
zielone brygady - pismo ekologów32 nr 10 (200) paŸdziernik 2004

ksi¹¿ki

Ksi¹¿ka, któr¹ polecam, jest zbiorem 27 krótkich
opowiadañ, z których ka¿de zawiera charaktery-
styczn¹ dla siebie puentê. Autor, S³awomir Shuty, w od-
wa¿ny i zarazem ironiczny sposób piêtnuje otaczaj¹c¹
nas, wspó³czesn¹ rzeczywistoœæ, przez niektórych sar-
kastycznych akademików nazywan¹ ,,p³ytkim post-
modernizmem”. Jêzyk opowiadañ jest prosty, czêsto-
kroæ dosadny, autor nie przebiera w s³owach, ,,cytuje
¿ycie” takim, jakie ono jest, wulgarne, bezwzglêdne,
œmieszne albo g³upie. Shuty krytykuje codziennoœæ,
konsumpcjonizm, bezmyœlnoœæ i prozaicznoœæ. Za-
uwa¿a, ¿e ludzie kieruj¹ siê bardzo p³ytkimi warto-
œciami, brak im ambicji, nie reflektuj¹ siê w wa¿nych
dla siebie chwilach. Wegetuj¹c w ,,antycywilizacji
wspó³czesnoœci” nawzajem siê ,,odmó¿d¿aj¹”. Autor
uderza w czu³e punkty spo³ecznej rzeczywistoœci, sto-
sunki miêdzys¹siedzkie, relacje najbli¿szych wzglê-
dem siebie, chêæ zaimponowania tanim sukcesem.
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, ... to teksty, które s¹
przyk³adem takiej ironicznej krytyki.

Puent¹ ksi¹¿ki jest napiêtnowanie egzystencjal-
nego minimalizmu. Wszechogarniaj¹cy egoizm plus
nieuleczalna g³upota czyni¹ cz³owieka bezwar-
toœciowym. Autor ,,zagl¹da” do mieszkañ, ,,przys³u-
chuje siê” rozmowom najbli¿szych, po kilkudziesiêciu
latach wspólnego po¿ycia, odzwierciedla wnêtrze
i sposób myœlenia... Dochodzi do wniosku, ¿e dla nie-
których rozwój zatrzymuje siê na bardzo wczesnym
etapie.

Opowiadania maj¹ charakter studium psycholo-
giczno-socjologicznego. Narrator opowiadañ wyra¿a
siê wprost: ,,Tak, to my jesteœmy, wielu z nas, choæ o
tym nie wiemy, bo nie dostrzegamy siebie z zewn¹trz”.
Czy tekst mo¿e sk³oniæ do refleksji? Myœlê, ¿e po-
winien, aby cz³owiek nie zatraci³ ¿yciowych celów. Nie
ma nic gorszego, ni¿ wegetacja w opowiadaniach na-
potykamy takich w³aœnie, zrezygnowanych, snobi-
stycznych niejednokrotnie bohaterów, którzy nie maj¹
sobie i innym niczego do zaoferowania. Chorob¹
wspó³czesnego spo³eczeñstwa jest nagminne marno-
wanie czasu. Z drugiej strony, skupieni na sobie i bez
wiêkszych ambicji, ludzie staj¹ siê obcy w t³umie, nie
potrafi¹ na siebie przyjaŸnie patrzeæ, mówi¹ ró¿nymi,
niezrozumia³ymi jêzykami. Shuty, cz³owiek m³ody
i, jak mo¿na wnioskowaæ, zbuntowany, burzy ten spo-
³eczny, bezwartoœciowy stereotyp szarego obywatela.
Wzywa do przebudzenia, choæ czyni to nie w formie
manifestu, ani ci¹g³ej fabu³y. Pos³uguje siê swego ro-
dzaju przypowieœci¹, która pe³ni rolê psychologi-
cznego obrazu. Autor zauwa¿a, ¿e ironia i sarkazm to
w³aœnie ten jêzyk, w³aœciwy, w którym da siê adekwa-
tnie uj¹æ wspó³czesnoœæ...

