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czerwiec 2018 roku

Od redakcji
Zazwyczaj w tym miejscu ukazują się życzenia związane ze świątecznymi dniami. Jak
również z innymi, ważnymi dla wszystkich uroczystościami. Idąc tą drogą chcemy dziś
uhonorować brzydszą część populacji, skladając najlepsze życzenia z okazji Święta Ojca
przypadającego na dzień 23 czerwca.

Oddajemy w ręce Państwa trzydziesty (30) numer naszego związkowego pisemka. Pisemka,
które wystartowało jako nieporadny jeszcze osesek w lutym 2006 roku. Jego nazwę wymyślił
kol. Bolesław Liwowski, ponieważ założyliśmy - i słusznie, jak się okazało – jego żywot
i kolejne wydania będą zależały od ilości i jakości publikowanych tekstów, a nade wszystko od
Szanownych Państwa, będących surowymi recenzentami naszego, wspólnego przedsięwzięcia.
Liczyliśmy również na to, że i czytelnicy będą bardziej aktywni, przekazując teksty, które
mogłyby ukazywać się na łamach Incydentalnika.
Stąd też poszczególne wydania nie ukazywały się periodycznie.
Dla członków dzisiejszej redakcji najważniejszym wydaje się być żywy kontakt
z Szanownymi Czytelnikami, a więc Ich uwagi, opinie (zwłaszcza krytyczne), które niejako
ukierunkowują dalsze prace nad kolejnymi wydaniami pisemka. I o takie zawsze prosimy. Dużą
nadzieję pokładamy również w opiniach i sugestiach wynikających z przeprowadzonej ankiety.
Przy okazji tego małego jubileuszu wydaje się słusznym przywołanie pamięci o tych którzy
opuścili redakcję. Niestety na zawsze. Byli to: BOLEK LIWOWSKI, ELA ŻÓŁTOWSKA,
MARYSIA NARTONOWICZ-KOT, a ostatnio - RYSIA NOWAKOWSKA - osoby o rozległej
wiedzy, empatyczni, wspaniali erudyci. Nadto osoby o wielkiej kulturze osobistej, którzy
kształtowali profil i charakter Incydentalnika.
Dziękujemy im za to i prosimy - o ile jest to możliwe - o dalsze czuwanie nad pracami
redakcji, gdziekolwiek dziś pozaziemskie losy ich rzuciły.
Redakcja
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RYSIA

Dnia 18 kwietnia odeszła od nas nasza koleżanka Maria
Nowakowska, którą wszyscy znaliśmy jako Rysia. Była wspaniałą, ciepłą osobą i świetną
koleżanką. Bardzo pomocną dla innych i empatyczną.
Wiele razem przeżyłyśmy - z racji pracy, zainteresowań i rożnych pasji. Chociażby
w trakcie wspólnych wyjazdów na obozy narciarskie dla dzieci pracowników Uniwersytetu
za granicę, co wtedy mogło być brane pod uwagę tylko Szczyrbskie Pleso, Łomnica czy
Żdziar.
To Rysia wprowadziła mnie w arkany nauki i poznała z prof. N. Wolańskim z PAN, co
zaowocowało wyjazdem do Meksyku, gdzie prowadziłyśmy badania dzieci z plemienia
Majów. Razem uczestniczyłyśmy w seminariach i konferencjach w Madrycie, Lizbonie czy
Zagrzebiu. Byłyśmy również założycielkami oddziału Polskiego Stowarzyszenia Sportu
Kobiet w Łodzi, którego prezesem była wówczas I. Szewińska, a obecnie O. Jędrzejczak.
Po przejściu na emeryturę Rysia czynnie udzielała się w Sekcji Emerytów i Rencistów
ZNP, m. in. pisząc relacje z wycieczek organizowanych przez naszą Sekcję i które
wielkokrotnie były publikowane czy to na naszej stronie internetowej ( w ramacg prac
bieżących), czy to w Incydentalniku.
Cieszę się, że chociaż tą drogą mogę ukazać Jej osobowość i przybliżyć Wam Jej
nietuzinkową postać. Przeżyła szczęśliwie 85 lat. Będzie nam Jej brakowało.
Anna Jeziorek

Ankieta
Na prośbę zespołu redagującego INCYDENTALNIK o wypełnienie ankiety pozytywnie
odpowiedziało 18 osób. Do ZNP w Uniwersytecie Łódzkim należy 317 pracowników oraz 177
emerytów i rencistów. Oznacza to, że jedynie 3,6 % naszych koleżanek i kolegów zechciało
odpowiedzieć na pytania postawione w ankiecie. Większość ankiet wypełnili i przesłali emeryci
(16) i uczyniło to jedynie 2 (!) czynnych pracowników. Wyników ankiety nie można więc uznać
za reprezentatywne dla opinii i oceny INCYDENTALNIKA przez nasze środowisko. Należy
postawić w tym miejscu następujące pytania:
pierwsze – czy wynik to potwierdzenie (w skali mikro) obserwowanej od lat małej aktywności
Polaków w sferze życia publicznego (np. w referendach lokalnych w ostatnim czasie bierze
udział kilka-kilkanaście procent uprawnionych do głosowania);
drugie – czy należy uznać, że do dużej grupy koleżanek i kolegów, członków ZNP, przede
wszystkim pracowników, nie dociera informacja o ukazywaniu się pisemka RZ ZNP i kolejnych
jego edycji, czy raczej to, że nie są zainteresowani INCYDENTALNIKIEM - lub nie maja czasu na
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jego przeczytanie (przypomnijmy, że w ubiegłym roku ponad 60% Polaków nie przeczytało ani
jednaj książki i nie czytało systematycznie żadnego tytułu prasowego).
trzecie – czy wpływ na wynk naszego redakcyjnego „mini referendum” miała rezygnacja
z papierowej formy INCYDENTALNIKA. Pozornie nowa forma elektroniczna powinna zachęcać
do czytania naszego pisemka i ułatwić dostęp do niego. Pamiętajmy jednak, że wśród starszego
pokolenia umiejętność poruszania się w mediach elektronicznych jest słaba. Potwierdzeniem
tego zjawiska są wyniki ankiety. Na pytanie: jaką formę INCYDENTALNIKA preferujesz (?)
zdecdowana większość (13 osób) wybrała formę papierową. Rada Zakładowa powinna - jak
sądzimy - rozważyć możliwość wydawania przynajmniej niewielkego nakładu (50-70szt.)
papierowego biuletynu, który byłby rozsyłany tym, którzy nie mają dostępu do Internetu lub nie
wychodzą z domu i nie mogą zapoznać się z jego treścią na miejscu w Sekretariacie RZ.
INCYDENTALNIK systematycznie czyta 7 osób, pozostałe (11) czynią to sporadycznie.
Szczególnie zainteresowałyby ich: informacje z życia ZNP i Uczelni (13 osób), a których
wyraźniwe brak; sprawozdania z wycieczek indywidualnych lub organizowanych przez ZNP
(15 osób) oraz teksty o charakterze wspomnieniowym.
Pozostałe działy materiałowe uzyskały:
- komentarze i informacje dotyczące życia społeczno-politycznego (7),
- recenzje i relacje z wydarzeń kulturalnych (8) - tych jest zbyt mało,
- humor i satyra (5),
- felietony (5).
W odpowiedzi na pytanie: jakie materiały powinny znaleźć się w kolejnych wydaniach naszego
pisemka (?) połowa respondentów uznała (czego mogliśmy się spodziewać, a wynika
z dotychczasowego dośwadczenia), że „podobne do obecnych”, pozostałe osoby postulowały
zwiększenie aktualnych informacji z życia uczelni i organizacji, relacje z wycieczek, materiałów
dotyczących jubileuszy pracowników uczelni i wspomnień koleżanek i kolegów (tu zwrócono
uwagę na wspomnienia J. Janiaka o BUŁ i dodawano „czekamy na podobne”). Postulowano też
poszerzeniu działu: recenzje (książek, sztuk teatralnych, filmów itp.).
Na ogół pozytywnie oceniano INCYDENTALNIK; wśród ocen (6 b. dobrych, 9 dobrych,
2 dostateczne, jedna - brak odpowiedzi) i opinii znalazły się takie: „it`s okey”, „tak trzymać”,
„oby było tak dalej”, „jak teraz redagujecie”, „brawa za wkład pracy”, „dobre pisemko”,
„dowcipne”, „gratulacje dla zespołu redagującego”. 17 osób było zadowolonych z szaty
graficznej pisemka (jedna osoba uznała, że jest „jedyna w swoim rodzaju”).
Były również uwagi krytyczne, że redakcja nie reaguje (i nie informuje) na aktualne
wydarzenia w UŁ (np. zmiany personalne, inwestycje itp.). Zarzucono też redaktorowi nacz.
nadmiar osobistych komentarzy politycznych.
Oczywiście przyjmujemy i akceptujemy wszystkie uwagi zawarte w ankiecie, bo przecież ją po
to robiliśmy. Dalej dążyć będziemy usilnie, żeby Szanowni Czytelnicy redagowali z nami to
wspólne małe wydawnictwo, przesyłając (nawet anonimowo) swoje uwagi i teksty.
Wyrażając żal, że tak niewielka grupa członków ZNP w UŁ odpowiedziała na nasz apel
o wypełnienie ankiety tym gorącej dziękujemy 18 osobom, które zechciały podzielić się z nami
swoimi uwagami o INCYDENTALNIKU.
Zapewniamy, że - jak zaznaczyliśmy to już we wstępie do ankiety - Wasze odpowiedzi i uwagi
będą niezmiernie pomocnen przy redagowaniu kolejnych numerów naszego związkowego
pisemka.
Opr. Marek M. Wiktorowski

