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Margrit Kennedy (we wspó³pracy z Declanem Kennedym)

Ilustracje Helmut Creutz,
t³umaczenie Anna Stasiak, Micha³ Sobczyk, Agnieszka Gawe³, Mar-
cin Harembski, Witold Falkowski, Krzysztof Kaczyñski, Jêdrzej
Sulmowski, Piotr Jurczak, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kra-
ków 2004, ISBN 83-87331-48-1, 148 s.A5, kolorowa ok³adka. Dofi-
nansowano ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Pieni¹dz jest jednym z najbardziej pomys³owych wynalazków cz³o-
wieka - a tak¿e jednym z najbardziej niebezpiecznych.

w sposób jasny i prosty wyjaœnia jak polityki
finansowe kszta³tuj¹ rynki globalne - oraz jak odsetki doprowadzaj¹
kultury, ekosystemy oraz systemy gospodarcze do ruiny. W szcze-
gólnoœci ujawnia ona ukryte b³êdy naszego systemu pieniê¿nego po-
przez zidentyfikowanie oraz badanie dalekosiê¿nych konsekwencji
czterech podstawowych nieporozumieñ:

¿e istnieje tylko jeden rodzaj wzrostu,
¿e p³acimy odsetki tylko wtedy, kiedy po¿yczamy pieni¹dze,
¿e odsetki maj¹ równy wp³yw na nas wszystkich,
¿e inflacja jest integraln¹ czêœci¹ gospodarki wolnorynkowej.

Ksi¹¿ka ta rozwija nastêpnie zestaw œmia³ych, ale realistycznych re-
form systemu pieniê¿nego, które stymulowa³yby sprawiedliw¹ wy-
mianê towarów i us³ug nie prowadz¹c jednoczeœnie do wzrostu opro-
centowania i inflacji. Propozycje te, opisane w sposób niezwykle jas-
ny i klarowny, powsta³y w oparciu o historyczne i wspó³czesne eks-
perymenty monetarne oraz instytucje, m.in. takie jak eksperyment
w Wörgl, waluty ery Wielkiego Kryzysu, wspó³czesne systemy bar-
teru / waluty lokalnej, zwi¹zki kredytowe JAK i inne.

to obowi¹zkowa lektura dla ka¿-
dego, komu nie jest obojêtny wp³yw gospodarki na spo³eczeñstwo,
œrodowisko oraz pokój na œwiecie. Konstruktywna zmiana nie jest
mo¿liwa bez wprowadzenia bardziej sprawiedliwego systemu pie-
niê¿nego.

Margrit Kennedy jest zwieñ-
czeniem dziesiêciu lat badañ. Autorka odkry³a, ¿e niemal nie-
mo¿liwe jest przeprowadzenie s³usznych koncepcji ekologicznych
bez fundamentalnej zmiany obecnego systemu monetarnego opar-
tego na odsetkach.
W swojej ksi¹¿ce pokazuje ona jak mo¿emy skutecznie eliminowaæ
odsetki zachowuj¹c jednoczeœnie sta³y rozwój gospodarczy prowa-
dz¹cy do pokoju na œwiecie, co zapewnia równoœæ spo³eczn¹ zarów-
no w krajach uprzemys³owionych jaki i w rozwijaj¹cych siê.
Autorka omawia liczne eksperymenty, które dowiod³y s³usznoœci
ca³kowitej rezygnacji z odsetek.
Jej prosty i klarowny styl pisania sprawia, ¿e trudne koncepcje zwi¹-
zane z pieni¹dzem staj¹ siê ³atwo zrozumia³e. Ka¿dy, komu nie jest
obojêtne dok¹d zmierza nasz œwiat, powinien przeczytaæ tê ksi¹¿kê.

Margrit Kennedy jest architektem, planist¹ miejskim oraz Pro-
fesorem Ekologicznych Technik Budowlanych na Uniwersytecie
Hannover w Niemczech.
Wspó³autor Declan Kennedy jest inicjatorem oraz koordynatorem
krajowym GlobalAction Plan for the Earth (GAP) a tak¿e cz³onkiem
miêdzynarodowej rady GAP. Jest tak¿e mê¿em Margrit Kennedy.
Margrit i Declan Kennedy, wraz z grup¹ ludzi w Steyerbergu (Nie-

mcy), s¹ równie¿ twórcami
Projektu Eko-Wioski. Jest to
jeden z pierwszych europej-
skich eksperymentów w dzie-
dzinie permakultury.
Margrit napisa³a kilka ksi¹¿ek
i artyku³ów na temat kobiet
i architektury, permakultury
oraz ekologii miejskiej.

Ksi¹¿ka Margrit Kennedy siê-
ga g³êboko do Ÿróde³ naszych obecnych problemów ekologicznych:
nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, zanieczyszczenia
œrodowiska przyrodniczego, zagro¿enia dla bioró¿norodnoœci, po-
stêpuj¹cych zmian klimatycznych. Te niezmiernie wa¿ne dla prze-
trwania gatunku ludzkiego na Ziemi problemy chocia¿ przyci¹gnê³y
do siebie wiele uwagi traktowane s¹ najczêœciej powierzchownie,
objawowo: próbuje siê neutralizowaæ skutki nie siêgaj¹c do przy-
czyn.

M. Kennedy dokonuje wnikliwej analizy w jaki sposób czynniki
ekonomiczne, a w szczególnoœci system finansowy wp³ywa na po-
wiêkszaj¹ce siê zagro¿enia ekologiczne. W szczególnoœci ukazuje,
¿e jesteœmy obecnie skazani na wybór pomiêdzy katastrof¹ ekolo-
giczn¹ a ekonomiczn¹. Pokazuje równie¿ kierunki reform niezbêd-
nych do wyprowadzenia nas z tego tragicznego dylematu.

Uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka ta powinna staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹
dla wszystkich ekologów: naukowców i dzia³aczy ,polityków podej-
muj¹cych decyzje w tej dziedzinie oraz ekonomistów. Napisana jest
w sposób prosty i przejrzysty dziêki czemu bêdzie mog³a dotrzeæ do
szerokiego krêgu odbiorców. Uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka ta zdecydowanie
powinna zostaæ udostêpniona polskiemu czytelnikowi.

Znam ksi¹¿kê autorstwa Mar-
grit Kennedy poœwiêcon¹ wyjaœnianiu skomplikowanych zjawisk
ekonomicznych prowadz¹cych do bezrobocia jêzykiem prostym
i zrozumia³ym nawet dla ludzi bez wykszta³cenia ekonomicznego.
Polecam tê ksi¹¿kê do wydania przez Wydawnictwo Zielone Bry-
gady, gdy¿ nale¿y do klasyki gatunku literatury ekonomicznej po-
ruszaj¹cej siê w krêgu ekologii i jest cytowana w wiêkszoœci ksi¹¿ek
popularnonaukowych poœwiêconych zrównowa¿onemu rozwojowi.
Uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka powinna byæ lektur¹ uzupe³niaj¹c¹ dla szkó³
œrednich. Autorka ksi¹¿ki jest profesorem i prowadzi aktywn¹ dzia-
³alnoœæ edukacyjn¹ na ca³ym œwiecie.

.

Pie-
ni¹dz wolny od inflacji i odsetek. Jak stworzyæ œrodek wymiany s³u-
¿¹cy nam wszystkim i chroni¹cy Ziemiê?

Pieni¹dz wol-
ny od inflacji i odsetek

Pieni¹dz wolny od inflacji i odsetek

Pieni¹dz wolny od inflacji i odsetek

Jest mo¿liwe stworzenie prawdziwie trwa³ego systemu gospodar-
czego, który mo¿e ustrzec miliardy ludzi na ca³ym œwiecie przed glo-
baln¹ katastrof¹ gospodarcz¹ oraz chaosem spo³ecznym, je¿eli wy-
bierzemy ³agodn¹ ewolucyjn¹ œcie¿kê zmian monetarnych.

Interest and Inflation Free Money

Interest and Inflation Free Money

Dla czytelników ZB bez-
p³atnie.
Prosta ksi¹¿ka o tym, jak funkcjonuje pieni¹dz
Dla ka¿dego, kto pragnie bardziej sprawiedliwego i elastycznego
systemu gospodarczego
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autorka

dr in¿. Piotr Magnuszewski
Politechnika Wroc³awska

Krzysztof Lewandowski
ekolog, publicysta

Na zdjêciu: Margrit Kennedy (autorka), Marcin Harembski i Agnieszka Gawe³ (t³u-
macze) oraz Jacek Rossakiewicz (autor ksi¹¿ki ) podczas wy-
k³adu Margrit Kennedy nt. walut komplementarnych, który wyg³osi³a w Krakowie
11.6.2004, przy okazji festiwalu

Foto Maria Huma

Demokracja finansowa

Dotkniêcie ¿ywio³ów. Sztuka i ekologia w dialogu pol-

sko-niemieckim.

WARTO PRZECZYTAÆ

PIENI¥DZ WOLNY OD INFLACJI I ODSETEK
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ZIELONA EKONOMIA - POZA PODA¯¥ I POPYTEM
Molly Scott Cato i Miriam Kennett (red.)

Aberystwyth: Green Audit, 1999, 248 stron, format A5. Ksi¹¿ka
sk³ada siê z 21 rozdzia³ów, pióra kilku autorów, nt. ró¿nych aspektów
zielonej ekonomii, takich jak ekopodatki, opodatkowanie wartoœci
ziemi, krajowy system "ksiêgowania" zasobów ekologicznych,
zrównowa¿one rolnictwo, lokalne systemy rozliczeniowe i in. Nie-
dawno ksi¹¿ka zosta³a wydana po czesku. Autorzy i redaktorzy po-
chodz¹ g³ównie z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Swymi rozlicznymi
pracami z zakresu ekonomii od wielu lat wspieraj¹ merytorycznie
spo³eczny ruch ekologiczny. Zajmuj¹ siê ró¿nymi aspektami takimi
jak tzw. ekonomia ekologiczna, ekonomia ochrony œrodowiska, no-
wa (alternatywna) ekonomia, ekonomia spo³eczna, ekonomia soli-
darna, system bankowy i monetarny. £¹cz¹ akademicki profe-
sjonalizm, merytoryczne doœwiadczenie w biznesie z wra¿liwoœci¹
zwi¹zan¹ z bezpoœrednim udzia³em w aktywnoœci spo³ecznej (np.
Molly Scott Cato pracowa³a jako wolontariuszka w Indiach, Belfa-
œcie i Palestynie a Miriam Kennett jest cz³onkini¹ w³adz United
Kingdom Green Party).
Adresatami ksi¹¿ki s¹ dzia³acze i sympatycy szeroko pojêtego ruchu
ekologicznego, zw³aszcza zajmuj¹cy siê tematami na pograniczu
ekologii i ekonomii.

ur. 1963 roku. W 1990 otrzyma³a tytu³ mgr
w dziedzinie zaawansowanych spo³ecznych metod badawczych
a kilka lat póŸniej tytu³ doktora ekonomii na Uniwersytecie Walij-
skim w Aberystwyth. Pracowa³a m.in. jako wyk³adowca w Szkole
Zarz¹dzania i Biznesu (Aberystwyth University) prowadz¹c zajêcia
z ekonomii œrodowiska i statystyki. Obecnie pracuje jako "nieza-
le¿ny" badacz i redaktor dla walijskiego Green Audit. Jako wolon-
tariusz wyjecha³a do Indii a w 1982 roku do Belfastu. W 1985 roku,
w ramach wolontariatu, uczy³a jêz. angielskiego w jednej z arabskich
wiosek na okupowanych terytoriach Palestyny. Cz³onkini Partii Zie-
lonych, pe³ni³a kilka znacz¹cych funkcji, m.in. w 1996 roku by³a se-
kretarzem generalnym walijskiej Partii Zielonych. Autorka ksi¹¿ek,
artyku³ów i publikacji konferencyjnych o tematyce spo³ecznej i so-
cjologicznej z uwzglêdnieniem problematyki ekologicznej.

ma tytu³ magistra w dziedzinie miêdzyna-
rodowego biznesu i ekonomii; ostatnio ukoñczy³a badania dotycz¹ce
wprowadzenia strategii z zakresu ochrony œrodowiska w jednej z je-
dnostek Uniwersytetu w Oxfordzie. Jest jednym z liderów bry-
tyjskiej Partii Zielonych.

ur. 1942 roku w Sheffield wAnglii. Jest ir-
landzkim ekonomist¹ ekologicznym, biznesmenem i publicyst¹.
Pracowa³ jako dziennikarz, studiowa³ ekonomiê na Uniwersytecie
w Essex i na jamajskim Uniwersytecie Indii Zachodnich. W 1974 ro-
ku osiad³ w Irlandii, gdzie za³o¿y³ firmê zajmuj¹c¹ siê handlem wy-
sy³kowym. Powróci³ do dziennikarstwa, specjalizuj¹c siê w tema-
tyce biznesowej, finansowej i problematyce ochrony œrodowiska.
Autor m.in.