Po-
dwójne filtrowanie Komunia Jak siê baby nie bije, to
co siê okazuje Wizyta domowa Œwiêta Siê porobi³o
Pe³ni wspó³czucia s¹siedzi Po s¹siedzku Odwiedzi-
ny Wszystko mi mówi, ¿e go ktoœ pokocha³ Nowe po-
¿ycie Idzie nowe, tradycyjne

S³awomir Shuty, , Museum Novum, Kraków 2002,
s. 144.

Cukier w normie

Marek Niechwiej

Proza a¿ do bólu

Prezentowana ksi¹¿ka to naukowe studium, po-
œwiêcone postaci Jana Stachniuka, polskiego pisarza
i publicysty, dzia³acza politycznego i ideologa. Autor,
Jan Skoczyñski, filozof i historyk idei, bardzo szcze-
gó³owo, w wyczerpuj¹cy sposób przedstawi³ sylwetkê
polskiego humanisty. Dziêki publikacji poznajemy za-
równo szczegó³y ¿yciorysu, nie tak znanego przecie¿,
Polaka, jak i jesteœmy w stanie zrozumieæ jego ideê,
któr¹ w swoim krótkim ¿yciu zdo³a³ wypracowaæ. Au-
tor, opieraj¹c siê m. in. na tekstach biografa Stachniu-
ka, Antoniego Wacyka, stara siê samodzielnie oceniæ
postaæ ideologa. Trafnie ujmuje tê próbê recenzent
ksi¹¿ki, Józef Lipiec: (...)

(...)
Skoczyñski krytycznie odnosi siê do stereotypo-

wego przekonania, ¿e Stachniuk czerpa³ wzorce z ne-
opogañstwa. Przedstawia go jako krytyka kapitalizmu
i socjalizmu, propagatora ¿ycia kulturalnego i polity-
cznego. Przede wszystkim jednak, jak siê dowiadu-
jemy, Stachniuk to cz³owiek zarówno nauki, jak i czy-
nu. Niepokorny, uparty, zdecydowany na wszystko i do-
strzegaj¹cy w³asne cele, za które przysz³o mu zap³aciæ
wiêzieniem i ostatecznie upadkiem na zdrowiu. Ener-
gia i zapa³ w ciele cz³owieka o wielkim sercu i umyœle.
Stachniuk zosta³ przedstawiony pozytywnie, by³ kimœ,
kto uczyni³ krok do przodu w powojennej, polskiej cy-
wilizacji, w czasach nie³atwych przecie¿, wyma-
gaj¹cych ludzi odpowiedzialnych.

Stachniuk, jak podkreœla Skoczyñski, uznawany
przez niektórych historyków za antykleryka³a, by³ prze-
de wszystkim cz³owiekiem czynu i jednoczeœnie apo-
loget¹ kultury. (...) (...)

(...)
Ksi¹¿kê warto przeczytaæ ze wzglêdu na du¿¹ war-

toœæ merytoryczn¹ i przystêpn¹ formê literack¹. Jest
jednym z niewielu dzie³, poœwiêconych Stachniukowi.
Po opracowanie mo¿e siêgn¹æ ka¿dy, historyk, poli-
tolog, filozof, cz³owiek zainteresowany kulturowymi
korzeniami cywilizacji i dylematom jej rozwoju. Autor
podkreœla, ¿e od ludzi, podobnych przedstawionemu
bohaterowi ksi¹¿ki, mo¿emy siê wiele nauczyæ i zmie-
niæ. Daje tym samym do zrozumienia, ¿e filozofia,
i w ogóle humanistyka, to nie tylko teoria...