4

B e z

a u t o c e n z u r y

Niechęć, obawa, strach zmierzenia się z historyczną prawdą, jaka by ona nie była
(nawet niechwalebna), ucieczka od niewygodnej prawdy w fałsz i od
jednoznacznej wymowy faktów i dokumentów oraz co gorsza - nawet ich
negowanie - to dzisiaj bardzo aktualna postawa rządzących w naszym kraju. Mam
prawo tak pisać „podpadając” pod art. 55 znowelizowanej Ustawy o IPN
z 21 stycznia 2018 r. oraz wynikającej zeń grożących mi presji i represji.
Czyha na mnie nie tylko prokurator z IPN-u (zazwyczaj nie historyk) lecz
również np. oskarżenie z powództwa cywilnego ze strony partyjno-państwowej
niby-fundacji pod nazwą Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga Przeciw
Zniesławieniom*.
Jako obywatel z imienia i nazwiska poczuwam się do obowiązku, być może
namolnie, zabierać głos w sprawie treści serwowanej nam polityki historycznej,
ponieważ w przeciwieństwie do grupy koncesjonowanych historyków jestem
historykiem niezależnym. Stąd nie zgadzam się na dzisiejsze tworzenie nowych
„czarnych dziur” w świadomości historycznej młodzieży, a nawet pokolenia
trzydziestolatków, których pozbawia się wiedzy na temat istotnego wydarzenia
jakim były pierwsze wybory do tzw. Sejmu kontraktowanego (4. i 18. czerwca
1989 r.). Te okazały się zwycięskie dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”,
a poprzedził je Okrągły Stół (porozumienia pomiędzy władzą i solidarnościową
opozycją, w którym aktywny udział brali bracia bliźniacy). Wydaje się, iż
kompletne pomijanie tego faktu przez aktualne władze, a w którym świadomie
uczestniczyło moje pokolenie, nie da się wymazać z kart polskiej historii. Faktu
pokojowego, bez rozlewu krwi, kompromisu i wzniesienia się ponad podziały,
pomimo tego, że uczestniczka obrad okrągłostołowych posłanka (zwana
profesorem) dziś nawołuje: „Niech się wreszcie skończy czerwono-różowa władza
Okrągłego Stołu i kłamstwo założycielskie III RP/PRL z nim związane ” (sic!).
Zdaję sobie sprawę z faktu, że każda władza i w każdym okresie dziejów stara
się budować „własną politykę historyczną”. Tak było za tzw. komuny, która
z jednej strony wymazywała z kart podręczników niektóre fakty i zjawiska (np.
tabu obowiązywało wobec Piłsudskiego, Katynia, AK czy rządu polskiego na
londyńskiej emigracji) zupełnie je przemilczając lub zgoła przypisując im
antynarodowy charakter. Z drugiej zaś chciała pokazywać same sukcesy systemu
społeczno-gospodarczego stworzonego dzięki „rządom robotniczo chłopskim
z udziałem warstwy inteligencji pracującej”.
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Lekiem na wszystkie współczesne bolączki i naprawę zrujnowanego (czyżby?)
stołu w polskiej kuchni zapewnić ma obecnie przede wszystkim pełen gar jedzenia
(bo jest przecież 500+) warzony w garkuchni pod czujnym okiem kuchmistrza
i koalicyjnych kucharzy w jadłodajni pod nazwą Law & Justice (hiszp. Ley
e Justica, rosyj. Закон и Справедливость, niem. Rechtswissenschaft und
Gerechtigkeit, czes. Zákon a Spravedlnost ). A w niedalekiej (?) perspektywie 2 - 3
mln mieszkań, elektryczne auta, sprawną służbę zdrowia, itp. frukty. Czyli
powszechną szczęśliwość. Wszystko to za sprawą rządów Zjednoczonej Prawicy
stworzonej przez PiS + odpryski (np. sejmowe kółko Wolni i Solidarni), Solidarną
Polskę (tzw.„ziobrystów”) i Porozumienie (tzw.„gowinowców”). W sumie to
wszystkie szable Geniusza z Nowogrodzkiej i jak widać po „nocnych
głosowaniach” oraz posiedzeniach różnych sejmowo-senackich komisji prywatnego ugrupowania zwykłego, „pierwszego posła Rzeczypospolitej”.
Bieżący priorytet Zjednoczonej Prawicy to konieczność odwrócenie naszej
uwagi od problemów w Unii Europejskiej, wyautowania się z Trójkąta
Weimarskiego (jest już przeszłością), pogorszenia międzynarodowych relacji
z przyjaznymi nam państwami (np. Ukrainą), wreszcie od szeregu konfliktów
sprokurowanych głupim, nieodpowiedzialnym boczeniem się na liberalnodemokratyczny świat w imię teorii „wstawania z kolan”. Potęgujący się ferment
wewnątrzpolityczny, różnorakie protesty uliczne czy sprokurowany przez
rządzących, a wywołujący jeszcze głębszy gniew społeczny podział obywateli na
„sorty” jest, jak się wydaje władzom, rozbrajany i niwelowany poprzez dobre
statystyki w gospodarce i niskie bezrobocie.
W sumie w tym prywatnym (partia polityczna nie jest bytem państwowym,
jedynie jest nim w systemie totalitarnym) biznesie znajdują zatrudnienie nie tylko
„zakonnicy” (byli członkowie Porozumienia Centrum), „kucharze” i „kelnerzy”
z rodzinami, ale także „nominaci” na najwyższe stołki urzędnicze w państwowych
koncernach i spółkach. To twardzi, dobrze opłacani, wyborcy partii nadpremiera
i nadprezydenta - niby li tylko parlamentarzysty - „odpowiedzialnego tylko przed
Bogiem i Historią”. Czyżby przywracany jest międzywojenny system, który nie
ochronił Polaków przed wrześniową tragedią, cierpieniami nocy okupacyjnej
i skutkami wojny, a opierał na Konstytucji kwietniowej z 1935 r.?
Z jakim systemem rządów mamy więc już do czynienia? Odpowiadam z formą autokracji w postaci rządów neoautorytarnych prowadzących wprost do
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dyktatury. A to już w historii przerabialiśmy nie tylko w tak obecnie wychwalanej
II RP, ale i przez 45 lat po niej, pod postacią tzw. dyktatury proletariatu.

