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 To kino siê OSKAR nazywa! Mog³o 
tak byæ. Wszelkie powody istnia³y. Po 
pierwsze, tam w³aœnie odby³a siê uro-
czysta premiera Blaszanego bêbenka, 
po wielu latach nieoficjalnych poka-
zów w DKF-ach. Czy¿ trzeba wyli-
czaæ po drugie i po trzecie?
 Szlachetny honorowy Danziga, gdym 
do niego podszed³ z tak¹ propozycj¹ 
podczas którejœ z uroczystych konfe-
rencji w tym kinie, nie tylko siê zgodzi³, 
ale ³askawie doda³, ¿e mo¿na skorzys-
taæ z którejœ z jego grafik. Czemu nie? 
Jeszcze wtedy nie ujawni³, ¿e w esesie 
s³u¿y³, wszystko by³o ok.
 Musia³em honor Danziga ratowaæ, bo 
paru patriotom we ³bach zaszumia³o, 
zaparli siê i wrzasnêli: Nie! LENIN-
GRAD w Danzigu, to byæ nie mo¿e! 
Po naszym trupie! Nie chc¹c dopuœciæ 
do takiego ubytku masy patriotycznej, 
zasugerowa³em: skoro nie Leningrad, 
to niech Oskar bêdzie. W koñcu s¹ po-
wody. W z³ym momencie musia³em to 
PODSUN¥Æ, bo teraz jest NEPTUN, 
a Neptunów w tym mieœcie jak psów, 
trudno odró¿niæ jednego od drugiego. 
Ju¿ nied³ugo, obiekt sprzedany, sza-
cowny relikt starej epoki nie mia³ naj-
mniejszych szans w konkurencji z kul- 

ltur¹ kukurydzy, pepsi i sprajta. Rzecz 
przes¹dzona, obserwujemy ostatnie 
podrygi kolosa.
  Wtedy by³o za wczeœnie, dzisiaj za 
póŸno. Ale nie martwcie siê. Uchylmy 
czas. Niech na ten ostatni seans w naj-
wiêkszej sali kinowej w Polsce poka- 
¿¹ Blaszanego, najwiêkszy film o 
mieœcie i najwiêksze dzie³o Schlön-
dorffa, wed³ug najwiêkszej powieœci 
honorowego obywatela, który kontro-
wersyjny okaza³ siê nie tylko w swoim
rodzinnym mieœcie, ale tak¿e poza 
nim, tak w Polsce jak i w Niemczech. 
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Armia “Pomorze” rozbita
nikt nie broni³
mego Gdañska-Che³ma
có¿ -
babka Helena ze strony ojca
ma nazwisko Meller
- wystarczy ma³y umlaut
mo¿e najeŸdŸcy pozwol¹ mi
zasiliæ szeregi NSDAP
i nadal wykonywaæ
zawód nauczyciela historii
dro¿szy cia³u bo w markach

skórzany p³aszcz to ju¿ mam
a w paŸdzierniku
inkorporuj¹ nas do Rzeszy
wiêc sikam samotnie
na podarty plakat DJ-a Adolfa Hit
zapowiadaj¹cy koncert
muzyki nacjo “Œwiat³o i dŸwiêk”
po piêciu bierach
na ty³ach kamieniczki
swastycznej sikam
- we mgle przypominam Wallenroda...

(16-17.6.1998)