(Jak wzrost gospodarczy wzbogaca niektórych, wyniszcza

wielu i zagra¿a naszej planecie - 1992),

(Spiêcie:

wzmacnianie lokalnych gospodarek w niestabilnym œwiecie - 1996),

(Ekologia pieniêdzy - 1999, zob. ni¿ej), reda-

ktor

(Zanim zasoby wyschn¹. Irlandzkie przejœcie do energii od-

nawialnej - 2003) za³o¿yciel Foundation for the Economics of

Sustainability "feasta" (Fundacja zrównowa¿onej ekonomii,

www.feasta.org) i wspó³redaktor przegl¹du " ".

Przez 10 lat pracowa³ jako doradca ekonomiczny w londyñskim Glo-

bal Commons Institute. W tym czasie GCI opracowa³ zasady prze-

ciwdzia³ania niszczenia œrodowiska oraz konwergencji, maj¹ce na

celu zajêcie siê problemem emisji gazów cieplarnianych, obecnie

wspierane w wielu krajach. Wspó³pracuje jako wolontariusz z gru-

pami w Mayo i Donegalu nad projektami prowadz¹cymi do zakro-

jonych na szerok¹ skalê inwestycji w zakresie turbin napêdzanych

si³¹ wiatru. Zajmuje siê te¿ sprawami lokalnej, zrównowa¿onej gos-

podarki rolnej i energetycznej (http://www.douthwaite.net).

Dlaczego ekonomia powinna zainteresowaæ ludzi w ruchu zielo-

nych? Cech¹ zielonych jest troska o planetê, o ludzi i zwierzêta, wiêc

temat ekonomii, z jej abstrakcyjnymi matematycznymi modelami

i jej koncentrowaniem siê na koncepcjach takich jak 'wzrost' i 'pie-

ni¹dz' mo¿e siê wydawaæ "terytorium obcym" i takim¿ siê okaza³a.

A jednak, od d³u¿szego czasu, ju¿ czas wiele osób, zaanga¿owanych

w ochronê œrodowiska i ruch zielonych, zdaje sobie sprawê, ¿e Ÿród-

³o naszych problemów le¿y nie w dzia³aniach, które niszcz¹ nasze

œrodowisko, lecz w systemie ekonomicznym, który je powoduje.

Moglibyœmy zacz¹æ od potêpiania brazylijskich farmerów za wyci-

nanie lasu, lecz bez przeanalizowania, jak miêdzynarodowy system

finansowy zmusza ich do sprzedawania mahoniu dla sp³acenia ich

d³ugu narodowego, nie mo¿emy ich powstrzymaæ argumentami ety-

cznymi. Mogliœmy kiedyœ potêpiaæ rz¹dy afrykañskie za niszczenie

ekosystemów, w celu utworzenia zirygowanych gospodarstw rol-

nych s³u¿¹cych uprawom eksportowym, ale jak mo¿emy dalej ich

krytykowaæ, kiedy ju¿ rozumiemy, ¿e to system handlowy, urz¹-

dzany przez kraje zachodnie, zmusza ich do takiego zachowania?

W skrócie ujmuj¹c, z perspektywy miêdzynarodowej, to system gos-

podarczy wymusza tempo niszczenia œrodowiska. Wielu Zielonych

dosz³o ju¿ do wniosku, ¿e aby ochraniaæ przysz³oœæ planety i ich mie-

szkañców, musimy wejœæ na pole ekonomii i zrobiæ co w naszej mocy

dla rozpracowania przyczyn, dla których dominuj¹cy obecnie sys-

tem gospodarczy mo¿e powodowaæ tak wielkie niszczenie œrodo-

wiska. Aby chroniæ t¹ Planetê, musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e mu-

simy doprowadziæ do zmian w miêdzynarodowym systemie

gospodarczym.

(str. 1, akapity 1 - 2)

Green Economics.
Beyond Supply and Demand to Meeting People's Needs,

The Growth Illusion: How Economic Growth has

Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the

Planet

Short Circuit. Short Circuit:

Strengthening Local Economies in an Unstable World

The Ecology of Money

Before the Wells Run Dry. Ireland's Transition to Renewable

Energy

The Feasta Review

INFORMACJAOAUTORACH
Molly Scott Cato

Miriam Kennet

Richard Douthwaite

FRAGMENTYKSI¥¯KI
Dlaczego zielona ekonomia?

Poni¿ej prezentujemy seriê ksi¹¿ek planowan¹ do wydania
przez ZB. Mamy zgodê autorów i wydawców, poszukujemy pie-
niêdzy na druk…
Adresatami publikacji s¹ dzia³acze i sympatycy szeroko pojêtego
ruchu ekologicznego, zw³aszcza zajmuj¹cy siê tematami na
pograniczu ekologii i ekonomii
Ksi¹¿ki maj¹ charakter edukacyjny. Spopularyzuj¹ wœród

polskich czytelników sprawy na styku EKOlogii i EKOnomii
i podniesienie œwiadomoœci na temat gospodarczych czynników
niszczenia ale i ochrony œrodowiska oraz pogodzenie opinii, ¿e za
wszystko co z³e odpowiedzialne s¹ pieni¹dze ze znajomoœci¹
potencjalnych ekonomicznych narzêdzi ochrony œrodowiska
i kszta³towania proekologicznej œwiadomoœci, postaw i za-cho-
wañ.

W PRZYGOTOWANIU

EKONOMIA I EKOLOGIA
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Czy mo¿e zaistnieæ wra¿liwa / rozs¹dna nauka ekonomii?

Istniej¹cy paradygmat ekonomii

Strategie zielonej i ludzkiej ekonomii

Dzielenie siê ograniczonymi zasobami

Zielony System Rachunków Narodowych (SNA): zmiana, kon-

strukcja i wdra¿anie pojêæ

Œwiat potrzebuje nowej ekonomii bardziej ni¿ czegokolwiek innego.
A jednak wydaje siê, ¿e dotychczasowe wysi³ki dla jej stworzenia
bardzo czêsto doznaj¹ niepowodzenia w dorównaniu skali kwestii
wchodz¹cych w grê. Ten rozdzia³ stanowi przedstawienie dowodów
na koniecznoœæ nowego kierunku, zmierzaj¹cego do 'nowej' b¹dŸ
'zielonej' ekonomii.
Jaka by³aby charakterystyka wra¿liwego badania ¿ycia gospodar-
czego? Proponujê, aby mia³o ono kilka kluczowych aspektów. Po
pierwsze by³oby nim zrozumienie, ¿e gospodarka pracuj¹ca dla istot
ludzkich jest zale¿na od œwiata naturalnego i nie mog³aby bez niego
istnieæ. To co zwane jest 'œrodowiskiem', nie jest jak¹œ zewnêtrzn¹
spraw¹ (w wielu jêzykach "œrodowisko" jest synonimem "otoczenia"
red.), lecz fundamentem, na którym opiera siê gospodarka. Wra¿liwe
badanie ¿ycia gospodarczego by³oby szeroko zwi¹zane z wzajem-
nym oddzia³ywaniem miêdzy ludzk¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
a œwiatem naturalnym, w obu kierunkach, tj. dotyczy³oby ludzkiej
zale¿noœci od œwiata naturalnego oraz wp³ywu jaki jest nañ wywie-
rany przez cz³owieka.
Po drugie, wra¿liwa ekonomia obejmowa³aby zrozumienie, ¿e ¿ycie
gospodarcze jest podtrzymywane przez ludzkie istoty. Zwiêz³e prze-
myœlenie warunków koniecznych dla dzia³alnoœci gospodarczej na-
tychmiast odkrywa daleko bogatszy obraz ni¿ ten ogólnie dostrze-
galny w konwencjonalnej ekonomii, która ma tendencjê do uznawa-
nia tych warunków wstêpnych za z góry przyznane i jako dane, a na-
stêpnie do rozpoczynania swojego badania gospodarki. Te warunki
wstêpne zawieraj¹ fakt, ¿e gospodarka by³aby niemo¿liwa bez 'przy-
gotowania' ze strony istot ludzkich poprzez rodzenie, opiekowanie
siê niemowlêtami i dzieæmi, system szkolnictwa, itd.; 'utrzymanie',
w sensie 'konserwacji', istot ludzkich poprzez prace domowe, s³u¿bê
zdrowia, wypoczynek oraz istnienie podstawowych cech ¿ycia spo-
³ecznego, takiego jak jêzyk oraz wystarczaj¹cy stopieñ zaufania
i wspó³pracy miêdzy ludŸmi.
(str. 16, akapity 2 - 3)

(…)
Œwiat nie jest w rzeczywistoœci rozgraniczony na obszary tematycz-
ne w ten sam sposób, jak budynki i wydzia³y uniwersyteckie. Nie ma
w rzeczywistoœci takiej rzeczy jak system ekonomiczny oddzielony
od systemu spo³ecznego b¹dŸ kulturowego lub ekologicznego. Im
bardziej realistyczne jest studium czegoœ, tym bardziej musi byæ in-
terdyscyplinarne. W tym sensie ekonomia jako taka rzeczywiœcie
musi zakoñczyæ swoj¹ egzystencjê i nawet najnowsza i najbardziej
zielona z ekonomii bêdzie mia³a zbyt w¹ski zakres.

Rozpoczêliœmy od przyjrzenia siê kluczowym cechom wra¿liwego
badania ¿ycia gospodarczego. Teraz chcielibyœmy zakoñczyæ ten
rozdzia³ przez podanie zarysu kluczowych aspektów zbioru strategii
i sposobów postêpowania odpowiednich dla ogromnego zadania
uzielenienia i zhumanizowania gospodarki.

1. Musia³yby zostaæ w³¹czone nowe wskaŸniki nie chodzi³oby
tylko o dostosowania do produktu narodowego brutto, czy zast¹-
pienie PNB jednym wskaŸnikiem, lecz wskaŸników
s³u¿¹cych mierzeniu sukcesu lub pora¿ki gospodarki, jej zrów-
nowa¿enia ( ) i jej osi¹gniêæ w zaspokajaniu ludz-
kich potrzeb.
2. Musia³oby zostaæ zastosowane opodatkowanie na rzecz och-
rony œrodowiska, lecz zawsze uwzglêdniaj¹ce jego wp³yw na
biednych i osoby potencjalnie postawione w niekorzystnej sytu-
acji przez te podatki z innych powodów (np. z racji ¿ycia na ob-
szarze wiejskim); i zawsze maj¹ce wzgl¹d na mo¿liwoœæ wpro-
wadzenia alternatyw (np. równolegle z podro¿eniem korzystania
z samochodu zapewnienie obs³ugi transportem publicznym).
3. Publiczne wydatki - nie tak rozrzutnie jak poprzez program

(Dochód obywatelski), lecz na rozmaite po-
¿yteczne sposoby, poprzez usprawnienie przewozów autobu-
sowych, inwestowanie w rozwój energii s³onecznej, p³acenie za
ochronê bioró¿norodnoœci.
4. Zmiana w sposobie organizacji zatrudnienia tak, aby praco-

wnicy na czêœæ etatu nie byli ju¿ wiêcej dyskryminowani pod
wzglêdem stawek p³ac, bezpieczeñstwa pracy i awansu; aby
przymusowe bezrobocie nie by³o narzucane sporej czêœci lud-
noœci; oraz aby godziny pracy by³y zorganizowane w sposób uz-
naj¹cy fakt, ¿e p³atna praca nie stanowi ca³oœci ¿ycia ludzi, lecz
¿e mog¹ chcieæ spêdzaæ czas z dzieæmi, mieæ wystarczaj¹c¹ iloœæ
czasu na wypoczynek itd.
5. Zmiana w systemie podejmowania decyzji w rz¹dzie i parla-
mencie tak, aby wzglêdy œrodowiskowe zosta³y w pe³ni zinte-
growane we wszystkich dziedzinach. Dotyczy³oby to Depa-
rtamentu Handlu i Przemys³u, który nale¿ycie bada³by wp³yw
oddzia³ywania przemys³u naftowego na œrodowisko; Skarbu
Pañstwa, który interesowa³by siê d³ugookresow¹ trwa³oœci¹ eko-
logiczn¹ (podtrzymywalnoœci¹) gospodarki. Mog³oby to rów-
nie¿ polegaæ na przekszta³ceniu Izby Lordów w Izbê Przysz³oœci,
aby istnia³a czêœæ systemu parlamentarnego specjalnie
zaprzêgniêta do przygl¹dania siê d³ugiemu okresowi.
6. Zmiana w systemie podejmowania decyzji w sektorze pry-
watnym, zbudowana na idei 'interesariatu' jedyny sposób, który
uczyni z tego ogólnika coœ znacz¹cego: zmiany w postêpowaniu
korporacji. Oznacza to zniesienie zarz¹dów, które jedynie re-
prezentuj¹ interesy akcjonariuszy i zast¹pienie ich cia³ami prze-
dstawicielskimi, które reprezentowa³yby wszystkie zainte-
resowane strony (interesariuszy) zwi¹zane z dan¹ firm¹, w tym
ludzi zatroskanych o jej wp³yw na œrodowisko i prawa cz³owieka
oraz oczywiœcie tych, którzy w niej pracuj¹.
7. Zmiana w systemie handlu, wyznaczania ograniczeñ potê¿-
nym si³om zmierzaj¹cym obecnie w kierunku globalizacji ¿ycia
gospodarczego. To tej czêœci programu strategicznego 'nowej
gospodarki' potrzeba najbardziej myœli, poniewa¿ osi¹gamy
dziêki temu zupe³nie now¹ formê 'protekcjonizmu', chroni¹cego
nie tylko kraj importuj¹cy przed wwozem zbyt du¿ej iloœci to-
warów, lecz w równym stopniu chroni¹cego eksporterów przed
wywozem zbyt du¿ej iloœci towarów i w ten sposób zbytnim
uzale¿nianiem siê od rynku œwiatowego.
8. Redystrybucja przychodu i bogactwa. Nowa ekonomia nie
powinna staæ siê na tyle nowa, aby zapominaæ niektóre stare
sprawy, które pozostaj¹ fundamentalnymi.

