Nie wiem. Możemy odsłuchać, tylko
muszę przewinąć. Zaraz, bo to nowy dyktafon… gdzie tu się…
[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...tę sytuację jungowsko?
Oczywiście. Każda apoteoza, nawet ta wawelska, która tak podzieliła...]
O apoteozie.
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Aa! No więc każda apoteoza niesie
w swoim znaczeniowym metacentrum dość
zasadnicze obciążenie – to tryumf Tanatosa.
Składając do metatrumny społeczną pamięć
o katyńskiej zbrodni NKWD, zmieniliśmy
przeszłość po orwellowsku, nawet nie zauważając momentu, w którym – jak powiedziałby Žižek – tanatopolityka prowadzona
pod dyktando upiorów sama się znosi, wykluczając wszystkich z wyjątkiem tych, którzy wyartykuowali swoje metanarracyjne
„ja-świat-nadświat”, stosując szerszą kodyfikację międzyznaczeniowych, podświadomych uwarunkowań.
Tylko Žižek, czy Žižek i Virilio?
Žižek i Virilio.

Wow. Pojawiają się też interpretacje,
z których wyłania się nadrzeczywisty sens.
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Tę katastrofę możemy rozważyć też na poziomie energetycznym. Istotna będzie wtedy kategoria „Realnego” czytana przy pomocy Žižka
– tragedia stanie się wtargnięciem tego, co niezrozumiałe, przerażające, ale jednocześnie przerażająco bliskie. Siła energii tego miejsca mogła
coś takiego wygenerować. W Katyniu była niezagojona rana, energetyczna dziura. Mit narodowy,
podświadomość zbiorowa stworzyły tę gigantyczną dziurę i oni po prostu w nią wpadli.

Joanna Bernatowicz (1982): urodzona na pograniczu polsko-białoruskim. Tłumaczka języka białoruskiego, absolwentka polonistyki
i rosjoznawstwa UJ, członek-założyciel
Towarzystwa Białoruskiego w Krakowie.

W dziurę, którą sami stworzyli?
Dokładnie. To taki trójkąt bermudzki. Jakby nad Katyniem była chmura negatywnej
energii. I oni wpadli w tę chmurę.
Dziękuję.
Proszę.
Pełny tekst wywiadu dostępny jest na stronie internetowej www.metakrytykapostpolityczna.wyziewyzdupy.pl. My zaczerpnęliśmy
go z bloga thepenskyfile.pl prowadzonego
przez Piotra Kalińskiego.

Co dalej?
O rozdwojonym metaobrazie postdemokratycznej tanatopolityki czytaj w tekście Małgorzaty Kolasińskiej-Macher Ja-świat-nadświat w XI tece „Pressji”. Szukaj na www.
pressje.org.pl.

Barbara Bielec (1943): architekt, fotograf.
Katarzyna Bielec (1979): absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie.
Michał Bizoń (1983): student filozofii, absolwent fizyki UJ. Szermierz, członek ARMA. Miłośnik języków i kultury klasycznej. Członek
Klubu Jagiellońskiego.
Agnieszka Cygańczyk (1984): absolwentka
Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Założycielka grupy Report Film (zrobmyto.com), pracuje nad reportażem filmowym Sztuka sposób
na życie. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Wojciech Czabanowski (1986): student prawa
i MISH na UJ, współautor projektu „Nowe Polis”. Interesuje się demokracją bezpośrednią,
postmodernizmem, Ojcami Kościoła, popkulturą i społeczeństwem konsumpcyjnym.
Europata: pracownik Parlamentu Europejskiego. Używa pseudonimu w obawie przed
lobby obrońców praw wszelkich mniejszości
i kolegami z pracy. Szykuje kolejną korespondencję.
Maciej Gawlikowski (1967): dziennikarz,
autor filmów dokumentalnych, książek i artykułów, głównie na temat historii najnowszej. Od 1982 roku aktywny w konspiracji
młodzieżowej, później solidarnościowej,
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych jeden z przywódców KPN w Małopolsce. Za tę
działalność został w 2009 roku odznaczony
orderem Polonia Restituta. Mieszka w Krakowie.