I wówczas, i dzisiaj, uzasadnieniem dla wprowadzania jakiegoś „nowego”
systemu polityczno-społecznego okazała się być i jest uprawiana polityka
historyczna.
Jednakże istnieje istotna różnica w budowaniu i funkcjonowaniu polityki
historycznej oraz głoszonej przez PZPR + ZSL + SD ideologii a współczesnymi
opisywaczami przeszłości i konstruktorami dzisiejszego obrazu naszego kraju.
Jest nią doraźne fałszowanie i zakłamywanie naszych wspólnych dziejów, które
skutkują nie tylko wywoływaniem sztucznych podziałów społecznych („patrioci”
i „targowiczanie”), lecz także konfliktami z samym społeczeństwem oraz rządami
przyjaznych krajów (vide: kryzys w stosunkach polsko-izraelskich czy polskoamerykańskich). Nie wiem co gorsze: czy efekty działań byłej komunistycznej
cenzury czy dzisiejsza bezrozumna (wręcz głupia) polityka zagraniczna ignoranta
Jarosława? Dla mnie, to podobnie jak w pierwszym przypadku taka postawa, mam
nadzieję, okaże się mało skuteczna. Dlaczego? Bowiem wierzę w mądrość moich
rodaków niepoddających się prostackiej propagandzie sączonej w tzw. publicznych
mediach, a zwłaszcza przez Ministerstwo Propagandy na czele z politycznym
kameleonem, prezesem TV działającym z myśl zasady „TKM”, a który racz był
stwierdzić, że: „ciemny lud to kupi”. Otóż nie kupuje i nie kupi!
Stosując taktyczne wybiegi współcześni kreatorzy „nowej i najnowszej historii”
w konfrontacji z naszym historycznym doświadczeniem nie osiągną swego celu,
bo przecież Historia oparta na Prawdzie nigdy nie stanowiła podstawy
jakiejkolwiek chorej ideologii. Przecież to podstawowa zasada na której opierają
się nauki humanistyczne.
Jako były historyk (bo w stanie spoczynku) mam niezbywalne prawo
i obowiązek przeciwstawiać się każdemu fałszerstwu historycznemu w imię
realizacji doraźnych interesów politycznych rządzącej „elity panów”, która także
dzięki różnym zabiegom niby-historyków dąży do „dobrej zmiany”. Takiej zmiany
dziejów naszego narodu i państwa, by w imię „godności”, „dumy” oraz
„powstawania z kolan” propagować tym samym znany, endecki, międzywojenny,
nacjonalizm, który swoje apogeum osiągnął w latach 30., będąc popierany przez
sanacyjne rządy II RP.
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Bardzo często do wyjaśnienia zjawisk historycznych poszukujemy logicznego
klucza w postaci mądrych i sprawdzonych teorii naukowych, które pozwoliłyby
nam zrozumieć o co właściwie chodzi. Zapominamy jednak często, że zajmując się
historycznymi badaniami odtwarzamy dzieje zwykłych ludzi, którzy nie zawsze
zachowywali się logicznie i rzadko wolni byli od ludzkich słabości. W tym także
od kłamstwa. Jest tak np. przy wykorzystywaniu relacji świadków czy zapisów
dzienników jako źródeł. Dlatego też obowiązkiem historyka jest krytyczna ich
ocena.
Jednak biegu dziejów nie zmienimy, bo nie da się przeinaczyć czy zaprzeczyć
faktom i wymowom źródeł oraz rzetelności większości nieprzekupnych
i niedających się zastraszyć sankcjami prawnymi badaczy. Musimy ją, poddając
weryfikacji źródła, badać, opisywać i wyciągać obiektywne wnioski. Czy jednak
jest to dzisiaj możliwe?
Mając na uwadze art.55a i 55b Ustawy o IPN będzie to zależne od osobistej
odwagi i determinacji tych, którzy wbrew nowej cenzurze i groźbie kary nie
zrezygnują z poszukiwania Prawdy. Przeinaczenia rzetelnie przeprowadzanych
naukowych dociekań i dowodów, rzucane fałszerstwa i manipulowanie Prawdą
zwykle mają krótki żywot. Zaś historia jako nauka to ma do siebie, że nic się
przed nią nie ukryje. Można różnymi sposobami powstrzymywać na jakiś czas jej
badania. Można zamknąć usta jednemu czy drugiemu historykowi. Nawet
pokoleniu. Ale nic ponadto, ponieważ wszystkie wydarzenie leżą w zasięgu
historii, a prawdziwy historyk nie może kierować się w swoich dociekaniach
„poprawnością polityczną”.
* Wcześniej działająca - od 2011 r. - pod nazwą Towarzystwo Patriotyczne - Fundacja Jana Pietrzaka. Znana z inicjatywy
wzniesienia Łuku Triumfalnego na Wiśle w 100. letnią rocznicę Bitwy Warszawskiej. Fundatorami RDI-PLPZ są: Maciej Świrski
i Józef Orzeł, a jej Radę tworzą m. in. prof. Andrzej Nowak, Jan Pietrzak, Tadeusz Płużański i Marcin Wolski

Z Globtroterami w świat

Elżbieta Zujewska

Syria
Czego już nie zobaczymy
cz. I.

