. Tak umierają po kolei idee
liberalne, lewicowe, konserwatywne, umiera
polityka rozumiana jako sprawiedliwa organizacja życia społecznego” i dzieli się gorzką refleksją: „Świat staje się otwarcie sadomaso: co
podnieca jednych, przeraża innych i na odwrót.
Niechęć między obozami była zawsze, ale niechęć to słaby afekt, łatwo negocjowalny. Dziś
negocjować się nie da, rządzą afekty mocne,
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jednoznaczne, wykrawane laubzegą. Niuans
dawno już uleciał, polityka nikogo nie obchodzi, zostały mroczne instynkty”.
Którędy do wyjścia z tej matni? Wróćmy do
zdrowo pojętej miłości własnej, bez narcystycznego piętna. Ten, który potrafi się kochać w sposób właściwy, ma kontakt ze swoimi emocjami,
potrafi uznać swoje przymioty i ograniczenia,
rozpoznać i w zdrowy sposób zaspokajać swoje potrzeby. Patrzy na siebie z życzliwością,
ciekawością, dystansem i poczuciem humoru. Opiera się manipulacji i sam jej nie stosuje.
Nie katuje się nadmierną samokrytyką i wobec
innych nie jest surowym sędzią. Uznaje swoją
unikalność, więc nie musi udawać kogoś innego
i karmić się aprobatą i podziwem innych. I to
jest dobry punkt wyjścia – mądrze pokochać
siebie, skąd wiedzie droga do pokochania Innego, „bliźniego swego”.

OLGA BRZEZIŃSKA
Menedżerka i promotorka kultury, prezeska Fundacji Miasto Literatury, dyrektor programowa Festiwalu Miłosza i Dni Tranströmerowskich. Absolwentka
UJ, SGHi Leadership Academy for Poland. Pomysłodawczyni, współtwórczyni
i producentka wydarzeń literackich, muzycznych, teatralnych oraz programów
edukacyjnych. Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2018).
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FRANCJA
W OPARACH
MIŁOŚCI
ANNELIESE MISTEL

Zdecydowaną nieprawdą jest to, że każdy Francuz jest erotomanem, skłonnym do skoku w bok przy pierwszej lepszej okazji.
Natomiast trudno zaprzeczyć temu, że społeczeństwo francuskie
bardzo dobrze przyswoiło sobie język ars amandi i posługuje
się nim biegle. W miłości „w stylu francuskim”, można powiedzieć, wszystkie chwyty są dozwolone.
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F

rancja cieszy się opinią kraju, w którym wszystko kręci się wokół miłości, a Francuzi są kojarzeni z namiętnymi kochankami. W dużej
mierze jest to mocno przesadzony stereotyp, ale
do pewnego stopnia znajduje swoje uzasadnienie w rzeczywistości. Podejście Francuzów do
wszystkiego, co kręci się wokół relacji romantycznych czy erotycznych, niewątpliwie ich wyróżnia,
a poznawanie sztuki miłości à la française może
być niesamowitym doświadczeniem. Zwłaszcza,
jeśli odkrywa się ją z zupełnie innego punktu widzenia.
Miłość po francusku
Zdecydowaną nieprawdą jest to, że każdy Francuz jest erotomanem, skłonnym do skoku w bok
przy pierwszej lepszej okazji. Natomiast trudno
zaprzeczyć temu, że społeczeństwo francuskie
bardzo dobrze przyswoiło sobie język ars amandi
i posługuje się nim biegle. W miłości „w stylu francuskim”, można powiedzieć, wszystkie chwyty
są dozwolone. To co w innych krajach mogłoby
wywoływać kontrowersje, tutaj jest w pełni akceptowane. Pierwszym takim przykładem są chociażby związki poliamoryczne. Nikt też nie oburza
się, kiedy ktoś rezygnuje na jakiś czas z wiązania
się na stałe i prowadzi bogate życie seksualne.
Spontaniczne znajomości też nie są niczym wyjątkowym. Tym, co może jednak nieco zdziwić osobę z zewnątrz, jest skłonność par do wyjaśniania
nieporozumień głośno i publicznie. Jadąc metrem
można być świadkiem dramatycznej kłótni, kończącej się ewentualną zgodą lub spektakularnym
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rozstaniem, a wszystkie emocje kochanków są widoczne jak na dłoni. Płacz, krzyki czy żywiołowe
negocjacje z udziałem przyjaciół jako emisariuszy
stron – są wpisane w klimat francuskich ulic.
Choć Francja niestety nie jest wolna od homofobii,
istnieje wiele miejsc, w których społeczność LGBT
kwitnie. Paryskie Marais znane jest z wszelkiej
maści barów, klubów przyjaznych osobom LGBT
i organizacji działających w obronie ich praw.
Parady równości są tutaj zawsze huczne i kończą
się wielką tęczową imprezą, w trakcie której lokale związane ze społecznością LGBT bardzo skutecznie zachęcają otoczenie do zabawy. Parady
równości są zresztą wspierane przez władze miasta, dlatego przejścia dla pieszych są dodatkowo ozdabiane tęczowymi elementami. Poza tym
paryżanie uwielbiają koloryt, którym społeczność
LGBT wzbogaca miasto. Właśnie dzięki niej kolorowe i radosne Marais (historyczna dzielnica
w centrum Paryża) przyciąga rzesze gości. Nie
zaskakuje więc, że podczas Święta Muzyki (odbywającym się 21 czerwca) dużo lokali zaprasza
do siebie drag queens, których występy cieszą się
ogromną popularnością. Oczywiście otwartość
na osoby nieheteronormatywne zależy od środowiska, ale dla kogoś mającego sytuację społeczności LGBT w Polsce jako punkt odniesienia,
różnice pomiędzy tymi dwoma krajami są ogromne. Tym bardziej, że już w samym zwyczajnym,
codziennym zachowaniu jest bardzo widoczny dysonans. Rzeczy takie jak np. całowanie się
mężczyzn na powitanie czy dbanie o wygląd są
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uważane za coś zwyczajnego (wręcz pożądanego) i nie spotykają się z homofobicznymi komentarzami.
Nie tylko granice między tym, co rzekomo jest
„męskie”, a co typowe dla kobiet rozmywają
się we Francji. Także dbanie o życie intymne jest
czymś, co dla większości funkcjonuje jako zjawisko zupełnie normalne. Są miejsca, gdzie sex shopów jest bardzo dużo i chodzenie do nich nie jest
niczym niespotykanym. Zwłaszcza że pielgrzymki do słynnego już Sexodrome na Montmartrze,
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wartość „kosmatej” szafy znajomego, którego zupełnie nie wprawi w zakłopotanie, jeśli zapytamy
o jego „skarby”. Nie jest to jedyna rzecz „oswojona” przez francuskie społeczeństwo.
Liberté, égalité, nudité
Francja to wymarzony kraj dla osób, którzy mają
cielesny apetyt na więcej. Scena klimatyczna
w Paryżu jest prawdopodobnie najbogatszą na
świecie. Osoby zainteresowane BDSM najczęściej poznają się ze sobą na specjalnie zorganizowanych cyklicznych apéro, czyli bezpłatnych

Jadąc metrem można być świadkiem
dramatycznej kłótni, kończącej się ewentualną zgodą
lub spektakularnym rozstaniem, a wszystkie emocje
kochanków są widoczne jak na dłoni
choćby w celach rozrywkowo-ciekawskich, wpisały się na dobre w programy wycieczek i jest to
jedno z „miejsc, do których warto się wybrać”. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem akcesoriów
erotycznych, nie musi potajemnie przeczesywać
internetu, wystarczy rzucić temat przy herbacie.
Zawsze znajdzie się jakiś pomocny znajomy,
który bardzo chętnie podzieli się radą. Czasami
zresztą takie wsparcie spada z nieba, gdyż temat jest na tyle powszechny, że sporo osób bez
żadnej okazji (i skrępowania) wspomina o swoich kolekcjach czy ostatnich nabytkach. Bywa, że
przeglądając instastories możemy zobaczyć za-
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spotkaniach w barach, gdzie mogą ze sobą
porozmawiać. Ponieważ środowisko jest bardzo
rozległe, takich spotkań odbywa się wiele, a organizują je grupy niezależne od siebie, które tworzą się na podstawie konkretnych kryteriów, takich
jak np. wiek czy język (spotkania dla anglojęzycznych). Na takich imprezach, choć mają miejsce
w zwykłych barach, każdy może puścić wodze
fantazji w kwestii ubioru. Oczywiście zdarza się,
że ugrzecznione apéro kończy się mniej grzecznie w domu jednego z uczestników na mniej lub
bardziej spontanicznym afterparty. Ale taka propozycja, mimo wszystko zazwyczaj pojawia się

Photo by Emiliano Vittoriosi on Unsplash

24 / DO DIABŁA Z...

w gronie zaprzyjaźnionych już ze sobą, stałych
bywalców i nie obejmuje nowo przybyłych. Imprezy klimatyczne, dedykowane praktyce, są płatne,
a wpływy z biletów finansują zarówno wynajęcie
odpowiedniego lokalu, jak i jego oprawę. Jednak
ze względu na wysiłek, jaki trzeba włożyć w ich
odpowiednie przygotowanie, (za co odpowiedzialne są grupy działające „hobbystycznie” i na
zasadzie non-profit) odbywają się z reguły raz na
kilka miesięcy.
Ale chętni niekoniecznie muszą czekać na specjalną imprezę, żeby oddać się preferowanym

uciechom. Na terenie samego Paryża działa
kilka klubów dla libertynów, reklamujących się
jako sauny typu hammam. Dodatkowo miłośnicy
spotkań w grupie mogą skorzystać z sieci społecznościowych, działających jak wyszukiwarki
otwartych imprez prywatnych dla libertynów. Nie
każdemu jednak podoba się takie rozwiązanie,
ponieważ często oznacza to grupę obcych ludzi,
którzy mogą pielgrzymować do czyjegoś domu,
właściwie w nieograniczonej liczbie. Francuzi są
pomysłowi, a tego typu wydarzenia odbiegają
od zwykłych domówek. Organizuje się je raczej
w domach, które są nierzadko dostosowywane
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na tę okoliczność. Przykładowo, jeden pokój na
piętrze zostaje wyłożony materacami, a piwnica
odpowiednio wyposażona do praktyk BDSM
oraz shibari (pochodząca z Japonii sztuka wiązania). Pozostała przestrzeń jest neutralna, ogólnie
funkcjonująca jako bufet z parkietem do tańca.
Choć ta sfera nie jest czymś, o czym mówi się powszechnie, to osoby związane z klimatem mogą
czuć się we Francji bezpiecznie, ponieważ dla
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charakter imprezy nie jest dla nich tajemnicą!). Nie
jest rzadkością, że ktoś zaczyna swoją przygodę
z klimatem „po znajomości”. Zdarza się też, że
z taką propozycją można się spotkać przy okazji spotkań inicjowanych przez portale randkowe,
choć oczywiście takie sytuacje nie mają raczej
miejsca na początku kontaktu. Moim paryskim
znajomym zdarzało się rozwijać w ten sposób
swoje gusta lub być chociażby zaproszonymi na
libertyńską imprezę organizowaną w grupie kole-

Dbanie o życie intymne jest we Francji czymś,
co dla większości funkcjonuje jako zjawisko
zupełnie normalne
osób spoza środowiska nie jest to niczym szczególnie szokującym. O szczególnych upodobaniach danej osoby wiedzą często jej przyjaciele,
znajomi, a zdarza się, że nawet współpracownicy. Na przyjęciach mieszanych, takich jak np. urodziny, kiedy organizator zaprasza osoby spoza
środowiska klimatycznego, normalne jest pytanie,
czy „impreza będzie horyzontalna czy wertykalna”, żeby ustalić, na ile klimatyczni goście będą
mogli sobie pozwolić. Jeśli miejsce jest dostatecznie duże, to nie ma problemu, żeby wyznaczono
przestrzeń dla zabaw w pełni „horyzontalnych”.
Lub odwrotnie, spotkanie jest w pełni „horyzontalne”, ale goście nieklimatyczni mają komfortową
możliwość pozostania w sferze „neutralnej” i nieangażowania się w żadne praktyki (oczywiście

gów z pracy. Równie dobrze, któregoś dnia możemy zobaczyć nagie zdjęcie naszej koleżanki ze
studiów czy z pracy, będącej zapaloną naturystką. Nie jest to żaden skandal, a wręcz przeciwnie
– organizuje się nawet specjalne wydarzenia, np.
zwiedzanie wybranych muzeów nago. W końcu,
co jest bardziej francuskiego niż sztuka i seks? We
Francji nic nie uchodzi za niewłaściwe czy nie do
pomyślenia, dopóki odbywa się za zgodą wszystkich zainteresowanych.
Kochać, ale z głową
We Francji tabu nie dotyczy także antykoncepcji.
W każdej aptece, a te są dosłownie na co drugim
rogu, można kupić tzw. tabletkę „po”. Antykoncepcja awaryjna jest dostępna bez recepty. Zakupu
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może dokonać także osoba pośrednicząca, czyli
np. partner czy znajoma. Farmaceuci zresztą bardzo chętnie służą pomocą. Cierpliwie odpowiadają na wszelkie pytania. Nie osądzają, a jedyne
o co zdarza im się pytać, to o ewentualne przeciwwskazania lub czy będzie potrzebny lek przeciwko zakażeniu chorobami wenerycznymi. Jeśli
ktoś się denerwuje, ponieważ nigdy wcześniej nie
znalazł się w takiej sytuacji, to potrafią nawet pocieszyć i uspokoić. Na ogół taką pigułkę można
zdobyć w mniej niż godzinę w dzień i w trochę
dłuższym czasie w nocy.

na procesy lekarzy oskarżanych o przeprowadzanie aborcji, wpłynęły na osiągnięcie sukcesu.
Na początku 1975 roku wprowadzono prawo
legalizujące aborcję (zwane również „prawem
Veil”). Simone Veil, prawniczka oraz „imienniczka” ustawy, która przyczyniła się do jej wejścia
w życie, została zresztą uznana za wybitnie zasłużoną obywatelkę i pochowana w Panteonie.
Trudno o niej nie usłyszeć, ponieważ nawet jedna
z paryskich stacji metra nosi jej imię (Europe-Simone Veil), a na peronie puszczane są archiwalne
nagrania z wywiadów.