(str. 25 - 26)

Podstawowym za³o¿eniem Zielonej Ekonomii jest zrozumienie, ¿e
¿yjemy w zamkniêtym systemie, ¿e mamy tylko planetê Ziemiê i ¿e
dlatego musi nadejœæ koniec spirali wzrostu, obojêtnie czy bêdzie to
determinowane wyczerpywaniem siê zasobów czy niezdolnoœci¹ do
przechowywania odpadów produkcyjnych przemys³u. Podtrzymy-
walnoœæ wymaga od nas, abyœmy uznali ograniczonoœæ tej planety.
Wychodz¹c od takiego pogl¹du, wiêkszoœæ Zielonych zgodzi³aby
siê, ¿e nie mo¿e byæ czegoœ takiego jak 'tworzenie bogactwa', jedynie
'transfer bogactwa'. (…)
(str. 38, akapit 3 - 4)

(…)

Obecne badania koncentruj¹ siê na obu typach reform (dostosowa-
nych wskaŸników i ksiêgowoœci satelitarnej przyp. t³um.). Pogl¹d
UNEP, ¿e zast¹pienie PKB bardziej ekologicznie zrównowa¿on¹
miar¹ dochodu nie jest jeszcze wykonalne i ¿e na razie powinna byæ
stworzona ksiêgowoœæ satelitarna powi¹zana z SNA, w którym mo-
g³yby byæ prowadzone sprostowania w ksiêgach i alternatywne obli-
czenia. Konsens by³ taki, ¿e mog¹ byæ obliczane dwa rodzaje dosto-
sowanych wskaŸników Produktu Krajowego Netto (NDP):

NDP1 = GDP- C (kapita³ ludzki)/D(kapita³ ludzki)

NDP2 = NDP1 - [C (kapita³ ludzki)/D(kapita³ ludzki)]

gdzie C to konsumpcja a D to amortyzacja.

zbiorem

sustainability

Ci-
tizens' Income

Metodologia uzielenienia Rachunków Narodowych wed³ug UNEP
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Równolegle UNEP opracowa³o system ksiêgowoœci satelitarnej,
który zamierzano wykorzystaæ jako model dla dowolnego kraju
chc¹cego stworzyæ system zielonej ksiêgowoœci. System ten, zwany
Satelitarnym Systemem Zintegrowanej Ksiêgowoœci Œrodowisko-
wej i Ekonomicznej (SEEA), opiera siê o nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:

1. Rozdzielenie i opracowanie wszystkich zwi¹zanych ze œrodo-
wiskiem przep³ywów i zapasów surowców jak w tradycyjnej
rachunkowoœci.
2. Powi¹zanie ksiêgowania fizycznych zasobów z rachunkowo-
œci¹ i bilansami œrodowiskowymi.
3. Ocena kosztów i korzyœci œrodowiskowych.
4. Rozliczanie utrzymania bogactwa materialnego.
5. Wypracowanie i mierzenie wskaŸników œrodowiskowo popra-
wionego produktu i dochodu narodowego.

(str. 114)
Gospodarka rolna i przemys³ rolniczy stoj¹ na rozstaju dróg. Najpro-
stszym kierunkiem do obrania jest "opcja zerowa" (dotychczasowe
postêpowanie, nic nierobienie, przyp. t³um.), w ra-
mach którego rolnictwo staje siê coraz bardziej "wydajne", lecz co-
raz mniej zwi¹zane z wiejskimi wspólnotami, œrodowiskiem i ludno-
œci¹ miejsk¹. Jest jednak inny kierunek, który przynosi zgo³a coœ od-
miennego. Oznacza on przysz³oœæ dynamicznych gospodarek wiej-
skich ze zrównowa¿onymi systemami produkcji ¿ywnoœci i spój-
nymi wspólnotami wiejskimi.
(…)
Okreœlenie "kapita³ naturalny" odnosi siê do zbiorów roœlin i zwie-
rz¹t, ekosystemów, które tworz¹, minera³ów, atmosfery i wody. In-
wentarz wchodz¹cy w sk³ad tego kapita³u realizuje "us³ugi" obej-
muj¹ce przep³yw materia³ów, energii i informacji, które mo¿na po-
³¹czyæ z kapita³em wytwarzanym i ludzkim w celu stwarzania dobro-
bytu. Kapita³ naturalny ma ¿ywotny charakter: trudno jest sobie wy-
obraziæ tworzenie dobrobytu bez niego. Chocia¿ niemo¿liwym jest
podanie absolutnej wartoœci niektórych zasobów kapita³owych, po-
uczaj¹cym jest zobaczenie, ile s¹ warte us³ugi pochodz¹ce z tego ka-
pita³u. Badania 'y i jego wspó³pracowników z 1997 roku
nt wartoœci us³ug œwiatowego ekosystemu - obejmuj¹ce gospodarkê
wodn¹ i zaopatrzenie w ni¹, regulowanie klimatu, kr¹¿enie sk³a-
dników pokarmowych, utwór gleby, oczyszczanie œcieków, pro-
dukcjê ¿ywnoœci dziko rosn¹cej, biologiczn¹ kontrolê szkodników
i rozrywkê - umieœci³y je w okolicy 1654 bilionów USD rocznie. Naj-
lepsze oszacowanie w wysokoœci 33 bilionów $ stanowi prawie dwu-
krotn¹ wartoœæ œwiatowego produktu narodowego brutto, tj. 18 bilio-
nów $.
Kapita³ spo³eczny jest równie fundamentaln¹ podstaw¹ dla wzrostu
gospodarczego. Obni¿a on koszty wspólnego pracowania (koszty
transakcyjne) i w ten sposób u³atwia wspó³pracê miêdzy ludŸmi. Is-
tniej¹ cztery centralne aspekty kapita³u spo³ecznego: zaufanie; nor-
my i sankcje; wzajemnoœæ oraz stan powi¹zania.
(…)
Wzajemnoœæ i wymiana zwiêkszaj¹ zaufanie. S¹ dwa jej rodzaje:
w³aœciwa wzajemnoœæ odnosi siê do jednoczesnych wymian elemen-
tów równej wartoœci; natomiast wzajemnoœæ rozproszona odnosi siê
do ci¹g³ych relacji opartych na wymianie, która w danym momencie
jest niewyrównywana, lecz z czasem jest sp³acana i bilansuje siê.
Wzajemne powi¹zanie, sieci i zaanga¿owanie spo³eczne wszystkich
rodzajów maj¹ ¿ywotne znaczenie dla tworzenia i utrzymania ka-
pita³u spo³ecznego. Mo¿e byæ wiele jego odmian: od gildii i towa-
rzystw wzajemnej pomocy, przez kluby pi³karskie i grupy kre-
dytowe, grupy zajmuj¹ce siê lasami, rybo³ówstwem lub zwal-
czaniem szkodników, po stowarzyszenia literackie oraz kó³ka spot-
kañ towarzyskich dla rodziców, po³¹czone ze ¿³obkami.
Te dwa rodzaje kapita³u maj¹ wa¿ne cechy wspólne. Oba dostarczaj¹
pod³o¿a dla wzrostu ekonomicznego i zwiêkszania bogactwa ludz-
kiego, dostarczaj¹c istotnych us³ug, z których ludzie mog¹ skorzy-
staæ.
(…)
Oba jednak¿e s¹ równie¿ specjalnymi rodzajami kapita³u, w ten spo-
sób, ¿e mog¹ one siê zwiêkszaæ w miarê ich wykorzystywania.
W pewnych warunkach im wiêcej siê ich u¿ywa, tym bardziej siê re-

generuj¹. Kapita³ naturalny jest powiêkszany, jeœli wykorzystuje siê
technologie regeneracyjne przynosz¹ce zysk, jednoczeœnie ulepsza-
j¹ce kapita³ wyjœciowy (zasoby kapita³owe, przyp.
t³um.). Równie¿ kapita³ spo³eczny wzmacnia siebie samego, gdy wy-
miana i wzajemnoœæ zwiêkszaj¹ zwi¹zki miêdzy ludŸmi, doprowa-
dzaj¹c do poczucia wiêkszego zaufania i pewnoœci.
(…)
Jak odtwarzamy istotny kapita³ naturalny i spo³eczny? S¹ trzy ele-
menty tego procesu: wiêksze uekologicznianie rolnictwa; zwiê-
kszanie ekologicznoœci systemów produkcji ¿ywnoœci i powiê-
kszanie wartoœci spo³ecznoœci pod wzglêdem lokalnoœci oraz polep-
szanie udzia³u spo³ecznoœci wiejskiej w ich w³asnym rozwoju i za-
cieœnianie w ten sposób wiêzi miêdzy ró¿nymi grupami.

Richard Douthwaite, Green Books dla
The Schumacher Society 1999, 80 stron, format A5. Ksi¹¿ka prze-
t³umaczona na niemiecki, japoñski i s³owacki, zawiera rozwa¿ania
na temat ró¿nych typów pieni¹dza i ich wp³ywu na œrodowisko i spo-
³eczeñstwo. Pokazuje dlaczego obecnie u¿ywany pieni¹dz d³u¿ny
wymaga tak propagowanego obecnie sta³ego wzrostu gospodar-
czego, wraz z jego negatywnymi aspektami ekologicznymi, lub gro-
zi katastrof¹ ekonomiczn¹. Zawiera propozycjê miêdzynarodowego
systemu pieniê¿nego, dziêki któremu gospodarka i œrodowisko nie
bêd¹ ju¿ w opozycji.

Wydawca dwukrotnie uczestniczy³ w warsztatach Richarda
w Niemczech (2002) i Szkocji (2003) i utrzymuje z nim regularny
kontakt korespondencyjny. Do kolejnych ZB s¹ przygotowywanie
t³umaczenia artyku³ów Richarda.

Historia jest pe³na przyk³adów systemów walutowych, które dzia-
³a³y wed³ug ca³kiem ró¿nych zasad od tych, które znamy obecnie.
Jeœli te systemy by przetrwa³y, stworzy³yby kultury zupe³nie niepo-
dobne do dzisiejszej, niezrównowa¿onej ekologicznie i niestabilnej
globalnej monokultury. Niniejsza ksi¹¿eczka pokazuje, i¿ ró¿ne sy-
stemy pieniê¿ne wywieraj¹ wp³yw na otaczaj¹cy nas œwiat na ró¿ne
sposoby. Ekologiê definiuje siê jako 'naukê o zbiorze relacji poszcze-
gólnych organizmów z ich œrodowiskiem'. Wskutek tego ktoko-
lwiek, kogo nie przera¿a patrzenie na pieni¹dz jak na organizm, uzna,
¿e niniejsza ksi¹¿ka dotyczy ekologii pieni¹dza. Niektórzy bardziej
oœwieceni ekonomiœci przypuszczalnie z ochot¹ post¹piliby tak. Pro-
fesor Paul Ormerod, którego ksi¹¿ki uczyni³y wiele, aby ostrzec opi-
niê publiczn¹ w sprawach dotycz¹cych jego dziedziny, pisze, ¿e

Oczywiœcie - jeœli chcemy ¿yæ bardziej ekologicznie, sensowne by³o
przyj¹æ systemy monetarne, które by nam to u³atwia³y. Proszê zwró-
ciæ tu uwagê na liczbê mnog¹. To nie jest tylko przypadek zamiany
systemu pieniê¿nego, który pojawi³ siê jako wynik serii historycz-
nych zdarzeñ, na system zaprojektowany œwiadomie. Poniewa¿ ka¿-
dy system pieniê¿ny d¹¿y do szczególnego zbioru konsekwencji,
prawdopodobnie musielibyœmy wykorzystywaæ trzy lub cztery sy-
stemy monetarne równoczeœnie, dla stworzenia kombinacji w³aœci-
woœci, jakie chcemy, aby nasze spo³eczeñstwo posiada³o.
(s. 10, akapit 2 - 3)
W ograniczonym œwiecie ci¹g³y wzrost gospodarczy nie jest mo-
¿liwy. To prawda, ¿e niektórzy ludzie wierz¹, ¿e wzrost mo¿e byæ
uczyniony œrodowiskowo nieszkodliwym ('zanielizowanym' [wy-
sterylizowanym] wed³ug okreœlenia Hermana Daly'ego) poprzez
pozbawienie go jego zawartoœci zwi¹zanej z energi¹ i zasobami natu-
ralnymi, tak aby móg³ byæ kontynuowany w nieskoñczonoœæ. Lecz
jest to mrzonka.