Syria to teraz miejsce najkrwawszej rozgrywki na terenie niestabilnego Bliskiego Wschodu.
Na wewnętrzne konflikty polityczne, w które uwikłane są opozycja i prezydent, nałożyły się
separatystyczne ambicje Kurdów oraz poczynania tzw. Państwa Islamskiego, które marzy
o zbudowaniu światowego kalifatu. W Syrii ścierają się też interesy globalnych mocarstw.
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Syria leży na obszarze Żyznego Półksiężyca, gdzie rozpoczęła się rewolucja neolityczna. Najstarsze
odkrycia archeologiczne z obszaru Syrii starożytnej są datowane na VII tys. p.n.e.
Natura i położenie geograficzne sprzyjało rozwojowi kraju, który stanowił łącze między cywilizacjami
egipską, mezopotamską, anatolijskimi i egejską. Ukształtowanie geologiczne powierzchni nie sprzyjało
rozwojowi większych organizmów państwowych. Obszar bogaty był w drzewa, co prowadziło do handlu
z państwami pozbawionymi tego surowca, przede wszystkim z Egiptem i Mezopotamią. Stała się więc
głównym węzłem na szlakach handlowych Wschód-Zachód. Początkowo miejscowa ludność zarabiała
łupiąc karawany. Szybko jednak zrozumiano, że lepiej zarabia się na obsłudze handlarzy. Miasta
rozwijały się, wznoszono zawrotne liczby karawanserajów, ludność uczyła się obsługi podróżników,
a nałożone na handlarzy podatki zasilały budżet państwa. Nastał złoty czas dla Syrii.
Świetnie prosperujący organizm państwowy stał się łakomym kąskiem dla rosnących w siłę sąsiadów.
W pierwszych wiekach n.e. Syria przeżywała rozkwit gospodarczy. Miała też duże znaczenie militarne,
bowiem stanowiła bazę dla wypraw przeciwko Partom, a potem Persom. W pierwszym stuleciu to wojska
syryjskie umożliwiły Wespazjanowi zdobycie władzy. Podbita w roku 64 p.n.e. przez Pompejusza stała się
ona ważną prowincją rzymską i pozostała pod panowaniem rzymskim (bizantyjskim) do roku 637, kiedy
została podbita przez Arabów. Wzrastający opór ludności syryjskiej w IV-V w. przeciw hellenizacji znalazł
swój wyraz w rozwoju piśmiennictwa w języku miejscowym oraz w opozycji do oficjalnego kościoła.
W 661 r Damaszek został stolicą kalifatu Omajjadów, Wielkie arabskie dynastie spowodowały
odrodzenie Syrii, zaś za ich panowania było to centrum kulturalne oraz naukowe świata islamu. W tym
czasie wzniesiono przepięknie wykonane ogromne meczety oraz pałace. Syria stała się bogata. Niestety
w dalszych wiekach, po upadku dynastii, władzę przejęli Fatymidzi, którzy traktowali ten rejon jako
peryferie swojego imperium.
W latach 1095-1291 świat islamu musiał zmierzyć się ze zjednoczonymi armiami wypraw krzyżowych.
Przez tereny Syrii przemaszerowywały różne wojska niszcząc, paląc, grabiąc i demolując wszystko na
swojej drodze. W XVI w. Turcy osmańscy zdobyli te ziemie, wprowadzając nieco spokoju. Przez trzy
wieki Syria była podzielona, słaba i zbuntowana przeciwko Turkom. Tendencje nacjonalistyczne nasiliły
się zwłaszcza w XIX wieku, a ich efektem był silny ruch oporu. Wówczas na ten teren wkroczyli
Brytyjczycy.
Przez następne sto lat kraj przechodził z rąk do rąk. Po pokonaniu Imperium Osmańskiego, w latach
1920-1946 to Francja sprawowała Mandat Ligi Narodów na terenie Lewantu. W sierpniu 1920 r. Francuzi
dokonali podziału Wielkiej Syrii. Wydzielono Wielki Liban. Pozostałą część Syrii podzielono wedle
kryteriów religijnych na 4 państewka. Po wyzwoleniu w 1941 r. Komitet Wolnej Francji ogłosił
niepodległość Syrii, ale została ona oficjalnie ogłoszona przez Syrię dopiero w roku 1943. W 1945 r. Syria
współtworzyła ONZ. Faktycznie można mówić o niepodległości Syrii dopiero po opuszczeniu jej przez
ostatnie wojskowe oddziały francuskie i brytyjskie w 1946 r.
W okresie powojennym dzieje Syriii również były burzliwe. Do władzy dochodziły w wyniku zamachu
stanu różne frakcje. Wprowadzano dyktaturę wojskowa, która kończyła się ponownie zamachem stanu.
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Czyniono próby demokratyzacji i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Nacjonalizacja i reforma
rolna przeplatały się z próbami reprywatyzacji i wystąpieniami antyfeudalnymi. Coraz większe znaczenie
zdobywała partia BAAS, sympatyzująca z krajami socjalistycznymi.
Nawiązywano sojusze, np z Egiptem (Zjednoczona Republika Arabska w latach 1958-1961),
z ZSRR, wspierano czynnie Palestyńczyków, prowadzono wojny z Izraelem i Libanem.
W 1970 r. w wyniku kolejnego zamachu stanu władzę przejął Hafiz al-Asad - ojciec obecnego
prezydenta. W rezultacie zainicjowanego przez niego Ruchu Korygującego Syria wycofała się
z niektórych socjalistycznych reform gospodarczych. Wprowadzony został również fasadowy pluralizm
partyjny. W lutym 1971 r. w wyborach parlamentarnych 60% mandatów objęli deputowani BAAS,
pozostałe zaś - inni przedstawiciele lewicy oraz niezrzeszeni. al-Asad stwierdził, że długofalowe cele
polityczne partii, tj. socjalizm i panarabizm pozostają niezmienne, natomiast ich realizacja musi zostać
poprzedzona umocnieniem Syrii i odzyskaniem utraconych ziem. Do momentu odrobienia strat
terytorialnych partia nie miała wdrażać socjalistycznych reform. W roku 1971 został on wybrany
prezydentem, a dwa lata później uchwalono stałą już konstytucję. W październiku tego samego roku
wybuchła wojna Yom Kippur, w wyniku której Syria częściowo odzyskała wzgórza Golan.
Poważne wyzwanie rządom Asada rzuciło Bractwo Muzułmańskie, odrzucające laickie podstawy
rządów partii BAAS i sprzeciwiające się rządom alawitów, których uważało za odszczepieńców. W 1979
roku Bractwo rozpoczęło walkę z rządem al-Asada, stosując terror indywidualny, zabijając urzędników
partyjnych, oficerów i alawitów. Konfrontacja między wojskiem a islamistami trwała trzy lata i zakończyła
się krwawym stłumieniem powstania. Ostatnie walki rozegrały się w Hamie, gdzie siły dowodzone
przez Rifata al-Asada, brata prezydenta, zniszczyły zabytkowe dzielnice miasta, zabijając w walkach
i doraźnych egzekucjach od 3 do 25 tys. osób.
W latach 1963-2000 Syria pod rządami partii przeszła gruntowną transformację społeczną.
W całym kraju upowszechniono elektryczność i dostęp do wody bieżącej. Hafiz al-Asad ukończył
budowę tamy na Eufracie, co umożliwiło zelektryfikowanie 95% syryjskiej wsi do 1992 r. (przed oddaniem
tamy do użytku było 5%). W roku 1960 2/3 ludności powyżej 10 roku życia nie umiało czytać i pisać.
W 1990 r. już 80% dzieci w wieku 10 lat było piśmiennych. Znacząco rozbudowano sieć szkół, chociaż
nie zawsze ich poziom był wysoki. W kraju wzrósł wskaźnik średniej długości życia, spadła zaś
śmiertelności wśród niemowląt. Kolejne baasistowskie rządy dokończyły reformę rolną zapoczątkowaną
jeszcze w czasie unii z Egiptem, likwidując zjawisko dzierżawienia ziemi przez chłopów od właścicieli
ziemskich za zawyżoną opłatą. Hafiz al-Asad zmarł w 2000 roku. Władzę objął jego młodszy syn - Baszar
al-Asad.
Partia BAAS i jej doktryna znacząco ukształtowały mentalność społeczeństwa syryjskiego i sposób
postrzegania przez nie wielu problemów gospodarczych oraz politycznych. Zwłaszcza
z zakresu międzynarodowych relacji Syrii. W szkołach syryjskich obowiązkowe są zajęcia, podczas
których przekazywane są podstawy ideologii partii i wpajany kult Hafiza al-Asada.

W styczniu 2011 rozpoczęły się protesty przeciw rządom Baszara al-Asada, które przerodziły
się w wojnę domową.
„HistoriaSyrii to opowieść o bogactwie i ubóstwie, chwale i upadku, pięknie sztuki

i ludzkich demonach. Od 2011 roku ten jeden z najpiękniejszych krajów świata znajduje
się w stanie wojny domowej, a bezcenne zabytki są niszczone w trakcie walk.”
Czego już nie zobaczymy?
Na Pustyni Syryjskiej znajduje się oaza, która w pierwszych wiekach n.e. stała się najważniejszym
miejscem, w którym zatrzymywały się karawany ze Wschodu i z Zachodu, a kupcy wymieniali swe towary
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z neolitu (około 2 tys. lat p.n.e.). Z XIX wieku p.n.e. pochodzą
pierwsze wzmianki na glinianych tabliczkach, w których oaza palmyreńska określana jest jako Tadmur.
Nazwa ta wymieniana jest również w Starym Testamencie. Od II wieku p.n.e. przez Tadmur przebiegała
południowa odnoga szlaku jedwabnego. Miejscowe plemiona zaprzestały łupienia karawan na rzecz ich
ochrony, obsługi (np. hodowla wielbłądów i koni) i pośrednictwa w handlu. Jednak największe dochody
przynosiły mieszkańcom osady wysokie cła nakładane na przejeżdżających kupców. Osada zaczęła
nabierać charakteru miejskiego, a jej znaczenie wzrosło jeszcze bardziej za czasów rzymskich (I w. n.e.),
kiedy to znalazła się na pograniczu cesarstwa rzymskiego i państwa Persów. Wtedy też pojawiła się
nazwa:
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PALMYRA
Dzięki zgromadzonym bogactwom nastąpił znaczny rozwój miasta - wzniesiono świątynie
i obiekty użyteczności publicznej: agorę, termy, teatr i inne. W drugiej połowie III w. Palmyra stała się
stolicą królestwa założonego przez miejscowego władcę Odeinata, zarazem wodza wojsk rzymskich na
Wschodzie. Wykorzystując słabość cesarstwa zaczął on prowadzić samodzielną politykę i ekspansję
zbrojną. Po śmierci swojego męża królową Palmyry została Zenobia, zwana „Augustą”, czyli
imperatorową. Skutecznie władała swoją armią, której udało się podbić rozległe tereny od Aleksandrii
w Egipcie po turecką obecnie Kapadocję, dążąc do zerwania formalnego podporządkowania Rzymowi.
Jej działalność (podboje na Bliskim Wschodzie, bicie własnej monety, ogłoszenie się cesarzową)
doprowadziła do interwencji rzymskiej. W 272 r. legiony Aureliana z trudem pokonały armię Zenobii
i zdobyły miasto, zmuszając mieszkańców do uiszczenia znacznego okupu. Po tych wydarzeniach, mimo
późniejszej odbudowy, Palmyra nigdy już nie odzyskała swej świetności - była prowincjonalną placówką
handlową i garnizonem wojskowym, m.in. pełniąc funkcję warownego obozu wojskowego (powstałego
w 293 r.) w systemie obronnym cesarza Dioklecjana. Stacjonowały tu kolejno garnizony: rzymskie,
bizantyjskie i omajjadzkie. W 634 r. miasto bez walki poddało się wojskom Chalida ibn al-Walida.
Funkcjonowanie miasta zakończyło ostatecznie zniszczenie go przez Arabów w roku 744 i trzęsienie
ziemi. W późniejszym okresie istniało tylko jako zapomniana, zagubiona na pustyni wieś, zamieszkiwana
przez grupy pół-koczowników.
Ponowne odkrycie miasta nastąpiło pod koniec XVII w., zaś od XVIII w. datują się poszukiwania
i badania archeologiczne. Dzięki systematycznym pracom brytyjskich, niemieckich, francuskich,
szwajcarskich, syryjskich oraz polskich archeologów odsłonięto m.in. ruiny budowli z czasów świetności
miasta łączące w sobie elementy sztuki hellenistycznej z rdzenną tradycją aramejską, a także
pozostałości Obozu Dioklecjana.
Bezpośrednie wejście do miasta prowadziło od monumentalnej świątyni Bela przez potrójny łuk
triumfalny. Jego przedłużenie stanowiła kolumnada w kierunku północno-zachodnim, wyznaczająca
główną ulicę miasta. Mniej więcej w 1/3 jej długości wznosił się potężny tzw. tetrapylon. Poprzeczna ulica
prowadziła w kierunku agory i doskonale zachowanej świątyni Baalszamina z I w. Wejście do świątyni
prowadziło obok ruin wielkiego portyku. W centralnej części świątyni znajdowały się pozostałości ołtarza
ofiarnego i rytualnego basenu służącego ablucjom kapłana przed złożeniem ofiar ze zwierząt. W okresie
od VIII do XX wieku budowla służyła jako meczet dla lokalnej społeczności arabskiej. Na południe od
centralnej kolumnady znajdował się teatr. W zachodniej części terenu wykopalisk odkopano pozostałości
„obozu Dioklecjana”, zbudowanego po zburzeniu miasta przez Rzymian tam, gdzie znajdowała się
świątynia Allat - bogini pokoju, której symbolem był lew ochraniający gazelę. Pochodzący z tej świątyni
kamienny posąg, odkryty w 1977 r. przez polskich archeologów, znajdował się przed budynkiem muzeum
w Palmyrze. Został zniszczony, tak jak i wszystkie wymienione powyżej budowle
Na południowy zachód od miasta, w tzw. Dolinie Grobów, znajduje się szereg nietypowych budowli. Są
to wolnostojące kamienne wieże grobowe o kwadratowej podstawie, pochodzące z I. i początku II w.
W ich bogato zdobionych wnętrzach podestu (wyposażonych m. in. w popiersia portretowe) chowano
w niszach szczątki zmarłych.
Mieszkańcy Palmiry budowali bardzo oryginalne grobowce wieżowe, które mogły pomieścić setki
„mieszkańców” (pod ziemią i na wyższych kondygnacjach). Pomieszczenie na poziomie gruntu miało
zazwyczaj 6-7 m wysokości! Znajdowały się w nim także schody na wyższe kondygnacje, a stropy
każdego piętra pokryte są kasetonami z ornamentem roślinnym. W niektórych są malowidła albo posągi
czy też popiersia. Zmarli chowani byli we wnękach jak w szufladach oraz w podziemiach. Niektóre wieże
mają 5 pięter i 300 nisz dla zmarłych. Co najmniej trzy z tych wież zostały zniszczone.