Francja jest w światowej czołówce państw zapewniających pełnię praw reprodukcyjnych

To obrazuje, jak bardzo Francuzi docenili nowe
prawo. Nie dziwi więc fakt, że większości z nich

Francuzi są pomysłowi, a tego typu wydarzenia
odbiegają od zwykłych domówek
swoich obywateli, choć wbrew pozorom nie był
to proces tak łatwy, jak mogłoby się wydawać.
Jeszcze w czasie wojny za wykonywanie aborcji
mogła grozić kara śmierci. Tak stało się w przypadku Marie-Louise Giraud (1903-1943), która
za wykonanie 27 nielegalnych zabiegów, została
skazana na gilotynę. Później złagodzono wymiar
przewidywanych kar, ale sama aborcja pozostawała nielegalna (Francuzki jeździły do Wielkiej
Brytanii, gdzie aborcja została zalegalizowana
w 1967 roku). Ostatecznie wysiłki wielu francuskich feministek, a także reakcja opinii publicznej

nie przyszłoby do głowy, żeby je obecnie zmienić. Sytuacje, które mają miejsce chociażby
w Polsce, brzmią dla francuskiego ucha jak sceny
z filmu science fiction. Zwłaszcza że aborcja jest
zabiegiem w całości refundowanym przez ubezpieczenie zdrowotne. Podobne podejście daje
się odczuć w życiu codziennym, kiedy znajomi
opowiadają o doświadczeniach własnych czy
swoich przyjaciół. Nie ma ocen ani nawet emocji.
Jeśli temat czyjejś aborcji jest obecny w konwersacji, to tylko jako element dłuższej narracji. Nie
dziwią też nikogo sytuacje, kiedy np. kobieta wy-
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ginekologicznych czy aptek są często jednymi
z pierwszych, jakie się dostaje od koleżanek po
przeprowadzce. Tak na wszelki wypadek…
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praw reprodukcyjnych. Nie mówiąc już o tym, ile
społeczeństw na całym świecie mogłoby zyskać
dzięki zwykłej otwartości na to, co jest normalne

Francja jest w światowej czołówce państw
zapewniających pełnię praw reprodukcyjnych
swoich obywateli, choć wbrew pozorom nie był to
proces tak łatwy, jak mogłoby się wydawać
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biera na ślubnego świadka przyjaciela, z którym
kilka lat wcześniej zaszła w nieplanowaną ciążę,
zakończoną aborcją. Jeśli pojawia się konieczność takiego zabiegu, decyzja nie jest z reguły
przedmiotem większych rozterek. Warto w tym
momencie również dodać, że jeśli kobieta rodzi
dziecko, to może potem liczyć na specjalistyczną
opiekę postnatalną. Absolutnym fenomenem francuskiej opieki zdrowotnej jest refundowana rehabilitacja krocza po porodzie. Sporo osób uważa,

że to świetne, wręcz rewolucyjne rozwiązanie
ma swoje korzenie we francuskiej mentalności,
wskazującej, że podstawowym prawem kobiety
jest jak najszybsza możliwość powrotu do aktywnego życia seksualnego. Oczywiście te uzasadnienia mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości,
a przyczyny mogą być zupełnie inne. Tak czy inaczej, Francuzki są bardzo dobrze poinformowane
w kwestii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Informacje praktyczne dotyczące gabinetów

Francja nie jest oczywiście państwem idealnym,
a lokalna mentalność nie jest bez skazy (czego
dowodzi chociażby duży problem z molestowaniem w przestrzeni publicznej). Niemniej jednak
społeczeństwo francuskie, być może ze względu
na jego zlaicyzowanie, wypracowało sobie charakterystyczne podejście do kwestii uczuciowych.
O ile nie wszystkie rzeczy zasługują na pochwałę, tak jak chociażby momentami przesadne gloryfikowanie burzliwych, acz namiętnych relacji,
to jednak wielu rzeczy można się od Francuzów
nauczyć. Do takich przykładów można zaliczyć
akceptację ludzkiej cielesności oraz jej potrzeb.
Zdecydowanie także wiele krajów na świecie
powinno postawić sobie model francuski za przykład, jeśli chodzi o zapewnienie obywatelom pełni

i nieszkodliwe, zamiast wyolbrzymiać fałszywe
przekonania. Dla wielu cudzoziemców mieszkających we Francji, sztuka życia na modłę lokalną może być wręcz wyzwalająca. Przyjeżdżają
z bagażem poczucia winy czy uprzedzeń, który
zostaje tu porzucony po tym, jak przekonują się,
że tak naprawdę nie ma złych praktyk. Są tylko
szkodliwe, krzywdzące oceny czy toksyczne zachowania, a życie seksualne, choćby bardzo bogate, nie ma przełożenia na wartość człowieka.
Nie mówiąc już o korzyściach dla samopoczucia,
ponieważ jest to powrót do czegoś, co jest dla
człowieka naturalne, a co zostało mu odebrane.
I to jest coś, czego wszyscy moglibyśmy się nauczyć od Francuzów.

ANNELIESE MISTEL
Publicystka, orientalistka, z zamiłowania historyczka, absolwentka wydziału
orientalistycznego na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł magistra japonistyki
uzyskała na Uniwersytecie Diderota w Paryżu. Od wielu lat związana z Francją,
w której mieszka na stałe od 2017 roku.
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DO DIABŁA Z UE?
PIOTR BENIUSZYS

Wydawało się więc oto obywatelkom i obywatelom
Polski jasne, że wspólnota europejska nie dopuści do
tego, aby w którymkolwiek z jej członkowskich krajów
w sposób skuteczny i trwały podważono zasady liberalnej demokracji, państwa prawa, podziału władzy
i konstytucyjnej ochrony praw człowieka.

W

ydawało się więc oto obywatelkom i obywatelom Polski jasne, że
wspólnota europejska nie dopuści
do tego, aby w którymkolwiek z jej członkowskich krajów w sposób skuteczny i trwały podważono zasady liberalnej demokracji, państwa
prawa, podziału władzy i konstytucyjnej ochrony praw człowieka.
Liberalna i lewicowa część opinii publicznej
w Polsce – a więc w dzisiejszych realiach obywatele odrzucający rządy PiS – zawsze byli
zdecydowanymi euroentuzjastami. W latach
90. głęboko przekonani o potrzebie trudnej
„polityki wyrzeczeń”, która bywała konieczna
do szybkiego wypełnienia kryteriów akcesyjnych, później z wypiekami na twarzy kibicujący procesowi negocjacji i wznoszący toast po
każdym kolejnym zamknięciu któregoś z trudnych rozdziałów, emocjonalnie zaangażowani
w kampanię referendalną, świętujący rocznice
akcesji radosnymi imprezami odziani w niebieskie koszulki, czapeczki i kapelusze, organizujący nieustannie quizy wiedzy o Europie, zatroskani klęską projektu Konstytucji UE, kryzysem
zadłużeniowym w strefie euro i niemocą kontynuowania procesu pogłębiania integracji oraz
reformowania instytucji Unii, żyjący wartościami podstawowymi UE, wspólnotą cywilizacyjną
Zachodu, ufający, iż Unia odegra rolę decydującego o toku zdarzeń korektywu, gdy nad
Polską rozciągnęło się mroczne widmo autorytaryzmu i arbitralnych rządów z pominięciem
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procedur, ograniczników dla omnipotencji
władzy, norm praw obywatelskich i zwyczajnej
przyzwoitości.
1.
Wydawało się więc oto obywatelkom i obywatelom Polski jasne, że wspólnota europejska nie dopuści do tego, aby w którymkolwiek
z jej członkowskich krajów w sposób skuteczny
i trwały podważono zasady liberalnej demokracji, państwa prawa, podziału władzy i konstytucyjnej ochrony praw człowieka. Byliśmy
relatywnie spokojni – Marcin Meller sugerował wrzucić na luz i chlapnąć kieliszek winka
– gdy PiS przejmował władzę, choć retoryka
tej partii od wielu lat budziła niepokój i niosła
w sobie zwiastun działań lat 2015-21. PiS nas
nie miał prawa zaskoczyć! Nie był w 2015 r.
tak naprawdę wilkiem skrzętnie i udanie zakamuflowanym w owczej skórze. Był raczej wilkiem jawnym, a tylko starającym się uśmiechać
i wyglądać chwilowo niegroźnie (tudzież komunikował: „dam wam po kilka stówek, jeśli zawiesicie swoje obawy wobec mnie, jako wilka,
i wpuścicie do zagrody”). Wszystkiego tego, co
nastąpiło po wygranych przez PiS wyborach,
można było się jednak spodziewać – ja się
spodziewałem (mam na to dowody w postaci
tekstów z lat 2014-15 publikowanych wówczas
przez „Liberté!”, przykładem jest artykuł z XIX.
numeru pisma, z początku 2015 r.: https://liberte.pl/moralnosc-wiekszosc-spistoszenie/),
a i spodziewam się dalszej eskalacji w postaci
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wyrzucania z pracy w wielu miejscach ludzi
otwarcie przeciwnych rządowi, a także w postaci pojawienia się w Polsce więźniów politycznych – w końcu Roman Giertych ledwo wywinął się sytuacji, w której zostałby pierwszym
z nich pod reżimem PiS.
Nie chodzi więc o to, że mieliśmy złudzenia,
że PiS nie spróbuje zaprowadzić w Polsce co
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z domykaniem negocjacji budżetowych. Pisałem wtedy, iż:

okolicznościach świecić przykładem i działać
na rzecz poszerzania demokracji liberalnej
w bliższym i dalszym sąsiedztwie Unii?

Soft power od ponad pół wieku było oczkiem
w głowie Europejczyków. Gdy upadły imperia, usamodzielniły się kolonie, a siły militarne
zaczęły grać trzecie, a potem czwarte skrzypce, to właśnie atrakcyjność wizerunkowa europejskiej gospodarki, kultury i filozoficznego

Unia Europejska zatraciłaby swojego ducha,
a wraz z nim własny raison d’être, gdyby – na
dłuższą metę – pozwoliła, ba, pogodziła się
z faktem, że mogą do niej należeć także państwa autorytarne. Państwa, w których władza
ustawodawcza ręcznie i arbitralnie steruje pozostałymi instytucjami i sposobem stosowania

najmniej pół-autorytaryzmu. Mieliśmy raczej
ufność, że próby te – po krótkim okresie politycznego zawirowania – spełzną na niczym
i PiS-owi pół-autorytaryzmu się wprowadzić
nie uda. Zaś jednym z najważniejszych czynników naszej ufności było członkostwo w Unii
Europejskiej i konsekwencje z tego wynikające
w postaci dobrowolnie przez Polki i Polaków
przyjętych na kraj ram prawa międzynarodowego i uprawnień instytucji sądowych UE do
kształtowania porządku prawnego w Polsce na
drodze wyroków.
2.
Nie było więc może złudzeń co do PiS, ale były
co do UE. Ich przykładem są moje własne słowa
z niedawnego tekstu o nowej rundzie napięć
pomiędzy Polską i Węgrami a Unią w związku

podłoża dla rozwoju społeczeństwa i jego
obyczajowości, stały się znakiem szczególnym i najsilniej pożądanym przez spory kawałek reszty świata zjawiskiem „made in Europe”.
Najbardziej liberalny kontynent na świecie,
„Mekka” ludzkiej wolności, poszanowania dla
godności, indywidualizmu, ochrony mniejszości; współistnienie kultur i narodów, stabilność
polityczna oparta o filary demokracji liberalnej, systemu socjalnego oraz podziału władz
i państwa prawa. Taka miała być Europa i taką
chce pozostać. Z tego jest dumna, to chce pogłębiać. W końcu to chce „sprzedawać” światu. Tylko jak to robić w sposób wiarygodny, jeśli
w Unii są dwa państwa otwarcie odrzucające
całą tą filozofię? Co więcej, uznające jej przyjęcie za formę przymusu, ucisku, zniewolenia
i wydrążenia z suwerenności? Jak w takich
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Soft power od ponad pół wieku było
oczkiem w głowie Europejczyków
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prawa w konkretnych przypadkach. Państwa,
w których publiczne media nie spełniają żadnych standardów bezstronności, sędziowie
i sądy orzekają nielegalne, a ich wyroki są
nieważne. Państwa, w których manipulacje
prawem wyborczym pozbawiają opozycję
jakichkolwiek szans na wygraną, a demokrację zamieniają w formalność i pozór. Wreszcie
państwa, w których mniejszości etniczne i seksualne są w otwarty sposób dyskryminowane
przez aparat państwa”.
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3.
Tolerowanie przynależności takich państw do
Unii wydawało się nie do pomyślenia. Ale… minęło już ponad 5 lat od momentu pierwszego
drastycznego naruszenia państwa prawnego
i wygenerowania wątpliwości co do istnienia
w Polsce niezależnego, wydającego ważne
wyroki i prawidłowo obsadzanego sądownictwa – był to moment zablokowania objęcia
przez trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego urzędu i powołania w ich miejsce trójki nielegalnych uzurpatorów. W kolejnych miesiącach
i latach sytuacja się pogarszała, aż powstała
rzeczywistość faktycznej dwoistości w polskim
systemie prawnym.
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strony – dawały wyśmienite okazje do wzniosłych filipik, ale naturalnie nie miały żadnych
skutków realnych. W końcu doszło do wszczęcia procedury (z art. 7), o której dowiedzieliśmy się, że jest „bezprecedensowa” i stanowi
wielki wstyd dla kraju (ale nie dla rządu, który się swoich działań nie wstydzi, tudzież jest
zwyczajnie bezwstydny, a dla polskich opozycyjnych obywateli, którzy wstydzili się, choć
niewinni, za tamtych). Owszem, pojawiły się
wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, jeden
z nich powstrzymał pomysł na skrócenie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego
(co tylko spowolniło pisowską pacyfikację tej
instytucji), ale już kolejne rozstrzygnięcia zwią-

Ostatnie lata uzmysłowiły nam więc,
że Unia trochę może, ale niewiele w sensie
skutecznego powstrzymywania autokratów i ochrony
wolności rządzonych przez nich obywateli UE
Unia reagowała. Wszczynała różne procedury, pisała pisma z wnioskami o wyjaśnienie,
PiS odsyłał jej absurdalne z prawnego punktu
widzenia wyjaśnienia, więc Unia wysyłała drugie pisma z wnioskami o wyjaśnienie tego samego. W Parlamencie Europejskim toczyły się
debaty, w których obu stronom – politykom PiS
i ich (skrajnie prawicowym i/lub finansowanym
z Kremla) sojusznikom z jednej, a zachodnim
politykom liberalno-demokratycznym z drugiej

zane z nielegalną działalnością tzw. Krajowej
Rady Sądownictwa lub prześladowaniami niezależnych sędziów przez władzę przy użyciu
siepaczy żartobliwie zwanych „rzecznikami
dyscyplinarnymi”, zostały przez polski rząd
w zasadzie zwyczajnie zignorowane. Tzw. KRS
działa, a objęci „postępowaniami dyscyplinarnymi” sędziowie tracą immunitety, są odsuwani
od orzekania i grozi im usuwanie z zawodu. To
wstęp do czystki.

4.
Ostatnie lata uzmysłowiły nam więc, że Unia
trochę może, ale niewiele w sensie skutecznego
powstrzymywania autokratów i ochrony wolności rządzonych przez nich obywateli UE. Podkreślić jednak trzeba, że najbardziej bolesne
z dostępnych sankcji (zawieszenie prawa głosu
w Radzie Europejskiej, dotkliwe wyroki w postaci rosnących kar finansowych, skuteczne powiązanie wypłaty funduszy unijnych z weryfikacją praworządności, omijanie w wypłacaniu
funduszy unijnych rządu i zasilanie bezpośrednio kont końcowych beneficjentów, np. samorządów) padały w retoryce unijnych polityków
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skłonny zrobić, to dostrzec w postawie zwłaszcza Komisji Europejskiej, od czasu objęcia jej
kierownictwa przez Ursulę von der Leyen, znamion polityki appeasementu wobec Warszawy
i Budapesztu. Unia liczyła na to, że jej groźby
spowodują wycofanie się obu podupadających demokracji z najbardziej jaskrawo niezgodnych z prawem europejskim działań i planów. Tak przez wiele lat wszak reagował na jej
pohukiwania Orban. Gdy dostrzegła, że to już
nie działa, stanęła przed wyborem: iść z Polską
i Węgrami na zderzenie, które może zakończyć
się w średniej perspektywie nawet usunięciem
tych dwóch krajów poprzez powołanie czegoś