business as usual

Constanza

capital stock

The Ecology of Money,

kon-
wencjonalna ekonomia jest Ÿle rozumiana, kiedy rozpatruje gos-
podarkê i spo³eczeñstwo jako machinê, której zachowanie, obojêtnie
jak skomplikowane, jest ostatecznie przewidywalne i daj¹ce siê kon-
trolowaæ. Przeciwnie, spo³eczeñstwo ludzkie jest bardziej podobne
do ¿ywego organizmu - ¿yj¹cego stworzenia, którego zachowanie
mo¿e byæ zrozumiane jedynie dziêki przyjrzeniu siê skomplikowanym
interakcjom pojedynczych czêœci.

t³um. Marcin Harembski

bzt@most.org.pl

EKOLOGIA PIENIÊDZY

FRAGMENT KSI¥¯KI
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Poziom energii i zasobów wielu dzia³añ mo¿e byæ z pewnoœci¹ zre-
dukowany tak, ¿e mo¿emy wykonaæ ich wiêcej bez zwiêkszania na-
szego oddzia³ywania na œrodowisko, lecz oddzia³ywanie to nie mo¿e
byæ zredukowane do zera. Wczeœniej czy póŸniej wysi³ki 'zanie-
lizowania' osi¹gn¹ punkt, w którym wielkoœæ energii i innych zaso-
bów oszczêdzonych na dalszych usprawnieniach technologii stanie
siê minimalna. Stworzy to sytuacjê, w której nie mo¿liwe bêdzie
dalsze znacz¹ce zwiêkszenie woluminu produkcji bez
spowodowania dodatkowych szkód w œrodowisku.
(s. 25, akapit 3)
Faktem jest, ¿e jeœli chcemy zbudowaæ ekologicznie zrównowa¿ony
system ekonomiczny - taki, który bêdzie mia³ potencja³ trwania bez
zmian przez setki lat, bez konsumowania spo³ecznych i œrodo-
wiskowych zasobów, których potrzebuje aby dzia³aæ - musimy w ab-
solutnie pierwszej kolejnoœci odrzuciæ system poda¿y pieni¹dza,
który siê za³amie, kiedy odmówi mu siê nieustannej ekspansji i nie
pozwoli na rozdêcie. Zrównowa¿enie ekologiczne wymaga systemu
poda¿y pieni¹dza, który mo¿e dzia³aæ satysfakcjonuj¹co, jeœli wzrost
ustanie. Dlatego musimy zadaæ kolejne pytanie: "Czy ten system
monetarny jest niesprzeczny z osi¹gniêciem zrównowa¿enia ekolo-
gicznego (podtrzymywalnoœci)?"
(s. 27, akapit 2)

W pierwszym rozdziale stara³em siê przekonaæ, i¿ ka¿dy system
ekonomiczny powinien stabilizowaæ siê na poziomie, na którym zu-
¿ycie nieodnawialnych zasobów powinno byæ bliskie zeru. To te-
chnologia i polityka pañstwa musi dopasowaæ siê do zasobów œro-
dowiska naturalnego w taki sposób, aby eksploatacja cennych i rzad-
kich zasobów plasowa³a siê na minimalnym poziomie. Odk¹d mini-
malizacja wydatków sta³a siê nadrzêdnym celem ludzkoœci, miêdzy-
narodowy system monetarny móg³by bazowaæ na iloœci bogactw na-
turalnych w taki sposób, aby ograniczenie wydatków automatycznie
poci¹ga³o za sob¹ zmniejszenie zu¿ycia tych dóbr.

Jeœli zaakceptujemy ten punkt widzenia (a nie ka¿dy jest w stanie
to zrobiæ) powstaje pytanie: zu¿ycie których zasobów powinniœmy
zminimalizowaæ? Oczywiœcie nie mog¹ to byæ dobra zaspakajaj¹ce
nasze podstawowe potrzeby.

Ale istnieje wiele metod, które mog¹ zmniejszyæ niekorzystny
wp³yw cz³owieka na œrodowisko.

Miêdzyrz¹dowy Panel ds. Zmian Klimatycznych (
IPCC) twierdzi, ¿e 60 - 80%

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pochodz¹cych ze spala-
nia tradycyjnych paliw, jest konieczne, aby zmniejszyæ niebezpie-
czeñstwo efektu cieplarnianego. Gro¿¹ce nam wszystkim ocieplenie
klimatu jest istotnym problemem, z którym musimy jak najszybciej
siê uporaæ. Wierzê, i¿ wprowadzenie waluty, która opiera³aby siê,
lub by³aby w jakiœ sposób powi¹zana z wielkoœci¹ emisji gazów cie-
plarnianych, jest w stanie zmniejszyæ ryzyko gro¿¹cego nam kata-
klizmu.

Ale jak ta zale¿noœæ mia³aby wygl¹daæ? Jeœli mia³aby ona
opieraæ siê na jednostce zu¿ytej energii, mog³aby jedynie zachêciæ
spo³eczeñstwo do zwiêkszenia tego zu¿ycia. My jednak chcemy spo-
wodowaæ odwrotny efekt i powi¹zaæ te dwie zale¿noœci w ten spo-
sób, aby skutecznie ograniczyæ wielkoœæ emisji gazów pocho-
dz¹cych ze spalania konwencjonalnych paliw.

Jak wiêc to zrealizowaæ? C&C (Contraction & Convergence
Kontrakcja i Konwergencja) jest projektem realizowanym przez
Global Commons Institute w Londynie i ma na celu spowodowanie
redukcji emisji gazów szklarniowych. Dziêki ich dzia³alnoœci zosta³
ustalony dopuszczalny poziom emisji CO do atmosfery. Powsta³y
pewne rozbie¿noœci w trakcie realizacji tego projektu. UE twierdzi,
¿e poziom ten nie powinien przekraczaæ wartoœci 550 ppm, zaœ Bert
Bolin, prezes IPCC, sugeruje, ¿e wartoœæ ta absolutnie nie powinna
byæ wy¿sza ni¿ 450 ppm. Twierdzi on nawet, ¿e poziom 360 ppm mo-
¿e okazaæ siê za wysoki, gdy¿ zmiany w klimacie nastêpuj¹ bardzo
powoli i czêsto s¹ efektem d³ugoterminowego nagromadzenia siê za-
nieczyszczeñ w atmosferze.

Aby nie przekroczyæ poziomu absorpcji gazów przez atmosferê
ziemsk¹, wielkoœæ emisji musi zostaæ nie tylko zredukowana, ale
tak¿e odpowiednio oszacowana, co najmniej na nastêpne piêædzie-
si¹t lat.

Gdy zostanie w koñcu ustalony globalny roczny limit emisji,
zostanie on rozdzielony pomiêdzy wszystkie pañstwa proporcjo-
nalnie do liczby ludnoœci.

Spowoduje to, ¿e kraje zu¿ywaj¹ce mniejsz¹ iloœæ energii zaczn¹
sprzedawaæ swe prawa do emisji krajom o intensywniejszym zu-
¿yciu. Takie rozwi¹zanie nie tylko stanie siê kluczowym posu-
niêciem w zwiêkszeniu dochodu narodowego krajów rozwijaj¹cych
siê, ale bêdzie równie¿ motywowa³o wspieranie niskoenergetycznej
polityki.

Wysoce prawdopodobne jest, ¿e po pewnym czasie w wiê-
kszoœci pañstw poziom zu¿ycia tradycyjnego paliwa na osobê zacz-
nie przybieraæ podobn¹ wartoœæ.

Ale jak¹ walut¹ nale¿y p³aciæ za dodatkowe pozwolenia na
emisjê?

Op³aty te nie mog¹ byæ uiszczone za pomoc¹ waluty obowi¹-
zuj¹cej w danym kraju, gdy¿ pañstwa nabywaj¹ce dodatkowe
pozwolenia na emisjê bêd¹ w rzeczywistoœci korzystaæ z dodatkowej
energii praktycznie za darmo. A stanie siê tak dlatego, ¿e wiêkszoœæ
z tych pieniêdzy bêdzie wykorzystana jako œrodek wymiany na ca-
³ym œwiecie nie zaœ w kraju, który ma do tego prawo. Dlatego GCI
stworzy³ projekt, na bazie którego miêdzynarodowe organizacje ta-
kie jak IMF maj¹ przydzielaæ pañstwom dodatkowe pozwolenia na
emisjê (Special Emission Rights SERs), które daj¹ im prawo do zu-
¿ycia okreœlonej iloœci energii, a co za tym idzie emisji gazów cie-
plarnianych.
(str. 54 - 56)

Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick i Todd Merrifield,

International Society for Ecology and Culture 2002,
150 stron, format A5. Ksi¹¿ka traktuje o tym, jak ¿ywnoœæ z super-
marketów, pochodz¹ca z dalekich nieraz krajów, przyczynia siê do
niszczenia œrodowiska i spo³eczeñstwa w kraju-eksporterze (np. che-
mizacja gleby i wód, monokultury, latyfundia), kraju importuj¹cym
(zanik lokalnego rolnictwa wskutek konkurencji ze strony taniej, do-
towanej ¿ywnoœci z supermarketów) oraz w stali globalnej (transport
- zanieczyszczenie powietrza, infrastruktura drogowa, wydobycie
ropy). Autorzy pisz¹ o spo³ecznych, ekologicznych i gospodarczych
zaletach wiêkszego "zlokalizowania" ¿ywnoœci i systemów gos-
podarki rolnej. Przedstawiaj¹ realne alternatywy pomagaj¹ce zacho-
waæ lokalne, rodzinne rolnictwo, co jest szczególnie wa¿ne dla Pol-
ski w okresie przystosowywania do UE (np. pewien rodzaj "sub-
skrypcji" gwarantuj¹cej dostawy œwie¿ej, zdrowej ¿ywnoœci z gos-
podarstwa do odbiorców, grupy konsumenckie wspieraj¹ce dane
gospodarstwo, weekendy i urlopy po³¹czone z prac¹ w gospo-
darstwie w zamian za ¿ywnoœæ itd.) Ksi¹¿ka przybli¿a polskiemu
czytelnikowi zwi¹zki miêdzy rolnictwem i produkcj¹ ¿ywnoœci a
stanem œrodowiska w kraju i na œwiecie na przyk³adach zarówno z
Zachodu jak i Trzeciego Œwiata. Jest szczególnie wa¿na w kontek-
œcie narodowej debaty ws. losów polskiego rolnictwa w Unii Euro-
pejskiej (Wspólna Polityka Rolna).
G³ównym celem jej wydania jest podniesienie poziomu œwiado-
moœci ekologicznej spo³eczeñstwa, dostarczenie informacji na temat
kampanii ekologicznych i konsumenckich prowadzonych w Europie
Zachodniej, wraz z praktycznymi mo¿liwoœciami realizacji w Pol-
sce.

t³um. Marcin Harembski
bzt@most.org.pl

t³um. Maria Huma

NIEODNAWIALNE ZASOBY

NASZA ¯YWNOŒÆ BLI¯EJ DOMOSTW. LOKALNE ALTERNATY-

WY WOBEC GLOBALNEGO PRZEMYS£U ROLNEGO

Intergover-
nmental Panel on Climate Change

Bringing the Food Economy Home. Local Alternatives to Global

Agribusiness,

2

Podobnie jak w przypadku pozosta³ych t³umaczeñ, wydawc¹ powo-
duje chêæ przekazania doœwiadczeñ brytyjskiego i irlandzkiego
ruchu ekologicznego, jak równie¿ brak takowych pozycji na polskim
rynku wydawnictw ekologicznych (poza rozproszonymi artyku³ami
w na ogó³ niskonak³adowej prasie ekologicznej).
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ksiazki,
.

Dotychczas wydane w Polsce ksi¹¿ki z zakresu ekonomii œrodo-
wiskowej na ogó³ nie podejmowa³y w sposób popularny i pog³êbio-
ny tematów, którym poœwiêcona jest ta ksi¹¿ka. Traktowa³y go bar-
dziej w sposób akademicki, jêzykiem hermetycznym, stanowi¹c ra-
czej dobre podrêczniki dla studentów ni¿ praktyczn¹ lekturê wp³y-
waj¹c¹ na przekonania czytelnika czy pog³êbiaj¹ca proekologiczne
zapatrywania.
Dziêki dotacji krakowskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki wodnej nak³adem ZB uka¿e siê w tym ro-
ku:
Ksi¹¿ka

stanowi rozwiniêcie tego pakietu.