nie jest dla w³adz trudna, gdy¿ mo-
nopolist¹ na rynku dostawców inter-
netu jest Bieltelekom, który jest przed-
siêbiorstwem pañstwowym. Represje 
wobec dziennikarzy za publikacje w 
sieci nie s¹ na Bia³orusi niczym nie-
zwyk³ym. S¹ oni zatrzymywani i 
wiêzieni, a przedstawiany im zarzut 
to umieszczanie informacji znies³a-
wiaj¹cych Aleksandra £ukaszenkê. 
Na tej podstawie zostali skazani na 
obóz pracy Miko³a Markiewicz i Pa-
we³ Ma¿ejko. 
  W³adze autorytarnych re¿imów za-
trudniaj¹ ogromn¹ iloœæ osób zajmu-
j¹cych siê kontrolowaniem sieci. Licz-
ba chiñskich kontrolerów interneto-
wych wynosi oko³o 30 tysiêcy. Chiñ-
czycy s¹ autorami 15% œwiatowych 
blogów, ka¿dy zamkniêty dziennik 
internetowy zostaje natychmiastowo 
zast¹piony innym. Irañski jêzyk farsi 
jest w dziesi¹tce najbardziej popular-
nych jêzyków blogosfery. 
  Wolnoœci s³owa nie sprzyja d¹¿e-
nie do zysków za wszelk¹ cenê przez 
firmy komputerowe i serwisy interne-
towe. W opublikowanym sprawozda-
niu w 2006 roku komisja spraw za-
granicznych Izby Gmin potêpi³a trzy
najwiêksze firmy amerykañskie za 
„moralnie niedopuszczaln¹” wspó³-
pracê z w³adzami Chin. Ta wspó³pra-
ca zosta³a okreœlona jako pogwa³-
cenie wolnoœci s³owa. Microsoftowi 
dosta³o siê za blokowanie s³owa wol-
noœæ w blogach chiñskich internatów, 
Yahoo za pomoc udzielon¹ chiñskim 
w³adzom w ujêciu i skazaniu cyber-
dysydenta Shi Tao, a Google za auto-
cenzurê w chiñskiej wersji najpopu-
larniejszej wyszukiwarki œwiata. 

 A jak wygl¹da wolnoœæ s³owa w In-
ternecie w Polsce? Niekontrolowane 
wpisy na forach internetowych mog¹ 
skoñczyæ siê s¹dem dla wydawcy, 
gdy¿ mo¿e on zostaæ poci¹gniêty 
do odpowiedzialnoœci za naruszenie 
dóbr osobistych, tyczy to tak¿e auto-
rów blogów. Wydawcy internetowi 
odpowiadaj¹ za treœæ umieszczan¹ na 
swoich forach, które maj¹ taki sam 
charakter prawny, jak na przyk³ad 
listy do redakcji, które umieszcza siê 
w czasopismach. Jednak w Polsce 
wszystko zale¿y od interpretacji s¹du. 
W ustawie o œwiadczeniu us³ug drog¹ 
elektroniczn¹ jest przepis, który mówi, 
¿e us³ugodawca nie ponosi odpowie-
dzialnoœci, jeœli nie ma wp³ywu na 
przekaz informacji. Je¿eli wpis naru-
sza kodeks karny sytuacja wygl¹da 
nieco inaczej: ewentualnej karze pod-
lega ju¿ nie wydawca, ale autor ko-
mentarza na forum, jednak tylko jeœli 
mo¿na mu przypisaæ winê. Na jed-
nym z portali internetowych pojawi³y 
siê wpisy, które oskar¿a³y wiceprezy-
denta Inowroc³awia, Jacka Olecha, 
o branie ³apówek. Po z³o¿eniu przez 
Olecha zawiadomienia w prokuratu-
rze, policja wszczê³a postêpowanie, 

jednak nikogo nie zatrzymano. Prob-
lemem w takich sytuacjach dla policji 
jest ³atwoœæ ukrycia swojej to¿samoœ-
ci w sieci, a tak¿e ochrona danych 
klientów przez wydawców serwisów 
internetowych. W³aœcicielom niektó-
rych portalów trudno jest w praktyce  
kontrolowaæ swoich forumowiczów. 
Zatrudnienie moderatorów czêsto 
znacznie podwy¿sza koszty prowa-
dzenia serwisu. O bezkarnoœci wy-
dawców za treœci, które znajduj¹ siê
na forum, œwiadczy sprawa pewne-
go kieleckiego urzêdnika. Na forum 
ogólnopolskiej gazety, pod tekstem 
opisuj¹cym pogrom ¯ydów w Kiel-
cach, umieœci³ on nastêpuj¹cy komen-
tarz: Kielce to oczywista prowokacja 
¿ydo-komunistyczna maj¹ca na celu 
odwrócenie uwagi œwiatowej opinii 
od sfa³szowania referendum na ko-
rzyœæ komunistów i nak³onienie ¿ydów 
do emigracji do Izraela. Pod not¹ by-
³o IP urzêdu miejskiego w Kielcach. 
Mimo, ¿e Federacja M³odych Socjal-
demokratów domaga³a siê od prezy-
denta Kielc z³o¿enia zawiadomienia 
do prokuratury o publicznym pochwa-
laniu przestêpstwa, oraz zniewa¿ania 
miejsca gdzie spoczywaj¹ zmarli, ca³a 
sprawa zakoñczy³a siê upomnieniem 
urzêdnika przez jego prze³o¿onego. 
Internetu jako medium masowego 
przekazu dotyczy termin pomówienia 
masowego, dlatego niektórzy uwa¿a-
j¹, ¿e s¹d za ka¿dym razem powinien 
oceniaæ szkodliwoœæ czynu. W tym 
duchu firmy, których niezadowoleni 
klienci umieszczali swoje opinie w In-
ternecie, zaczê³y ostatnio zwracaæ siê 
o usuwanie tego typu treœci powo³u-
j¹c siê na art. 23 – 24 i 43 kodeksu 