Najciekawsze przedmioty, które archeolodzy znaleźli w ruinach Palmyry, można było obejrzeć
w miejscowym Muzeum Archeologicznym - również już nie istniejącym.
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Ok 10% obywateli Syrii to chrześcijanie. Jednym z chrześcijańskich miejsc w Syrii jest
MALOULA
Malowniczo położona, o pięknej i długiej historii przyciąga od dziesięcioleci turystów.
W czasach bizantyjskich odgrywała dużą rolę religijną. W wiekach IV- VII była siedzibą biskupa. Na
stokach okolicznych wzgórz znajdują się starożytne, wydrążone w skale wapiennej grobowce. Domy
sprawiają wrażenie przyklejonych do skał. Znajdują się tu najstarsze klasztory chrześcijańskie.
W zachodniej części Malouli znajduje się klasztor św. Sergiusza i św. Bakchusa. Patroni ci byli oficerami
armii rzymskiej, którzy narazili się tym, że nie chcieli złożyć ofiary w świątyni Jowisza. W tamtych czasach
chrześcijaństwo było zakazane, wojaków skazano więc na śmierć męczeńską z powodu wyznawanej
wiary ok. 303 r.
Najstarszą część stanowi kościół pw. św. Sergiusza, który stoi na wysokim, górującym nad
miasteczkiem wzniesieniu, a jego długowieczność określają drewniane, okuteżelazem drzwi, których wiek
określono na ok. 2 tys. lat. Bardzo cennym wyposażeniem świątyni są marmurowe ołtarze, jedne
z najstarszych zachowanych na świecie, których pierwotnie używali poganie do składania ofiar ze
zwierząt. Zbudowano go przypuszczalnie pomiędzy 313 a 325 r. Ściany trójnawowej świątyni pokrywają,
niedawno odsłonięte, freski, a także liczne ikony. Wśród nich znajdują się również dwie ikony
podarowane przez generała Władysława Andersa, który był tutaj w 1943 r.
Drugim cennym zabytkiem jest przyklejony do skał prawosławny klasztor pw. św. Tekli. Legenda głosi,
że Tekla była córką gubernatora Ikonium w Azji Mniejszej. Tam zapoznała sięz naukami św. Pawła, co
sprowadziło na nią gniew ojca. Wskutek odmowy wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej skazano ją na
spalenie, jednak w niepojęty sposób została ocalona. Podobnie było z kolejnymi próbami jej uśmiercenia.
Ostatecznie udało jej się uciec. Panuje przekonanie, że ostatnie, pustelnicze lata swojego życia spędziła
tutaj, w skalnej grocie, gdzie później została pochowana. Grota, wraz z wybudowanymi później
klasztorem i kościołem, jest miejscem pielgrzymek. Wierni wierzą, że dostąpią tu uzdrowienia
i błogosławieństwa.
Za klasztorem jest wąski, wapienny jar, który, według legendy, powstał w wyniku cudownego
rozstąpienia się skał przed św. Teklą ściganą przez prześladowców. Aby dojść do groty,
w której zamieszkała, trzeba przejść przez teren klasztoru, a następnie wspiąć się wydrążonymi w skale
schodami. Przed wiekami wyrosło w grocie wielkie drzewo, którego gałęzie wyglądają tak, jakby
podtrzymywały sklepienie groty. Podobno św. Tekla piła sączącą się po skale wodę
i żywiła się rosnącymi wokoło groty ziołami.
Niezwykłe wrażenie robi modlitwa „Ojcze nas” odmawiana tu po aramejsku. Maloula jest jedną z trzech
wiosek, gdzie wciąż używa się języka, którym posługiwał się Chrystus i który uważany jest za najstarszy
bezustannie używany język świata. Dwie pozostałe ze wspomnianych trzech wiosek też są w tej okolicy;
obie są muzułmańskie, a jedynie Maloula - chrześcijańska.

Wskutek działań wojennych klasztor, grota i górująca nad miasteczkiem figura Chrystusa
zostały zniszczone, a zakonnice uprowadzone.
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SAYDNAYA
Jest to nazywana miasteczkiem kościołów. Nigdzie w Syrii nie ma ich tak wiele. Kwadratowe domy
przyklejone do zboczy sprawiają wrażenie gigantycznych stopni. Nad całością góruje okazały,
pochodzący z czasów Bizancjum (547 r.), przypominający twierdzę zespół klasztorny, który jest drugim,
po Jerozolimie, najważniejszym miejscem pielgrzymek prawosławia na Bliskim Wschodzie. W dawnych
czasach był celem mnichów-pustelników i sławnych Templariuszy. Przed wojną, tak chrześcijanie, jak
i muzułmanie przyjeżdżali autobusami, by zwiedzać klasztor, uznawany w prawosławnej tradycji za
miejsce cudownych uzdrowień. W wewnętrznym sanktuarium pełnym obrazów Chrystusa, Maryi
i świętych przechowywana jest chroniąca klasztor ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, której autorstwo
legenda przypisuje świętemu Łukaszowi Ewangeliście. Powstanie klasztoru wiąże się z historią
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bizantyjskiego cesarza Justyniana I, który prowadząc swoje wojska przeciwko Persji zatrzymał się w tych
okolicach w poszukiwaniu wody i pożywienia. Ujrzał na skale łanię, w którą wycelował łuk. Strzała nie
trafiła jednak w zwierzę, a z miejsca, w którym upadła wytrysnęło źródło. Natomiast łania przemieniła się
nagle w ikonę Matki Boskiej, która zabroniła cesarzowi zabić łanię oraz nakazała w miejscu tym
zbudować kościół.
Ściany klasztoru pokryte są rzędami starych ikon. Wiele z nich pochodzi z V-VII w. Malowidła są tak
sczerniałe, że ich treść jest już nie do odczytania. W murach klasztoru mieszka obecnie około
pięćdziesięciu sióstr zakonnych należących do Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Klasztor utrzymuje
się dzięki majątkom w Syrii i Libanie i sprawuje opiekę nad dwustu sierotami różnych wyznań
i narodowości. „Świat nie składa się z samych chrześcijan…”. te słowa przeoryszy są dowodem tolerancji
i wzajemnego poszanowania.