OdpowiedŸ jest prosta - promocja ruchów na rzecz lokalnej ¿yw-
noœci. "Lokalna ¿ywnoœæ" to zasada, wg których ludnoœæ spo¿ywa
¿ywnoœæ wyprodukowan¹ w swoim s¹siedztwie, zw³aszcza chodzi
tu o ¿ywnoœæ podstawow¹. Obecnie na œwiecie dominuje globalny
system ¿ywnoœciowy; w wiêkszoœci krajów dominuje zasada spo¿y-
wania ¿ywnoœci pochodz¹cej z daleka.
Ksi¹¿ka pokazuje, jak globalny system pog³êbia problemy, którym
ostatnimi czasy stawiamy czo³a, od globalnego ocieplenia, przez
upadek gospodarek wiejskich, wymieranie gatunków, do problemu
niedoboru wody pitnej czy niebezpiecznej ¿ywnoœci. Globalny sy-
stem ¿ywnoœciowy charakteryzuje stosowanie

.
Ksi¹¿ka w prosty sposób wyjaœnia, w oparciu o fakty i dane liczbo-
we, jak powy¿sze mechanizmy wprowadzaj¹ chaos w ¿ycie spo³ecz-
ne, ekonomiczne i w œrodowisko naturalne. Podaje te¿ zalety wpro-
wadzenia systemu lokalnej ¿ywnoœci w stosunku do systemu glo-
balnego: mniejsze zu¿ycie energii, mniejsze zanieczyszczenie po-
wietrza i mniejsze wytwarzanie gazów cieplarnianych, wiêksze zró-
¿nicowanie produkcji i metod uprawiania ziemi. "Zlokalizowanie"
systemów wytwarzania ¿ywnoœci przynios³oby korzyœci zarówno
farmerom jak i konsumentom, spo³ecznoœciom miejskim i wiejskim,
gospodarce i œrodowisku naturalnemu.

Tytu³y rozdzia³ów ksi¹¿ki:
1. Od rynku globalnego do lokalnego
2. Ekologia marketingu ¿ywnoœci
3. Ekologia produkcji ¿ywnoœci
4. ¯ywnoœæ i zdrowie
5. ¯ywnoœæ i gospodarka
6. ¯ywnoœæ i spo³ecznoœæ
7. Bezpieczeñstwo ¿ywnoœci
8. Zmiana kierunku

autorka licznych prac m.in.
przet³umaczonej na 35 jêzyków. Z wy-

kszta³cenia lingwista, nauki pobiera³a w Szwecji, Niemczech,
Austrii, Anglii i USA; skoñczy³a studia doktoranckie na Uniwersy-
tecie w Londynie. Mieszka³a i pracowa³a w wielu krajach europej-
skich jak równie¿ w USAiAzji, biegle pos³uguje siê siedmioma jêzy-
kami. Liczne podró¿e wp³ynê³y na jej pogl¹dy na temat spraw o za-
siêgu globalnym.
W 1975 roku, jako cz³onek niemieckiej antropologicznej grupy fil-
mowej, uda³a siê do prowincji Ladakh, tzw. Ma³ego Tybetu. Stwo-
rzy³o to jej niecodzienn¹ mo¿liwoœæ zaznajomienia siê z tradycyjn¹,
stabiln¹ pod wzglêdem ekologicznym kultur¹. Okres pobytu Helena
Norberg-Hodge w Ladakh zbieg³ siê z pierwszymi przejawami wp³y-
wów zachodniego stylu rozwoju na ten region. By³a œwiadkiem g³ê-
bokich spo³eczno-ekonomicznych i ekologicznych zmian, jakie za-
chodzi³y w spo³ecznoœci prowincji. Doœwiadczenia zdobyte podczas
pobytu uformowa³y jej pogl¹d na temat sposobów dokonywania
zmian, wyboru drogi rozwoju, modernizacji i wp³ywu zmian na ¿y-
cie ludzi i ich myœlenie. Zaobserwowa³a jak wspó³czesna edukacja
i massmedia prowadz¹ do zniszczenia spo³ecznoœci lokalnych, po-

rzucenia tradycyjnych, bliskich œrodowisku stylów ¿ycia na rzecz
wegetacji w warunkach zurbanizowanych i zindustrializowanych.
Jest za³o¿ycielem i dyrektorem Ladakh Project (1978), ma³ej miê-
dzynarodowej organizacji zajmuj¹cej siê g³ównie poszukiwaniem
zrównowa¿onych sposobów ¿ycia. Zasadniczym celem jest pomóc
mieszkañcom prowincji poprawiæ ich materialny standard ¿ycia, nie
naruszaj¹c jednoczeœnie ich wartoœci kulturowych i ekologicznej
stabilizacji. Ladakh Project bierze udzia³ w realizacji szeregu pro-
jektów edukacyjnych i technologicznych na terenie prowincji, np.
Helena Norberg-Hodge jako jedyna z cz³onków ekipy, bierze udzia³
przy tworzeniu s³ownika jêzyka miejscowego. Pomaga³a te¿ w stwo-
rzeniu lokalnej grupy ds. rozwoju ekologicznego, Ladakh Ecological
Development Group (LEDeG), która wraz z Ladakh Project wy-
wiera³a presjê na miejscowe w³adze, sk³aniaj¹c je do prowadzenia
polityki nienaruszaj¹cej wartoœci kulturowych i ochrony œrodowiska
prowincji Ladakh. Aktywnoœæ obu organizacji przejawia siê w pro-
jektowaniu, prezentacji i promocji w³aœciwych technologii, w³¹cza-
j¹c w to s³oneczne ogrzewanie i energiê wodn¹. The Ladakh Project
pracuje równie¿ nad podobnym programem dla Królestwa Bhutanu.
Jej praca w Ladakh zyska³a uznanie spo³ecznoœci miêdzynarodowej.
Przez wiele lat by³a doradc¹ czo³owych postaci polityki miêdzynaro-
dowej m.in. premierów Indii (Indiry i Rajiva Gandhich), ksiêcia Sa-
druddina Agi Khana, ksiêcia Karola i Dalai Lamy. Odby³a liczne po-
dró¿e naukowe, prowadzi³a wyk³ady m.in. na Uniwersytecie Kali-
fornijskim, w 1991 roku zosta³a stypendystk¹ w angielskim Schu-
macher College. Jest autork¹ licznych artyku³ów akademickich i roz-
dzia³ów w wielu ksi¹¿kach. Jej praca by³a przedmiotem w ponad 250
artyku³ach w kilkunastu krajach. Prowadzi³a seminaria w Banku
Œwiatowym, w Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym, w ame-
rykañskim Kongresie oraz w organizacjach badawczych, m.in.
w The World Resources Institute (Instytut zasobów œwiatowych).
Jest wspó³twórc¹ Miêdzynarodowego Forum na temat Globalizacji i
Œwiatowej Sieci Eco-wiosek, by³a cz³onkiem rady Ecoropa, europej-
skiego sojuszu ds. ochrony œrodowiska.
Ponadto w ramach nadrzêdnej organizacji - International Society for
Ecology and Culture (ISEC Miêdzynarodowe Towarzystwo na
rzecz Ekologii i Kultury), w sk³ad której w³aœnie wchodzi Ladakh
Project - wspiera wysi³ki na rzecz stworzenia œcie¿ki prowadz¹cej do
zrównowa¿onego rozwoju krajów zachodnich.
W 1986 roku, wraz z LEDeG, otrzyma³a tzw. Alternatywn¹ Nagrodê
Nobla (Right Livelihood Award), w 1989 zosta³a pierwszym laure-
atem nagrody na rzecz rozwoju zrównowa¿onego i uczestnicz¹cego,
przyznawanej przez duñsk¹ organizacjê rozwoju Mellemfolkligt
Samvirke.

amerykañski dyrektor programowy ISEC i cz³o-
nek rady wydawniczej magazynu autor ksi¹¿ki

(1998 -

wydane w Polsce przez Pracowniê na rzecz Wszystkich
Istot w 1999) oraz wielu artyku³ów i publikacji na temat kwestii ¿y-
wnoœciowych i uprawiania ziemi. Mieszka na ma³ej, ekologicznej
farmie w pó³nocno-wschodnim Vermont.

ukoñczy³ geografiê z tytu³em magistra na stano-
wym uniwersytecie UCLA, prowadzi³ badania na temat sposobów
zarz¹dzania rodzimymi lasami. Obecnie mieszka i pracuje na eko-
farmie Green Gulch Farm w kalifornijskim Sausalito.

ISEC jest organizacj¹ typu non-profit, powsta³¹ w 1975 roku i zajmu-
j¹c¹ siê promocj¹ biologicznej i kulturalnej ró¿norodnoœci. Jej
zasadniczym celem jest wspieranie i wzmacnianie lokalnych spo³e-
cznoœci i dba³oœæ o œrodowisko naturalne. Sprzeciwia siê procesowi
globalizacji w dziedzinie gospodarki i kwestionuje konwencjonalne
rozumienie pojêcia "postêp". Pocz¹tkowo skoncentrowane na dzia-
³alnoœci w Ladakh i koniecznoœci zachowania integralnoœci kultu-
ralnej i zrównowa¿enia gospodarczego w obliczu nap³ywu wzorców
zachodnich, z czasem rozszerzy³o zakres swojej dzia³alnoœci. Obec-
nie zajmuje siê:

Lokalna ¿ywnoœæ, globalna pomyœlnoœæ. Pakiet kampanijny.
Nasza ¿ywnoœæ bli¿ej domostw. Lokalne alternatywy wobec

globalnego przemys³u rolnego

...wysoko zmechani-
zowanych, monokulturowych i chemicznych metod... i produkcja zo-
rientowana na odleg³e, ogólnoœwiatowe rynki

Ancient Futu-
res: Learning from Ladakh,

"Ekolog"; Small is
Beautiful, Big is Subsidised Ma³e jest piêkne a DU¯E… doto-
wane. W jaki sposób nasze podatki przyczyniaj¹ siê do kryzysu ekolo-
gicznego

Jakie s¹ szanse na to, aby œwiat wkroczy³ na drogê "zrównowa¿o-
nego rozwoju"?

Helena Norberg-Hodge -

Steven Gorelick -

Todd Merrifield

t³um. Joanna Lisowska

INFORMACJA O AUTORACH

INFORMACJA O WYDAWCY WERSJI ORYGINALNEJ
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i potrzebê wykorzystywania toksycznych chemikaliów w uprawach. Zmniej-= dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ (wyk³ady, seminaria, wydawanie 
szy³oby potrzebê przechowywania, pakowania, mro¿enia i stosowania sztu-i rozpowszechnianie ksi¹¿ek, kaset VHS i innych publikacji);
cznych dodatków. Pomog³oby równie¿ o¿ywiæ wiejsk¹ gospodarkê i wiejskie = realizacj¹ programu badawczego "•ród³a zmian" (u Ÿróde³ 
spo³ecznoœci, zarówno w œwiecie uprzemys³owionym jak i w krajach rozwi-szuka przyczyn i rozwi¹zañ dla wspó³czesnych przejawów kry-
jaj¹cych siê.zysu spo³ecznego, ekonomicznego i ekologicznego);
Lokalna ¿ywnoœæ jest potê¿nym rozwi¹zaniem praktycznym, takim, na któ-

= Project Ladakh, maj¹cy na celu zwalczanie negatywnych skut- rego zignorowanie nie mo¿emy sobie pozwoliæ.
ków wspó³czesnego rozwoju w tym regionie Himalajów; prowa- (ty³ ok³adki)
dzi badania maj¹ce na celu znalezienie bardziej zrównowa- Ludzie zaczynaj¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e poleganie w wiêkszym stopniu na 
¿onych wzorców rozwoju opartych na korzystaniu z lokalnych lokalnie i ekologicznie uprawianej, biodynamicznej ¿ywnoœci, mo¿e rozwi¹-
zasobów naturalnych, rodzimej wiedzy i w³aœciwych techno- zaæ ca³¹ gamê wystêpuj¹cych jednoczeœnie problemów spo³ecznych i eko-

logicznych. Odczuwaj¹c korzyœci zdrowotne wynikaj¹ce z przygo-logii;
towywania i spo¿ywania œwie¿szej i zdrowszej ¿ywnoœci, odkrywaj¹ równie¿ = projekt sojuszy lokalnych - nowy program zak³adaj¹cy wspó³-
istn¹ przyjemnoœæ z robienia zakupów na targowiskach rolniczych, z pozna-pracê z organizacjami pozarz¹dowymi z Po³udnia, w celu 
wania ludzi, którzy wytwarzaj¹ ich ¿ywnoœæ i z wiêkszego przywi¹zania siê ochrony ich gospodarek, systemów ¿ywnoœciowych i kultural-
do miejsca, gdzie ¿yj¹.

nych przed szkodliwymi skutkami funkcjonowania globalnego (s. 3, akapit 3)
systemu gospodarczego; Globalny system ¿ywnoœciowy charakteryzuje siê wielkoskalowymi, wyso-

