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zaPAU
Jeszcze o flagach i kawiarniach

 Skrytykowany wraz z ABBĄ przez samego Prezesa 
(„zaPAU” – PAUza 74) nie wracałbym do tematu flagowych 
rewolucji, gdyby nie felieton pani Magdaleny Bajer z 75/76 
numeru PAUzy, deklarujący pełen zaPAU do tego pomysłu.

 A więc moje ceterum censeo* : ktoś jednak musi za-
cząć! Jak pisze pani Bajer: Kto ustali liczbę jednostek flago-
wych? Kto uszyje flagi? Kto je na wyznaczonych masztach 
będzie zawieszał?

 Drogi Prezesie, przede wszystkim: być może nie mamy 
generałów, ale od kiedy to generałowie robią rewolucje? 
Te ostatnie robią charyzmatyczni przywódcy, do których 
generałowie dołączają się ze względu na własny interes. 
Poza tym, może jednak zamiast generałów znajdą się –  
by pozostać przy metaforze flagowej – admirałowie, którzy 
by przynajmniej zgodzili się przypłynąć do jakiejś kawiarni? 
Gdyż wersję pani Bajer kawiarnianego wstępu do rewolucji 
uważam za znakomity pomysł, zwłaszcza jeśli Prezes nie 
chce angażować bezpośrednio autorytetu PAU w tej sprawie, 

uważając, że rewolucji nie robi się na salonach. Ale jeśliby 
np. już nie Prezes, lecz po prostu fizyk Andrzej Białas, i nie 
przewodnicząca Rady Etyki Mediów, lecz po prostu kondycją 
nauki polskiej zainteresowana publicystka Magdalena Bajer 
spotkali się zupełnie prywatnie z paroma osobami w jakiejś 
pobliskiej kawiarni? W Krakowie jest ich tak dużo, mamy 
nawet na Wiślnej kawałek warszawskiego Bliklego…

 No więc, Panie i Panowie Bracia, szable w dłoń i do 
kawiarni (rewolucyjnej, rzecz jasna), szyć flagi!

STARY ZGRED 

P.S. Szyć flagi szablami? Można je przekuć na igły. Kry-
tyków uprzedzam, iż mieszam metafory świadomie. Na tej 
stronie chyba można? 

* Á propos Katona: chyba rzeczywiście parę Kartagin  
w obecnej polskiej nauce warto by było przy okazji zburzyć.
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