Trudno sobie wyobrazić,
że „nowi eurosceptycy” dorzuciliby swoje głosy
za Polexitem w ewentualnie sprokurowanym kiedyś
w przyszłości przez PiS referendum
tylko jako czcze groźby. Albo przepisy unijnego
prawa blokują realne ich zastosowanie, albo
Unia powstrzymuje się przed tym, gdyż dokonała takiego politycznego wyboru w zakresie
obranej przez nią strategii postępowania z Polską i Węgrami.
Proszę, aby nikt następnych kilku zdań nie odebrał w kategoriach porównywania reżimów
Kaczyńskiego i Orbana do Hitlera – to nonsens, którego nie praktykuję. Jednak, co jestem

o roboczej nazwie „Nowa Unia Europejska”,
ale co byłoby jednak kolosalnym kryzysem
projektu europejskiego i ryzykiem, że po drodze odpadnie znacznie więcej państw; albo
zastosować appeasement. Ze świadomością,
że drugi wybór oznacza „kupienie” spokoju
dla bezpiecznych obywateli państw reszty Unii
(którym ewentualnie dyskretnie się powie, żeby
w Polsce i na Węgrzech lepiej nie inwestowali
i się tam nie przeprowadzali), ale także oddanie obywateli obu problematycznych krajów na
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żer i pastwę ich naruszających praworządność
reżimów. Dzięki temu Unia może trwać i udawać, że wszystko gra, nie patrzeć za często na
te smutne krainy na wschodzie. Trudno. Coś za
coś.
5.
Nie jest wobec tego wszystkiego specjalnym
zaskoczeniem, że – jak pokazały w 2020 r.
badania Radosława Markowskiego i Piotra Zagórskiego – w polskim społeczeństwie ujawniło
się nowe zjawisko, tzw. nowy eurosceptycyzm,
którego nośnikiem nie są grupy prawicowe,
nacjonalistyczne, zorientowane plemiennie
i bojące się ogólnie pojętego świata, a dotychczasowi klasyczni przedstawiciele lewicowego i liberalnego euroentuzjazmu. Poziom
eurosceptycyzmu podniósł się znacząco wśród
młodych do 35. roku życia, najlepiej wykształconych, mieszkańców wielkich miast. 51% dostrzegło „pobłażliwość i brak reakcji (!!!) UE na
fakty łamania praworządności” w Polsce. 40%
uznało „dogadywanie się” kierownictwa KE
z rządem PiS za „policzek” dla różnych grup
Polek i Polaków dyskryminowanych przez polski

rząd niezgodnie z duchem europejskich wartości liberalnej demokracji. Za sprawą tego typu
ocen, ogólna liczba eurosceptyków urosła do
17%.
Oczywiście „nowy eurosceptycyzm” od starego
różni się niemal wszystkim, to postawy znajdujące się na dwóch ekstremach palety poglądów
Polaków na temat UE. Trudno sobie wyobrazić, że „nowi eurosceptycy” dorzuciliby swoje
głosy za Polexitem w ewentualnie sprokurowanym kiedyś w przyszłości przez PiS referendum.
Trzeba wierzyć w zdrowy rozsądek tych ludzi,
pomimo ich głębokiego rozczarowania, zmęczenia realiami politycznymi i wzbudzonego
w nich cynizmu. Jest to jednak klarowna „żółta
kartka” dla czołowych polityków unijnych, która
winna im uświadomić ich odpowiedzialność za
losy mieszkanek i mieszkańców Polski. Reprezentują oni nas tak samo, jak obywateli swoich
bezpiecznych krajów, Holandii, Danii, Niemiec,
Austrii i innych. Chowanie głowy w piasek nie
rozwiąże żadnego z europejskich problemów,
a aranżowanie się z ludźmi złymi będzie dla
nich wstydem do końca politycznych karier.

PIOTR BENIUSZYS
Politolog i socjolog, mieszka w Gdańsku. Członek zespołu redakcyjnego i autor
licznych publikacji w Liberté!. Specjalizuje się w tematyce ewolucji myśli liberalnej
oraz w historii zachodnioeuropejskich partii liberalnych.
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astały burzliwe czasy. Gdy burza nadchodzi, rozsądnie się schować. Co jednak, gdy burza trwa tak długo, że nie da
się już dłużej wytrzymać w domu? Dłuższe przebywanie w domowym cieple sprawi, że burza
poczyni takie spustoszenia na zewnątrz, że nie da
się już skutecznie po niej posprzątać. Przywrócić
stanu sprzed. Już zawsze będzie po.
W związku z tym czasami trzeba porządnie przemoknąć i wyjść na zewnątrz i zacząć sprzątać.
Nawet jeśli wciąż solidnie pada. Nawet jeśli zimno i to nielegalnie zimno. Wiem, że dalsze przebywanie w domu na dłuższą metę mi zaszkodzi.
Może jednak dziś nie muszę wychodzić, bo może
sąsiad wyjdzie pierwszy i posprząta za mnie?
Może nawet jak nie posprząta – to warto wpierw
poczekać i zobaczyć czy zdoła wrócić? Wtedy
lepiej ocenię ryzyko – czy już czas wychodzić,
czy jednak jeszcze zostać parę dni w domu?
A może tak, a może nie? Może za trzy
minuty lub za dwie?

Może jednak dziś nie muszę wychodzić, bo
może sąsiad wyjdzie pierwszy i posprząta za
mnie? Może nawet jak nie posprząta – to warto
wpierw poczekać i zobaczyć czy zdoła wrócić? Wtedy lepiej ocenię ryzyko – czy już czas
wychodzić, czy jednak jeszcze zostać parę dni
w domu?

I tak Polak deliberuje i dni mu mijają. Zabrali się za
Trybunał Konstytucyjny. Sąsiad wyszedł. Ja zostałem. Zabrali się za kobiety. Wyszedłem. On został. Mateuszek-kłamczuszek zabrał się za przedsiębiorców. Sąsiad przedsiębiorca, to poszedł. Ja
zwykły pracownik, więc zostałem.
Ta Polska dezorganizacja we wszystkim, co robimy, aż bije po oczach. Każdy chce być Lewandowskim. Nikt nie chce być Mączyńskim, a bez

♥ / 39

tego nieszczęsnego Mączyńskiego w środku pola
reprezentacji, Lewandowski sam musi się stać Mączyńskim, bo inaczej będzie stał w polu karnym na
wiecznym spalonym i dobrą piłkę dostanie raz na
cztery mecze. Tylko jak zejdzie na środek boiska
i zamieni się w Mączyńskiego, to zabraknie go
potem w polu karnym. Wot zagwozdka!
Jednak fragmentaryczność wszystkiego, co robimy, uderza jeszcze bardziej niż ta dezorganizacja. Na każdym szczeblu. Czy to państwowym,
czy lokalnym, samorządowym.
My jesteśmy Ruch Miejski. My jesteśmy za pieszymi i rowerzystami. Nas polityka krajowa nie interesuje. Nas interesują drzewa, parki i ptaszki. Mnie
też interesują, ale to trochę za mało. Jak politycy
z Wiejskiej przykręcą samorządom strumień pieniążków na oświatę, a samorządy te będą musiały zabulić, aby wypłacić pensje nauczycielom,
zapłacić za prąd i energię, by ci nie zamarzli, to
na ptaszki, parki i hulajnogę dla każdego już nie
wystarczy.
A może czekoladka?, a może cukiereczek?, może wolę budyń, a może kisieleczek?
My jesteśmy Partia Razem. My jesteśmy za sprawiedliwością społeczną, a co za tym idzie za
redystrybucją podatkową. My jesteśmy za tym,
aby ci źli wyzyskiwacze z zachodnich korpo
w końcu zaczęli płacić podatki. W związku z tym
zagłosujemy za podwójnym opodatkowaniem
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przedsiębiorców, które rząd wprowadza nawet
nie za pięć dwunasta, a pięć po dwunastej. W listopadzie, podczas gdy to nowe opodatkowanie
ma obowiązywać od stycznia. Bez konsultacji.
Bez vacatio legis. Bez sprawdzenia jak to wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
względem właśnie tych znienawidzonych zachodnich korpo. W środku szalejącej pandemii.
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King Size dla każdego, Polo Cockta spod
lady, i pierdolić układy, na które nie ma
rady
My jesteśmy Konfederacja. My chcemy, aby Polska była wielka, dumna i silna. My reprezentujemy
Bóg, Honor, Ojczyzna. Nie przyszło wam jednak
na myśl do tych zakutych łbów, że żeby ktoś był
duży, zawsze ktoś musi być mniejszy? Wielka

Polska dezorganizacja we wszystkim,
co robimy, aż bije po oczach

Syzyfowa robota, Don Kichota to głupota, nawet, gdy z myszką i gra despota
w roli kota
My jesteśmy Platforma Obywatelska. My jesteśmy za czternastą emeryturą. W środku pandemii.
Chociaż emeryci są dziś najbardziej uprzywilejowaną grupą. Oni pracy dziś nie tracą. My jesteśmy partią centrową i rozsądku. My za chwilę będziemy mówić o największej dziurze budżetowej
w historii III Rzeczypospolitej. O Morawieckim,
Borysie i spółce, których zaciągnięte długi będą
spłacać nasze dzieci. Dla nich nie będzie czternastej emerytury. Dla nich nie będzie żadnej emerytury. Nie będzie żadnej emerytury także dlatego,
że zagłosowaliśmy dziś za czternastą emeryturą.

Gdynia. Najwspanialsze miejsce do życia. Wielka Polska. Przedmurze chrześcijaństwa. Mesjasz
narodów. Wielki Trump. Wielkie Stany Zjednoczone Ameryki. Światowy Policjant. Szczególnie
na Bliskim Wschodzie. Szczególnie w Ameryce łacińskiej lat pięćdziesiątych. W Gwatemali.
W Iraku i w Syrii. A może mniejszy nie znaczy
wcale gorszy? Może gigantyzm to nie recepta,
a właśnie choroba? Może wielkie słowa to zawsze wielkie kłamstwo?
A może tak, a może nie? A może yhy?,
A może y-y?, A może hmm? A kto to wie?
Oczywiście, że zawsze może być jeszcze gorzej.
Że może być głupiej. Że może być Lepper. Że
może być Krzaklewski. Że może być Tymiński. Że
może być Kijowski. Ale może też być dużo lepiej.
Może też i powinno być mądrzej. A jak się nie da,
to niech po prostu będzie choć ładniej, bo rządy

Photo by Devin Avery on Unsplash

W środku lockdownu. Potem będziemy na wiecach krzyczeć razem z tymi przedsiębiorcami
o łamaniu praworządności.
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Polska nie interesuje, nie interesowała i interesować nie będzie. Swoje problemy musimy roz-

♥ / 43

że się do niej po prostu nie nadaje”, powiedział
pierwszy przedsiębiorca Rzeczypospolitej.

Względnie przyzwoity wynik Trzaskowskiego
to też był przede wszystkim duży sukces estetyczny,
a nie merytoryczny

Photo by Devin Avery on Unsplash

PiSu są też na dodatek po prostu nieestetyczne. To
akurat wydawałoby się najłatwiejsze do zrobienia,
ale nawet to was aktualnie przerasta. Namówcie
w końcu Budkę, aby porządnie ogolił sobie głowę
na Kojaka, a nie straszył dzieci Gargamelem. Zapewniam, że od razu będzie skok w najbliższym
sondażu… Pamiętajcie, że względnie przyzwoity
wynik Trzaskowskiego to też był przede wszystkim
duży sukces estetyczny, a nie merytoryczny.
Żur w kałamarzu, zwiększa popyt od podaży, złota płyta, znika w czeluściach
bagażu
A jak nie, a jak się nie weźmiemy w garść, to skończymy znowu na czyimś talerzu. Wiele razy tak

było już w naszej historii. Historia się nie skończyła.
Przeciwnie. Nigdy nie było tak trudno i tak skomplikowanie, jak jest dziś. Siedem i pół miliarda ludzi to siedem i pół miliarda problemów do rozwiązania. Nigdy nie było ich tak wiele. Dlatego
jeszcze raz - prężenie muskułów nic na dłuższą
metę nie da. Nie jesteśmy pariasami, ale nie jesteśmy też mesjaszami. Gdynia nie będzie większa
od Gdańska, Polska od Niemiec i Rosji, a Europa
nie będzie młodsza i z jej portów nie wypłynie już
żaden Kolumb. Kolumbowie dziś wypływają z innych portów. Dlatego też jak się spojrzy na polską politykę z szerszej perspektywy, z pewnego
dystansu, to widać jeszcze bardziej naszą groteskowość, naszą nieporadność. Trumpa i Bidena

wiązać sami. Nikt ich za nas nie rozwiąże. I jak
znowu się nie uda i jak znowu, tak po ludzku, to
spieprzymy, to będzie to tylko i wyłącznie nasza
wina. Nikogo innego.
Może pracy płaca? A może zapomoga? Może koka w nocha? Lub kątomierz
w kącik oka?, Ja nie wiem, nie jestem
pewien, jestem leniem, popadam czasem
w zapomnienie lub odrętwienie
Nasz kochany rząd wysyłał na emigrację chyba
już wszystkie grupy społeczne. Lekarzy, nauczycieli, przedsiębiorców.

Tak. Do diabła z taką Polską.
Czasami przychodzi mi, nie ukrywam, taka myśl:
„A może trzeba to rzucić w diabły i przestać się
przejmować?”
Zostaję.
I nie zamierzam siedzieć w domu.
Pogrubione cytaty zapożyczyłem z utworu
,,MOŻE TAK A MOŻE NIE" z albumu ,,W 63 minuty dookoła świata” grupy Kaliber 44.

„Jeśli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy,

BARTŁOMIEJ AUSTEN
Były wiceprzewodniczący regionu pomorskiego Nowoczesnej, były kandydat
Nowoczesnej na urząd Prezydenta miasta Gdynia, były koordynator powiatu
Gdynia.
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odawaj czyny do władzy świadomej,
wiarę, cnotę i cierpliwość, umiar i miłość,
której inne imię poznają kiedyś jako miłosierdzie, a będzie duszą wszystkich pozostałych;
wówczas odejdziesz stąd i bez niechęci Raj ten
porzucisz, gdyż Raj będzie w tobie, podobny,
jednak o wiele szczęśliwszy… Słowa Johna Miltona idealnie pasują do momentu, gdy modlimy się o upadek Kościoła. A wszystko dla jego
dobra. Jarosław Makowski procedurę zwrotu
biletu, który wystawia ta instytucja, finalizuje najnowszą książką. To koniec pewnego etapu, ale
i początek nowej drogi. Uruchamiamy więc GPS.
Alicja Myśliwiec: Wsiadaj. Zabieram cię
w podróż… sentymentalną…
Jarosław Makowski.: Oo, te są najlepsze!
Podróż w czasie. Tytuły są zawsze
cennym punktem odniesienia. W twoim przypadku kobiety uczyły Kościół
(Kobiety uczą Kościół, W.A.B., 2007 –
przyp. red.). Kościół tej lekcji ewidentnie albo nie rozumiał, albo nie odrobił.
Później była Pobudka, Kościele! (Arbitror, 2018). I tym razem Kościół wybrał
opcję „drzemki” i włożył stopery do
uszu. Z kolejną książką robisz trzecie

podejście. Dlaczego bijesz na alarm do
trzech razy sztuka?
Chciałbym, żeby to było do trzech razy sztuka.
I żeby Kościół w jakimś sensie przejął się tym,
co mówię i piszę. Dobra jest ta metafora: Kościół ze stoperami w uszach. A czasami i z zasłoniętymi oczyma. Kościół zawsze brał kłopoty
na przeczekanie. Bo najlepszą obroną wobec
kryzysu, w który popadł z powodu swojej bezmyślności, krótkowzroczności i pazerności – myślę tutaj o nierozwiązaniu kwestii pedofilskiej,
myślę o zblatowaniu państwa z Kościołem,
myślę w końcu o podejściu do wiernych – jest
nastawienie, że można to wszystko przeczekać.
Że można ten kryzys zamieść pod dywan, co
również jest już kościelną tradycją. Więc to moje
trzecie podejście jest w pewnym sensie rozstaniem z Kościołem… Nie widzę możliwości uzdrowienia przez jego obecny personel naziemny,
czyli duchowieństwo i biskupów. Jedyna szansa,
jaka może przyjść i odrodzić chrześcijaństwo
w Polsce, wiąże się w pewnym sensie z absolutnym upadkiem tego Kościoła, który dziś widzimy, który znamy i który do tej pory wspieraliśmy,
a dziś powinniśmy się modlić, żeby upadł.
Możemy się modlić, pamiętając, że
Kościół jest cały czas pod respiratorem – respiratorem, który ma wsparcie
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instytucjonalne, które nikomu nie przywróci życia i nikogo nie uzdrowi.

a na Jean-Luc Marionie kończąc, są nieważne,
a oni sami banalni.