= program na rzecz lokalnej ¿ywnoœci - kampania edukacyjna ce zmechanizowanymi, monokulturowymi metodami upraw, o du¿ym stop-
maj¹ca na celu wspieranie lokalnych gospodarek ¿ywnoœcio- niu wykorzystania œrodków chemicznych, produkcj¹ zorientowan¹ w kieru-
wych. nku odleg³ych i coraz bardziej globalnych rynków. Powszechne u¿ycie zew-

nêtrznych nak³adów, wielkich maszyn i transportu na dalekie odleg³oœci oraz ISEC jest wydawc¹ wielu ksi¹¿ek, raportów m.in. wspomnianej 
infrastruktur komunikacyjnych, czyni¹ ten system skrajnie kapita³o- i ener-Small is Beautiful, Big is Subsidised Stevena Gorelicka, Shifting 
goch³onnym.Direction: From Global Dependence to Local Interdependence 
Ten system zaspokajania potrzeb ¿ywnoœciowych cechuje równie¿ silne uza-(Zmieniaj¹c kierunek: od globalnej zale¿noœci do lokalnej wspó³za-
le¿nienie od wiedzy i technologii wytwarzanej przez niewielk¹ liczbê zacho-le¿noœci) Heleny Norberg-Hodge, czy tej samej autorki Ancient 
dnich instytucji. Celem jest zwiêkszenie do oporu wydajnoœci w uprawach  

Futures: Learning from Ladakh (Staro¿ytna przysz³oœæ. Ucz¹c siê od definiowanej jako maksymalizowanie plonu w¹skiego zakresu rolnych arty-
Ladakh). ISEC jest równie¿ producentem kilku filmów (wideo ku³ów gie³dowych, którymi handluje siê na skalê globaln¹, jednoczeœnie mi-
Ancient Futures w t³um. Liliany Dawidziuk by³o w Polsce nimalizuj¹c ludzk¹ pracê. Ogromne wysi³ki badawcze i rozwojowe s¹ kiero-
rozpowszechniane wane na ten cel, a wiele z nich kosztem œrodków publicznych. Zbyt czêsto 

otrzymane w efekcie technologie promuje siê wœród gospodarstw rolnych nie 
ISEC UK bacz¹c na lokalne uwarunkowania ekologiczne i spo³eczne.
Foxhole (s. 3, akapity 4 - 6)
Dartington W odpowiedzi na ten jednolity, globalistyczny model rolnictwa, na ca³ym 
Devon TQ9 6EB

œwiecie powstaje wiele lokalnych inicjatyw ¿ywnoœciowych. Na ogó³ s¹ one UK
ukierunkowane na lokaln¹ i regionaln¹ konsumpcjê, z któr¹ zwi¹zane s¹ sto-tel. (01803) 868650
sunkowo krótkie odleg³oœci, na jakie transportowana jest ¿ywnoœæ miêdzy fax: (01803) 868651

e-mail: info@isec.org.uk producentami a konsumentami - tzw. ¿ywnoœciokilometry (food miles). 
www.isec.org.uk W wielu przypadkach oba oœrodki s¹ ze sob¹ bezpoœrednio powi¹zane. Te no-

we systemy zapewniania ¿ywnoœci, wyewoluowawszy w ramach szczegól-
ISEC USA

nego kontekstu spo³ecznego, ekonomicznego i ekologicznego, na wiele spo-PO Box 9475
sobów odzwierciedlaj¹ te tradycyjne kultury. W rzeczywistoœci na po³udnio-Berkeley
wej pó³kuli mo¿na znaleŸæ tysi¹ce rdzennych, tradycjonalnych, rodzimych CA 94709

USA systemów upraw, stosunkowo drobnych oraz chroni¹-cych zasoby i przyrodê 
tel. (510) 548 4915 systemów rolniczych, z których ka¿dy jest przystosowany do konkretnego 
fax: (510) 548 4916 miejsca.
e-mail: isecca@igc.org

(s. 4, akapit 2)
Kluczow¹ cech¹ systemów lokalnej ¿ywnoœci jest to, ¿e iloœæ ¿ywnoœcio-ISEC Deutschland e. V. 
kilometrów jest stosunkowo niska. Oznacza to, ¿e ¿ywnoœæ lokalna zu¿ywa Christian + Renate Storm

Postfach 111316 daleko mniej energii, produkuje mniej zanieczyszczeñ i gazów cieplarnia-
D-64228 Darmstadt nych, ni¿ ¿ywnoœæ z globalnego systemu. Mo¿e to byæ w rzeczywistoœci jed-
Germany nym z najsilniejszych argumentów na korzyœæ lokalnego po¿ywienia.
e-mail: isec.de@gmx.de

(s. 17, akapit 1)
Lokalna ¿ywnoœæ ma wiele innych zalet ekologicznych wobec ¿ywnoœci pro-Ladakh Ecological Development Group
dukowanej przemys³owo. Poniewa¿ lokalne produkty s¹ czêœciej konsu-Leh, Ladakh

194101 mowane œwie¿e, zwykle wymagaj¹ du¿o mniej opakowañ, przetwarzania 
India i ch³odnictwa: np. œwie¿y groszek wymaga tylko 40% energii wydatkowanej 

na pude³ko mro¿onego groszku i tylko 25% tego co na groszek w metalowej 
Ladakhs Vanner

puszce.c/o Marta Fritz
Istnieje równie¿ problem z odpadami z ca³ego procesu pakowania wyma-Ringparken 5
ganego przez transport ¿ywnoœci na tysi¹ce kilometrów. W Wielkiej Brytanii Saltsjo-Duvnas

Sweden przynajmniej jedna czwarta domowych od-padów sk³ada siê z opakowañ, 
z czego dwie trzecie wykorzystywane jest do produktów ¿ywnoœciowych. 
Coraz wiêcej obszarów musi byæ poœwiêcanych na zagrzebywanie wielkich FRAGMENTY KSI¥¯KI
iloœci odpadów, poniewa¿ s¹ one produkowane na tak wielk¹ skalê, ¿e pro-Jeœli liczne spo³eczne, ekologiczne i gospodarcze kryzysy, przed którymi stoi 
cesy naturalne nie mog¹ tego poch³on¹æ. Wiele z opakowañ to nieulegaj¹cy nasza planeta, maj¹ zostaæ zatrzymane, dobrym pomys³em na rozpoczêcie 
biodegradacji plastik, ale nawet papier nie mo¿e ulec rozpadowi w zwartych jest odbudowanie lokalnych gospodarek ¿ywnoœciowych. ¯ywnoœæ jest 
wysypiskach œmieci, przy s³abym dostêpie do powietrza. Spalanie tych wszy-czymœ czego wszyscy, ka¿dego dnia i wszêdzie potrzebujemy, dlatego nawet 
stkich odpadków jest jeszcze gorsz¹ opcj¹: spalarnie zanieczyszczaj¹ po-ma³e zmiany w sposobie jego produkcji i wprowadzania na rynek mog¹ przy-
wietrze setkami polutantów, w tym rakotwórczymi substancjami jak nieœæ ogromne korzyœci.
dioksyny, pozostawiaj¹c resztki popio³ów zanieczyszczonych ciê¿kimi me-Ksi¹¿ka pokazuje jak przejœcie w kierunku lokalnoœci ochroni³oby i odbu-
talami i innymi toksynami.dowa³o ró¿norodnoœæ roln¹. Przysporzy³oby ono rolnikom wiêkszego 
(s. 20, akapit 1 - 2)udzia³u w pozyskiwaniu pieniêdzy wydawanych na ¿ywnoœæ i dostarczy³oby 

konsumentom zdrowszego, œwie¿szego po¿ywienia, po bardziej przy- t³um. Marcin Harembski 

stêpnych cenach. Ograniczy³oby transport, emisjê gazów cieplarnianych bzt@most.org.pl

ksiazki,
.
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CZ£OWIEK W PU£APCE GLOBALIZMU...?

MIKE PALECEK "THE TRUTH"

Ksi¹¿ka jest skierowana do wszystkich Czytelników, którzy s¹ w sta-
nie krytycznie oceniaæ wspó³czesn¹, otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ;
bez wzglêdu na wiek i wykszta³cenie.
Autor sceptycznie odnosi siê do wspó³czesnej rzeczywistoœci amery-
kañskiej, spo³eczeñstwa postmodernistycznego, techniki i pêdz¹cej
cywilizacji. Na tle nowoczesnych wartoœci opisuje ustrój demokra-
tyczny i religiê. Nawi¹zuje do klasycznej filozofii. W dialogach po-
jawiaj¹ siê wielcy myœliciele: M. Heidegger, F. W. Nietzsche i K. Jas-
pers. Autor podejmuje problematykê zwi¹zan¹ z pojêciem egzysten-
cjalizmu, globalizmu, wolnoœci, prawdy, zniewolenia i totalita-
ryzmu. W sposób przystêpny wyjaœnia znaczenie powy¿szych termi-
nów.
W. Bo¿eñski stara siê odpowiedzieæ na pytanie, czy klasyczna filozo-
fia i etyka maj¹ we wspó³czesnej cywilizacji swoje miejsce, czy te¿
terminy te zatraci³y swoje pierwotne znaczenie? Czy warto filozofo-
waæ? Czy s¹ jeszcze na œwiecie filozofowie, którym los

nie jest obojêtny. Czy da siê wyjaœniæ egzysten-
cjalistyczne problemy na gruncie ludzkiej mentalnoœci prze³omu II
i III tysi¹clecia?Autor stawia tak¿e inne pytania:

Czym tak naprawdê jest demokracja i jak postrzegamy jej wspó³-
czesny kszta³t?
Co dzieje siê z cz³owiekiem w obliczu globalnej gospodarki?

Ksi¹¿ka traktuje przede wszystkim o cz³owieku. Gdzieœ poœród
komputerów, telefonów komórkowych, supermarketów i pêdz¹cych
samochodów - znajduje siê ludzka istota. Autor postrzega cz³owieka
wspó³czesnego jako odrzucon¹ jednostkê, otumanion¹ lawin¹ wie-
dzy o sobie i swoim gatunku. Krytykuje media, edukacjê i kulturê,
które tak naprawdê nie daj¹ nam poczucia bezpieczeñstwa. Zdjêcia,
obrazy, ilustrowane ksi¹¿ki - wszystko to powoduje uczucie zniechê-
cenia, apatii. Cz³owiek ju¿ nie chce wiêcej o sobie wiedzieæ, lecz usi-
³uje po prostu byæ cz³owiekiem, odnaleŸæ siebie, czuæ... Chce byæ is-
tot¹ woln¹ i rozumn¹...
Ludzka codziennoœæ œwiadczy o tym, ¿e jest zupe³nie inaczej. Cz³o-
wiek jest zniewolony i przyzwyczaja siê do tego. Nie ma wyboru,
musi przetrwaæ. Wyrazem tego s¹ masowe zgromadzenia, towary,
us³ugi, monstrualne sklepy... Cz³owiek wspó³czesny traci zdolnoœæ
stawiania m¹drych pytañ, a mo¿e woli nie pytaæ o sprawy, które je-
szcze niedawno mia³y egzystencjalny sens...
Cz³owiek w spo³eczeñstwie masowym, przez wielu nazywanym
spo³eczeñstwem informatycznym, jest tak naprawdê w t³umie anoni-
mowy. Nikt go nie zna i on sam nie rozpoznaje nikogo. Wybitne jed-
nostki poszukuj¹ ucieczki w literaturê, filozofiê i sztukê. Nie chc¹
dostrzegaæ rzeczywistoœci ani siê z ni¹ uto¿samiaæ.

.

