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CZV MOiNA ODRODZI( PAMI~(
0 EMIGRANCIE JANIE SAWCE?
W~dr6wki lud6w rzadko prowadzily do
Ziem Obiecanych, ale podejmowano je cz~sto.
Refeudalizacja schylkowego socjalizmu panstwowego sklaniala do emigracji, zwlaszcza
jednostki tw6rcze (Milosz, Hlasko, Komeda,
Polanski, Sawka). Refeudalizacja stosunk6w
pracowniczych p6znego, ale niedawno u nas
na nowo przyj~tego, kapitalizmu te:i sklania
do emigracji. Jest masowa i wieloksztaltna. Od
uchodZc6w do turyst6w. Bogaci emigruj~ podatkowo, biedni zarobkowo. Chloporobotnicy na
cale :iycie albo do zakupu auta lub odlo:ienia na
mieszkanie, studenci na wakacje. Co ich l~czy?
Niepewny status obywatelski oraz rozdarta
to:isamosc. Status obywatelski mo:ina naprawic zbiorowo, to:isamosc ka:idy musi wypracowac osobiscie. Ale co zrobic, jesli ktos sobie
wypracowal, ale si~ go albo j~ przernilcza? Nie
dopuszcza do zwartych kr~g6w ,naszych ludzi"?
Co emigrant6w czeka? Raj pelnoprawnego
obywatelstwa w dowolnie wybranej wsp6lnocie oraz kosmopolitycznym muzeum wyobrazni? Mi~dzynarodowa Konwencja o Ochronie
Praw W szystkich Pracownik6w-Migrant6w
i Czlonk6w Ich Rodzin nie zostala - niestety
- podpisana przez wszystkie panstwa czlonkowskie ONZ. Kiedy j~ podpisz~ i kiedy b~dziemy
si~ wstydzic dyskryminacji emigrant6w, tak
jak dzis wstydzimy si~ dyskryminacji kobiet
i przedstawicieli innych ras lub wyznan? I nie
mniej wa:ine pytanie: kiedy zawodowcy oplacani z naszych podatk6w za prowadzenie instytucji kulturalnych b~d~ wstydziC si~ dyskryminacji emigrant6w, ludzi na emigracj~ skazanych?
Emigracje nie s~ zjawiskiem nowym, bo
w~dr6wki za chlebem (czyli w poszukiwaniu
pracy albo ziemi, albo cennych kruszc6w),
albo dla przyg6d odbywaly si~ na dlugo przed
wynalezieniem wsp6lczesnych srodk6w komunikacji. Nie tylko komunikacji fizycznej, takich
jak samoloty, statki czy poci~gi, samochody czy
rowery, ale tak:ie komunikacji symbolicznej a wi~c na przyklad multimedialnej, sieciowej,
natychmiastowej, satelitarnej, globalnej itd.
Najistotniejsze jest przyspieszenie, podwy:isze-

nie tempa obu rodzaj6w komunikacji. Szybsza
komunikacja symboliczna powoduje, :ie potencjalni emigranci szybciej dowiaduj~ si~ o r6:inicach, kt6re dziel~ ich od mieszkanc6w innych
cz~sci globu. Nasi pradziadkowie, europejscy
chlopi z Wloch, Polski, Irlandii czy Niemiec,
dowiadywali si~ na przelomie XIX i XX wieku
o tyro, :ie w rozwijaj~cym si~ szybko przemysle amerykanskim mog~ zarobiC pi~c razy
wi~cej, ni:i zarabiali ich s~siedzi albo oni sami
w europejskim miejscu swojego zamieszkania.