Wydaje siê, ¿e dopiero
krakowskiemu filozofowi i historykowi idei uda³o siê
dotrzeæ do filozoficznego j¹dra koncepcji Stachniuka,
postaci budz¹cej tyle¿ namiêtnoœci, co kontrowersji,
na pewno jednak wci¹¿ obecnej w polskiej podœwia-
domoœci

Ewolucja œwiata toczy siê in-
nym ³o¿yskiem, na innym poziomie. Wola kosmiczna
jak gdyby zrezygnowa³a ze swego pierwotnego
zamiaru i d¹¿y do przetworzenia œwiata w pulsuj¹cy
organizm skoncentrowanej mocy kulturowej

Jan Skoczyñski , Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Kraków 2004, s. 214.

, Neognoza polska

Marek Niechwiej

Idealista
czy reformator?
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Ksi¹¿ka Haliny Dobruckiej jest
przeznaczona dla Czytelników wra¿liwych na piêkno i
na cierpienie, na cz³owieka i przyrodê. Tytu³owa ,,woj-
na” to spór o wartoœci we wspó³czesnym œwiecie. Ksi¹¿-
ka jest przes³aniem optymizmu, nadziei na przysz³oœæ.
Z drugiej strony zawiera z³owrogie ostrze¿enia i chara-
kteryzuje naturê cz³owieka, który nieustannie wybiera.
Tekst obfituje w zdjêcia, zarówno barwne, jak i czarno-
bia³e, przedstawiaj¹ce piêkno kwitn¹cej Natury i cier-
pienie zniewolonych zwierz¹t, cudowne krajobrazy
i myœliwych, wracaj¹cy ze œmiercionoœnym ³upem…

Autorka próbuje odnaleŸæ we wspó³czesnej kultu-
rze i mentalnoœci pierwiastek ¿ycia. Zauwa¿a, ¿e ludz-
ka œwiadomoœæ jest na tyle s³aba, ¿e nie mamy odwagi
stan¹æ w obronie wartoœci. W konkluzji Halina Dobru-
cka pisze:

(…)
(…)

.

Powy¿szy fragment, nie jedyny, jest
wyrzutem sumienia wspó³czesnego
cz³owieka. Z jednej strony wiele siê
dzieje, z drugiej nie podejmujemy w³a-
œciwych dzia³añ. Autorka zapytuje,
w jakim kierunku zmierzamy i czy war-
to? Wra¿liwoœæ na los drêczonych zwie-
rz¹t staje siê cech¹ niegodn¹ kre-
atywnej jednostki. Autorka piêtnuje in-
strumentalne traktowanie Natury i nie
sposób odmówiæ jej racji. Jej opinia
jest w pe³ni uzasadniona i poparta
licznymi przyk³adami w tekœcie.

Ludzie nie potrafi¹ rozmawiaæ z przyrod¹, staj¹ siê
bestiami, które po¿eraj¹ wszystko woko³o i siebie na-
wzajem, nigdy nienasycone, niszcz¹ce bez potrzeby.

Pisarka stara siê jednak zachowaæ optymizm.
Jeszcze nie wszystko stracone. Trzeba zmieniæ mental-
noœæ, trzeba siê jeszcze raz narodziæ. O to jest naj-
trudniej, tego nie mo¿na kupiæ. Autorka we wstêpie
ksi¹¿ki prosi, aby jej publikacjê czytaæ jak wiersz, jak
poezjê, czêstokroæ bolesn¹. Twierdzi, ¿e poezja prze-
mawia nie tylko do rozs¹dku, ale i duszy. W ksi¹¿ce
znajdujemy liczne wiersze, trochê filozofii, psycho-
logii, a przede wszystkim etyki. Bêd¹c z wykszta³cenia
geologiem rozumie mowê ziemi, s³yszy jej wo³anie, zna
potrzeby, wspó³czuje…