Ksi¹¿ka sk³ania do refleksji: czy cywilizacja zmierza we w³aœciwym
kierunku? Czy cz³owiek jeszcze panuje nad œwiatem, który stwo-
rzy³? Czy jest wolny? Natura ludzka siê nie zmienia, ale czasy ule-
gaj¹ gwa³townej transformacji. Czy potrafimy odnaleŸæ siebie?
Autor pisze o . Jest pesymist¹. Do-
strzega w technice i po¿¹dliwoœci nieustann¹ potrzebê gromadzenia.
Niewa¿ne, czy zbieramy to, co jest nam potrzebne. Cz³owiek staje
siê robotem, który potrzebuje paliwa do tego, aby przetrwaæ. A tym
paliwem jest nieustanny pêd ku lepszej przysz³oœci, czyli do nik¹d...
Nie pomo¿e - jak pisze W. Bo¿eñski - coraz szybsza jazda po zat³o-
czonej autostradzie. Jak prêdko musimy jechaæ, aby nie s³yszeæ ju¿
ogarniaj¹cego nas zewsz¹d huku rozpêdzonych maszyn? Cz³owiek
przyspiesza, aby wyprzedziæ innych i staæ siê wolnym. Ale okazuje
siê, ¿e przyspieszaj¹ wszyscy i wyœcig staje siê mordercz¹ walk¹ o to,
kto dojedzie do mety.
Jedynym sposobem na wyzwolenie z b³êdnego ko³a jest zatrzymanie
machiny technokracji. Trzeba wysi¹œæ z pêdz¹cego samochodu,
choæby inni uznali to za b³¹d. Autor zastanawia siê, którêdy nale¿y
pod¹¿aæ, aby odnaleŸæ samego siebie, by dotrzeæ do wnêtrza cz³o-

wieka? Spo³eczeñstwo informatyczne daje nam tak wiele, ¿e ju¿ na
starcie odrzucamy wartoœci, które s¹ nam obce. Powstaj¹ dwa œwia-
ty: œwiat zagubionego cz³owieka i mechaniczna karuzela, z której
wysiadaj¹cy w biegu ryzykuj¹, ¿e ich upadek bêdzie bolesny.
Autor niezwykle krytycznie odnosi siê do ludzkiej mentalnoœci.
Cz³owiek œwiadomie nakrêca spiralê techniki, a z drugiej strony nie
wie, czy powinien zmieniæ kierunek? Co inni powiedz¹, kiedy nagle
stanê im na drodze i powiem: stop! W tym miejscu pojawia siê py-
tanie, czy wartoœæ wolnoœci mo¿na jeszcze mierzyæ wol¹ cz³owieka?
Jest to podstawowe pytanie egzystencjalne. Czy wybieramy miêdzy
dobrem i z³em, czy godzimy siê na to, ¿e bêdziemy p³yn¹æ z pr¹dem
rzeki? Tego typu zagadnienia zosta³y poruszone na tle futurolo-
gicznym: za kilka, kilkanaœcie, kilkadziesi¹t lat obejrzymy siê za sie-
bie i ... nic nie zostanie. Nie bêdzie dok¹d wracaæ... Autor krytykuje
media: to one ju¿ dzisiaj przedstawiaj¹ obraz zafa³szowanej rzeczy-
wistoœci, pañstwa dobrobytu, któremu wierzymy...
Ksi¹¿ka ma wymiar ekologiczny. Ukazuje zdegradowany obraz
œwiata, gdzie kodeks prawa naturalnego straci³ na znaczeniu. Cz³o-
wiek, zdeterminowany przez nowoczesn¹ kulturê, nie jest w stanie
rozpoznaæ norm, które alienuj¹ go od natury. Po raz kolejny pada py-
tanie: dok¹d zmierzamy? Czy racjonalizm jest jeszcze cech¹ tych lu-
dzi, którzy kreuj¹ spo³eczeñstwo? Wiele pytañ pozostaje bez odpo-
wiedzi. Wspó³czesna kultura wymaga odwagi, aby byæ sob¹. Dzi-
siejsza demokracja kojarzy siê z nihilizmem, a wolna wola z konfor-
mistycznym podejœciem po¿¹dliwego konsumenta. Wszelka maso-
woœæ - jak podkreœla Autor - jest zgubna. Negacja indywidualizmu
jest wizytówk¹ krajów wysoce uprzemys³owionych. Oto obraz do-
skona³oœci, któr¹ wypracowa³y pokolenia. Wartoœæ prawdy, dobra,
altruizmu - pozosta³y zbyt piêkne, aby by³y rzeczywiste. Czy szczê-
œcie jest utopi¹? Na to pytanie nie uzyskujemy jednoznacznej odpo-
wiedzi. O tym, jak postêpowaæ, kim byæ i dok¹d pójœæ - dowiaduje-
my siê z , które potêguj¹ pustkê. Autor zapytuje,
czy sumienie ma jeszcze swoje miejsce w œwiadomoœci zachodniego
spo³eczeñstwa obywatelskiego? Warto siêgn¹æ po tê kontrowersyjn¹
ksi¹¿kê i postawiæ siê w sytuacji wspó³czesnego demokraty, globa-
listy, konsumenta czy filozofa. Tekst zawiera przes³anie:

!

Autor jest publicyst¹ ZB i asystentem na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego. Z wykszta³cenia
filozof i politolog o specjalnoœci dziennikarskiej, autor ksi¹¿ek

.
Waldemar Bo¿eñski,

,Andromeda, Gdañsk 2000, s. 278.

najnowsza ksi¹¿ka o lepszym œwiecie Mike'a Palecka, by-
³ego amerykañskiego wiêŸnia sumienia - to wa¿na ksi¹¿ka porusza-
j¹ca istotny temat: demokracja (ró¿nie definiowana) jest w Stanach
Zjednoczonych zagro¿ona bardziej ni¿ kiedykolwiek. Jest to rezultat
nie tylko dzia³añ administracji Busha (zarówno w sprawach krajo-
wych, jak i zagranicznych), ale tak¿e obezw³adnienia spo³eczeñ-
stwa, braku odzewu ze strony prawdziwie przera¿aj¹cej liczbyAme-
rykanów.
Zza zas³ony historii ukazana zosta³a historia Pete'a Penny'ego, listo-
nosza z ma³ego miasteczka, którego syn sta³ siê ofiar¹ amerykañskiej
okupacji Iraku. Fakt ten uœwiadomi³ mu okrutny, z³udny, cyniczny
ci¹g zdarzeñ, w którym wielu synów i wiele córek nadal poœwiêca
swoje ¿ycie...
Na parzystych stronach ksi¹¿ki znajdujemy cytaty s³owa Goebbelsa,
Goeringa, Ariego Fleischera, ale tak¿e piêkne i inspiruj¹ce myœli
ludzi takich, jak œw. Augustyn, Thomas Jefferson oraz wielu innych
myœlicieli, pisarzy i publicystów - od Helen Thomas po Williama
Shakespeara. Strony nieparzyste opowiadaj¹ historiê Pete'a
Penny'ego. Ju¿ same przytoczone cytaty, jak i historiê Pete'a
Penny'ego mo¿na, z pe³n¹ satysfakcj¹, czytaæ oddzielnie.

cz³owieka
jako cz³owieka

Przemykaj¹ chy³-
kiem ulicami uœpionych miast, na nocne czuwania wœród wta-
jemniczonych braci Cz³owiek, którym masy gardz¹ i nienawidz¹.
One wêsz¹ za nim: jak tylko dostaniemy go w swoje ³apy... Przeklêty
wichrzyciel ³adu i porz¹dku. Bodajby go piek³o poch³onê³o - tak mó-
wi¹ masy...

hodowli zniewolonego cz³owieka

nie-ludzkich gazet

pozostañmy
ludŸmi w nieludzkim, pêdz¹cym do nik¹d œwiecie

Historia filozofii w sentencjach, Filozofia dla optymistów. Filozofia
dla pesymistów, Mi³oœæ sentencje dla zakochanych

Pêkniêty witra¿. Cz³owiek w pu³apce
globalizmu

Prawda

�

�

Marek Niechwiej

heraklitos@interia.pl
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ksiazki,
.

W po³¹czeniu czêœci te tworz¹ przenikliwy, pe³en napiêcia obraz ¿y-
cia jednostki w historycznym kontekœcie. To napiêcie obecne jest
równie¿ w bardzo œmiesznych czêœciach ksi¹¿ki, które - gdyby nie
ich komizm - g³osi³yby niemal kafkowskie wyjaœnienie cz³owie-
czego ¿ycia. Nadzwyczajny komizm s³u¿y ukazaniu tragizmu za-
równo opisywanej historii, jak i historii w ogóle - tak samo jak grote-
sko-woœæ absurdalnego "Prezydenta" uwydatnia codzienny horror:
chciwoœæ i k³amstwa administracji w obliczu niekoñcz¹cego siê ro-
zlewu krwi; kpinê i obojêtnoœæ wobec wielu spraw wa¿nych dla
Amerykanów; niszczenie amerykañskiego snu.
Wy¿ej wymienione fakty bez w¹tpienia mog¹ byæ impulsem, który
sk³oni ka¿dego do przeczytania tej ksi¹¿ki. Osobom, którym bliska
jest tematyka opisywana przez Mike'a, jego jasne spostrze¿enia po-
mog¹ uporz¹dkowaæ myœli. Osoby, które zagubi³y siê w chaosie
wydarzeñ odnajd¹ w tej ksi¹¿ce odpowiedzi. Bêdzie ona dla nich ni-
czym przewodnik...

http://www.iowapeace.com

Dwa tygodnie temu ukaza³a siê na polskim rynku ksi¹¿ka nie-
zwyk³a. Jest ni¹ wydana przez wydawnictwo

, znane w latach dziewiêædziesi¹tych z licznych warto-
œciowych edycji (miêdzy innymi pierwsze wydania Krishnamur-
tiego), charakteryzuj¹cych siê poza tym interesuj¹c¹, oryginaln¹ sza-
t¹ graficzn¹. podj¹³ ryzyko, publikuj¹c autora w Polsce
nieznanego. John O`Donohue jest Irlandczykiem, niezwykle silnie
odczuwaj¹cym zwi¹zek z duchowoœci¹ swych celtyckich przodków,
dostrzegaj¹cym jej korzenie w elementach krajobrazu rodzinnej
Connemary. Duchowny, poeta i filozof w jednej osobie, napisa³ ksi¹-

¿kê, która w wypranym z elementów prawdziwej duchowoœci, kar-
mionym mia³k¹ papk¹ New Age œwiecie Zachodu wywo³a³a szok
i b³yskawicznie sta³a siê bestsellerem. Có¿ takiego zadecydowa³o
o sukcesie Autora i kolejnych jego ksi¹¿ek (

)? Mo¿na by wymieniæ szereg elementów, takich jak
chocia¿by intryguj¹cy tytu³, nawi¹zuj¹cy do prê¿nego ruchu ducho-
wej odnowy, jaki przetoczy³ siê przez Irlandiê VIII w (Celi de). Prze-
de wszystkim jednak nale¿a³oby powiedzieæ, i¿ w zalewie prze-
ró¿nych "poradników ¿ycia duchowego", "programów duchowego
rozwoju" i najrozmaitszych "szkó³", wyci¹gaj¹cych z kieszeni zdes-
perowanych ludzi ciê¿kie pieni¹dze za typowe pranie mózgu, Autor
proponuje drogê o wiele prostsz¹, a jednak ledwie widoczn¹
w oœlepiaj¹cym autentyczne duchowe œcie¿ki neonowym œwietle
wspó³czesnego Mac Œwiata. W skomputeryzowanej i podporz¹-
dkowanej wizji technokratów "globalnej wiosce" zatraciliœmy to, co
czu³ (i nadal odczuwa) prawdziwy wieœniak, cz³owiek na co dzieñ
zwi¹zany z przyrod¹ i jej cyklami.

Autor, jak najdalszy od New Age, pokazuje, jak utrata kontaktu
z natur¹ doprowadzi³a (i nadal doprowadza) cz³owieka do stanu,
w którym nie rozumie on samego siebie ani otaczaj¹cego go œwiata.
Podporz¹dkowany wymaganiom systemu spo³eczno-gospodarcze-
go jest s³ug¹ wszystkiego i wszystkich, tylko nie swego w³asnego,
wyj¹tkowego przeznaczenia. Czytelnikom wspomnianych wy¿ej
"poradników duchowego ¿ycia", pe³nych synkretystycznego be³ko-
tu, ksi¹¿ka Johna O`Donohue wyda siê na pierwszy rzut oka naiwna.
John mówi o sprawach tak oczywistych, ¿e niejeden ¿achnie siê mó-
wi¹c: "ja to wiem". Dlatego te¿ , to ksi¹¿ka, któr¹ czytaæ
nale¿y powoli, przerywaj¹c lekturê spacerem po lesie, po polach,

ws³uchiwaniem siê w g³osy pta-
ków. Wtedy spe³ni ona swe za-
danie: sprowadzi nas z powrotem
do domu; wyrwie nas z uk³adów,
sytuacji i uzale¿nieñ, w jakie
uwik³a³o nas ¿ycie i odda nas nam
samym, czyni¹c z nas prawdzi-
wych LUDZI - gospodarzy samych
siebie.

John O`Donohue

t³um. z angielskiego Jerzy
Morka. Wyd. Thesaurus £odŸ-
Wroc³aw 2004, s. 208. Dystrybucja
i sprzeda¿ wysy³kowa: PW PAT-
RA, ul. ¯eromskiego 60/5, 50-312
Wroc³aw, tel. 0-71/781 85 27, 0603
402 482.
e-mail: patra.pw@interia.pl

…inspiruje nas wszystkich, dlatego ¿e spogl¹da ponad fa³szywych
bogów naszych czasów - bezwzglêdnych politycznych przywódców,
nieœmia³ych intelektualistów, gwiazd z magazynu "People" opo-
wiadaj¹c historiê najodwa¿niejszych ludzi w Ameryce...