cywilnego. Unia Europejska stara siê 
unormowaæ kwestie prawne zwi¹za-
ne z Internetem, jednak nie bêdzie 
to proste. Spraw¹ powinny zaj¹æ siê 
oficjalne organizacje dziennikarskie. 
Potrzebny jest lobbing i naciski na 
elity rz¹dz¹ce, zmierzaj¹ce do uregu-
lowania kwestii prawnych zwi¹zanych 
z wolnoœci¹ s³owa w polskiej sieci.
  Rozwa¿aj¹c kwestiê wolnoœci s³owa 
w Internecie nale¿y pamiêtaæ o mo¿-
liwoœci znies³awienia, o ³amaniu praw 
autorskich, o dostêpie dzieci do treœci
pornograficznych, o g³oszeniu niena-
wiœci i treœci faszystowskich. S¹ to
bardzo wa¿ne kwestie, które musz¹ 
byæ uregulowane i zdefiniowane 
prawnie. Na podstawie przytoczo-
nych wy¿ej przyk³adów mo¿na zoba-
czyæ, ¿e pod pretekstem troski o u¿yt-
kownika Internetu, re¿imy potrafi¹ 
nadu¿ywaæ swojej w³adzy, ograni-
czaj¹c mo¿liwoœæ g³oszenia pogl¹-
dów. Wypada oczywiœcie zgodziæ 
siê z wypowiedzi¹ Steva Ballingera 
z Amnesty International: Wolnoœæ 
wypowiedzi w internecie jest prawem, 
a nie przywilejem. Tylko w jaki spo-
sób mo¿emy stan¹æ w obronie tej 
wolnoœci?

Nie widzê innego wyjœcia. I niech 
przynajmniej wtedy to kino siê Oskar 
nazywa, na tê nostalgiczn¹ i œwiêt¹ 
chwilê. I niech na to zaprosz¹ samego 
Grassa, Schlöndorffa, Davida Bennen-
ta, który po Oskarku d³ugo rosn¹æ nie 
chcia³, ale w koñcu natura wziê³a górê, 
niech zaprosz¹ Daniela Olbrychskiego 
i wêgorza w koñskim ³bie, koniecznie. 
I wszystkich z za³ogi, kto tam jeszcze 
przy zdrowiu i ¿yciu.
  S³ysza³em, ¿e w Reichu powsta³ 
dokument oparty na sonda¿ach opinii 
po ujawnieniu ochotniczej s³u¿by 
m³odego, gorliwego Grassa w forma-
cjach SS. Bardzo jestem ciekaw, co 
tamtejsza publika o tym myœli. Niech 
to koniecznie do³¹cz¹ do Bêbenka, na 
pewno siê œwietnie sklei i wpasuje w 
konwencjê fabularn¹.
  Nie s¹dzê, by którakolwiek z przy-
zwoitych firm nie otworzy³a kasy na 
tak wielk¹ okazjê. Choæ osobiœcie ¿a-
³ujê, ¿e to stypa. Wola³bym, ¿eby siê 
co urodzi³o, ale teraz tylko kinobun-
krowce siê rodz¹. Nawet na kamieniu.
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