Jeśli to są respiratory od handlarza bronią… Ale
poważnie: ten respirator daje złudne poczucie,
że Kościół wciąż jeszcze sprawuje rząd dusz
czy też wciąż jeszcze rządzi wyobraźnią religijną Polaków. Czesław Miłosz mówił: „Innego
końca świata nie będzie”. Nie będzie też innego
końca Kościoła. To znaczy, ktoś jeszcze będzie
siedział w tych ławach kościelnych, ktoś jeszcze
będzie rzucał wdowi grosz na tacę, ktoś jeszcze
będzie prosił o ostatnie namaszczenie, ale będą
to absolutnie, tylko i wyłącznie podrygi agoniczne, które w moim przekonaniu czekają Kościół,
jeżeli się nie opamięta.

Mówisz o płaszczyźnie intelektualnej.
Przesuńmy się w stronę politycznej.

tego tak, jak człowiek uczy się chodzić. Znowu
Miłosz: że nie piszesz poezji w obcym języku,
piszesz w swoim, dopiero potem ją przekładasz
na obcy język, ponieważ ta madre lingua jest
absolutnie czymś fundamentalnym.

Każde zdanie, które znajdujemy w Fenomenologii ducha Hegla, niemieckiego filozofa, choć
wiem że to ryzykowne, przywoływać dzisiaj niemieckich filozofów w Polsce…

Wydaje się, że mamy do czynienia z sytuacją
– wracając do polskiego Kościoła – w której
Kościół ten jakby pozwala ludziom siebie odrzucić i zająć się Bogiem. To znaczy ten Kościół

Ponieważ katolicyzm jest zbyt cenny – z arsenałem, pomagającym czytać świat, jakim jest Pismo
Święte i teologia – aby zostawić go w łapach
biskupów i kleru. Dlatego, nawet jeżeli jesteś osobą niewierzącą, nawet jeżeli jesteś osobą stojącą z boku, nie powiesz, że tekst Biblii czy testy
wielkich chrześcijańskich myślicieli, od świętego
Augustyna poczynając, poprzez Kierkegaarda,

Im większe ryzyko, tym większe wybawienie.
Natomiast każda teza zawarta w Fenomenologii
ducha jest zakorzeniona w rzeczywistości. I tutaj
jest podobnie – nawet najbardziej abstrakcyjne
zdanie z Summy teologicznej świętego Tomasza
ma korzenie w doświadczeniu społeczno-religijnym. Wiara nie jest samotną wyspą. Mówię
wprost, że swoje instrumentarium do czytania
rzeczywistości zawdzięczam tradycji chrześcijańskiej, katolickiej i nigdy na przykład nie miałem ciągoty, żeby stać się buddystą. Uznałem,
iż to zawsze będzie jakiś rodzaj imitacji, że
wychowałem się w pewnej kulturze, że mówię
w określonym języku… Nie zrozumiem, co to
znaczy doświadczyć nirwany, prawda? Natomiast doskonale rozumiem, co to znaczy, że Bóg
jest w trzech osobach, choć to również wydaje
się abstrakcyjne. Ale rozumiem, gdyż uczyłem się
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Co się stało w 2015 roku… Pytam, bo
to moment, kiedy, hmm, wyznaczyłeś
sobie rolę - i właśnie kogo? Recenzenta,
krytyka? A może diagnostyka? Ale po
co diagnozować choroby terminalne?

(śmiech) Ależ ty lubisz ryzyko.

upolityczniony. Mówisz, że ta cezura 2015
jest momentem, który wydał mi się kluczowy…
Dostrzegłem pokusę. Bo co robi religijna prawica? Kusi, zwodzi, mruga okiem, manipuluje.
I Kościół, w ślepocie swoich liderów, absolutnie w to wszedł, zgodnie zresztą z zaleceniem
Oscara Wilde’a, że przezwyciężyć pokusę to
jej ulec – więc Kościół uległ i stał się marionetką w rękach religijnej prawicy w Polsce. Moja
intuicja zatem mnie nie myliła, że Kościół nie od-
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rzuci tej pokusy, tylko chwyci ją, stając się w jej
konsekwencji karykaturą wspólnoty. To dlatego
wielu ludzi może dziś bez żalu powiedzieć, że
im gorzej dzieje się w Kościele, im bardziej jest
on upolityczniony, tym lepiej dla mojej wiary.
Koniec z podpórkami.
Kościół jest dla wielu jednym z lepszych
ambasadorów apostazji.
Tak. Jeśli spojrzymy, że w 2020 roku najczęściej
wyszukiwanym słowem w wyszukiwarkach była
apostazja, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że
ludzie organizowali niemalże eventy „odchodzę
z Kościoła”, oczywiście internetowe…

Photo by Chris Liverani on Unsplash

Przepraszam, że ci się tak wcinam, bo
ja widzę, gdzie jest miejsce niewierzących i niepraktykujących, ale zastanawiam się, co z tą drugą częścią, czyli
z tymi wciąż wierzącymi, którzy przestali się wpisywać w system praktyk reprezentowany przez oficjalne struktury
kościelne?
Następuje protestantyzacja polskiego katolicyzmu. To jest to, co robię na własny użytek.
Sprywatyzowałem swoją wiarę po to, żeby nie
musieć odpowiadać za nieprawości, jakich dokonuje katolicka instytucja.

Przepraszam, jeśli to pytanie o krok za
daleko, ale czy ty chodzisz do kościoła?
Tak, chodzę do kościoła, co więcej, chodzę także na nabożeństwa protestanckie, więc w tym
sensie jestem postkatolikiem. Mogę powiedzieć,
że szukam doświadczenia religijnego, ale niekoniecznie odnajduję je w swojej macierzystej
wspólnocie, jaką jest Kościół rzymskokatolicki.
Mieszkając na Śląsku najczęściej zaglądam do
naszych sióstr i braci luteranów.
Jeden z rozdziałów twojej nowej książki poświęcony jest biowładzy. Bardzo
interesujące zjawisko, które opisujesz
z dowcipem i wnikliwością, choć jest to
oczywiście taki śmiech przez łzy. Jak
będzie ewoluowało? Moim zdaniem to
jest dopiero początek.
Początek przejmowania przez Kościół ciała,
w tym przypadku przede wszystkim ciała kobiety,
czy też początek wyzwolenia kobiet spod reżimu katolickiej biowładzy?
Wierzę w rewolucję wyzwoleńczą.
W świadomość, która mądre stawia granice i wyraża niezgodę.
Dokładnie. Przemoc związana z katolicką biowładzą doprowadza do sytuacji, w której rękoma magister Przyłębskiej i jej „Trybunału
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Konstytucyjnego” następuje akt nie przejęcia
ciał, ale właśnie wyzwolenia ciał.
Tak... To jest praktyka subwersywna.

Głuchy słyszał, że ślepy widział, jak
niemy mówił…
A czy ja jestem głuchy czy ślepy?
Mówię o relacjach między Kościołem
a polityką opartych na gigantycznych
deficytach, relacjach agonalnych.
Pytanie jest następujące: czy to nas powinno
martwić, czy cieszyć?

Gorzej już nie będzie. Co jeszcze może
się wydarzyć? Chociaż tak mówiłam
w połowie roku i… stało się!
Jak ślepy prowadzi głuchego to wiadomo, że
skończą na manowcach. I właśnie kończą na
manowcach w tym sensie, że to ten Kościół i ta
religijna prawica, która sądzi, że dociśnie i weźmie polskie kobiety pod reżim biowładzy, nie
zdaje sobie z tego sprawy, że tak naprawdę
je wyzwala i one już nigdy nie wrócą do tego
miejsca, w którym były jeszcze rok temu. To jest
pocieszające. I wyzwalające.
Upadek przeradza się w wyzwolenie.
Dzięki temu czarownice, które kiedyś
palono na stosie, wracają, są on fire.
To dla mnie znak nadziei, a nie rozpaczy.

JAROSŁAW MAKOWSKI
Filozof, publicysta, szef Instytutu Obywatelskiego, think tanku Platformy Obywatelskiej,
samorządowiec, radny miasta Katowice, były
radny Sejmu Śląskiego, miejski aktywista, pomysłodawca katowickiego stowarzyszenia
BoMiasto, założyciel i redaktor kwartalnika
„Instytut Idei”. Autor między innymi: „Wariacje Tischnerowskie” (2012), „Pobudka Kościele” (2018). Obecnie kończy pracę nad nową
książką: „Kościół w czasach dobrej zmiany”
(wydawnictwo Liberte!)

Mat. Jarosława Makowskiego

Za to, że dziś następuje zrzucenie tych kajdan
katolickiej biowładzy, powinniśmy dziękować
biskupom. Gdybyś na początku roku 2020 powiedziała mi, że pod koniec roku 2020, w listopadzie, w październiku matki, córki, katoliczki,
będą protestować przed swoimi świątyniami
i będą krzyczeć „Precz z łapami od naszych
ciał” do swoich duszpasterzy, uznałbym cię za
wariatkę. A to się stało. To jest koniec katolickiej
biowładzy. Im bardziej Kościół sięga po przemoc, im bardziej sięga po władzę, żeby zapewnić sobie kontrolę, tym szybciej kontrolę traci. Biskupi kompletnie tego nie rozumieją, ponieważ
religijna prawica daje im poczucie władzy, że tą
kontrolę sprawują, wyprowadzając dzisiaj przeciwko polskim kobietom na ulice policję.
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A nie masz w sobie tęsknoty?
Za czym, Alicjo?
Ja tęsknię za Kościołem, który jest dobry, miłosierny, tolerancyjny, otwarty.
Bo to był Kościół, którego byłam nauczona jako dziecko.
Nie ma powrotu do raju raz utraconego. My
to żeśmy utracili przez te pokusy, którym ulegli
polscy biskupi i wydaje mi się, że nostalgia jest
cudowna, ale pozostanie w reżimie nostalgii nie
pozwala na pójście dalej.

W twojej książce pojawiają się tony nostalgiczne. Czy ona dodaje ci otuchy?
Nie powinienem tego mówić, bo to się pewnie
na mnie zemści, ale trudno. Kiedy skończyłem pisanie książki pomyślałem, że to ostatni raz, kiedy
zajmuję się Kościołem.
Zakończenie procesu terapeutycznego?
W pewnym sensie tak, ale z drugiej strony jestem osobą, która bada styk między państwem

a Kościołem i powiedzieć, że to jest jakby zamknięty rozdział, byłoby podcinaniem gałęzi, na
której się siedzi. Bo religijna prawica ma jeszcze
wiele do zrobienia, by zamienić Kościół w pogorzelisko.
Ale skończyłeś specjalizację geriatryczną. Czas na nowe.
Tak! Jako instytucja Kościół będzie oddziaływał,
czy też próbował oddziaływać na ludzi i nadal
trzeba będzie go bić po łapach, gdy będzie
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chciał sięgać zbyt głęboko w nasze prywatne
życie. Dzisiaj bardziej interesuje mnie moje rola
obywatela zaangażowanego politycznie, który przestał wierzyć, że kościelna instytucja jest
w stanie dokonać samonaprawy. Dziś tak naprawdę musimy wzmocnić państwo. I to państwo musi wyznaczyć miejsce, w którym będzie
Kościół. Więc moja odpowiedź jest taka: jako
polityk jestem absolutnie przekonany, że żaden
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z kościołów w tym kraju nie może mieć uprzywilejowanej pozycji. Jako osoba wierząca, czyli
czytająca dokumenty Kościoła, znająca te dokumenty, głęboko wierzę, że rozdział między
tym, co boskie a tym, co cesarskie służy i państwu, i Kościołowi. Jako katolik będę domagał
się, żeby ten mur między tym, co boskie a tym, co
doczesne był jak najszerszy, jak najtrwalszy i jak
najmocniejszy. Tak uda nam się zbudować takie

relacje między państwem a Kościołem, które nie
będą patologiczne. Bo słyszę argument następujący: „ale przecież w Wielkiej Brytanii mamy
państwowy kościół”. Otóż, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w Polsce był państwowy Kościół, pod warunkiem, że będzie miał taką samą
pozycję, jak kościół anglikański w Wielkiej Brytanii – czyli absolutnie nie wtrąca się w politykę.

zachowania, sposoby myślenia, reagowania.
Albo to rozumiesz, albo potem bredzisz takie
właśnie głupoty, że będziemy drugą Finlandią
albo drugą Szwecją.

Mamy taką skłonność do prób przeszczepiania modelu, który jest zbudowany na zupełnie innych podstawach
i wydaje nam się, że rozwiązania są
w zasięgu ręki, a tak naprawdę jesteśmy kompletnie pozbawieni racjonalnej
oceny sytuacji.

Po śmierci? Tego nie wiem. (śmiech)

Otóż to! Dlatego jak ktoś mi mówi, że – na
przykład – będziemy drugą Szwecją, to ja odpowiadam, że nie będziemy drugą Szwecją.
Dlaczego? Dlatego, że w Szwecji jest protestantyzm, a u nas jest katolicyzm. Ten grunt
kulturowo-religijny jest tak silny, że warunkuje

W ten sposób odpowiedziałeś na moje
ostatnie pytanie, dotyczące tego, co
będzie dalej…

Dokonałeś egzorcyzmu na Kościele,
koncentrując się na punktach zapalnych.
Jednocześnie dziękuję, ze pozwalasz na
kilka chwil wrócić do tego raju utraconego, dając nadzieje, że grunt nie jest
jeszcze jałowy.
I mam nadzieję, że ta książka przynajmniej dla
tych, którzy żyją nostalgią, będzie znakiem nadziei. Dla tych, którzy myślą o zwróceniu Kościołowi biletu, prawdopodobnie będzie potwierdzeniem, że dobrze robią.

ALICJA MYŚLIWIEC
Medioznawczymi z wyboru, zawodu i wykształcenia. Teoretyczka i praktyczka. Od lat pozostaje w sformalizowanym związku z Uniwersytetem Jagiellońskim i w związku otwartym z kinem niezależnym (Mastercard OFF
CAMERA). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa międzynarodowego, gender studies, w końcu studiów doktoranckich z wiedzy o sztuce, doktorantka wiedzy o mediach. Dziennikarka radiowa (Antyradio, RMF Classic, Meloradio) i telewizyjna (TVN). Koneserka
przyjemności. Wielbicielka jogi. Właścicielka agencji kreatywnej PR Broker.
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ŚWIADOME
NIE-MACIERZYŃSTWO
MAGDALENA M. KAJ