Ksi¹¿kê Haliny Dobruckiej polecam jako lekturê.
Ale jest to lektura trudna, poniewa¿ wymaga przyzna-
nia siê do tego, ¿e jesteœmy coœ winni Naturze. Je-
steœmy jej winni szacunek. Tekst napisany prostymi
s³owami daje wiele do myœlenia i stawia trudne zada-
nie – nauczyæ siê wspó³istnieæ. Ksi¹¿ka jest podrêczni-
kiem ekologii, niekoniecznie w sensie naukowym,
choæ Autorka przytacza m.in. s³owa Arne Naessa,
twórcy podstaw ekologii g³êbokiej. Bohaterami lektury
jesteœmy my sami, dlatego jest ona trudna. Bo nie wys-
tarczy j¹ przeczytaæ, ale trzeba zrozumieæ. Cz³owiek
i natura mówi¹ ró¿nymi jêzykami. Sukces polega na
tym, aby siê porozumieæ.

Jest wojna

Ruch w obronie przyrody napotyka na przeszko-
dy nie do przezwyciê¿enia – na razie. Ludzie zga-
dzaj¹ siê z niektórymi za³o¿eniami ekologii, tak,
ale – ale wybudowanie autostrady uwa¿aj¹ za nie-
zbêdne (byle nie pod moim domem!), ale chc¹
nowych wyci¹gów narciarskich, nowych super-
marketów, w których wygodnie dokonuje siê za-
kupów. W miejscowoœciach uzdrowiskowych roz-
gl¹daj¹ siê za kioskami, barami i centrami rozry-
wki, zaœ niektóre kobiety chc¹ nosiæ naturalne fu-
tra, bo one rzekomo wracaj¹ do mody. Te potrzeby
s¹ rozmyœlnie podsycane i rozbudowywane, aby
napêdzaæ koniunkturê w inwestycjach, w przemy-
œle i handlu. No i postêp – magiczne has³o, po-
rywaj¹ce t³umy. Musi nast¹piæ prze³om w œwia-
domoœci, powszechna zmiana stosunku do przy-
rody i œrodowiska. Ludzie zrozumiej¹, ¿e nie ma
wa¿niejszej sprawy, nie ma pilniejszego zadania
i trzeba walczyæ o ocalenie. Jest to nieuniknione.
Jak rewolucja, kiedy nurtuj¹ce spo³eczeñstwo po-

czucie niedostatku i zagro¿enia
zmierza do rozsadzenia panuj¹-
cego uk³adu stosunków. Co bêdzie
bezpoœrednim impulsem, co nas
zintegruje? Mo¿e pojawienie siê
charyzmatycznego przywódcy, a
mo¿e dopiero seria kataklizmów,
które dotkn¹ wszystkich

Halina Wies³awa Dobrucka, , Stowarzyszenie Twórcze
Artystyczno-Literackie, Kraków 2004, s. 167.

Jest wojna

Marek Niechwiej

Cz³owiek na rozdro¿u…

fot. squad
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Ksi¹¿ka jest skierowana do Czytelnika, który stara
siê zrozumieæ przyrodê, jej jêzyk, us³yszeæ szept Na-
tury… Halina Dobrucka, z wykszta³cenia geolog, usi-
³uje siê wczuæ w to, co mówi¹ ska³y, p³yn¹ce stru-
mienie, szumi¹ce drzewa. Stara siê wyra¿aæ tym sa-
mym jêzykiem, dzisiaj dla wielu ju¿ niezrozumia³ym.
¯ycie poœród ska³ to próba dla cz³owieka, który chce
siebie odnaleŸæ. Tekst jest przeplatany zdjêciami, bar-
wnymi fotografiami, przedstawiaj¹cymi rozmaite mi-
nera³y i Naturê w rozmaitych jej stadiach: w zimie, na
wiosnê, zasypan¹ i kwitn¹c¹… Czasami krótki wiersz,
sk³aniaj¹cy do refleksji.