Klasztor został kilkakrotnie ostrzelany i zbombardowany. Broni go, w miarę możliwości,
„samozwańczy” oddział, złożony z mieszkańców.
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BOSRA
Bosra słynie z bardzo dobrze zachowanych, sięgających I. wieku p.n.e., pozostałości starożytnego
grodu rzymskiego, zbudowanego z bazaltu, który nadał budowlom charakterystyczny kolor. Początki
Bosry są owiane tajemnicą. Wiadomo na pewno, że już w okresie świetności królestwa Nabatejczyków
z Petry (I w. p.n.e - I w. n.e) była ona wiodącym ośrodkiem tego regionu. W II w. stała się stolicą prowincji
Imperium Rzymskiego zwanej Arabią. W tym czasie powstały najważniejsze monumentalne budowle.
Tutaj krzyżowały się główne szlaki handlowe i bito własną monetę. Aby zaopatrywać w wodę miejskie
fontanny i łaźnie wybudowano olbrzymi prostokątny basen o bokach ponad stumetrowej długości i na
sześć metrów głęboki, usytuowany powyżej poziomu miasta w wydrążonej skale. Wśród ruin można
obejrzeć Pałac Trajana, parter katedry z VI wieku zwanej katedrą Świętych Sergiusza, Bachusa
i Leoncjusza oraz fundamenty i fragmenty ścian bocznych absyd. Katedrę zaczęto wznosić, gdy pojawiło
się tu chrześcijaństwo, a Bosra stała się siedzibą biskupów. Na jej specyficznej konstrukcji ponoć
wzorowane są późniejsze cuda architektury m. in. Aja Sofia w Konstatynopolu. W jej pobliżu są też ruiny
wybudowanej w IV wieku bizantyjskiej bazyliki, w której zaledwie mający 12 lat Mahomet, wędrujący
wtedy z karawaną swojego wuja, wdał się w dysputę z miejscowym mnichem, a ten widząc mądrość
chłopca, przepowiedział jego wielką przyszłość.
Są tu też Łaźnie Rzymskie, Cardo Maximus, triumfalny łuk nabatejski i prawdopodobnie resztki
przejścia do rezydencji królów nabatejskich. O zwartej zabudowie z większą liczbą ocalałych niemal
całych brył niektórych budynków Bosra jest kompletnie niestrzeżona, a co więcej - część starego miasta
miesza się ze współczesnymi ludzkimi domostwami. Do niedawna w antycznych ruinach wręcz legalnie
zamieszkiwała miejscowa biedota.
Tuż obok ruin znajduje się amfiteatr rzymski - najlepiej zachowany ze wszystkich znanych antycznych
przybytków Melpomeny na świecie. Powstał w 106 r., wkrótce po zdobyciu miasta przez Rzymian.
W okresie panowania arabskiego został otoczony murami oraz basztami obronnymi i dwukrotnie
w 1147 r. i 1151 r. stawiał opór krzyżowcom dowodzonym przez króla Jerozolimy Baldwina III. Nigdy nie
został zdobyty. Mógł pomieścić nawet 12 tysięcy osób. Posiada doskonałą akustykę - szept ze sceny
słychać na najwyższych rzędach widowni.

Niestety miasto zostało zbombardowane przez samoloty sił rządowych.
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Współczesny jarmarczek polityczny

17

Takie sobie myśli
Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego
Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka
/uzupełnione przez Władysława Kopalińskiego oraz redakcję/
Szanowni czytelnicy EPŻ !
Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą. Prosimy nie nadużywać – co jest dzisiaj
powszechnym zjawiskiem w polskiej mowie i piśmie – słowa narracja.
Wyraz ten oznacza opowiadanie, sposób opowiadanie (w utworach epickich), zaś narrator to postać
opowiadająca przebieg akcji; opowiadacz, gawędziarz (łac. narratio = opowiadanie).
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Mamy przecież polskie piękne określenie, które powinniśmy „odkurzyć”

i zgodnie z zasadami

kultury języka wprowadzić do powszechnego obiegu. Jest nim wyraz przekaz, np. ustny, medialny,
pośredni, bezpośredni itp. Należy jednak nie mylić wielu jego znaczeń, bo możemy mówić także np.
o przekazie pocztowym, radiowym czy telewizyjnym. Tym bardziej o formule liturgicznej
„przekażcie sobie znak pokoju, idźcie ofiary skończone”
Feminizm - (z łac. feminium., rodzaj żeński) ruch dążący do politycznego i społecznego
równouprawnienia kobiet. Feminista to obrońca praw kobiet.

Lewak - to pogardliwe określenie osoby o poglądach bardziej lewicowych od używającego tego
pojęcia. Jest więc to pojęcie względne. Jego istotą jest użycie nieuczciwej argumentacji i gdy
dyskutanta określimy mianem pogardliwym, to dokonujemy ataku ad personam zamiast krytyki
merytorcznej (można by powiedzieć, że jest to więc świadectwo braków w sposobie
argumentowania.). Wyrażeniu „lewak” nie ma bezpośredniego odpowiednika dla osoby o poglądach
prawicowych, choć czasem jest to sztukowane określeniami takimi jak „ciemnogród”, czy „moher”,
mają jednak one bardziej ograniczone znaczenie.
Mafia – (z wł. mafio) to tajne stowarzyszenie terrorystów politycznych; miedzynarodowa wpływowa
organizacja przestępcza; rozgałęziona klika, gang. Także: organizacja przestępcza mająca
powiązania z władzami i policją, grupa osób prowadzących wspólne interesy, nieprzebierających
w środkach w realizowaniu swych zamierzeń.mafia.
Populizm - (z łac. populus - lud) jest terminem obowiązującym od niedawna i oznacza stosowanie
metod zachowania politycznego, które w sposób przystępny i łatwy trafiają do społeczeństwa.
Populizm pielęgnuje i skupia się na problemach społecznych, które populista wykorzystuje
w celu osiągnięcia zysków politycznych np. wygrania wyborów. Populiści aby zdobyć popularność
skupiają się na problemach dręczących społeczeństwo, po to aby zyskać elektorat wyborczy.
Schlebia się wówczas pewnym grupom, powołuje się na rozsądek i pomoc wzajemną w danej grupie.
Populizm bardzo często wykorzystuje wpadki konkurencyjnych nurtów politycznych i ukazuje ich
niekompetencję. Populiści wykorzystują nastroje społeczne w celu podsycania buntów lub
niezadowolenia. Zazwyczaj populista to człowiek o charyzmatycznej osobowości, który przemawia do
społeczeństwa ponieważ głosi takie tezy, które ludzie chcą słyszeć - sprawiedliwość, wolność,
poszanowanie godności poszczególnych grup społecznych, obniżenie podatków itd. Z drugiej strony
populistą można nazwać w zasadzie każdego polityka lub też lidera jakiegoś ugrupowania, który
stosuje barwne przemówienia i mówi to, czego oczekują słuchacze.
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Seksizm - (z ang. sexism, sex = płeć) – pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie
powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do „wiary” w wyższość mężczyzn
i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet.

Stupor – osłupienie, odrętwienie (np. na skutek dramatycznego przeżycia), odurzenie (np.
narkotykowe), drętwica (np. wskutek upojenia alkoholowego) czy też upojenie posiadaną władzą.
W znaczeniu potocznym „postawienie oczu w słup”.

Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Bratanki
Jakem Szamot January na początku zastrzeżenie: poniższy tekst wyłonił się nie tylko spod
pióra rzeczonego, ale po części został adaptowany przy wykorzystaniu cytowań z książki
Bálinta Magyara „Węgry. Anatomia państwa mafijnego” oraz wzbogacony o wnioski
z ponownego obejrzenia filmu p.t. „Ojciec chrzestny” w reżyserii Francisa Copolli,
z R. Burtonem w roli tegoż.