Jeden z najbardziej intymnych i osobistych obszarów życia
kobiety – decyzja o posiadaniu potomstwa – od dłuższego
czasu jest jednym z głównych tematów debaty społecznej
w Polsce. W ostatnich miesiącach głównie w kontekście
drastycznego zaostrzenia prawa aborcyjnego. Obok,
odrobinę między wierszami, toczy się inna dyskusja: czy
jako kobieta mam prawo głośno powiedzieć „Nie chcę
mieć dzieci”?
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C

zy to w ogóle możliwe? Kobieta, do tego
Polka, nieodczuwająca instynktu macierzyńskiego, który powinien, to przecież
jasne, pojawić się wraz z pierwszym oddechem.
Z drugiej strony, o pewnych tematach, tematach
stanowiących niezwykle głęboko zakorzenione
kulturowo-społeczne tabu, po prostu się nie rozmawia.
Nie rozmawia się o seksie, chyba, że w żartach
lub ze wstydem wymalowanym na twarzy. Przecież, co szczególnie wyraźnie widać w obecnym
krajobrazie politycznym Polski, seks jest synonimem dla słowa „rodzina”, a wychowanie seksualne to tak naprawdę przygotowanie do życia
w rodzinie. Czyli innymi słowy, dla kobiety oznacza przygotowanie do spełniania się w jednej
roli, do jakiej została powołana – roli matki. Nie
rozmawia się o depresji poporodowej, wiadomo
przecież, że jest to wymysł zachodnioeuropejskich
liberałów i lewaków, dążących, jak powszechnie wiadomo, do unicestwienia narodu polskiego
i tradycyjnych wartości, których to naród ten broni
dzielnie i w zasadzie w pojedynkę, bo wszyscy
inni dali się już omamić brukselskim ideologom.
Nie mówi się głośno, że nie w każdej kobiecie
są pokłady miłości do dzieci. W końcu, nie mówi
się głośno, że instynkt macierzyński, nie musi z całą
mocą wybuchać w każdej kobiecie, i że nie każda z nas za największe osiągnięcie w życiu uznaje wydanie na świat potomstwa. Za wygłaszanie
takich herezji można co najwyżej usłyszeć, że jest
się egoistką, niezasługującą na miano kobiety

osobą o jałowym łonie, czy samolubnym stworem, niezdolnym do miłości, który, na koniec życia,
pożałuje swojej decyzji, kiedy nie będzie obok nikogo gotowego podać mityczną szklankę wody.
Uwielbiamy zaglądać w życie innych i poddawać je dogłębnej analizie, roszcząc sobie przy
tym prawo do oceny podejmowanych przez
innych decyzji, czy wybranych ścieżek życia.
Należy dodać, że w znakomitej większości
przypadków, ocena wyborów innych osób jest
w zasadzie krytyką. Mniej lub bardziej zawoalowaną. Temat posiadania dzieci wzorcowo
nadaje się do wygłaszania sądów przez osoby
postronne. Każdy przecież kiedyś się urodził, czy
to już nie jest wystarczająca legitymacja do oceny planów innych? A uniwersalnym hasłem, które z pewnością usłyszała nieraz w swoim życiu
kobieta, mówiąca głośno, że nie pragnie zostać
matką, jest „Będziesz tego żałowała”. Dlaczego
nikt równie głośno i zdecydowanie nie mówi, że
również możliwe jest, że "Będziesz żałowała macierzyństwa”?
Dla kobiety wkroczenie w pewien wiek, osiągnięcie pewnego progu dojrzałości oznacza, że
każdy w jej otoczeniu czuje się uprawniony do
zadania pytania „Kiedy dzidziuś?”, „Kiedy planujesz powiększyć rodzinę?”, „Kiedy dasz rodzicom
wnuka?”. W momencie, gdy na te pytanie padnie
odpowiedź „Nie chcę mieć dzieci.”, dyskusja się
nie kończy – wręcz przeciwnie, dopiero wtedy się
rozkręca i nabiera rumieńców. A zadanie pytania
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„Ale dlaczego nie chcesz mieć dzieci?” wydaje
się być absolutnie obowiązkową, naturalną i uzasadnioną reakcją, bo to przecież nieprawdopodobne, aby cokolwiek innego – kariera zawodowa, podróże, alternatywny plan na życie – mogły
być ważniejsze od prawdziwego powołania
kobiety, czyli rodzenia dzieci. Nie traktujemy takiego pytania jako brutalnego wejścia w najbardziej intymne obszary życia i pasywno-agresywnej wścibskości. Ciekawe, jaka byłaby reakcja,
gdyby w odpowiedzi na czyjąś deklarację, że
potomstwo, owszem, chce posiadać, zapytać

WOKÓŁ NAS / 57

zupełnie obce. Jak wspominałam wcześniej, najbardziej intymny obszar życia kobiety, jest równocześnie tematem najbardziej zażartych dyskusji. A więc, chcesz zostać matką i poświęcić się
wychowaniu dzieci? Zapewne jesteś leniwa, nie
chce ci się iść do normalnej, uczciwej pracy, wolisz tylko rodzić kolejne dzieci i żyć z 500+, które
dostajesz dzięki pracy uczciwych ludzi. A może
chcesz zostać matką i kontynuować karierę zawodową? Przecież wiadomo, że nie można mieć
wszystkiego! W efekcie, ty zaniedbasz pracę,
a dzieci i tak będziesz wychowywać niewła-

„Ale dlaczego chcesz mieć dzieci?”? Zakładam,
że człowiek mający odwagę je zadać, zostałby
uznany za smutną, sfrustrowaną osobę, która swoje niepowodzenia i klęski odreagowuje na tych,
których życie odpowiada społecznym oczekiwaniom.
Nie sposób jednak nie zauważyć, że presja w obszarze posiadania, bądź nieposiadania dzieci
i przyjętego w wyniku tej decyzji modelu życia,
ogniskuje się na kobietach. Jakiejkolwiek decyzji
byśmy nie podjęły, musimy liczyć się z oceną i diagnozą wygłoszoną przez osoby nam bliskie lub

ściwie, bo przecież czas, który powinnaś im poświęcić spędzasz w pracy. A jeśli nie chcesz być
matką i mówisz o tym głośno? Z pewnością jesteś
rozpustną egoistką, której w życiu zależy tylko na
przyjemności, bez konsekwencji. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, nie wygrasz. Zawsze znajdzie
się ktoś, gotów wytłumaczyć ci, dlaczego Twoje
postępowanie jest złe (z dużą dozą prawdopodobieństwa, będzie to mężczyzna).
Bez wątpienia płodność i reprodukcja były, są
i będą kwestiami politycznymi. Rodzenie dzieci
bywa postrzegane jako patriotyczny obowiązek

Photo by Nynne Schrøder on Unsplash

Nie mówi się głośno, że instynkt macierzyński,
nie musi z całą mocą wybuchać w każdej kobiecie,
i że nie każda z nas za największe osiągnięcie w życiu
uznaje wydanie na świat potomstwa
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kobiety, która w ten sposób dokłada swoją cegiełkę do budowy silnego i zdrowego społeczeństwa. Pisze o tym socjolożka Orna Donath
w książce Żałując macierzyństwa, przywołując
przykład państwa Izrael, które prowadzi politykę pronatalistyczną, a więc mającą na celu jak
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najwyższy przyrost naturalny. Za Donath: „Macierzyństwo w Izraelu zajmuje honorowe miejsce
w dyskursie publicznym. (…) Obowiązek bycia
matką jest obecny w przykazaniach religijnych,
(…) uzyskał także świeckie uzasadnienie, gdyż jest
obecny również w militarnych, nacjonalistycznych

i syjonistycznych dekretach ideologicznych. (…)
Innym wyznacznikiem centralnego znaczenia rodzenia dzieci w społeczeństwie izraelskim jest stosowanie technik reprodukcyjnych”.
Polityka prorodzinna, intensywnie promowana
przez obecną ekipę rządzącą, sprawia wrażenie
dążenia do nadania macierzyństwu właśnie tego

to ile ich można urodzić? To są konsekwencje
mówienia kobietom, że nie muszą robić tego, do
czego zostały przez Pana Boga powołane”. Pomijając protekcjonalność tej wypowiedzi, założenie pozostaje niezmienne: jesteś kobietą, a więc
w pewnym momencie zostaniesz inkubatorem,
który działa w imieniu, w interesie i na rzecz kraju.

Jakiejkolwiek decyzji byśmy nie podjęły,
musimy liczyć się z oceną i diagnozą wygłoszoną
przez osoby nam bliskie lub zupełnie obce
centralnego znaczenia i niejako zobligowania
kobiet do czucia się w obowiązku do wydawania
na świat kolejnych małych Polaków. Inaczej, co
wielokrotnie podkreślają rządzący, życie polskiej
kobiety traci sens. W tym tonie wypowiadał się,
jeszcze przed powołaniem na stanowisko ministra
edukacji narodowej, Przemysław Czarnek. Mówiąc o przesuwającym się wieku, w którym Polki
decydują się na pierwszego potomka, mówił, że
„jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat,

Czy kiedykolwiek zatem świadome nie-macierzyństwo przestanie być traktowane jako egoistyczny wybór, a stanie się po prostu jedną
z możliwości, wedle której chcemy żyć? Z niecierpliwością oczekuję momentu, kiedy deklaracja nieposiadania dzieci nie będzie wywoływać
gorących sporów, dyskusji i obrażania, a będzie
jedynie kwitowana komentarzem: do diabła z wymuszoną miłością, wspieram twój wybór i życzę ci
dużo szczęścia!

Photo by Rowan Chestnut on Unsplash

MAGDALENA M. KAJ

Poznanianka z urodzenia, warszawianka z wyboru. Z wykształcenia politolog, przez wiele lat pracowała w sektorze pozarządowym w Polsce i Wielkiej
Brytanii. Aktywistka, od prawie 20 lat zaangażowana w działalność społeczno-polityczną oraz dialog międzykulturowy.
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ardzo dobitna jest przypowieść przytoczona przez Simone de Beauvoir w Drugiej płci
w jednym z opisów sławetnego mitu kobiety.
Choć jej opus magnum traktuje przede wszystkim
o sytuacji kobiet, dostrzec w nim można wiele
wątków wskazujących na fakt, iż prócz mitycznej
otoczki łączy je z naturą także sprawa emancypacji. Korzenie mitów wspierających uprzedmiotowienie sięgają bardzo głęboko. Pokazują się na
przykład w Księdze Rodzaju, gdzie głównymi podejrzanymi w sprawie wygnania człowieka z raju,
boskiego ogrodu zwanego Edenem, są zwierzę
i kobieta. Przez całe Pismo Święte przewija się
rola mężczyzny jako tego, który walczy, chroni,
karze i „panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz
1,26b). Ewa po wypędzeniu z raju usłyszała od
Boga, że będzie w bólu rodziła dzieci, ku mężowi kierowała swe pragnienia, a ten będzie nad
nią panował (Rdz 3,16b). Zwierząt Biblia także nie
oszczędzała. Składano z nich ofiary Bogu, a sam
Jezus wypędził demony w stado świń, pozwalając by jako nieczyste się potopiły (Mt 8,28-34).
Jak zauważa Singer, wszystkie tezy mające źródła w mitach i przypowieściach, charakterystyczne dla początków chrześcijaństwa, z biegiem lat
i rozwojem nauki traciły swoje oparcie. Kultura judeochrześcijańska, mająca największy wpływ na
kształtowanie poglądów i moralności w kręgach
europejskich, nie wzbraniała się jednak przed ich
podtrzymywaniem. Stulecia krzewienia stereotypów, oraz umacniania patriarchatu odcisnęły

NOWE „NOWE
SZATY CESARZA”
SYLWIA DZIEMIŃSKA

„Siusiając na gąsienice, Montherlant zabawia się,
oszczędzając jedne i niszcząc drugie; te, które
koniecznie chcą żyć, darzy pełnym zadowolenia
współczuciem i wspaniałomyślnie pozwala im próbować szczęścia; ta zabawa go zachwyca. Gdyby nie było gąsienic, strumień moczu byłby tylko
wydzieliną; teraz zaś staje się narzędziem życia
i śmierci; stojąc nad pełzającymi robakami, mężczyzna opróżniający pęcherz odnajduje despotyczną samotność Boga; i to bez ryzyka rewanżu”1.

piętno na sytuacji kobiet. Widać to chociażby
w spojrzeniu na nazwiska wielkich odkrywców
geograficznych czy naukowych – na próżno szukać tam kobiet. Wielkie literatki, naukowczynie, filozofki zaliczają się zaledwie do wyjątków. Wraz
z rewolucją przemysłową i z nastaniem wojen
w XX wieku, sytuacja kobiet zaczęła się zmieniać.
Gdy mechanizacja zmniejszyła zapotrzebowanie
na siłę mięśni przypisywaną mężczyznom, kobiety weszły do fabryk. Gdy mężczyźni udawali się
na front, praca kobiet stała się nie tyle pożądana,
co konieczna. Wraz z gwałtownymi przemianami
w społeczeństwie i gospodarce, a także nieustanną aktywnością ruchów feministycznych, sytuacja
kobiet (z włączeniem warunków pracy) zaczęła
się poprawiać. Mimo wszystko droga do równości
faktycznej (wykraczającej poza deklaracje i akty
prawne) wciąż trwa. Wiedzie nas przez normy
społeczne i kulturowe budowane na szkodliwych
stereotypach.
Nie jest to jedyny front walki ze szkodliwymi przekonaniami. W ostatnich latach aktywiści podnoszą
też słuszny krzyk w obronie jeszcze jednej, dyskryminowanej i uprzedmiotawianej grupy istot - zwierząt. Zauważają, że jako organizmy zdolne do odczuwania bólu powinny zostać objęte ochroną.
Postulat powołania rzecznika praw zwierząt, apele
do renomowanych marek o rezygnację z naturalnych futer, negocjacje z sieciami sklepów w sprawie wycofania jaj „trójek” (z chowu klatkowego)
ze sprzedaży, to tylko przykłady wielu działań
podejmowanych przez stowarzyszenia, organiza-

Photo by Zac Ong on Unsplash
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cje i osoby prywatne, które oczywiście są ważne
i konieczne. Działalność aktywistów i wszelkiego
rodzaju oddolne inicjatywy są warunkiem sine qua
non utrzymania tematu godnego traktowania zwierząt w debacie publicznej, a także oddziaływania na pojedynczych ludzi i grupy. Coraz bardziej
widoczne są już efekty, w postaci rosnącej liczby
pozycji wegetariańskich i wegańskich w kartach
lokali gastronomicznych, a także zwiększającej
się podaży produktów wegańskich w supermarketach. By jednak nastąpiły zmiany w traktowaniu
czy to kobiet, czy zwierząt, czy jakichkolwiek istot
dyskryminowanych, potrzeba czegoś jeszcze…
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i pozwolił im próbować szczęścia? Czy bez tego
wjazdu z chrzęstem kości i ostatnim tchnieniem
słabszych istot jego przejazd byłby tylko rutynową
dostawą? Czy mamy do czynienia z nową wersją przypowieści o gąsienicach, gdzie człowiek
jest panem życia i śmierci istot, które nie mogą się
zrewanżować i obronić?

człowiek taki odziewa się tylko własnym błazeństwem, bojąc się przyznać do swej nagości. Tacy
współcześni monarchowie rzadko widywani są
w swych szatach publicznie. Baśń ich nauczyła,
że zawsze może zjawić się niesforne dziecko, które zawoła, że „cesarz jest nagi”. To zaś oznacza
konfrontację z rzeczywistością. Dlatego najlepiej
jest krzyczeć o swej potędze w samotności, a demonstrować ją na istotach słabszych. Przemoc
z definicji stosowana jest przez silniejszych. Poczucie uprzedmiotowienia, które niesie, wiąże się ze
wstydem i zastraszająco niską jej zgłaszalnością.

Szukając odpowiedzi, nie wolno nam jednak poprzestać na ocenie postępowania tego jednego
człowieka (choć oczywiście zostanie pociągnięty do odpowiedzialności). Casus gąsienic i jego
liczne aktualizacje w codziennym życiu powinny

W pewną styczniową sobotę na Krakowskim
Rynku dostawca jedzenia wjechał w stadko gołębi. Ptaki umykały przed nim w popłochu. Dwa
nie zdążyły. Nagranie z monitoringu trafiło do
mediów. Trudno usprawiedliwiać zachowanie kuriera jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi. Nie
uciekał przed zagrożeniem ze strony samochodów
lub innych pojazdów. Nie wybierał też jedynego
możliwego przejazdu (nawet nie będąc w Krakowie łatwo sobie wizualizować ten ogrom wolnej
przestrzeni, nawet z grupką ptaków na jej części).
Można się teraz zastanawiać… Czy było to dla
niego zabawą, gdy oszczędzał jedne i niszczył
drugie? Czy te, które „koniecznie chciały żyć”,
obdarzył pełnym zadowolenia współczuciem

być wezwaniem do refleksji nad tym, co nas skłania do okrucieństwa wobec tych, którzy nie mogą
lub (przez więzy narzucane przez biologię i kulturę) nie mają możliwości się bronić. Chęć obrony
uprzywilejowanej pozycji rodzi pokusę demonstracji siły, pokazania swej wyższości i przewagi.
Ileż mocy i patosu musi wlewać w człowieka widok kobiety, mężczyzny, dziecka czy zwierzęcia
gnącego się pod jego mocą, zmuszonego do
uznania swej przedmiotowości i niższości. Jakże
boską sprawczość może rodzić stawianie się w roli
arbitra mającego w ręku czyjeś życie. Taki człowiek przyodziewa się w szatę mocy i siły, ale jak
roztropnie zauważa S. de Beauvoir, jest to szata cesarza z baśni Andersena. W rzeczywistości

Photo by Sneha Cecil on Unsplash

Korzenie mitów wspierających uprzedmiotowienie
sięgają bardzo głęboko

Osoby źle traktowane i dręczone często ze strachu przed kolejną eskalacją nie szukają pomocy.
Podobnie jest ze znęcaniem się nad zwierzętami. Sprawca często pozostaje bezkarny. Gdy nie
zostanie przyłapany na gorącym uczynku, kto się
poskarży i zawoła o pomoc? Któż ośmieli się tej
„sile” zaprzeczyć?
Niezmiernie ważne jest, aby budować w sobie
świadomość podmiotowości innych istot i szacunek do życia jako takiego. Nikt bowiem nie rodzi się uprzywilejowany. Dziecko dopiero wrasta
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w schematy i postawy, które przejmuje od opiekunów i rówieśników. Jak zauważa John Locke,
człowiek to tabula rasa – kartę naszego życia
i przekonań zapełnia dopiero nabierane doświadczenie życiowe. Jean-Paul Sartre zwraca uwagę,
iż ludzka egzystencja poprzedza esencję – chcąc
nie chcąc, człowiek jest tym, czym się staje, określa
go jego działalność. Można tu jeszcze pokusić się
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Gdy człowiek zada sobie trud dekonstrukcji stereotypów i poczucia własnej wyższości budowanego
na znęcaniu się nad słabszymi, z pewnością straci
swe poczucie kontroli nad bytami, które uprzedmiotawia. Zostanie postawiony przed trudnym
zadaniem polegającym na współpracy w podtrzymywaniu życia i budowie świata, w którym każda istota będzie mogła rozwijać swój potencjał.