Na tle tego wszystkiego cz³owiek, wspó³czuj¹cy i
nieczu³y, posiadaj¹cy i skromny, zaanga¿owany i obo-
jêtny. Ksi¹¿ka jest doskona³¹ analiz¹ psychologiczn¹
ludzkich postaw, niejednokrotnie skrajnych. Ka¿dy
z nas swoj¹ postaw¹ coœ wyra¿a, jakoœ siê zachowuje,
przemawia gestem, czegoœ pragnie i coœ ofiaruje. Au-
torka zastanawia siê, czy pozwolimy ska³om na zawsze
zapisaæ swoje imiona, czy siê na to zgodzimy?

Refleksja – oto pierwsze skojarzenie, jakie siê na-
suwa podczas lektury tekstu. Halina Dobrucka daje
Czytelnikowi do zrozumienia, ¿e wiele podró¿owa³a,
wiele widzia³a i rozumie. Wydaje siê, ¿e nie ma miejsca
na planecie, które by³oby jej obce. Lecz przes³aniem te-
kstu nie jest chêæ zaimponowania. Pisarka stara siê
uœwiadomiæ cz³owiekowi, ¿e wszystkie te miejsca po-
winny byæ mu bliskie. A raczej, ¿e za ka¿dy zak¹tek po-
winniœmy siê czuæ odpowiedzialni. To poczucie jed-
nych uskrzydla, innych zniechêca, jednym dodaje si³,
innych odpycha. Dlatego rozmaite postawy oscyluj¹
pomiêdzy skrajnoœciami, aktywnoœci¹ i biernoœci¹…

Ksi¹¿ka jest napisana w duchu ekologicznym. Mo-
im zdaniem zbli¿a nas do œwiata, który si³¹ rzeczy zo-
sta³ wyalienowany przez postêpuj¹c¹ cywilizacjê i te-
chnikê. Autorka stara siê nikogo nie krytykowaæ. Przyj-

muje postaæ obserwatora, ale ob-
serwatora, który myœli i wyci¹ga
konsekwencjê. Jesteœmy istotami
rozumnymi i to w³aœnie czyni nas
odpowiedzialnymi za losy ska³y,
która pozostaje naszym przod-
kiem, pozwala nam po sobie st¹-
paæ. Publikacja Haliny Dobruckiej
stanowi tak¿e kompendium wie-
dzy geologicznej i historycznej.
Autorka rozpoczyna opowiadanie
o dziejach cz³owieka od momentu
wykorzystania krzemienia. Geo-
logia jest fuzj¹ wielu nauk: mate-
matyki, fizyki, chemii czy biologii.
Stanowi¹ one studium dziejów na-
szej Ziemi. Przez wieki ukszta³-
towa³o siê jej oblicze, które wci¹¿
pozostaje ¿ywe. Uczymy siê, jak ro-
zumieæ nasz¹ planetê. Dobrucka
wspomina równie¿ o minera³ach
pochodz¹cych z Kosmosu.

Ksi¹¿ka, prócz elementów filo-
zoficznych, zawiera mnóstwo wie-
dzy z zakresu nauk œcis³ych. Mo¿e

byæ do-skona³ym przewodnikiem w tej dziedzinie. Rol¹
cz³owieka jest umiejêtnoœæ obserwowania i podziwia-
nia przyrody. Powinniœmy ci¹gle poznawaæ ,,geolo-
giczny alfabet”. Józef Janczewski w do ksi¹-
¿ki stwierdza:

Autorka jest zafascynowana piê-
knem Natury i dzieli siê z Czytelnikiem swoj¹ pasj¹
zg³êbiania wiedzy o Ziemi, jej poznawania, rozumienia
i kontemplacji. Wyra¿aj¹c swoje skryte myœli pisze:

(…)
(…)

(…)
Nasz œwiat pozostaje

tajemnic¹…

Pos³owiu

Zebrany w tym tomiku materia³ stanowi jakby
minikompendium wiedzy geologicznej i kiedy jest
tu mowa o kamieniach szlachetnych, to wkracza-
my w genealogiê granicz¹c¹ z wiedz¹ jubilera.
Lecz trudno nie zauwa¿yæ trwa³oœci, piêkna, ¿ywej
barwy i po³ysku minera³ów, które s¹ i by³y
przedmiotem po¿¹dania i histori¹ ludzkoœci. Gdy
do tej wiedzy dodamy szczyptê poetyckiego nat-
chnienia, wtedy szczelnie w sobie zamkniête
kamienie przemówi¹ i podziel¹ siê z nami swoj¹
histori¹ i m¹droœci¹.