Inne informacje na temat tej ksi¹¿ki i innych publikacji Mike'a
Palecka mo¿na znaleŸæ na stronie
Na podanej stronie mo¿na równie¿ z³o¿yæ zamówienie (klikaj¹c na
odpowiedni¹ ok³adkê), oraz wys³aæ autorowi swoj¹ recenzjê

Anam Cara,
Thesaurus

Thesaurus

Anam Cary Eternal
Echoes, Beauty

Anam Cara

Anam Cara.
Duchowa m¹droœæ celtyckiego
œwiata,

Howard Zinn
t³um. Ewa Æwik

J. Przyby³

"ANAM CARA" CZYLI PRZYJACIEL DUSZY

MUZYCZNE DZIKIE ¯YCIE
Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ
o ukazaniu siê ksi¹¿ki

wydanej przez Stowarzy-
szenie Pracownia na rzecz Wszys-
tkich Istot.

jest zbiorem
wywiadów z zespo³ami i muzy-
kami, które ukaza³y siê w ekolo-

gicznym miesiêczniku w ci¹gu ostatnich 5 lat.
Ksi¹¿ka zawiera rozmowy z nastêpuj¹cymi wykonawcami:

Rozmowy z muzykami,
którzy reprezentuj¹ ró¿ne œrodowiska i gatunki muzyczne, dotycz¹
inspiracji, jakie znajduj¹ oni w œwiecie przyrody, opisy prze¿yæ
zwi¹zanych z kontaktem z dzik¹ przyrod¹, jak równie¿ wspó³-
czesnych problemów ekologicznych i prób ich rozwi¹zania.
Rozmowy z muzykami przeplatane s¹ informacjami o najcen-

Muzyczne dzi-
kie ¿ycie

Muzyczne dzikie ¿ycie

,

Matragona, Karpaty Magiczne, Jacek Kleyff, Wszystkie
Wschody S³oñca, Dezerter, W³ochaty, Orkie-stra œw. Miko³aja,
Hey, Janusz Reichel, Stiff Stuff, Wolna Grupa Bukowina,
Czeremszyna, Stare Dobre Ma³¿eñstwo.

"Dzikie ¯ycie"
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najcenniejszych i najbardziej zagro¿onych przyrodniczych miejscach
w Polsce oraz o wspó³czesnych problemach, zwi¹zanych z ochron¹
przyrody. Ca³oœæ wzbogacona jest o liczne fotografie przyrodnicze
oraz fotografie wszystkich wykonawców, z którymi przeprowadzono
rozmowy. Ksi¹¿ka ma 132 str.

We wstêpie do ksi¹¿ki czy-
tamy:

.
Je¿eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani uzyskaniem bli¿szych infor-
macji na temat ksi¹¿ki proszê o kontakt.
Ksi¹¿ka jest dostêpna w sprzeda¿y wysy³kowej, prowadzonej przez
biuro Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, w cenie
15 z³ (koszt przesy³ki wliczony). Aby nabyæ tê ksi¹¿kê, nale¿y do-
konaæ wp³aty stosownej kwoty na konto wydawcy: Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, nr rachunku 158133 0003 0001
0429 2000 0001. Na blankiecie wp³aty nale¿y podaæ swój dok³adny
i czytelny adres oraz dopisaæ .

W jej cieniu rytm przyrody mierz¹ nawroty pór roku. I chyba ten
rytm, który wyra¿a taniec kolorów, zapachów i dŸwiêków wokó³ lu-
dzi, bêdzie tak d³ugo podgrzewa³ ich emocje, jak d³ugo bêdzie istnia³
ów œwiat, którego centrum stanowi jab³oñ przy rodzinnym domu.
Dobrze wie o tym poeta - wielbiciel na-
tury i ¿ycia na wsi. W wierszu pt. ze spokojem kon-
statuje

. Jego wra¿liwoœæ artysty-
czna ukszta³towa³a siê przecie¿ w pejza¿u przyrodniczym pomiêdzy
Wis³¹, Wis³ok¹ i Brnikiem, w okolicach Mielca, gdzie ma swoj¹
ma³¹ ojczyznê - ojcowiznê, której na imiê: Sadkowa Góra.

Poeta opublikowa³ kolejny, bodaj ju¿ ósmy, tomik pt.
, w którym powraca, kierowany metafizyk¹ "œlimaka i ¿on-

kili" na ³ono domostwa, a wiêc wiejskiego domu rodzinnego. Po la-
tach to miejsce staje siê dla poety "cudem istnienia", którego prakty-
cznie ju¿ chyba nie ma: istnieje jeszcze w jego pamiêci i wspom-
nieniach z dzieciñstwa. Fronczek skromnymi s³owami, pieczo³o-
wicie u³o¿onymi w proste metafory, wyra¿a ducha tego miejsca,
w centrum którego stoi jego rodzinny dom i stara jab³oñ. Wokó³ niej
rozgrywa siê, tak jak i przed laty, spektakl ¿ycia, a jego re¿yserem
jest przede wszystkim wiatr.

Dla poety istniej¹ w³aœciwie dwie istotne pory roku: wiosna

i jesieñ, kiedy ruch mobilizuj¹cy istoty ¿ywe uzyskuje maksymalne

napiêcia. Wieœ poœród pól, lasów, wiklin, miêdzy którymi wije siê

rzeczka przypomina mu "okrêt flagowy", p³yn¹cy po burz¹cym siê

wokó³ morzu cywilizacji. W tym raju, otoczonym zbli¿aj¹cym siê

"okiem cyklonu", wchodzimy do domu, który otoczony jest wstêg¹

Brnika, obroœniêt¹ "brodami wikliny". Widaæ jeszcze wóz drabi-

niasty, dziadka pal¹cego fajkê, po drodze terkocz¹ furmanki, czuæ

zapach chleba na stole…. Ten œwiat ju¿ by³ i jeszcze jakoœ ¿yje, ale

g³ównie we wspomnieniach. Aby tê wizjê uwiarygodniæ, poeta roz-

wija wiêc mitologiê ogrodu, na któr¹ sk³adaj¹ siê tajemnicze stwory,

obudzone œpiewem ptaków, krêc¹ce siê wokó³ jab³oni i jej "filo-

zofii", przypominaj¹cej, ¿e jab³ko: (…)

. Z kolei w wierszu pt.

czytamy:

(…).

W dalszym planie pejza¿u ojcowizny Fronczka widaæ biedê

w "podziurawionych skarpetach", zaœ obok niej wierzby, brzozy, ka-

liny modl¹ce siê za pomyœlnoœæ ludzkich spraw. W wierszu pt.

Fronczek wrêcz modli siê z nimi: (…)

. W tak wykreowanym pej-

za¿u wsi zanika granica miêdzy rzeczywistoœci¹ i œwiatem bajki,

wiecznoœci¹ i doczesnoœci¹, a poeta marzy o niemo¿liwym: chce na-

wet oswoiæ rybê i wilka. Deklaruje siê byæ z³odziejem tego natu-

ralnego piêkna, pomimo nagonki bezpañskiego "z³ego psa", wy-

zieraj¹cego z ekranu telewizora, zabijaj¹cego pamiêæ i wra¿liwoœæ.

Ta postawa pisarza wydaje siê byæ poniek¹d usprawiedliwiona, bo

przecie¿ kiedyœ - jak pisze - odda³ za nie "swoj¹ m³odoœæ".

Zjawisko ¿ycia w dyskursie poetyckim Fronczka rozgrywa siê

jak wczeœniej to zasygnalizowaliœmy pod presj¹ dominacji dwóch

pór rok: wiosny i jesieni nad zim¹ i wiosn¹. Wiosna to przecie¿ pora,

kiedy w tym œwiecie mi³oœæ, a ta nastêpnie

owocuje dojrza³ym ¿yciem. Jesieñ natomiast podobna jest do rach-

mistrza, który prowadzi obrachunki z dojrza³ymi ju¿ owocami ¿ycia.

Wed³ug poety wiosna jest wiêc pocz¹tkiem i przyczyn¹ wszelkiej ra-

doœci i ró¿norodnoœci ¿ycia jego maksymaln¹ mobilizacj¹, po której

nastêpuje letnie przesilenie dojrzewania i przesytu. Jesieñ natomiast

otwiera istotom ¿ywym oczy na miski, gdzie jed-

no ¿ycie p³aci drugiemu "cenê ¿ycia". I tak powraca w nim równo-

waga i harmonia. Mo¿na siê równie¿ domyœlaæ, ¿e zima w tym œwie-

cie poety pe³ni funkcjê wielkiej przerwy; czasu spoczynku i letargu.

Lato zaœ, choæ jest przeciwstawnym stanem, to jednak jest si³¹ umo-

¿liwiaj¹c¹ dojrzewanie jego form i ich stabilizacjê Wzajemny

stosunek zimy i lata oddaje fragment wiersza pt. , gdzie

czytamy: (…)

.

Wydaje siê, ¿e wiod¹cym przes³aniem tego tomiku jest takie

przedstawienie , w którym natura jest spleciona

jakby z liturgi¹ ¿ycia: celebrowaniem jego wznios³oœci. Zosta³o ono

przez poetê wplecione w warkocz przyrody jak przys³owiowa "czer-

wona wst¹¿ka mi³osna" we w³osy ukochanej. Warto wiêc siêgn¹æ po

tê przepe³nion¹ pochwa³¹ prostoty i wa¿noœci ¿ycia ksi¹¿eczkê. Bu-

dzi ona najg³êbsze pok³ady wyobraŸni, wra¿liwoœci i emocji, nastra-

jaj¹ce przyjaŸnie do œwiata i cz³owieka. Stanowi arenê œmia³ej walki

artysty o szacunek i zachowanie klimatu emocjonalnego, sprzy-

jaj¹cego naturalnemu piêknu i harmonii polskiej wsi z jej przyro-

dzon¹ dusz¹ - pêpowin¹ ³¹cz¹c¹ ludzi ze swym najbli¿szym œrodo-

wiskiem. Ten poetycki œwiat umo¿liwia czytelnikowi postrzegaæ j¹

jako œwi¹tyniê i ¿ywiæ dla niej najwy¿szy podziw oraz szacunek.

J. S. Fronczek

Wyd. Zwi¹zek Literatów Polskich,

Kraków 2003, s. 65.

W œwiecie zdomino-
wanym przez filozofiê ekono-
micznego zysku tylko nieli-
czni twórcy muzyki przyznaj¹
siê do inspirowania siê przy-
rod¹, a jeszcze rzadziej do
osobistego zaanga¿owania
siê w dzia³ania na rzecz jej o-
brony. Po prostu wiêkszoœæ
z tych ludzi, którzy uczestni-
cz¹ w tzw. przemyœle muzycz-
nym, postêpuje wed³ug zasad
jakie kreuje wspó³czesny
"wolny rynek". Muzyka jest
przede wszystkim towarem,
produktem, który nale¿y
sprzedaæ. Nierzadkie jest i to,
¿e teksty piosenek zachêcaj¹
do nieograniczonego korzy-
stania ze œwiata. Na szczêœcie

znaleŸæ mo¿emy zespo³y i muzyków, którzy nie s¹ obojêtni na œwiat
dzikiego ¿ycia, istotne s¹ dla nich problemy dotycz¹ce wspó³czesnego
œwiata - eksploatacji ludzkich i przyrodniczych zasobów, nieograni-
czonego zabierania ¿ycia, niesprawiedliwoœci spo³ecznej oraz ekono-
micznego wyzysku. To oni s¹ bohaterami tej ksi¹¿ki

Muzyczne dzikie ¿ycie

Muzyczne dzikie ¿ycie

Pocz¹tek i koniec
: Koniec zimy / koniec szarej / pustki jesieni // Œlimak ze œniegu

/ wystawi³ rogi / ¿onkil wyszed³ na drogê

Spadaj¹c z drzewa / przy-
pomina o prawie / ciê¿koœci Pochwa³a ogrodu

Pomiêdzy drzewami / Bóg na ga³êzi tañczy / z kosem, ma-
kol¹gw¹, gilem // Budz¹ siê leœne panny / ukryte w sercu modrzewia /
w dziupli poœród tajemnic // Ma³ymi krokami podchodzi do nas czas, /
karze³ brodaty z d³ug¹ brod¹ pamiêci / zamiast trzewików /

Piel-
grzymka do wrót Niech bêd¹
pochwalone / zielone ga³êzie wierzbiny, / czerwone korale kaliny /
i wszystkie nasze wiklin / dzienne sprawy

rozkwita oczekiwanie

trupi¹ perspektywê

Dwa ptaki
Lato i zima, / dwa walcz¹ce / ze sob¹ ptaki / w œmie-

rtelnym uœcisku / rozrzucaj¹ po lesie / wyrwane przeciwnikowi / piór-
ka

kalendarza przyrody

, Rodzinna jab³oñ,

Z powa¿aniem
Grzegorz Bo¿ek

redaktor ksi¹¿ki Muzyczne dzikie ¿ycie

Rodzinna
jab³oñ

Ignacy S. Fiut

Oddzia³ Po³udniowo-Wschodni
Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

tel. 0-13/432 47 46

Jerzy Stanis³aw Fronczek

W CIENIU "FILOZOFII JAB£ONI"

ksiazki,
.