Ta swiadomosc wystarczyla, by setki tysi~cy,
a na dlu:isz~ met~ i miliony ruszyly w drog~
z Hamburga, Rotterdamu, Hawru, Genui albo
z port6w brytyjskich lub irlandzkich przez
Atlantyk. Ich obecnosc na kontynencie amerykanskim przekonala empirycznie swiat 0 szansach na budow~ spoleczenstwa otwartego. Dla
por6wnania - r6:inice w wysokosci mo:iliwych
zarobk6w mi~dzy krajami ubogimi z dzisiejszej
Azji albo Mryki a takim krajem docelowym jak
Stany Zjednoczone Ameryki P6lnocnej wynosz~ dzisiaj, w skrajnych wypadkach, osiemdziesi~t razy wi~cej. Oznacza to, :ie widz telewizyjnego dziennika w Gambii dowiaduje si~ szybko
i systematycznie o tyro, :ie m6glby zarabiac do
czterystu razy wi~cej, emigruj~c do niekt6rych miejsc na swiecie (gl6wnie do Europy,
zwlaszcza p6lnocnozachodniej, i do Ameryki
P6lnocnej, zwlaszcza do USA i Kanady). Jak
widac, istnieje motywacja dostatecznie silna,
by ryzykowac zadlu:ienie calej pozostawionej
na miejscu rodziny u handlarzy lu~zmi albo
podejmowac smiertelnie niebezpieczne nielegalne przeprawy przez Morze Sr6dziemne albo
Pacyfik. To jest czynnik wyci~gaj~cy, wysysaj~cy
z ojczyzn (pull factor). Ale w grupie najbardziej
tw6rczej elity ka:idego spoleczenstwa wa:iniejsze jest znalezienie przestrzeni, w kt6rej mo:ina
rozwin~c talent. Pod tyro wzgl~dem drena:iu
m6zg6w bezlitosnie i rutynowo dokonywaly
wladze PRL, a niechlubn~ cegielk~ dolo:iyl grabarz systemu, czyli Jaruzelski, kt6ry po prostu
wyrzucil na emigracj~ niewygodnych dla jego
klasy pobtycznej, bo najwy:iej wyksztalconych
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npa obu rodzajow komunikacji. Szybsza
llikacja symboliczna powoduje, ze potenemigranci szybciej dowiadujl! si~ o roznilctore dziell! ich od mieszkancow innych
globu. Nasi pradziadkowie, europejscy
. z Wloch, Polski, Irlandii czy Niemiec,
dywali si~ na przelomie XIX i XX wieku
1, ze w rozwijajl!cym si~ szybko przeamerykanskim mogl! zarobiC pi~c razy
, niZ zarabiali ich Sl!siedzi albo oni sami
lpejskim miejscu swojego zamieszkania.
iadomosc wystarczyla, by setki tysi~cy,
l.luiszl! met~ i miliony ruszyly w drog~
1burga, Rotterdamu, Hawru, Genui albo
tow brytyjskich lub irlandzkich przez
yk. Ich obecnosc na kontynencie ameryim przekonala empirycznie swiat 0 szanta budow~ spoleczenstwa otwartego. Dla
nania - roznice w wysokosci mozliwych
cow mi~dzy krajami ubogimi z dzisiejszej
bo Afryki a talcim krajem docelowym jak
Zjednoczone Ameryki Polnocnej wynoisiaj, w skrajnych wypadkach, osiemdziezy wi~cej. Oznacza to, ze widz telewizyjlziennika w Gambii dowiaduje si~ szybko
matycznie o tym, ze moglby zarabiac do
stu razy wi~cej, emigrujl!c do niektoniejsc na swieci~ (glownie do Europy,
~cza polnocnozachodniej, i do Ameryki
cnej, zwlaszcza do USA i Kanady). Jak
, istnieje motywacja dostatecznie silna,
:ykowac zadluzenie calej pozostawionej
ejscu rodziny u handlarzy ludzmi albo
mowac smiertelnie niebezpieczne nieleprzeprawy przez Morze Srodziemne albo
k. To jest czynnik wycil!gajl!cy, wysysajl!cy
/Zn (pull factor). Ale w grupie najbardziej
rej elity kaidego spoleczenstwa wazniejt znalezienie przestrzeni, w ktorej mozna
ill!C talent. Pod tym wzgl~dem drenazu
)w bezlitosnie i rutynowo dokonywaly
e PRL, a niechlubnl! cegielk~ dol?iyl graystemu, czyli Jaruzelski, ktory po prostu
cil na emigracj~ niewygodnych dla jego
politycznej, bo najwyzej wyksztalconych

ioa.jbardziej spolecznie czynnych potencjalnych
czlonkow elit. Nie twierdz~, ze wyrzucil najlepszych i najgenialniejszych. Ale pozbywanie
~ wyksztalconych i ch~tnych do spolecznego
zaangaiowania jednostek w swiecie, ktory wie~ mierzy potencjal i wyznacza szanse i rang~
aarodow i spoleczenstw, to talctyka zaiste samoIJOjcza. Pozostajl! nagrody pocieszenia. Polski
socjolog pisze w recenzji publikowanej w mi~
dzynarodowym czasopismie, ze jest dumny
ztego, ze jui nie zarabia kilkadziesil!t, lecz tylko
1Wka razy mniej niz jego amerykanscy koledzy.