¯ycia wœród ska³

Obserwacje szkieletów doprowadzi³y nas do za-
stanowienia siê nad natur¹ urody œwiata, nad jej
znaczeniem. Celowoœæ, sens, to pojêcia stwo-
rzone przez cz³owieka. A przyroda, ta nieo¿y-
wiona i ta z³o¿ona z organizmów po prostu jest
i funkcjonuje. Widoczne piêkno jest stanem
naturalnym naszego œwiata.

Halina Wies³awa Dobrucka, , Stowarzyszenie Twór-
cze Artystyczno-Literackie, Kraków 2004, s. 95.

¯ycie wœród ska³

Marek Niechwiej

Jesteœmy czêœci¹ œwiata…

fot. squad
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Nowa ksi¹¿ka

Pracowni na rzecz Wszystkich Istot:

Z okazji 50-tej rocznicy powo³ania Tatrzañskiego
Parku Narodowego, a przede wszystkim w obliczu ros-
n¹cej presji na bezcenn¹ przyrodê Tatr – przygotowa-
liœmy publikacjê poœwiêcon¹ tym problemom. Spór
o Tatry toczy siê od dawna, a od kilku lat nabra³ tempa
i obrós³ negatywnymi konsekwencjami. Przyroda Tatr
jest zagro¿ona, wkraczaj¹ w ni¹ nowe inwestycje nar-
ciarskie, roœnie lawina turystów, forsowany jest pomys³
olimpiady zimowej, pazerni inwestorzy i urzêdnicy ro-
bi¹ wszystko, aby zak³amaæ obraz tej batalii. Ksi¹¿ka
Tomasza Boruckiego jest prób¹ przedstawienia tego,
co siê w Tatrach dzieje – z perspektywy historycznej,
przyrodniczej, oraz w kontekœcie obecnych sporów i na-
cisków, aby ten obszar s³u¿y³ prywatnym interesom.

Ksi¹¿ka obala wiele mitów, jakimi pos³uguje siê lob-
by inwestycyjno-samorz¹dowe i s³u¿alczy wobec niego
urzêdnicy ministerialni i parkowi. Jest g³osem pe³nym
troski o Tatry – o ich przyrodnicz¹ niepowtarzalnoœæ
oraz prezentacj¹ d³ugiej i pe³nej wspania³ych postaw
batalii o jej skuteczn¹ ochronê. Autor we wstêpie do
ksi¹¿ki napisa³:

jest tak¿e kolejnym ele-
mentem prowadzonej przez Pracowniê kampanii ta-
trzañskiej.

Ksi¹¿ka ma 150 stron, w tym 16-stronicow¹ wk³adkê
z ilustracjami na kredowym papierze. Kosztuje tylko 12
z³ (koszt przesy³ki wliczony), ale BARDZO PROSIMY
o wy¿sze wp³aty – ró¿nica miêdzy wp³acon¹ kwot¹ a ce-
n¹ ksi¹¿ki bêdzie darowizn¹ na kampaniê tatrzañsk¹,
a pieni¹dze te umo¿liwi¹ podejmowanie kolejnych ini-
cjatyw. Apelujemy o kupno ksi¹¿ki, wp³acanie daro-
wizn, zamawianie wiêkszych iloœci tej pozycji – ka¿da
z³otówka jest cenna w kontekœcie du¿ych wydatków, ja-
kie nale¿y ponosiæ, aby dzia³ania w obronie Tatr mog³y
byæ odpowiednio intensywne i skuteczne.