„W państwie mafijnym instytucja władzy publicznej przestają być miejscami, gdzie
podejmowane są rzeczywiste decyzje, proces decyzyjny zostaje przeniesiony poza
sformalizowane instytucje, do rodziny politycznej. Instytucje władzy publicznej tylko
<<księgują >> (…) decyzje, gdyż taki jest wymóg demokratycznego systemu instytucjonalnego”.
Partia oraz instytucje władzy publicznej są jedynie „narzędziami, których zadaniem jest
wykonywanie woli rodziny politycznej”.
Dla określenia systemu nowego typu socjolog B. Magyar zaproponował termin
„postkomunistyczne państwo mafijne”. Nie idzie tu o związki polityków z przestępcami czy
o wszechogarniajacą korupcję. Boć przecie takie patologie występują także w „porządnych”
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demokracjach i państwie prawa. W państwie mafijnym instytucje, procedury i normy są jedynie
teatralną dekoracją. Prawdziwe decyzje zapadają w nieformalnym wąskim gronie „rodziny
politycznej” skupionej wokół „Ojca Chrzestnego”, a najwyższe urzędy obsadzane są przez
figurantów pozbawionych rzeczywistej władzy.
„Systemowa korupcja państwa mafijnego nie jest utożsamiana z korupcją powszednią czy tą
uprawianą przez podziemie przestępcze (…) Zostaje podniesiona do rangi polityki państwowej
i staje się praktyką władzy centralnej (…) Interesy prywatne zajmują miejsce interesu
publicznego (…) systemowo i w sposób ciągły. (…) W zasadzie nie istnieje dziedzina, która nie
byłaby podporządkowana politycznym i finansowym interesom rządzących. Państwo mafijne
jest sprywatyzowaną formą państwa pasożytniczego”.
„Konstrukcja tego państwa ma kształt piramidy, na jej szczycie znajduje się boss - ojciec
chrzestny. Jego rzeczywiste kompetencje nie są opisane w aktach prawnych, a jego działania
nie mają charakteru procedur regulowanych przepisami. Przeciwnie - to on określa procedury
i jest źródłem praw. …Głowa adopcyjnej rodziny politycznej decyduje, jakie prawa przysługują
jej członkom i jakie są ich powinności. Decyduje o ich statusie czy majątku, orzekając np. czy
mogą przyjąć nagrody pieniężne, czy też je oddać i komu”.
W normalnym funkcjonowaniu władza bossa w rodzinie nie opiera się na terrorze. Stara się on
być łagodny dla domowników, którzy winni są mu posłuch i szacunek. Najczęściej wystarczy
jedno jego niezadowolona mina, mowa ciała lub krytyczne słowo.
„Wyalienowane, sformalizowane, bezosobowe relacje instytucjonalne, znane z liberalnych
demokracji - pisze były minister edukacji - zostają zastąpione przez władzę osobową, jowialną,
ale nieznoszącą sprzeciwu; <<zdarza się, że osoby mające formalnie różne uprawnienia
odgrywają w adopcyjnej rodzinie politycznej podobne role. W ten sposób na jaw wychodzą
rzeczywiste reguły określania ról i kompetencji, do których ewentualnie próbuje się dostosować
post fatum formalną funkcję państwową>>”.
Ten szczodry chlebodawca, nazywany przez pochlebców nadprezesem, naczelnikiem czy
„pierwszym posłem”, charakteryzuje jego żoliborsko-nowogrodzki geniusz i zdaje się
ponadprzeciętny intelekt. A regulacje prawne są często post fatum dostosowywane do jego
woli. Dla jej wypełnienia angażowany jest odpowiedni instrument władzy i organ ustawodawczy.
Jak wiadomo w państwie komunistycznym najwyższą władzą dysponowało Biuro Polityczne ze
stojącym na jego czele I sekretarzem partii-mono, mimo istnienia „partii sojuszniczych”. Zaś
tytularne funkcje pokrywały się z grubsza z zakresem rzeczywistej władzy.
„W postkomunistycznym państwie mafijnym - wg Magyara – najwyższą instytucją jest Ojciec
Chrzestny i amorficznie, nieformalne <<politbiuro>>, którego skład zależy wyłącznie od jego
woli i zmienia się w zależności od tego, kto w danej chwili cieszy się jego łaską. To tam
zapadają decyzje dotyczące całego kraju, które następnie są <<legalizowane>> poprzez
parlamenty.”
„Rzeczywiste centrum władzy w państwie mafijnym znajduje się w rękach wąskich,
najwyższych kręgów rodziny politycznej, a nie w sformalizowanej instytucji, posiadającej legalne
kompetencje”.
„W przeciwieństwie do dyktatury komunistycznej (…) to nie partia, czyli Fidesz, posługuje się
różnymi organizacjami jako pasami transmisyjnymi, by wprowadzić swoje decyzje(…) Sama
partia staje się najważniejszym pasem transmisyjnym rodziny politycznej” - uważa Magyar.
Gdy urzędnik próbuje być funkcjonariuszem normalnego państwa i podejmuje decyzje bez
woli ojca chrzestnego - natychmiast stawiany jest do pionu (to spotkało np. K. Czabańskiego
i kierowaną przez niego Radę Mediów Narodowych, która ośmieliła się zdymisjonować prezesa
TVP TerazKurMy i tego samego dnia ją anulowała !).
„Nieraz wszczynano (przed kampanią wyborczą i w jej trakcie) postępowanie wobec
politycznych przeciwników Fideszu. Prokuratura wybierała w kampanii odpowiedni moment, by
przekazać fideszowej prasie informacje rujnujące ich wizerunki (…) W niektórych przypadkach
przekazywano opinii publicznej informacje o tymczasowym aresztowaniu, nałożeniu aresztu
domowego czy publikowano fotografie oskarżanych wprowadzanych na salę rozpraw”. Zarazem
- ciągnie Magyar - „znaczna część spraw albo nie znajdowała finału na sali sądowej, albo
kończyła się umorzeniem. Tyle że wzięte na celownik osoby już zostały zdyskredytowane(…)
wyeliminowane ze sceny politycznej, a ich partie napiętnowane”.
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W postkomunistycznym państwie mafijnym prokuratura jest w rękach rodziny politycznej. To,
czy dany czyn stanowi podstawę do wszczęcia postępowania, zależy od tego, kto je popełnił.
„Swoi” są niedotykalni, boć przecież to pomazańcy bossa, który obsadza urzędy figurantami,
i co za tym idzie - pozbawionymi rzeczywistej władzy.
„Na Węgrzech, jeśli ktoś stawia opór, nie mierzy się do niego z rewolweru ani nie podkłada
mu do łóżka odciętej końskiej głowy” W państwie tym „miejsce napakowanych bandziorów
specjalizujących się w ściąganiu haraczy zajmuje parlament, który jedną nowelizacją ustawy
wyeliminuje z rynku trudną do zdobycia firmę”(…).
Akumulacja fortun „rodziny” ogranicza się na razie do podwyżek pensji i nagród dla ministrów,
do skoku na fundusze europejskie i dotacje państwowe oraz do obsadzania przez członków
rodziny politycznej stanowisk w spółkach skarbu państwa. Być może różnica między Węgrami
a ich „bratankami” sprowadza się jedynie do stopnia zaawansowania tych samych procesów, m.
in. w próbach uciszenia niepublicznych stacji telewizyjnych, dekoncentracji prasy czy też
zamykania ust niepokornym dziennikarzom - jako „propozycji nie do odrzucenia”.
We wprowadzeniu do polskiego wydania „Anatomii państwa mafijnego” (tłum.
E. Sobolewskie) prof. R. Markowski pisze: „Polska nadal jest oceniana lepiej niż Węgry, ale (…)
systemowe niszczenie rozwiązań instytucjonalnych cywilizacji świata zachodniego to nie lada
wyzwanie, i to, bo Orbánowi udało się w osiem lat, przy talentach obecnej polskiej władzy może
zająć więcej czasu, choć nie można odmówić jej zapału”.
Szamot mniema, iż „nasza” rodzina pod twardą ręką Capo di (tutti) capi jest dopiero na
dorobku, co nie oznacza, że jest mniej zdolna. Mając dobry wzór szybko się uczy. Może
czerpać garściami z doświadczenia „bratanka” znad Dunaju.
W rodzinie politycznej samotnego lokatora na Żoliborzu i urzędującego prezesa na
Nowogrodzkiej w Polsce drzemie wielki potencjał. Może on zbudować państwo mafijne nie
gorsze niż to, w którym mają szczęście żyć nasi bratankowie i do „szabli i do szklanki”.