Bardzo dobrze, ale porywajl!cej wizji i zach~ty
do tworczego wysilku w tym nie widac.
drenazu mozgow dochodzi anachroniczna korporacyjna i korupcjogenna struktuJa rynku pracy. Jesli struktura spoleczna kraju
ojczystego nie sprzyja karierze i wspinaczce po
drabinie spolecznego prestiiu i uznania, ambit.ne jednostki, urodzone poza klasami uprzywilejowanymi zaczynajl! rozwazac mozliwosc
emigracji. Do zasysania przez regiony swiata
o wyiszym standardzie iycia i wyiszych dochodach pracownikow dochodzi czynnik wypycha.Rcy (push factor). W przypadku wspolczesnej
Polski na przyklad, bardzo istotnym czynnikiem
wypychajl!cym zdolnych, mlodych i ambitnych
lndzi, ktorzy nie wywodz!! si~ z rodzin o tradycjach prawniczych, akademickich albo lekarskich w duzych miastach (Krakow i Poznan,
takie Warszawa i Wrodaw, Trojmiasto i Lodz),
jest trudnosc przelamania anachronicznych
barier stwarzanych przez gildie, korporacje
irodzinne mafie wobec kandydatow na adwokat6w, radcow prawnych, notariuszy, naukowcow
albo lekarzy specjalistow. A statusowe bariery zawodowych korporacji nie Sl! bynajmniej
jedynym torem przeszkod. Drugim waznym
czynnikiem promujl!cym nieuczciwy tryumf
miernoty nad talentem i zaslugl! (smiertelnie
niebezpiecznym w warunkach globalnej konkurencji o talent nasycajl!CY innowacjami dobra
i uslugi w kazdej dziedzinie iycia) jest systematyczne przemilczanie ludzi utalentowanych, ale
marginalizowanych.
Prawidlowosc jest taka, ze jak juz raz przez
rezim komunistyczny zostali skazani na niebyt
(bo si~ ideologicznie narazili), to potem srodowiska obslugujl!ce maszynerie kulturalno-medialnej rozmowy, jakl! jest kultura nasycona sztukl!, te linie wykluczenia kontynuowaly,
bo latwiej bylo uniknl!c bolesnej konfrontacji
wlasnej zasciankowosci z mi~dzynarodowym
uznaniem dla wykluczonych. Dla zawodowcow
obslugujl!cych instytucje kulturalne (takie jak
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muzea) i media (takie jak telewizja albo czasopisma) kontekst lokalny jest wcil!i jeszcze wazniejszy niz na przyklad europejski, nie
mowil!c o globalnym.
Ciekawym dowodem na to, ze tak si~ wlasnie dzieje, jest niepowodzenie holenderskiej
proby z lat dziewi~cdziesil!tych. Klub politykow, akademikow oraz intelektualistow zwil!zanych z mediami postanowil zalozyc europejskie forum/platform~/cyklicznl! imprez~ pt.