Chęć obrony uprzywilejowanej pozycji rodzi pokusę
demonstracji siły, pokazania swej wyższości i przewagi
o tezę Simone de Beauvoir, wedle której człowiek
nie rodzi się kobietą. Po prostu się nią staje. Do dziś
można spotkać się ze zgorszeniem rodziców na
widok chłopca bawiącego się lalką czy dziewczynki z autem lub żołnierzykiem. Role płciowe
kształtowane są podobnie jak postawy wobec
zwierząt. Dla walki o prawa kobiet, ludzi dyskryminowanych i zwierząt pozaludzkich konieczna
jest więc edukacja o wartości życia jako takiego.
Największą blokadą w rozwoju postaw szacunku
wobec innych są właśnie kulturowo i społecznie
utrwalane przekonania wartościujące interesy międzygatunkowe, a dalej międzyludzkie.

Wtedy szaty, w które się przyodzieje, nie będą
tkane z mitów i mrzonek, lecz z międzygatunkowej
kooperacji, mającej wymierne efekty w postaci poprawy jakości życia wszystkich, którzy mają interes
w jego zachowaniu. Tak strojący się cesarz nie będzie musiał się ukrywać. Przy szatach skrojonych
na moralności bez wykluczeń nie będzie ryzyka
że usłyszy, iż jest nagi.
Przypis:
S. de Beauvoir, Druga płeć, Warszawa: Wydawnictwo
Czarna Owca 2019, s. 258.
!

Absolwentka etyki i studentka II roku SUM filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym im KEN w Krakowie. Naukowo zainteresowana zagadnieniami
związanymi z równym traktowaniem i wykluczeniem społecznym. Od 2008
roku praktykuje less waste, traktując to jako drogę ku zero waste. Miłośniczka zwierząt, wegetarianka. Zakochana w Krakowie
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SYLWIA DZIEMIŃSKA
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POWIDOKI.
TANZANIA
KAMA WATYCHOWICZ
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1. Kontynent – safari – dni pierwsze
Balony lądują po wschodzie słońca. Wernerowska przygoda okraszona na końcu szampanem.
Czuję ciepło emocji przywołując obraz kładącego się brzucha wehikułu dopiero co zakotwiczonego. A więc Serengeti. Kiedy Masajowie
kontynuowali swoją wędrówkę z Egiptu przez
Etiopię zatrzymali się tutaj, w miejscu gdzie mogli wypasać swoje bydło. Serengeti znaczy niekończącą się równinę. Gdy Masai wspinał się na
skalne wzniesienia, by zlokalizować swoje stado,
widział głęboko wcięty horyzont wyścielony zieloną trawą.
Nocna zmiana na kempingu należała do hien.
Od kolacji świeciły ślepiami w mroku, skowycząc
po całkowitym wygaszeniu świateł. Poranek to
kawa i opóźnimy wyjazd. Przy śniadaniu zjawia

się stado Impali. Są stateczne, smukłe i niesamowite w tej swojej oczywistej obecności. Z Sabrinem rozmawiamy o czasie. Wczorajsza kolacja
opóźnia się o 1,5 godziny, a dzisiejszy wyjazd
już zaledwie o 30 minut. „Nasz czas ma wartość,
bo wypełniamy go zadaniami i aktywnościami.
Mamy sekwencje natężonych zdarzeń obliczonych na minuty. Gdy ktoś mówi Ci, że będzie za
pięć minut, pytam go, gdzie dokładnie jest. On nie
zrozumie mojego rozczarowania, gdy dotrze po
godzinie. Dla niego nic się nie zmienia zarówno
w ciągu godziny, jak i doby. Czemu ty miałabyś
się tym przejmować, że spóźnił się godzinę. Te
jednostki czasu są jednakowo bezużyteczne”. Sabrin mieszka w Kamerunie i cieszy się, jeśli w restauracji zrealizują zamówienie w ciągu dwóch
godzin.
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Na drzewie przy pierwszej prostej Leopard zaległ na gałęzi. Robię zdjęcie przez lornetkę. Gepardzica z dzieckiem w przydrożnej trawie przechadzała się na smukłych nogach. Gepardzica
– z bratem na klatce schodowej oglądaliśmy ją
na naklejkach z gum do życia. „Gepardzica to
najszybsze zwierzę. Przegoni wszystko na świecie” – tak starszy brat tłumaczył mi niesamowitość
natury. Dziś patrzę na jej twarz nakrapianą ciemnymi „plamami łez”. Idi mówi, że to cudowny poranek. Unosi głowę ponad otworzonym dachem.
Zamyśla się po czym wskazuję „Pumbe”. Pumba to
ona i ma małe. Jest 8.15.
2. Safari – dzień wtóry
Cisza jest pierwszą odpowiedzialną reakcją
w chwili zagrożenia, które może wytworzyć się
w interakcji ze słoniem. Tak, czasem zastygliśmy
w aucie, gdy i słoń zastygał w pół ruchu. Kiedy
Masai opowiadał o ucieczce przed słoniem, mówi
o tym, jak o największym nieszczęściu w swoim

życiu. „Słoń cię czuje i znajdzie cię. Kiedy uciekasz, zrzuć ubranie. Zatrzyma się przy nim. Bawół
jest jeszcze gorszy. Możesz schować się na drzewie. Wówczas on zmoczonym moczem ogonem
będzie podrzucał do góry. A to piecze, boli, gdy
taki mocz dosięgnie twojej skóry. Jeśli ktoś cię nie
uratuje, to masz szczęście”. Szczęście w Suahili to
furaha. Szczęście to zobaczyć słonia w jego naturalnym środowisku. Siedzieliśmy wtedy w Africanie – lokalnym barze na Zanzibarze. Teraz liczę
dni i sprawdzam, czy uda mi się dotrzeć do jego
wioski. To tylko pięć godzin od Aruszy. Lokalnym
transportem może nawet osiem. Cały dzień ubitej
drogi, jeśli nie skąpie jej deszcz.
Teraz pada. Z Sabrinem dopijamy ostatnie łyki
Serengeti. Teraz już leje i grzmi. Chciałam napisać o Impali i Bubulcusie. O cichym stąpaniu słoni.
O hipopotamach w nocy. Zrobię to jeszcze. Teraz
chcę pobić pod równikiem, zapaść się na ulubionej werandzie.
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3. Targ
Zza szczelnie zamkniętych drzwi samochodu obserwowałam je. Wbiegły po trzech schodkach
pod wąskie zadaszenie, wyciągnęły masajskie
nakrycie, które trzymały na wyciągnięcie ręki od
siebie. W ten sposób bawełniana kurtyna odsłaniała je od siarczystego deszczu. Potem dołączyły
do nich sprzedawczynie bananów i kukurydzy.
Niektórzy schowali się do tuk-tuków. Na wiaderku usiadła kobieta - cała w kolorach od głowy
po kostki. Dziewczęta co chwilę wykręcały chustę
i na nowo trzymały ją przed sobą pozwalając,
by deszcz pryskał niczym srebrne kropelki. Potem
już tylko nasączał do reszty tkaninę, ale wciąż
oszczędzał ich sukienki. Śmiały się bardzo. Tylko
ta kobieta z wiaderka zapatrzyła się w przestrzeń.

Sobotni targ w Makuyuni to licytacje i przetargi.
Kury noszone w dłoniach za jedną nóżkę i zakupuje kozy ciągnięte są za ucho. Ziemia rozmiękła
już doszczętnie. Tam, gdzie Masajowie zaganiają krowy, zrobiło się ślisko i błotniście. Błękitny nieboskłon pojawił się na Mount Meru, ale tu jeszcze
siąpiło. Schowałam się z innymi pod plandeką.
Dziewczynka szyła na maszynie. Podnosiła głowę, ale nie wiem, czy na mnie patrzyła. Oczy
miała rozbiegane. Okuliści w Tanzanii to dopiero
przyszłość. Tu nie nosi się okularów. „Welcome in
Tanzania” – powiedział mężczyzna. Wskazała
na zawinięty tobół i powiedział, że sprzeda mi
spodnie, jeśli tylko przestanie padać. Mała wciąż
szyła jakieś skrawki, wstążki. Wyglądało jakby
bawiła się w szwaczkę, tak jak dzieci potrafią się
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bawić w dom i mamę. Tylko że to był jej warsztat
pracy. Pozwala mi zrobić zdjęcie. „Ja Ci coś dam,
a co Ty mi dasz?” – pyta w rezultacie. Dałam jej
pieniądze. Uśmiechnęła się i szyła dalej. Pod liliowym parasolem stała kobieta w dżinsowej kurtce,
w spódnicy w kratę i z liliowym nakryciem głowy.
Uwagę przyciągnęła schludnym i gustownym strojem. Bardzo oryginalna. Przestało padać i sprzedała japonki oraz trzewiki. "Money" mówi, kiedy
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widzi, że chce jej zrobić zdjęcie. Gdy zapłaciłam,
rozpromieniała, uścisnęła mi rękę i w momencie
zmieniła się w modelkę. Rozłożyła parasol, wyjęła
ścierkę, zaczęła energicznie czyścić wystawione
buty i pozować dla mnie wprost do aparatu. Śmiała się, a wraz z nią jej koleżanki. Gdy powiedziałam, że skoczyłam i dziękuje, raz jeszcze ustawiła
się do zdjęcia i to było jej najlepsze ujęcie. Targ
w Makuyuni na zdjęciach – sobota, 16.01.2021.

76 / ŚWIAT JAKI JEST

ŚWIAT JAKI JEST / 77

4. Droga - w stronę wyspy
Droga to rezygnacja z oczekiwań. Totalne poddanie się nie przewidywanym konsekwencjom
oddalenia od tego co znane. W busie na każdym
przystanku powietrze się gotuje. Liczę krople potu
spływające mi po szyi. Tylko poruszenia powietrza
ratują sytuację. (Poruszenia powietrza jako dobro
najwyższe). Musimy ruszyć, żeby móc oddychać.
Policja jednak negocjuje z chłopcem od opłat.
To już trzecia kontrola. Funkcjonariusz sprawdza,
czy bus nie jest przeładowany. Ludzie kucają, gdy
zostajemy zatrzymani. Trudno kuca się na jednej
nodze. Ci, którzy siedzą na kanistrach i wiadrach
liczeni są jako miejsca wkalkulowane w te siedzące właśnie. Jak rozliczają się za te nadliczbowe
– nie wiem. Minęło zaledwie 5 minut, a czuję się

gotowa omdleć, żeby tylko jakoś ten war przetrwać w nieświadomości. Chłopiec żegna się
z Policją. Ruszamy. Nie, nie piszę o lotach i lotniskach. Tu wszystko jest zgodne z procedurą. Tylko
karty pokładowe do Aruszy stewardesa wypisuje
odręczne. Myli się. Daje karty wypisane do Dar
Es Alam. Poprawia wypisując nowe. Jazda Toyotą
przez sawannę to już luksus. Bez względu na stan
pojazdu, cenię go za to, że jedzie po tej ubitej
drodze. Tylko raz w Ngorongoro trzeba wysiąść
w drodze na kalderę. W mieście włączamy muzykę i staje się jakby rozrywkowo. Być w drodze to
konstruować się na nowo. To poznawanie siebie
w sytuacji nie do przewidzenia. Ważne, żeby się
samemu na sobie nie zawieść w sytuacji zaskoczenia.
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5. Wyspa
„Kurczaki jak dzieci na wyspie, chowają się same”.
Nie wsiadłam do samolotu. Zostałam. Stan gorączki i niepewna diagnoza – zapalenie gardła? Może coś więcej. Trudno choruje się będąc
w gościach. Na plaży grzeję ciało w dreszczach.
Przed zachodem słońca aktywność dzieciaków się
wzmaga. Przestawiają łódki i podtapiają się nawzajem. Straciłam warstwy ochronne. Wszystko
mnie dotyka. W temperaturze 36,5 czuję bardziej.
O kurczaki zapytano M, czy są jego. Odpowiedział, że kurczaki, jak dzieci na wyspie, chowają
się same. Kury nie są jego, tylko rozgościły się na
jego posesji.
Dzieci w wiosce wydają się przynależeć tylko do
siebie.
Kobiety w Hodżabie wychodzą na plażę w ostatniej godzinie przed zmrokiem. Nie wchodzą do
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wody. Spacerują godnie w tym rozwianym odzieniu. Jak kolorowe ptaki, jak szlachetne kamienie
ubogacają przestrzeń, która o tej porze jaśnieje
jak 27-karatowe złoto. Czasem towarzyszy im
łańcuszek dzieci.
Kiedy idę ciemną nocą przez wioskę, wątła rączka chwyta moją dłoń. Widzę tylko wielkie białe
oczęta i czuje jak ta istota wdrapuje się na mnie.
Za dziewczynką jest jeszcze młodszy chłopiec
z nieodzowną oponą. Nocne duszki Zanzibaru.
Czy nieściągane z rąk przez okres niemowlęcy
dostają zapas miłości na całe życie potem? Co
je umacnia w tej wczesnej samodzielności? Co
sprawia, że tak szybko odbijają od brzegu?
6. Ocean
Stopę skaleczyłam w Polsce. Coś wbiłam w kuchni urażając strukturę skóry. Stopy w bezpośrednim
kontakcie z ziemią doznają ulgi. Ulgi doznaje
całe mojej jestestwo. W domu zostają mi tylko
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zimne płytki. Nawet krocząc w błocie cieszyłam się, że właśnie w tak nieskrępowany sposób
w nim brodzę. Później dowiedziałam się, że są
Tęgoryjce, które przez skórę i naczynia krwionośne zmierzają do światła oskrzelowego – zaczęłam omijać kałuże. Alex mówi, że już nauczył się
pewnie stąpać piętą, że już chodzi po wioskach
nie patrząc pod nogi. Wraz ze zgrubieniem skóry,
zredukowała się wrażliwość na małe kamienie.
Ja zatrzymuje się, kiedy widzę dzieci biegnące
miedzy domami, przeskakują przez mur i lądują
na gruzie. Nie ma momentu pauzy, jakby nie miało znaczenia, że właśnie naskoczyły na gruzowisko gołą podeszwą stopy. Ten najmniejszy brzdąc
zgubił pieluchę. Spadł na dłonie i kolana. Płakał.
Nie z bólu. Nie mógł nadążyć za resztą.

