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Samorządy i nieświęta trójca

Może już jutro
przeżyjesz swój koniec świata
będzie deszcz wydzwaniał
na mokrych strunach piosenkę
młody poeta będzie sadził grządki swoich wierszy
a panna młoda białą sukienkę
przymierzy
bez ciebie pusto na świecie się nie stanie
żadnych trąb rac świetlistych
aniołowie ziewną sobie
a orkiestra będzie miała przerwę w filharmonii
czas tobie nie sprzyja
żadna wojna
najmniejszych szans na bohatera
pomnik
może zostawisz brudne skarpetki
jakieś długi do spłacenia
zdjęcie z ostatnich wakacji
twój najzwyklejszy koniec świata
czeka sobie spokojnie za drzwiami

ANDRZEJ KWIATEK

U nas na wsi rozmaicie. Z jednej strony bez zmian, bo zmiany nieustające,
z drugiej spore zmiany, gdyż żadnych
nie uświadczysz. Pod koniec lata sołtys
chodził od zagrody do zagrody i zbierał pieniądze na uroczystość pożegnania proboszcza. Miesiąc później wieś
robiła przygotowania do parafialnych
dożynek. Nie uczestniczyłem w nich,
ale przypuszczam, że w swej najgłębszej istocie niewiele różniły się od
przedwojennej „palby” urządzanej we
dworach przez „dworusów”. Stawali
oni na koniec roku przed schodami
pałacu i strzelali rzemiennymi batami.
Dziedzic rzucał im garść drobnych
monet, które zbierali z wdzięcznością.
Dzisiejszy proboszcz raczej monet
nie rzucał, ale z pewnością „ubogacił”
ciepłym słowem samorządną społeczność lokalną.
Samorządność miarą demokracji, jak
się powiada. Lecz idea urzeczywistni się w pełni, gdy „samo” oznaczać
będzie brak instancji nadrzędnych.
Anarchiści, rozmaici syndykaliści i
socjaliści marzą o czymś takim. Tymczasem „góra”, czyli państwo, trzyma
się w Polsce coraz mocniej. Opornie
oddawało swoje kompetencje, ostatnio nawet próbuje tu i ówdzie je rozszerzać. A jak widać na nie tylko na
wsi, nad demokratycznymi strukturami, praktykami, prawem i instytucjami czuwa drugie potężne władztwo,
raczej mało demokratyczne, któremu
bliżej do „silnego państwa”, niż do
idei samorządności. Ktoś powie, że
samorządy same zgodziły się na taką
zwierzchność. To prawda, jednakże
z chwilą gdy to uczyniły, zrezygnowały z wolnej samorządności. Ta „chwila” to oczywiście całe wieki wieki
funkcjonowania paradygmatu nienaruszalnego: jedności kościoła instytucjonalnego i wiary jako idei.
Konsekwencja praktyczna tego paradygmatu sprowadza się do relacji „pan-poddany”. Święty Tomasz z Akwinu
prawem natury płynącym z prawa boskiego chwalił królestwo jako najdoskonalszą formę rządów. Jak pszczoły

mają jedną królową, mówił, tak jeden
pan i władca będzie wśród nas. Święty Paweł przyrównywał społeczność
do ciała, w którym jest wiele członków, ale nie wszystkie spełniają tę
samą czynność, co miało znaczyć, że
jest głowa i są pozostałe członki, które mają być posłuszne głowie. Słowa
Pawła, że głową jest Jezus Chrystus,
a Kościół Jego Oblubienicą to idea
wzniosła, lecz Kościół jako zhierarchizowana instytucja i podmiot gospodarczy z krwi i kości – codzienna praktyka i proza życia. Czy nie podobnie
się rzecz miała ze słynnymi sloganami
typu „partia kieruje, a rząd rządzi, albo
„centralizm demokratyczny”?
Liberałom wszelkiej maści nie podoba się nadmiar zwierzchności – ani
państwowej, ani kościelnej. W obu widzą zagrożenie dla demokracji. Wiarę
akceptują, lecz jak najmniej zinstytucjonalizowaną. Państwo szanują również, ale tylko takie, które pilnuje, by
wolności nie uczynili krzywdy wrogowie zewnętrzni i wewnętrzni, i nie
wchodzi bez potrzeby w kompetencje
samorządów.
Na pierwszy rzut oka wydaje się to
słuszne, lecz doświadczenie mojego
sąsiada, pana Tomka, słuszność tę nieco podważa. Od lat hoduje on „blondynki”, jak mówi, czyli świnie. Karmi
je własnym zbożem zbieranym z kilku
hektarów lichej ziemi, piątej i szóstej
klasy. Podtuczone warchlaki, od dwudziestu do trzydziestu sztuk, wozi na
targ do Ujazdu koło Tomaszowa i
sprzedaje hurtem obrotnym handlarzom. W tym roku podjął decyzję o
likwidacji niedochodowej hodowli.
Postanowił zaangażować się mocniej
w układanie kostki brukowej w firmie,
gdzie pracował dotychczas dorywczo.
- Co się mam mordować? Gówno
z tej gospodarki. Wolę iść do bruku,
zrobić swoje i otrzymać czysty grosz.
Ubezpieczenie rolnicze mam. Mogę
robić bez umowy. Więcej zarobię. Co
najmniej sto pięćdziesiąt na dzionek i
gra muzyka. Ze dwie świnki zostawię
na swoje potrzeby i cześć.

Nie inaczej żyją i snują plany na
przyszłość inni gospodarze w naszej
wsi. Jest jeszcze tylko jeden żyjący
z roli.
- No i co będzie? – pytam
- A co ma być? Nic nie będzie. Zarosną te piachy wkoło, przyjedzie ktoś,
poskupuje i postawi osiedle jakie, albo zakłady pobuduje. Ludzie przynajmniej o robotę nie będą musieli się
martwić.
Pan Tomek, jak widać, bez lamentu przystaje na przekształcenie się w
robotnika i perspektywę wkroczenia
na wieś wielkiego kapitału. Nad samorządem, który pozostanie otwiera się
trzeci parasol – pożądany, oczywisty i
demokratyczny – w postaci zwierzchnictwa ekonomicznego. Pan Tomek
wychodzi z założenia, że wszystkie
trzy formy zwierzchności to tylko
oblicza tego samego bóstwa w trójcy
jedynego. Akceptuje je ze zrozumieniem i pokorą. Ale sołtysem nie chce
zostać.

***
Któż tu jeszcze może po nas przyjść
po nas przyjdzie na pewno śmierć
a potem po nas przyjdzie jutro
ludźmi przepełnione
nasze powieki na zawsze zatrzyma noc
a jednak będzie nowy dzień
budzę się o świcie
w niezakłamanym lustrze
jestem wstaję idę
i spokojnie boję się
że znowu się obudzę
już nie bluźnię
nie urągam siłom wyższym
nie chowam w ramionach głowy
nie odwracam się plecami
do swoich myśli
tylko tak sobie codziennie spokojnie
konam

POLSKI SKLEP „ZOFIA”
4007 KNIGHT STREET, VANCOUVER, V5N 3L9

tel. 604-874-3338

Filmy na kasetach wideo i DVD, kosmetyki, zio³a, kawa, słodycze
DUŻY WYBÓR PRODUKTÓW DELIKATESOWYCH

PACZKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
EKSPRESOWY PRZEKAZ PIENIĘDZY

Godziny otwarcia: środa i czwartek od 10.00 do 16.00, pi¹tek i sobota od 10.00 do 14.30
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