Essay International poswi~conl! publicystyce,
zwlaszcza kulturalnej - w ramach europejskiej integracji (troch~ na wzor starszej imprezy z Rotterdamu zwanej Poetry International,
na ktorej bywali i Herbert, i Krynicki,
i Szymborska). Czolowl! rol~ odgrywali politycy (Hans van Mierlo z partii D66, byly minister spraw zagranicznych), przedstawiciele
nauk spolecznych (Bram de Swaan, socjolog,
autor waznych dla polityki spolecznej prac
o panstwie dobrobytu) i ludzie mediow (Paul
Scheffer z 'dziennika ,NRC Handelsblad': autor
prac o integracji emigrantow, oraz sp. Michael
Zeeman, dziennikarz telewizyjny, autor ambitnych i dlugich rozmow o ksil!ikach). Projekt
zalamal si~, przede wszystkim dlatego, ze trudno
bylo namowic intelektualistow z ,Frankfurter
Allgemeine': ,Le Monde': ,The Times" czy ,El
Pais': by si~ przyloiyli do budowy wspolnego
kadru, ukladu odniesienia, trudnej rozmowy
0 wspolnocie, mimo roznic w zamoznosci,
nawykach, przyzwyczajeniach i uprzedzeniach.
Gdyby si~ nie zalamal, latwiej byloby, bye moze,
naprawiac szkody wyrz!!dzane przez zaslepionych lokalnymi punktami odniesienia ,komunikatorow" ksztaltujl!cych opini~ publicznl!
w krajach czlonkowskich Unii Europejskiej.
Dobrym przykladem perwersyjnego efektu
emigracji jako pretekstu dla kontynuowania
polityki przemilczania jest przypadek najwybitniejszego polskiego wizjonera multimedialnych sztuk plastycznych i architektury
przestrzeni oraz znakomitego artysty malarza i grafika - Jana Sawki. Kiedy Jan Sawka
(1946-2012) podejmowal decyzj~ o emigracji,
najpierw do Francji, a potem do USA w roku
1977, kierowal si~ swojl! diagnozl! wlasnych
perspektyw w polskim zyciu artystycznym.
Komunistyczny wiceminister kultury, ktory
nazywal si~ Lorane i byl typowym partyjnym
urz~dnikiem od trzymania poszczegolnych
grup zawodowych w ryzach, powiedzial mu
wyraznie, ze sternicy polityki kulturalnej przewidzieli dlan miejsce nauczyciela rysunkow
w szkole podstawowej na prowincji. Jan Sawka,

kt6rego talent rozjasnial mury polskich miast
(np. sl:ynne plakaty dla Jazzu nad Odr~ czy dla
Teatru STU), mial bye systematycznie przernilczany i skazany na spoleczny niebyt. Usluini
funkcjonariusze rezimu polecenie wykonali.
Mozna to sprawdzic jeszcze dzisiaj. Na przyklad Danuta Wr6blewska, kt6ra wydala w 1988
roku ksi~zker Polska grafika wsp6lczesna.