Na dhow płyniemy wzdłuż brzegu. Po szesnastej
fale są za duże. Nie gwarantują bezpiecznego powrotu z eskapady w głąb oceanu. Brzeg
ciągnie się po naszej prawej stronie. Ociosana
z zewnątrz i wyżłobiona wewnątrz dłubanka jest
naszym środkiem lokomocji. – Ja jestem kapitanem – przedstawia się i wyciera dłonie w dziurawy T-shirt. No więc kapitan Hindi siedzi za sterem.
Wzdęty ekran trójkątnego żagla wypełnia blask
zachodzącego słońca. Po raz pierwszy to Sabrin
wciągnął mnie na łódkę: „Czy nie tego właśnie
chciałaś, samodzielnie żeglować?” Akurat byłam
na plaży, a oni akurat wypływali, akurat ktoś rozumiał coś w języku angielskim – dogadaliśmy się.
W warunkach braku jakiejkolwiek konieczności każde „teraz” jest bramą. Żaden strój, czy
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ekwipunek nie może już udoskonalić tego doświadczenia. Okazuje się, że rzeczywistość zredukowana do minimum, stawia świat otworem na
możliwość jego eksplorowania.
Przyczepność uwagi chłopaków jest zupełnie inna
niż moja: to, co wznieca ich czujność, a to co robią mimochodem, pokazuje jak w różnych światach wychowaliśmy się. Zasadniczo załogę stanowią dwie osoby. Jedna steruje, druga chodzi po
wysięgach – balastuje łódź, naciąga liny, robiąc
za omasztowanie stałe i ruchome.
Nie mam śmiałości przejąć żagla. Zamiast na
kabestan linę naciąga się przez wysięgnik, a potem zaciąga na achtersztagu. Gwarantem kursu
jest żelazny uchwyt dłoni. Larum wznieca dryfująca bejsbolówka. Gdaczący śmiech szarpie za
nieznaną mi strunę poczucia humoru. Śmieją się,
jakbyśmy okpiwali czyjąś stratę, chichocząc triumfalnie nad swoim zyskiem.
Obok takiej okazji nie można przepłynąć obojętnie – zawracamy. Boso i zwinnie (bo jak inaczej),
przebiega z jednego pływaka na drugi – on, milczący załogant, który wciąż balansuje łódkę. Jej
dynamiczny zwrot nie narusza jego równowagi
i swady działania. Obawiam się, że to nigdy nie
będzie moim udziałem, że nie podepnę się z takim szwankiem do mechanizmu zawiadującego
tym żywiołem. Teraz brzeg jest po lewej stronie.
Dłonią wyławia czapkę, wzrokiem ogarnia bezmiar widnokręgu i zdaje się, że dobrze rozumie

zjawiska zachodzące w jego obszarze. On cieszy się z czapki, ja boleje nad ubóstwem swoich
codziennych doświadczeń. Te płytki w kuchni
przypominają mi o tym.
7. Katar i gorączka
- Jesteś tak chora jak ja?
Spojrzałam na nią i faktyczne jej twarz była
zmęczona, oczy przygaszone. Uśmiech umiała
wywołać w momencie, w zamian jednak
przysiadła się.
Ocean tego dnia był wyjątkowy turkusowy. Była
to pierwsza niedziela bez turystów na plaży.
Może to wynik zmiany turnusu, może to spiekota
słońca kazała im pozostać w cieniu.
Iren wyjaśniła, że wczoraj słabość zmogła ją
zupełnie. Położyła się na dachu restauracji, którą
prowadzi z Jumą i tam pod plecionką z liści palmy
spała.
W momencie dreszczy brakuje mi najbardziej
ciepłej kołdry z pierzem. Cienkie nakrycie
w sytuacji wysokiej gorączki i ogólnego rozbicia
zmusza mnie do szukania innych rozwiązań. Biorę
ciepły prysznic, zanurzam się w oceanie. Do Iren
przyszłam na napar z imbiru i limonki.
- Covid jest traktowany tutaj jak normalna choroba.
– John, który odebrał mnie z lotniska, sam zaczął
rozmowę na ten temat. – Ważne, żeby wzmacniać
układ odpornościowy. Spaceruj na słońcu, pij
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koktajle z owoców. Dodawaj imbir, kurkumę
i pieprz czarny na wzmocnienie ich działania.
Gdybyś zachorowała, to nie leż. Znajdź sobie
pozycje półsiedzącą i nawadniaj się.
Zanim odwiózł mnie do portu, w mieszkaniu
przygotował mi taki mus na bazie mango i marakui.
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Dla Idiego to drugie zlecenie od marca. Ostatnie
9 miesięcy żył za dolara dziennie, którego
zarabiał dodatkowymi pracami. – W Arushy da
się żyć tanio. Dar Es Salam jest za drogie. Jestem
sam, nie mam rodziny, poradzę sobie.

Jameson z Page mówi, żebym robiła inhalacje.
On robi je cztery razy w tygodniu. Ma przywieźć
mi zioła, których dodaje. Nie zna ich nazwy - nie
w języku angielskim.

Momo mówił, że wystarcza mu 50 dolarów na
całość miesięcznych kosztów plus ma dostęp do
oceanu – co złowi, to jego.
Z Iren kładę się na dachu. Zastanawiam się, czy
ja powinnam być z ludźmi. Znowu opadłam, a ze
mną wszystkie siły. A Iren? Co ona ma zrobić?

Dolegliwości pojawiły się parę nocy temu, kiedy
jeszcze byłam pod Kilimandżaro. W ciągu dnia
nie dawały o sobie znaku.
Idi pyta mnie, której choroby boję się najbardziej.
On raka, eboli, HIV.

- Ja Dada (siostro), dopiero w maju mogę mieć
wolne. Muszę pracować. Iren i Juma pracują
15 godzin na dobę. Nie wracają na noc do
swoich domów. Czasem rodzina przyjedzie ich
odwiedzić w pracy.

R wyjaśniał mu, że rak nie jest śmiertelny. – Może
w Europie – powiedział Idi.

Zasypiamy w objęciach. Czuję, że gorączkuje, że
się męczy. Głaszczę ją po skroni.

- Średnia wieku w Tanzanii to 18 lat. Przewidywana
długość życia to 60 lat. Nikt nie zamknął kraju
z powodu eboli, cholery, malarii czy dengi, których
przebieg może być cięższy niż w przypadku
Covid 19.

Po powrocie do Polski powtarzam test. Ponownie
negatywny. W końcu robię test na przeciwciała,
a po paru dniach jeszcze jeden. To nie był
Sars. Może przeziębienie, może schorowana
wyobraźnia.

KAMILA WATYCHOWICZ
Nauczycielka jogi wg metody B.K.S Iyengara. Jogę praktykuje od osiemnastu lat. Zawodowo związana
z Krakowem, USA i Indiami. Podróże to jej kolejne upodobanie. Jej drugim domem stała się Afryka
podrównikowa. Tu odkrywa nie tylko inne oblicza rzeczywistości, ale przede wszystkim nowe pokłady
własnej osobowości. W osobistym notatniku z podróży zapisuje doświadczenia duszy pośród trywialnej
codzienności autochtonów. Gdziekolwiek jest odwiedza bary i wspina się na szczyty – to świadoma
praktyka, obliczona na zmianę perspektywy.

Photo by Kayla Maurais on Unsplash
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CZAROWNICE
ON FIRE
ALICJA MYŚLIWIEC
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R

ytuały uwalniają się z łazienek i salonów kosmetycznych, kapłanki porzucają domowe
ogniska, czarownice i czarodziejki zakładają konta na YT i piszą newslettery z zaklęciami.
Wnuczki kobiet, których kiedyś nie udało się spalić, nie tylko dochodzą do głosu, biorą megafony
i wychodzą na ulice, krzycząc. Mamy do czynienia z rewolucją z potrzeby serca i siły rozumu. Kobiety zaczynają czytać z gwiazd. Z ośmiu gwiazd.
Reakcyjne ideologie użyźniły grunt dla praktyk
magicznych. Upolitycznione byty astralne zamieniły bycie na stosie, w bycie „ON FIRE”. Stawką
jest to, co podstawowe – poczucie ochrony przez
wspólnotę i odzyskanie bezpieczeństwa. A Ja je-

#energia #czarodziejki #wiedźmy #czarownice #siostry #magia #charmedagain. Magia to
jednak coś więcej niż followersi i statystyki. Jednorazowe doświadczenia z miesiąca na miesiąc
zamieniają się w nowe, świeckie tradycje. Trafnie
ilustruje to tekst rodem z lat 90. „W bezsensie sens
jest jedynym awansem. Balansem w naturze. Równowagi korekta. Unoszę się ponad to. Na specjalnych efektach”. Właśnie tak działa miejska
magia – daje poczucie sensu, przywraca moc,
wskazuje, że miejscem, gdzie należy szukać równowagi, jest natura, uczy na nowo szacunku do
kobiecego Ciała. Odrabia lekcję, którą zlekceważyły popkultura i Kościół.

Tak działa miejska magia – daje poczucie sensu,
przywraca moc, wskazuje, że miejscem, gdzie należy
szukać równowagi, jest natura, uczy na nowo
szacunku do kobiecego Ciała

To opowieści o magii, która zdejmuje kostium,
porzuca zabawę i przechodzi do świata praktyk,
stając się sposobem na życie w czasach, kiedy
odbiera się nam prawo do decydowania o sobie.

stem częścią tej historii. Dlatego powstał cykl „Hokus-pokus”. To opowieści o magii, która zdejmuje
kostium, porzuca zabawę i przechodzi do świata
praktyk, stając się sposobem na życie w czasach,
kiedy odbiera się nam prawo do decydowania
o sobie.
Adeptki współczesnej „miejskiej magii” łączą
hasztagi: #witchyvibes #czarymary #magia #medytacja #samoświadomość #wysokiewibracje

Magia stała się ekumeniczna. Buduje więzi między wyznawczyniami monoteizmu, łączy chrześcijaństwo, islam, judaizm, zaprasza agnostyczki,
poganki i neopoganki. Daje niepraktykującym
możliwość praktyki, wierzącym alternatywę, samotnym możliwość poczucia się częścią większej,
kobiecej wspólnoty, która w odróżnieniu od innych ruchów nie ma – na razie – oczekiwań i zobowiązań. Ideologia zajmie się nimi już wkrótce.
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Na razie spokojnie się przygląda. Na ten moment
praktyki są kwestią umowy. Czasem sprowadzają się do medytacji aktywnej, tańca intuicyjnego,
pracy z roślinami i żywiołami. Mogą odwoływać się do tajemnic słowiańskich, ale nie muszą.
Uczestniczek rytuałów nikt nie rozlicza. Magia
daje im ukojenie i możliwość bycia wysłuchanymi – czasem w ramach coraz popularniejszych
kręgów kobiecych, innym razem na zamkniętych
grupach „Szamanki”, „Winiary”, „Mandragory”.
Środowisko staje się coraz silniejsze z każdym
kolejnym wystąpieniem rządu Prawa i Sprawiedliwości, z każdym kolejnym nieporadnym oświadczeniem opozycji.

Jeden prosty przykład pokazuje, że na magiczny
bigos nie istnieje jeden przepis. Wariantywność

Photo by Joshua Newton on Unsplash

Są w tym środowisku nurty, które odnoszą się do
znanych nam postaci i symboli. Ciekawie pisze
o tym Jean Shinody Bolen w książce „Boginie
w każdej z nas”. Hera używa retoryki spod znaku
passive agresive, będąc ambasadorką jednego
z ulubionych pytań singielek: „Kiedy wreszcie wyjdziesz za mąż?”. Demeter idealnie odnajduje się
w świecie blogów parentingowych. Z kolei Afrodyta stawia na hedonistyczne „żyj tak, jakby jutra
miało nie być”. Kiedy z uśmiechem opowiadałam
o tym przyjaciółce, od razu uruchomiła swoje
ajurwedyjskie pokłady komentując, że dosadność
i siła głosu bogini, które do nas dochodzą, to kwestia ajurwedyjskich dosz, określających nasz typ
osobowości.
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jest kusząca i zadowoli każde potrzeby. Pozwala
też wyleczyć wiele ran. Łączy kobiety, które z taką
siłą starały się wejść w męskie wzorce, że pojęcie „kobiecej solidarności” częściej pojawia się
w nonsensopedii niż w codziennym życiu.
Mona Chollet w swoich Czarownicach zwraca
uwagę, że granica, która dzieli rozwój osobisty
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bazujący na duchowości od feminizmu i politycznego uprawomocnienia, jest bardzo cienka.
W tej szczelinie rozwijają się podwaliny nowego zjawiska. Na łamach „Liberté!” będziemy się
przyglądać temu umagicznieniu. Prześledzimy
moc zaklęć od tych rzucanych nonszalancko
przez bohaterów opowieści o przygodach Harry’ego Pottera, po „Czarodziejki" i reaktywowa-

ną „Sabrinę”. W kolejnych tekstach chcę Wam
przedstawić bohaterki kultowe, tzn. zajmujące
się kultem. Zabiorę Was na północ Polski, gdzie
będziemy przyglądać się Mokoszy, będziemy
„motać” życzenia. Zabiorę Was na spacer po
zaułkach przemysłowej Łodzi. Wrócimy tam do
etymologii słowa „Czarodziej”. Odwiedzimy
miejskie szamanki. Będziemy leczyć ciało i dusze.

rytualny. Przyjrzymy się rewolucji. Jej ciekawsze
fragmenty nie będą pokazywane w zwolnionym
tempie w opcji instant replay, trudno też szukać
powtórek, bo rewolucja jest na żywo – śpiewał
w latach siedemdziesiątych Gil Scott-Heron. Jego
poemat opowiada o rewolucji, która nie będzie
transmitowana w telewizji, ponieważ nie ma nic
wspólnego z ofertą „społeczeństwa spektaklu”1.

Wariantywność jest kusząca i zadowoli każde potrzeby.
Pozwala też wyleczyć wiele ran
Czasem narzędziem będzie maszynka tatuatorki
i tusz, innym razem ogród wypełniony leczniczymi
ziołami czy kamerton. Zabiorę Was do Krakowa,
gdzie w sąsiedztwie czakramów działa Nowa
Psychologia i z ciałem pracuje się inaczej – wyjaśnimy jak. Będzie czas i miejsce na Savasanę, ale
też na pozycje Wojownika. Wejdziemy na matę,
wykąpiemy się w zimnej wodzie (nie mylić z morsowaniem), sprawdzimy, jak i po co zrobić bęben

Historia się powtarza. Magiczny przewrót jest
nie tyle televised, co relationed, obserwowany
w czasie rzeczywistym – tu i teraz, przez Nas!
Hokus-pokus!!!
Przypis:
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania
o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006.
!

Photo by Vadim Sadovski on Unsplash

ALICJA MYŚLIWIEC
Medioznawczymi z wyboru, zawodu i wykształcenia. Teoretyczka i praktyczka. Od lat pozostaje w sformalizowanym związku z Uniwersytetem Jagiellońskim i w związku otwartym z kinem niezależnym (Mastercard OFF
CAMERA). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa międzynarodowego, gender studies, w końcu studiów doktoranckich z wiedzy o sztuce, doktorantka wiedzy o mediach. Dziennikarka radiowa (Antyradio, RMF Classic, Meloradio) i telewizyjna (TVN). Koneserka
przyjemności. Wielbicielka jogi. Właścicielka agencji kreatywnej PR Broker.
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JULES

PRALIBERAŁ
MIESIĄCA
„Praliberał miesiąca” jest rubryką biograficzną. Co miesiąc będziemy na łamach „Liberté!” przywoływać w krótkich notkach postaci aktywnych polityków
liberalnych dawnych lat, którzy w swoich czasach i krajach wywarli wpływ na
tok debaty publicznej, a dzisiaj już rzadko bywają przywoływani.