January Sz.
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Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o.
Odsłona I.
Tytuł dramato-komedii: Świetlana kariera Antka Policmajstra wysadzona niewybuchem
Akt I. Help - Doctora !

Akt II. Never ending story

23

Akt III. Fall of (comedown) guru „wybuchowego” wyznania

Odsłona II.
Temat: Szamot osobiście przeprasza P.T. Czytelników za posłankę zwaną „profesorem”
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Myśli za złote
Z napisów na łódzkich ulicach:
„RTS brzydko pisze na murach”.
Odp. „ŁKS nie chodzi na premiery”.
„Widzew nie obiera ananasa ze skórki i w ogóle jest strasznym niejadkiem”.
Odp. „ŁKS robi herbatę z wody po pierogach” (źródło T. Kasprzak, przew. RM w Łodzi).
Ludzie, których na co dzień uważamy za idiotów (i są takimi w rzeczywistości) też mają jeden głos
w wyborach (wymyślone).

Wszystkie zwierzęta, oprócz człowieka wiedzą,
że najważniejszą rzeczą w życiu jest nim się cieszyć (Samuel Butler).
Nie bierz życia zbyt poważnie, bo nie wyjdziesz z niego z życiem (Elbert Hubbard).
Życie jest zbyt krótkie, więc śmiej się głośno, dopóki masz wszystkie zęby…(koń).
W życiu pewne tylko są: podatki i śmierć (refleksje po wyjściu z Urzędu Podatkowego).
Życie to taka impreza z której nikt nie wychodzi żywy… (stare).
Zmarszczki biorą się albo stąd, że ktoś jest paskudny zrzędliwy i stary,
albo z faktu, że nieustannie się uśmiecha (Carlos Santana).
Uśmiech to światło w oknie twojej twarzy, która mówi, że jesteś w domu (Anonim).
Ludzie , którzy nigdy się nie śmieją, nie są poważni (Fryderyk Chopin).
Ludzi nie kocha się za to, że są doskonali, tylko pomimo to, że tacy nie są (Jodi Picoult).

W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa (ks. J. Tiszner).

25

10 minut pod górkę, 10 sekund z górki. I tak przez całe życie (zasłyszane).
Rzeczy drobne wydają się nieistotne, ale to one zapewniaja nam spokój (Georges Bernanes).

O wiele wygodniej jest myśleć, że jesteśmy skromnym udoskonaleniem małpy,
niż straszliwie spartaczonym aniołem (Finley Peter Dunne).
Małpy przewyższają ludzi w jednym - gdy spoglądają w lustro, zawsze widzą małpę (Malcolm de Chazal).
Lenistwo jest niczym innym, jak tylko nawykiem odpoczywania, zanim człowiek się zmęczy (Jules Ranaud) .
Kobieto ! Akceptuj mężczyzn takimi jacy są. Innych nie ma (maksyma starożytna).
Dlaczego Pan Bóg lubi ateistów ? Bo mu głowy nie zawracają ! (ks. Zbigniew Czendlik).
Kilka podstawowych zasad:
1. Pieniądze szczęścia nie dają, ale wygodnie płacze się w mercedesie niż na rowerze,
2. Wybacz wrogowi, ale zapamiętaj typa.
3. Alkohol nie rozwiązuje problemów, ale mleko przecież także nie.
Dzieciństwo - zawsze do niego wracamy. Sukcesem mężczyzn jest:
- w wieku 4 lat - nie sikać w majtki.
- w wieku 12 lat - mieć przyjaciół.
- w wieku 16 lat - posiadać prawo jazdy.
- w wieku 19 lat - uprawiać seks.
- w wieku 35 lat - zarabiać dużo pieniędzy.
- w wieku 60 lat - uprawiąć jeszcze seks.
- w wieku 70 lat - posiadać jeszcze prawo jazdy.
- w wieku 75 lat - mieć jeszcze przyajciół.
- w wieku 80 lat - nie sikać jeszcze w majtki.
Wypalony papieros skraca życie o 2 minuty.
Wypita flaszka skraca życie o 4 minuty.
Pracowity dzień skraca życie o 8 godzin !

Najnowsze badania nad alkoholem wykazały, że:
- wódka z lodem atakuje nerki,
- rum z lodem atakuje wątrobę,
- gin z lodem atakuje mózg,
- whisky z lodem atakuje serce.
Wygląda na to, że ten cholerny lód szkodzi na wszystko !
Picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości (Jan Himilsbach).
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Piwo bezalkoholowe jest jak pornos w radiu… (Paulo Coelho).
Alkohol to silnie działający rozpuszczalnik: rozpuszcza miłość, pieniądze, karierę i zdrowie. Podobno
niszczy szare komórki. To prawda, ale tylko te najsłabsze, co sprawia, że w Twoim mózgu zostaje elitarna jednostka
(wynik organo leptycznego badania).
Schorowanemu aktorowi i pisarzowi Janowi Himilsbachowi znany warszawski lekarz wzynaczył limit alkoholowy 100 gram wódki dziennie. Gdy pewnego razu spotkał swego pacjanta w stanie świadczącym, że wypił dużo wqięcej,
wyrzutem zawołał: Janku, a nasza umowa… miałeś przestać na 100 gramach… Himilsbach odrzekł: A ty myślałeś, że
ja się leczę tylko u ciebie ?

Jestem czarodziejką. Potrafię sprawić, że ludzie znikają. Wystarczy, że powiem do któregoś
z domowników: czy możesz mi pomóc ? - i pyk…znikają !
Kobiety często nie zdają sobie sprawy z tego, że przystojny, inteligentny i zabawny to tak naprawdę trzech różnych
facetów (przeczytane).
Najbardziej atrakcyjne są kobiety po czterdziestce - doświadczone, inteligentme i pełne uroku (Clint Estwood).
Facet jest za męski na uczucia, za dumny, by przeprosić, za głupi, by cokolwiek naprawić (feministka).
Pewnego razu mężczyzna spytał Boga: Dlaczego wszystkie dziewczyny są takie piękne i słodkie a wszystkie żony są
zawsze złe i zgorzkniale…
Bóg odpowiedział:…Ja stworzyłem dziewczyny…A wy tworzycie żony to już wasz problem ! (zapamiętane).
Jak nazywa sę mężczyzna po ślubie ?
Odpowiedź: obiekt monitorowany !
Rozmawiają dwie koleżanki:
- Podobno się rozwodzicie.
- Tak.
- A z czjej winy będzie orzeczony rozwód?
- Oczywiście, że męża. Wyobraź sobie, że wrócił do domu dwie godziny wcześniej, niż zwykle.

Wakacje, urlopy = góry, morza, a może… działka
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Ogłoszenia za drobne

Uwaga:

z restauracji Sowa & przyjaciele. Zatrudnienie na umowę o dzieło!
Washington D.C., Mosad - Tel Awiw-Jafa ,SWZ – Mocква.
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Damy pracę byłym kelnerom
Zgłoszenia: CIA – Langley

U w a g a:

Polska ziemniakiem stoi. Jest drugim na świecie producentem ziemniaków , ewentualnie
kartofli , ewentualnie pyr(ów).
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Z ostatniej chwili:

27 czerwca b.r. w trybie nagłym Sejm i Senat wprowadził
(a prezydent podpisał) nowelę w Ustawie o IPN (uchwalonej 21 stycznia ), wykreślając z niej art. 55a.
i 55b. - dot. groźby więzienia za obrazę godności narodu i państwa polskiego.
Art. 55a. głosił, że „za przy[pisywanie wbrew faktom Narodowi Polskiemu i Państwu Polskiemu
współodpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie grozi kara do lat trzech”.
Zaś art. 55b. stwierdzał, iż na mocy ustawy będzie można ścigać zarówno obywatela polskiego, jak
i cudzoziemca „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu”.
(Nie będziemy zmieniać żadnych przepisów w ustawie o IPN. Mamy dosyć oskarżeń Polski
i Polaków o niemieckie zbrodnie - wypowiedź wicemarszałek Sejmu RP Beaty Mazurek
z 28 stycznia b.r.)

……………………………………………………………
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i Marek M. Wiktorowski. Pisemko inspirowane przez RZ ZNP w UŁ.
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Incydentalnika można zapoznać się na stronie internetowej www.znpul.pl lub w Sekretariacie RZ ZNP.

30