Grafika warsztatowa, plakat, grafika ksiq:ikowa, grafika prasowa (Interpress, 1988), potrafila calkowicie przemilczec dw6ch najbardziej
utalentowanych polskich mlodych grafik6w
lat siedemdziesi~tych XX wieku - Eugeniusza
Geta 'Stankiewicza i Jana Sawker (sic! Proszer
sprawdzic jak skrupulatnie wykonala rozkaz
cenzury, mimo ze komunizm wlasnie sier rozpadal). W Dziejach sztuki polskiej 1890-1980,
pi6ra Andrzeja K. Olszewskiego, jest juz co
prawda wzmianka o Gecie Stankiewiczu (ale
tylko dlatego, ze sporz~dzil bluznierczy piakat Zr6b to sam, i tylko raz), natomiast Jana
Sawki nie rna w og6le (rok wydania- tez 1988,
wydawnictwo- tez Interpress). Msciwa trwalosc cenzuralnego zapisu jest tym ciekawsza,
ze angielska wersja ksi¥ki Olszewskiego nosi
tytul Polish Art and Architecture 1890-1980,
a Sawka byl juz w tym czasie jednym z nielicznych artyst6w w skali globalnej, kt6rzy
bawili sier scenografi~ na stadionach. Jego psy-
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chodeliczne chor~gwie dla zespolu
Grateful Dead tworzyly historier
i otwieraly droger ku architekturze
multimedialnie zabudowywanej
przestrzeni. Niestety, polski czytelnik, widz i sluchacz nie m6gl sier
o tym dowiedziec, bo ambasada
rosyjska znudzila sier wysylaniem
protest6w do redakcji ,The New
York Timesa'' za kazdym razem,
kiedy Sawka ilustrowal stroner
redakcyjnych komentarzy i postanowila sier zemscic, zabijaj~c pamierc
o nim w Polsce. To sier udalo. Kiedy
krytyk Wojciech Skrodzki proponowal calkiem niedawno, a wierc
juz w wolnej Polsce, dyrektorce
Zacherty wystawer prac i multimedialnych projekt6w Sawki (artysta
zgodzil sier pom6c galerii finansowo
w organizacji wystawy), ta odm6wila, dzielnie kontynuuj~c dzielo
komunistycznej cenzury. Krytyk
tak opisuje swoje pr6by przywr6cenia tw6rczosci Sawki polskiemu
odbiorcy: Przeczytalem w ,Gazecie
Wyborczej" tekst o zmarlym wlasnie wielkim
polskim artyscie Janie Sawce. W tekScie jest
informacja o jego kilkudziesifciU wystawach na
calym swiecie. Szkoda, :ie milczeniem okryta
zostala sprawa, :ie Janek gorqco pragnql miee
wystaWf w Polsce. w scislym kontakcie z nim
podjqlem parf lat temu starania w Zachfcie
(przy zapewnieniu sfinansowania przez niego
trudnej ekspozycji), ale p. Morawifzska i jej
zastfpczyni, a obecnie dyrektorka, kr6tko odm6wily. Inne moje pr6by Janek kontrowal twierdzeniem, :ie to beznadziejne, bo on wie, :ie do
Polski z wystawq nie bfdzie wpuszczony. Ten
patriota i czlowiek wierzqcy doskonale wiedzial,
jak u nas dziala uklad skazujqcy ludzi na nieistnienie (Wojciech Skrodzki, List do ,Niedzieli"
w sprawie sp. !ana Sawki, Warszawa, 14 sierp~
nia 2012, wersja online).
-W tym kontekscie decyzja o emigracji to
takZe bardzo wsp6lczesna, bardzo zindywidualizowana decyzja o kierunku ksztaltowania
wlasnej tozsamosci, niekoniecznie zwi~zana
z pragnieniem poprawy sytuacji materialnej,
a czersto wynikaj~ca z walki o wlasn~ wybitnosc.
Tytul sprawozdania z wyprawy na winobranie
we Francji, napisanego przez dwoje mlodych
badaczy kultury z poznanskiego kulturoznawstwa, Praca na saksach zmienia na maksa tez
wskazuje na udzial innych, niz wyl~cznie

materialna, motywacji. Nie moger real
swojego talentu w Polsce, powiedzial sc
Sawka w 1977 roku, bo nie herder m6~
wystaw, rozwijac sier, trudno berdzie pr
wac wi9-owiska multimedialne, budowa
ze swiatlowod6w na pustyni opodal Ab
albo synchronizowac widowisko typu
i dzwierk na dachach Watykanu. I zdec1
ze wyjedzie. A pierwsze lata na Manhatt<
nalezaly do latwych. Pamiertiun, ze kiedy
dzalem go po raz pierwszy, mieszkal
w bardzo malym mieszkaniu na Manh
z zon~, mal~ c6reczk~ i cal~ swoj~ pra<
Za drugim razem spotkalem go jui w Hil
(tow stanie Nowy Jork, niedaleko Woo(
gdzie kupil sobie dom, przerobil stodoler
cownier i cieszyl sier z s~siedzkich poga
z Frankiem Stell~.