Ksi¹¿kê mo¿na zamawiaæ wp³acaj¹c odpowiedni¹
kwotê na konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
BS Bystra, nr rachunku 158133 0003 0001 0429 2000
0001. Na blankiecie wp³aty prosimy podawaæ swój do-
k³adny adres oraz cel wp³aty: . Jeœli
wp³acana kwota obejmuje zamówienie wiêkszej iloœci
ksi¹¿ek, prosimy tak¿e podaæ informacjê, ile egz. jest
zamawianych.

Tomasz Borucki

Ca³y dochód ze sprzeda¿y ksi¹¿ki zosta-
nie przeznaczony na kolejne inicjatywy s³u¿¹ce
obronie Tatr. Dlatego bardzo prosimy o wszelk¹
pomoc w jej sprzeda¿y i reklamowaniu. Kupujcie
ksi¹¿kê, zachêcajcie do tego swoich znajomych,
o jej ukazaniu siê informujcie wszêdzie tam, gdzie
mo¿ecie to zrobiæ.

PRAWDA W SPORZE O TATRY
W 50. rocznicê otoczenia Tatr Polskich ochro-
n¹ przez powo³anie Tatrzañskiego Parku Naro-
dowego

Stowarzyszenie Pracownia
na rzecz Wszystkich Istot

ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax 0-33/8171468, tel. 8183153

www.pracownia.org.p

Na Podhalu mawiaj¹, ¿e s¹ trzy rodza-
je prawdy: cysto prowda, tys prowda i g… prowda. Ce-
lem tej publikacji jest udokumentowanie ,,czystej
prawdy” i tylko PRAWDY w sporze o Tatry, o istotê Ta-

trzañskiego Parku Narodowego. Jest to zaœ skiero-
wane g³ównie do wszystkich ludzi ,,dobrej woli”,
a w szczególnoœci do mi³oœników Tatr i mieszkañców
Podtatrza – dot¹d OBOJÊTNYCH na los ,,Wawelu pol-
skiej przyrody”. Znalezienie prawdy w sporze o Tatry
wydaje siê na pozór zadaniem bardzo trudnym. W rze-
czywistoœci jednak jest proste, jeœli tylko zastosu-
jemy – cytuj¹c ks. prof. Józefa Tischnera – ,,myœlenie
wed³ug wartoœci”.

Prawda w sporze o Tatry

Tatry – ksi¹¿ka

l

Prawda w sporze o Tatry
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Idee zmieniaj¹ œwiat

Nie bój siê spotkania z woln¹ myœl¹

Podobnie jak sposób ¿ycia pojedynczego cz³owieka wyznaczany jest przez jego
pogl¹dy, tak sposób ¿ycia spo³eczeñstwa okreœlany jest przez idee, które w tym

spo³eczeñstwie przewa¿aj¹. Idee, nawet te, które dotycz¹ pozornie ma³o istotnych
spraw, mog¹ wywo³ywaæ piorunuj¹ce skutki.

Rynek i wolnoœæ

Panuje dziwne b³êdne przekonanie, ¿e w celu zapobie¿enia marnotrawstwu
surowców na du¿¹ skalê nale¿y odebraæ kontrolê nad surowcami z r¹k ,,chciwych
kapitalistów” i oddaæ j¹ ,,wra¿liwym na dobro publiczne przedstawicielom rz¹du”.

By zauwa¿yæ, jak ¿a³oœnie b³êdny jest ten pogl¹d, wystarczy zastanowiæ siê nad
istot¹ kontroli sprawowanej przez pañstwowego urzêdnika

(L. i M. Tannehill, ).

Wydawnictwo Fijorr Publishing wydaje teksty niezale¿nych ekonomistów i myœlicieli
– wybitnych, a w Polsce nieznanych, m. in.: M. N. Rothbarda, H. H. Hoppego,

L. i M. Tannehillów, Gene'a Callahana. Jako pierwsi w Polsce publikujemy niektóre
ksi¹¿ki online. Darmowa wysy³ka.

.
(op. cit.).