Anna Huszczo (1979): klawesynistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.
Współpracuje z Krakowską Operą Kameralną i Radomską Orkiestrą Kameralną. Wraz
z przyjaciółmi założyła zespół kameralny
Il Vento, z którym zamierza podbić świat.
Jakub Ignaczak (1982): absolwent politologii
WSB-NLU w Nowym Sączu i rosjoznawstwa
UJ. Członek Koła Naukowego, publikował
m.in. w „Szczerbcu”. Trenuje Vale tudo, kickboxing i brazylijskie jiu-jutsu.
Piotr Kaliński (1977): zawodowy tłumacz,
trochę z przypadku również muzyk, a ostatnio bloger. Umysłowa hybryda lewicowości
i republikanizmu. Warszawski półinteligent
w ciele niespełnionego tenisisty.
Karol Kleczka (1988): student filozofii UJ.
Urodzony na Górnym Śląsku. Interesuje się
metafizyką, filozofią średniowieczną, personalizmem, religią i zagadnieniami Kościoła.
Jan Andrzej Kłoczowski (1937): kapłan Kościoła katolickiego, dominikanin, kaznodzieja,
filozof, działacz opozycyjny, historyk sztuki.
Mieszka w Krakowie.
Filip Kobiela (1976): filozof, adiunkt w Zakładzie Filozofii AWF w Krakowie, współpracownik Instytutu Filozofii UJ. Zajmuje się metafizyką, filozofią czasu i teorią gier.
The Krasnals: grupa anonimowych artystów.
Krytykują polski i światowy rynek sztuki, na
którym sukces może odnieść tylko ten artysta, który odpowiada kreowanym przez niewielką grupę osób trendom i posiada odpowiednie znajomości.
Adam Leszkiewicz (1988): student polonistyki UJ.
Grzegorz Lewicki (1984): doktorant filozofii
UJ, absolwent stosunków międzynarodowych, socjologii i filozofii, student London
School of Economics. Kontakt: polishview.eu.
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Michał Łuczewski (1979): socjolog i psycholog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW.
Redaktor Magazynu Apokaliptycznego „44/
Czterdzieści i Cztery”.
Anna Markwart (1985): absolwentka i doktorantka filozofii UJ, studentka socjologii
UJ. Zajmuje się filozofią społeczną i filozofią
szkockiego oświecenia. Niepoprawna kinomaniaczka i mól książkowy.
Krzysztof Mazur (1982): absolwent politologii oraz MISH UJ. Współpracownik Instytutu
Tertio Millennio. Prezes Klubu Jagiellońskiego.
Roland Minnerath (1946): francuski kapłan
i teolog, arcybiskup Dijon. Ukończył historię
na Sorbonie, uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego. Był nuncjuszem apostolskim w Brazylii i Niemczech. Autor m.in. przetłumaczonej na polski książki Sobory (2004).
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Barbara Moś (1989): studentka stosunków międzynarodowych UJ oraz socjologii
WSE im. ks. J. Tischnera. Interesuje się polityką międzynarodową, islamem i historią wojskowości.
Michael Novak (1933): amerykański ekonomista, politolog i działacz kościelny. Współpracował z Janem Pawłem II i Ronaldem Reaganem. Zajmuje się katolicką nauką społeczną
i współczesną liberalną myślą ekonomicznospołeczną. Autor książek Duch demokratycznego kapitalizmu (2001) i Boga nikt nie widzi
(2010).
Maryjane Osa: amerykańska socjolog, wykładała na Northwestern University i University
of South Carolina. Opublikowała Solidarity
and Contention. Networks of Polish Opposition (2003). Materiały źródłowe wykorzystane przy pisaniu tej pracy zostały zdeponowane w Muzeum Polskim w Ameryce. Obecnie
jest dyrektorem generalnym prywatnej firmy
konsultingowej Lake Mountain Ltd.

Tadeusz Pietkiewicz (1928): wilnianin, żołnierz Armii Krajowej, w 1945 został skazany
przez Sowietów na karę śmierci, którą zamieniono na 25 lat ciężkich robót. W 1956
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Jana Pawła II (2002).
Krzysztof Posłajko (1981): doktor filozofii, zajmuje się metafizyką i filozofią języka, tłumacz.
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Członek Klubu Jagiellońskiego.
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mieszka w Paryżu.
Paweł Rojek (1981): absolwent filozofii i socjologii UJ, zajmuje się metafizyką, antropologią kulturową i filozofią rosyjską. Autor
Semiotyki Solidarności (2009). Członek Klubu
Jagiellońskiego.
Stanisław Ruczaj (1989): student filozofii
w ramach MISH UJ. Interesuje się metafizyką
i filozofią religii.
Błażej Sajduk: (1981): doktor nauk politycznych, absolwent politologii UJ. Adiunkt
w WSE im. ks. Józefa Tischnera. Sekretarz redakcji „Kultury i Polityki – Zeszytów Naukowych WSE”.

Elżbieta Sala (1984): absolwentka filozofii UJ
i politologii URz, studentka psychologii UJ.
Stypendystka Ministra i Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”.

Karol Wilczyński (1989): student filozofii UJ.
Interesuje się historią filozofii, zwłaszcza
Kantem, geografią, teologią i zagadnieniami
związanymi z Kościołem.

Błażej Skrzypulec (1986): absolwent filozofii
i socjologii UJ, członek Collegium Invisibile,
współautor projektu „Nowe Polis”. Publikował m.in. w „Christianitas” i „Lampie”.

Krzysztof Wołodźko (1977): filozof, publicysta, współpracownik „Obywatela”, redaktor
www.salon24.pl. Pisał m.in. do „Życia Duchowego” i „Trybuny”. Brał udział w cyklu
filmów dokumentalnych „System 09”, prowadzi blog www.consolamentum.salon24.
pl. Mieszka w Krakowie.

Jadwiga Staniszkis (1942): socjolog i politolog, badaczka społeczeństw realnego komunizmu, transformacji ustrojowej
i globalizacji. Obecnie rozwija oryginalną
antropologię władzy. Ostatnio opublikowała biograficzną książkę Życie umysłowe
i uczuciowe (2010).
Jan Stoklarz (1981): filozof, niedoszły religioznawca, bioetyk. Obecnie mieszka w Singapurze.
Krystyna Emilia Ślązak (1985): absolwentka Wydziału Dziennikarstwa UW, studentka
Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Reżyseruje krótkie formy filmowe, interesuje
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Michał Zabdyr-Jamróz (1984): absolwent
politologii UJ. Asystent w Instytucie Zdrowia
Publicznego CM UJ. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Dołącz do nas! „Pressje” poszukują współpracowników: autorów, redaktorów, tłumaczy,
grafików i wolontariuszy. Pisz na pressje@
kj.org.pl.
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Magdalena Ślusarska (1956): historyk, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Pracowni Oświecenia IBL PAN i na UKSW. Kończy pracę Kultura literacka Wilna w czasach
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(2009).
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