Podobnie jak Sawka post~pil Jan
Kaczmarek, kt6ry zaci~ komponowac r
filmow~ w Hollywood, a niedawno wr,
Polski, organizuj~c mierdzynarodow~ m
dla utalentowanej mlodzie:ly i festiwal1
filmowej w Poznaniu. 0 ile decyzje be;
nych bylych pracownik6w bylych pansrn
gospodarstw rolnych lub nierentownych i
kanych fabryk podejmowane s~ na po<
diagnozy rynku pracy, o tyle decyzje '
wyksztalconych i tw6rczych zawod1

chodeliczne chor<}gwie dla zespolu
Grateful Dead tworzyly histori~
i otwieraly drog~ ku architekturze
multimedialnie zabudowywanej
przestrzeni. Niestety, polski czytelnik, widz i sluchacz nie m6gl si~
o tym dowiedziec, bo ambasada
rosyjska znudzila si~ wysylaniem
protest6w do redakcji ,The New
York Timesa" za ka:idym razem,
kiedy Sawka ilustrowal stron~
redakcyjnych komentarzy i postanowila si~ zemscic, zabijaj<}c pami~c
o nim w Polsce. To si~ udalo. Kiedy
krytyk Wojciech Skrodzki proponowal calkiem niedawno, a wi~c
ju:i w wolnej Polsce, dyrektorce
Zach~ty wystaw~ prac i multimedialnych projekt6w Sawki (artysta
zgodzil si~ pom6c galerii fmansowo
w organizacji wystawy), ta odm6wila, dzielnie kontynuuj<}C dzielo
komunistycznej cenzury. Krytyk
tak opisuje swoje pr6by przywr6cenia tw6rczosci Sawki polskiemu
odbiorcy: Przeczytalem w ,Gazecie
10rczej" tekst o zmarlym wlasnie wielkim
bm artyscie Janie Sawce. W tekscie jest
macja o jego kilkudziesi~ciu wystawach na
m swiecie. Szkoda, ze milczeniem okryta
ria sprawa, ze Janek gorqco pragnql miee
uw~ w Polsce. W scislym kontakcie z nim
qlem par~ lat temu starania w Zach~cie
y zapewnieniu sfinansowania przez niego
1
nej ekspozycji), ale p. Morawinska i jej
~czyni, a obecnie dyrektorka, kr6tko odm6, /nne moje pr6by Janek kontrowal twierliem, ze to beznafjziejne, bo on wie, ze do
ki z wystawq nie b~dzie wpuszczony. Ten
iota i czlowiek wierzqcy doskonale wiedzial,
1 nas dziala uklad skazujqcy ludzi na nieistie (Wojciech Skrodzki, List do ,Niedzieli"
rawie sp. lana Sawki, Warszawa, 14 sierpW12, wersja online).
'{ tym kontekscie decyzja o emigracji to
e bardzo wsp6lczesna, bardzo zindywiduIWana decyzja o kierunku ksztaltowania
,nej to:isamosci, niekoniecznie zwi<}zana
agnieniem poprawy sytuacji materialnej,
:sto wynikaj<}ca z walki o wlasn<} wybitnosc.
~ sprawozdania z wyprawy na winobranie
~rancji, napisanego przez dwoje mlodych
tczy kultury z poznanskiego kufturoznaw, Praca na saksach zmienia na maksa te:i
azuje na udzial innych, ni:i wyl<}cznie

materialna, motywacji. Nie mog~ realizowac
swojego talentu w Polsce, powiedzial sobie Jan
Sawka w 1977 roku, bo nie b~d~ m6gl robic
wystaw, rozwijac si~, trudno b~dzie projektowac widowiska multimedialne, budowac wie:ie
ze swiatlowod6w na pustyni opodal Abu Zabi,
albo synchronizowac widowisko typu swiatlo
i d:iwi~k na dachach Watykanu. I zdecydowal,
:ie wyjedzie. A pierwsze lata na Manhattanie nie
nale:ialy do latwych. Pami~tam, :ie kiedy odwiedzalem go po raz pierwszy, mieszkal jeszcze
w bardzo malym mieszkaniu na Manhattanie,
z :ion(}, mal<} c6reczk<} i cal<} swoj<} pracowni(}.