Francuski liberał doby rozkwitu III Republiki, Jules
Ferry, pozostaje po dziś dzień nie tylko jednym
z tych ludzi, którzy nadali nowoczesnej francuskiej
republice jej charakter i etos, ale także z punktu widzenia liberałów o różnym pochodzeniu narodowym symbolem ustanowienia jednego z najważniejszych, kluczowych filarów każdego liberalnego
projektu państwowo-społecznego: bezpłatnej, po-

FERRY

wszechnej, obowiązkowej i laickiej szkoły, osiągającej równy poziom nauczania niezależnie od
regionu, wielkości ośrodka czy pochodzenia społecznego uczniów. Żadna liberalna demokracja
nie może w dłuższej perspektywie przetrwać bez
skutecznego realizowania zadania kształcenia
obywateli w duchu poszanowania roli nauki i faktów, obiektywnego podejścia do problemów oraz
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otwartej możliwości debaty i poddawania autorytetów próbie.
Jules Ferry urodził się w 1832 r. w departamencie Vosges we wschodniej Francji. Pochodził
z rodziny katolickiej o tradycjach zaangażowania politycznego (jego dziadek był już burmistrzem rodzinnego miasteczka), ale wychował
się w otoczeniu liberalnym, gdyż jego ojciec
był znany jako wolnomyśliciel. Ferry uczęszczał
do liceum w Strasbourgu, a prawnicze studia
ukończył w Paryżu, idąc początkowo zawodowo w ślady ojca i podejmując pracę adwokata.
Początki jego zawodowej i publicznej aktywności przypadły na okres reżimu Napoleona III
we Francji. W tej rzeczywistości Ferry szybko stał
się dość znany jako adwokat specjalizujący się
w obronie przed sądami przeciwników cesarskiej dyktatury, zwłaszcza republikanów. Regularnie pisywał ponadto felietony polityczne m.in.
dla „La Presse” i „Le Temps”.
Krzaczaste i bardzo długie bokobrody były najbardziej charakterystycznym znakiem szczególnym tego polityka, który wydawał się usiłować
za tą „ozdobą” skrywać rysy twarzy człowieka
łagodnego, pogodnego i dobrotliwego, o delikatnym uśmiechu. Jednak zdecydowanego i nieunikającego wystawienia się na ryzyko poprzez
wchodzenie w środek politycznej kontrowersji.
Od 1864 r. był już zadeklarowanym przeciwnikiem II Cesarstwa, zamieszanym m.in. w tzw. proces trzynastki, w ramach którego szereg znanych
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republikanów zostało ukaranych grzywnami za
rzekomo „nielegalne” zebranie w celu przygotowania kampanii wyborczej. W kolejnych latach
Ferry był autorem poczytnych, satyrycznych tekstów wyśmiewających korupcję dygnitarzy reżimu, a w 1869 został po raz pierwszy wybrany
do parlamentu z jednego z paryskich okręgów
i zasiadł w opozycyjnej frakcji republikańskiej.
Natychmiast wraz z upadkiem cesarstwa i zakończeniem okupacji pruskiej, Ferry wszedł do
„wielkiej polityki”. Został członkiem prowizorycznego rządu obrony narodowej i mianowany
w 1870 r. na krótko merem Paryża. Jego urzędowanie przypadło na najtrudniejszy okres odbudowy miasta ze zniszczeń, trudnych decyzji
o racjonowaniu żywności oraz rewolty Komuny
paryskiej, której Ferry się zdecydowanie przeciwstawił (przejściowo musiał opuścić miasto
z obawy o bezpieczeństwo). Spalony w Paryżu,
od 1871 r. przez 18 lat będzie w Zgromadzeniu Narodowym reprezentować swój rodzimy
okręg w Vosges, gdzie zresztą dostał kolejne
zadanie bliskie „mission impossible”, czyli negocjacje nowego przebiegu granicy w wschodzie
kraju z Prusami po wojennej klęsce.
Po kilku latach z dala od kraju (czas utrwalania
się ustroju III Republiki Ferry spędził częściowo
na placówce dyplomatycznej w Grecji) rozpoczął się najważniejszy okres w politycznej karierze Ferry’ego. W 1879 r. został ministrem oświaty publicznej i sztuk pięknych i pełnił ten urząd

z niewielkimi przerwami prawie do końca 1883
r. To wówczas zrealizował swoje kluczowe reformy. Najważniejsza z nich w 1881-82 r. (loi
Ferry) ustanawiała bezpłatną szkołę podstawową (dla dzieci w wieku 6-13 lat), a następnie
czyniła ją obowiązkową (rodziny zwłaszcza na
wsi wykorzystywały dzieci do pracy na roli i odmawiały posyłania ich do szkół), dostępną dla
dzieci obojga płci (acz bez wprowadzenia jednego programu, Ferry był też przeciwny szkołom
mieszanym) i laicką. W ten sposób uznano prawo każdego dziecka do szkoły, którego zapewnienie było odtąd obowiązkiem państwa. Szkołę
finansowały gminy i departamenty, dyrektorzy
szkół otrzymali środki prawne, aby dyscyplinować rodziców uchylających się od obowiązku
szkolnego, dalsze reformy określały ramy edukacji dziewcząt na poziomie szkół średnich i likwidowały bariery dla kobiet w zakresie podążania
w kierunku kariery naukowej i w zawodzie nauczyciela akademickiego.
Laicyzacja szkoły odbyła się zaś w czterech
zasadniczych etapach. Po pierwsze, usunięto
przedstawicieli kościołów z rady naczelnej ds.
oświaty publicznej oraz z rad akademickich. Po
drugie, zlikwidowano prawo duchownych czterech największych (uprzywilejowanych konkordatowo) kościołów do „inspekcji” w szkołach
publicznych i prywatnych, gdzie kontrolowali oni
wcześniej „moralny walor” nauczania. Po trzecie,
w 1886 r. (już po urzędowaniu Ferry’go w resorcie, ale z jego inspiracji) całkowicie usunięto

duchownych ze szkół zakazując im prowadzenia
nauczania w szkołach publicznych. Czwartym
elementem było usunięcie w 1882 r. katechezy
z programu nauczania w szkołach publicznych
(przedmiot „nauczanie moralne i religijne” zastąpiło laickie „nauczanie moralne i obywatelskie”). Katecheza mogła odtąd być tylko oferowana jako przedmiot fakultatywny w szkołach
prywatnych. Idea neutralności religijnej państwa
oznaczała zakaz jakichkolwiek wypowiedzi
w tej materii ze strony instytucji państwa, a szkoła
publiczna była taką instytucją. Określono jednak
jeden dzień powszedni w tygodniu jako wolny
od zajęć szkolnych, wobec czego rodzice mieli
możliwość właśnie wówczas posyłać dzieci na
przykościelne katechezy, poza systemem edukacyjnym.
Stworzona przez Ferry’ego szkoła nie była jednak szkołą światopoglądowo neutralną. Kształtowała ona tożsamość obywateli i była narzędziem wdrukowywania w nich etosu Republiki:
była żarliwie patriotyczna, liberalna w odniesieniu do konstytucyjnych wartości ustrojowych
i wolnościowych Republiki, antyklerykalna w kontekście zajmowania stanowiska pro-naukowego
i odrzucającego obecność religijnego dogmatu w nauczaniu, w końcu także zorientowana
na blokowanie postępu idei socjalistycznych
i anarchistycznych w społeczeństwie. Reforma
była sukcesem: do szkół uczęszczało w zasadzie 100% dzieci, analfabetyzm zanikł, doszło
także do zaniku głębokich regionalnych różnic
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kulturowych, program szkolny dokonał „ufrancuzowienia” lokalnych kultur i był kluczowym czynnikiem powstania narodu-państwa. Pojawiły się
oczywiście konflikty, zwłaszcza na linii państwo –
kościół katolicki (podręczniki „nauczania obywatelskiego” trafiały na „indeks ksiąg zakazanych”),
lecz reforma edukacji była milowym krokiem dla
ustanowienia w 1905 r. we Francji pełnego, wrogiego rozdziału kościoła od państwa. Ferry podkreślał konieczność poszanowania wartości rodziców przez szkołę i umożliwienia im religijnej
formacji poza jej murami. Nie chciał z głęboko
wierzącymi iść na wojnę (mówił, iż jest „antyklerykalny, ale nie antyreligijny”), jednak państwo
miało być całkowicie laickie. Nie powstrzymało
to katolickiej kampanii nienawiści wobec niego,
stylizowano go na wroga Pana Boga, karykatury
pokazywały w trakcie pożerania księży.
Po 1883 r. Ferry zajmował przez 2 lata stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych. Od
dawna był znany jako zdecydowany zwolennik francuskiej kolonizacji i ten najmniej liberalny
z jego poglądów miał stać się jego osobistym
„Waterloo”. Po kilku sukcesach projektu w Tunezji
i na Madagaskarze, uwikłanie wojsk francuskich
w walki z Chinami spowodowało załamanie się
giełdy paryskiej i otwarty bunt stołecznej finansjery. W tych warunkach, w 1885 r., skończyła
się rządowa kariera Julesa Ferry’ego.
W 1887 r. Ferry był kandydatem swojej partii,
Republikanów Oportunistycznych, w wyborach

PRALIBERAŁ MIESIĄCA / 99

prezydenckich, ale przegrał z powodu braku
poparcia koalicyjnej Partii Radykalnej. Ujawnił się wtedy opór wobec jego osoby ze strony
obu politycznych ekstremów. W ratuszu Paryża
czekała w gotowości grupa rewolucjonistów,
gotowa ogłosić nową komunę paryską na wypadek jego wygranej. Nie mniej konkretna była
prawica: tydzień po wyborach przedstawiciel
ruchu boulanżystowskiego ranił go z pistoletu
w budynku parlamentu. W końcu, w 1889 r., Ferry stracił swój mandat deputowanego na rzecz
kandydata konserwatystów w, jak się okazało,
sfałszowanych wyborach. Anulowano je, ale
Ferry nie wystartował ponownie.
Wybrany zamiast tego do Senatu w 1891 r. został autorem raportu o sytuacji w Algierii, który
jest znakiem ewolucji jego poglądów. Krytykował tam eksploatację kolonii, asymilację i dyskryminację ludności rdzennej i domagał się silniejszej reprezentacji politycznej dla muzułmanów.
Jules Ferry zmarł w 1893 r. w Paryżu, kilka tygodni po wyborze na prezydenta Senatu.
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Oczywiście jacyś malkontenci zaczęli narzekać
i sugerować, że Albicla nie jest tą oazą wolności
słowa, którą jest. Na przykład coś tam przebąkiwał
@bweglarczyk:
Twitter jest w niebezpieczeństwie! Nie wiemy jeszcze, czy jego
egzystencja będzie zagrożona w skali globu, ale polski polityczny Twitter na pewno nigdy już nie będzie taki sam po styczniu
2021. Pod wrażeniem zablokowania konta @realDonaldTrump
szef „Gazety Polskiej” @TomaszSakiewicz ogłosił powstanie
konkurencyjnej platformy – poznajcie Albiclę! Co prawda na
razie @albicla_com ma przede wszystkim profil na Twitterze
(365 followersów), ale plany imperialne!

Albicla będzie oferowała nie tylko nieograniczoną wolność słowa, ale i możliwość czytania najlepszych z najlepszych. Już dołączają mężowie
stanu o szerokich kontaktach międzynarodowych:

Każdy jednak wie, że to bzdura. Poza może Donaldem Trumpem, nie masz ci w świecie środowiska równie
przywiązanego do idei wolności, jak ideowe zaplecze PiS!

…i sam pan prezydent @AndrzejDuda, profesjonalnie zweryfikowany z użyciem najnowszych, wieloetapowych technologii uwierzytelniania:

Projekt Albicla na pewno się uda i będzie świetlistym
przykładem polskiego umiłowania wolności, z którego zachodni świat, gnębiony polityczną poprawnością liberalizmu, będzie mógł czerpać nadzieję.
Bowiem, gdy red. Sakiewicz za coś się zabiera, to
zawsze z rozmysłem i skutecznie!
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Zresztą „polski Twitter” to tylko początek. Przed
naszym rządem i naszą prawicą pasmo sukcesów,
na które są skazani. Przepowiada to jej jasnowidz
polskiego Twittera Janusz @Piechocinski:
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Doganiamy świat pod każdym względem. Na
przykład kinematografia. Można by się obejść zupełnie bez hitów zagranicznego kina. Nasza własna, polska rzeczywistość dostarcza najlepszych
kadrów, co zauważyła @naprawdejoanna:

Nie wiemy tylko, czy wypada nam żywić nadzieję, że opracowana zostanie także polska alternatywa dla
Pornhuba. Z jednej strony statystyki pokazują wielki popyt, zwłaszcza na prawicy. Z drugiej strony, jednak
Matko Bosko i Wszyscy Święci…!

Polska prawica ustanawia też światowe rekordy
w zakresie inteligencji emocjonalnej. Ktoś by myślał,
że zakaz aborcji to błąd, niech liberały i lewactwo
swoje dzieci zabijają, to przewagę w następnym
pokoleniu będą miały dzieci ludzi religijnych i konserwatywnych, a PiS wiecznie będzie wygrywać
wybory. Ale i to jest przemyślane. Liberały i lewactwo i tak będzie jeździć za granicę lub korzystać
z podziemia, ale więc @krzysztofbosak już teraz
świętuje w swoim stylu ten dobór naturalny, eliminację wrażych poglądów z genetycznej puli narodowej i być może nawet ostateczne rozwiązanie
kwestii liberalno-lewicowej.

Jesteśmy po prostu najlepsi. A nawet jak nam nie idzie, to potrafimy uporać się z tym z godnością typową dla
prawdziwych Polaków, to znaczy ciesząc się, że Niemcom idzie nie lepiej.

Jesteśmy też najlepszymi na świecie politologami. Nie tylko dlatego, że u nas nawet lewicowcy
popierają prawicę i są prawicowcami, ale po
prostu dlatego, że mamy @RafalWos, czyli Lionela Messiego światowej analizy politycznej:

I dlatego, że jesteśmy aż tak obrzydliwie świetni, to w trendach na TT mieszkającym w Polsce
obcym, jak ten walijski liberał @BDStanley, wyświetla się ta najlepsza z polskich porad:

Nie tylko w czwartki.
Polacy luuuuuubią takie rzeczy, niczym @cezarygmyz lufę dobrej szkockiej przed wejściem na wizję.

z dumy z Polski prawie umarł:: @piotr_beniuszys

Photo by Elias Maurer on Unsplash
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KAMIL ZAJĄC

PAN DE MONIUM I PANI K.
CELEBRUJĄ CISZĘ
Wspaniałe czasy podprowadzonych histerii.
Nieme ulice. Opustoszałe galerie. Triumf ciszy
ponad rwetesem chciwości. Odwaga ptaków.
Impet treli. Sójki defekują na szemrane spółki.
Roślinność przeszywająca tkankę miasta.
Feerie brewerii. Brak odbioru w teatrze pozoru.
Efektywni altruiści obserwujący rozwój liści.
Ekosensytywność ten sen, który się kiedyś ziści.
Dotyk dedykowany ekranom. A słońce znów drwi
z nas i budzi się rano. My, senni i bezkompromisowi
idealiści, nie monopolizujemy przestrzeni.
Jesteśmy spokojni, zdrowi i zadowoleni.

Kamil Zając jest poetą i twórcą społeczności
Tkliwi nihiliści opanowujący pozycję dystansu. Najpierw wydał, w charakterze arkusza, Pieśni Muniny Schwartz vel Adabisi (Wrocław 2006), które
zostały przetłumaczone między innymi na język
angielski i opublikowane w amerykańskim kwartalniku „New Letters”. Na ich podstawie powstała muzyka i spektakl teatralny w Riverside w Kalifornii. Debiutował zbiorem wierszy Szepty i szyki
(Wrocław 2016), za który otrzymał Wrocławską
Nagrodę wARTo. Mieszka we Wrocławiu.
Wiersz pochodzi z przygotowywanej do druku
książki poetyckiej Rygor i wyobraźnia.
Awatar autora: Nietoperz Rzymski / Nuclear
Tropic Production

Wiersz wolny to nowa przestrzeń Liberté!,
uwzględniająca istotne, najbardziej progresywne
i dynamiczne przemiany w polskiej poezji
ostatnich lat. Wiersze będą reagować na bieżące
wydarzenia, ale i stronić od nich, kiedy czasy
wymagają politycznego wyciszenia, a afekty nie
są dobrym doradcą w interpretacji rzeczywistości.
Redaguje Rafał Gawin
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