Za dr~gim razem spotkalem go ju:i w High Falls
(tow stanie Nowy Jork, niedaleko Woodstock),
gdzie kupil sobie dom, przerobil stodol~ na pracowni~ i cieszyl si~ z S<}Siedzkich pogaduszek
z Frankiem Stell(}.
Podobnie jak Sawka post(}pil Jan A. P.
Kaczmarek, kt6ry zacz<}l komponowac muzyk~
fllmow<} w Hollywood, a niedawno wr6cil do
Polski, organizuj<}C mi~dzynarodow'! orkiestr~
dla utalentowanej rnlodzie:iy i festiwal muzyki
fllinowej w Poznaniu. 0 ile decyzje bezrobotnych bylych pracownik6w bylych panstwowych
gospodarstw rolnych lub nierentownych i zamykanych fabryk podejmowane S<} na podstawie
diagnozy rynku pracy, o tyle decyzje wysoko
wyksztalconych i tw6rczych zawodowc6w

(akademik6w, artyst6w, lekarzy, elektronik6w,
specjalist6w od ICT, information and communication technology) zapadaj<} na podstawie
rozpoznania sytuacji na rynku walki o uznanie,
o wlasn<} wybitnosc.
Poswi~cilem wiele miejsca opisowi przypadku polskiego emigranta, kt6ry wzbogacil swiatOW<} wyobra:ini~ pomnikiem trzech wielkich
religii, kt6ry wzniesiony zostanie w Jerozolimie,
wie:i<} swiatla, kt6ra bye mo:ie wzniesie si~ w Abu
Zabi, czy multimedialnym widowiskiem Podroz
do muzyki bylego perkusisty zespolu Grateful
Dead, Mickey Harta, jakie zacznie niedlugo
w~dr6wk~ przez stadiony swiata. A emigracje
nie S<} udzialem samych geniuszy i wybitnych
indywidualnosci. Ale poniewa:i r6:inice mi~dzy
przedsi~biorstwarni coraz bardziej sprowadzaj<}
si~ do r6:inic rnierzonych w kontekScie wiedzy
wykorzystywanej przy sporz<}dzaniu produktu
albo dostarczaniu uslugi, wi~c te:i nawet najdrobniejszy przeblysk inteligencji, nie m6wi<}C
ju:i 0 blasku geniuszu wsr6d naszych pracownik6w mo:ie w przyszlosci decydowac o tym, czyja
gospodarka b~dzie konkurencyjna. Zamiast
zatem spogl<}dac z zadowoleniem na rozg~sz
czenie demograficzne (por. Ok6lski, GrabowskaLusmska, 2009), lepiej zag~szczac szanse edukacyjne i sprowadzac emigrant6w, :i<}dnych
przyg6d, z powrotem do kraju, by maksymalny
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wklad w wymyslanie nowego, w innowacyjny
potencjal organizacji, firm i instytucji- wnosili
tutaj raczej, a nie gdzie indziej. Do przybierajqcych na sile globalnych zadan sformulowania
zasad prawnych r6wnouprawnienia emigrant6w
w miejscach, do kt6rych wyjechali, dolqczylbym
zatem postulat r6wnouprawnienia emigrant6w w miejscach, z kt6rych wyemigrowali.
Siftgajqc do niedawnej historii polskiej literatury, mozna powiedziee, ze Antoni Slonimski
zle postqpil, doradzajqc Markowi Hlasce, by ten
pozostal na emigracji. Powinien byl sift jednak
znaleze ktos, kto by Hlaskft do powrotu naklanial. Najszlachetniej byloby, gdyby go namawiali koledzy po fachu, mimo swiadomosci, ze
jego wielkose moze przyemiC ich gwiazdft. Nikt
sift na to nie zdobyl. Bardzo sift im dziwift. Czy
ich wlasna nie swiecilaby jasniej, gdyby Sift poddali pr6bie sil z jego gwiazdq? Wreszcie pytanie
empiryczne: kto Sift zdobftdzie na rewizje lokalnych panteon6w w przypadku Jana Sawki?
Niestety, rewizja w jego przypadku bftdzie
posmiertna. Mo:le zmqdrzejemy po szkodzie i nie bftdziemy czekae na smiere innych
wybitnych artyst6w, kt6rych wklad w naszq
wyobraznift m6glby bye wiftkszy? Zeby nie bye

goloslownym. Przyjaciel Sawki, Janusz
Kapusta, m6gl, co prawda, postawie
pomnik K-drone'a w ogrodzie Liceum
Plastycznego na poznanskim Junikowie,
ale odnotowal to zaledwie ,Glos
Wielkopolski", a ta rewelacyjna bryla,
ten superinteligentny wieloscian nikogo
nie zainteresowal. Opatentowanyw 1987
roku K-dron czeka na wprowadzenie na
salony uZyt:ecznosci publicznej.
Na zakonczenie osobiste postscriptum. Poniewa:l podobnie jak Sawka,
te:l bylem na cenzurowanym, to znaczy
funkcjonariusze Sluzby Bezpieczenstwa
troszczyli sift o to, bym nie zatrudnil sift
na stale na uniwersytecie, bym sift nie
okryl slawq ani nie zdobyl zbyt wysokiej
pozycji spolecznej, wiftc podobnie jak
Jan Sawka albo Jan A. P. Kaczmarek zdecydowalem sift powiftkszye swoje szanse
na rozw6j zawodowy i podjqlem w 1985
pracft jako adiunkt nowego wydzialu
mlodego uniwersytetu w Kr6lestwie
Holandii. Zrobilem umiarkowanq karierft, staram sift nie tracie wiftZi z moimi
polskimi kolegami po fachu oraz z kolegami artystami, ale nie jestem pewien,
czy dynamika ruchliwosci spolecznej,
awansu zawodowego oraz polityka instytucji kulturalnych przyczyniajq sift do wzrostu innowacyjnosd i cywilizacyjnego awansu
Polski w stopniu zadowalajqcym. Mnie. Nas.
W szystkich.
Slawomir Magala

Wzgl~dnie tatwo ...
Wzgl~d nie .f:atwo

opisac spadajqcy kamiel'i all
Lecqcego ptaka Lub m~iczyz
nie.f:atwo opisac ten sam
kamiel'i, gdy jest nieruchom
zawieszonego w powietrzu I
Zw.f:aszcza, jesli nie wiesz, c:
mia.f:by si~ kiedykolwiek rus;

Faszysd, niekt6rzy antyfa!

Faszysci
i niekt6rzy antyfaszysci
majq z sobq cos wsp6Lnego.
Myslq, ie r6inica
mi~dzy cz.f:onkiemjednej na1
a drugiej
jest wi~ksza nii r6inica mi~1
m~iczyznq i kobietq, starym
mi~sniakiem i astmatykiem,
i ie r6inica mi~dzy jednym k
a drugim jest wi~ksza nii r6i
wyspq i kontynentem, mi~dz
g6rami i stepami, mi~dzy Las
sosnowymi i kanionami drap

Kiedy rozmyslam nad okruc

Kiedy rozmyslam nad okruciE
czyjestemjej cz~sciq? Bojes
wtedy sqdy moralne sq natur
Ajesli nie Sq, w6wczasjakja,
bye cz~sciq Natury?
Ajednak, jesli m6wisz, iejes
ale moje sqdy nie Sq,
Twierdzisz; ie sp.f:odzHa cos,

