
 20 marca – Rocznica Politycznego Kłamstwa 

Apel o przyłączenie się do akcji światowego czytania tekstu Eliota Weinbergera 
„What I heard about Irak“ („Co słyszałem o Iraku“) w dniu 20 marca, dla 
upamiętnienia trzeciej rocznicy wybuchu wojny w Iraku. 

Fundacja Petera Weissa na rzecz Kultury i Polityki z siedzibą w Berlinie apeluje o 
przyłączenie się do obchodów trzeciej rocznicy rozpoczecia wojny w Iraku w dniu 20 
marca jako Rocznicy Politycznego Kłamstwa. Celem odbywających się w tym dniu 
imprez i akcji ma być zwrócenie uwagi na treść i formę politycznego komunikowania, 
oraz poddanie kłamstwa w imię celów politycznych krytyce na róŜne sposoby: w 
formie naukowej, artystycznej lub poprzez karykaturę.  

Od początku XXI wieku stało się jasne, Ŝe kłamstwo naleŜy do stałego sztafaŜu 
zachowań politycznych formacji, ale równieŜ  istotny wydaje się być fakt, Ŝe nadal nie 
słabnie społeczny opór wobec tego zjawiska. Rocznica Politycznego Kłamstwa 
będzie obchodzona po raz pierwszy 20 marca 2006 r. w miastach całego świata. 
Jednym z elementów tych obchodów będą spotkania, na których zostanie odczytany 
tekst Eliota Weinbergera “ Co słyszałem o Iraku”. 

Tekst jest zestawieniem wypowiedzi członków amerykańskiego rządu i jego 
sojuszników (przed i w trakcie trwania konfliktu) oraz wypowiedzi Ŝołnierzy 
amerykańskich i zwykłych obywateli Iraku. Jest to rodzaj historii irackiego konfliktu od 
1992 do stycznia 2005 roku przedstawionej za pomocą cytatów. Po jego publikacji w 
magazynie London Review of Books, tekst ten był jednym z najczęściej 
odwiedzanych artykułów w historii strony internetowej magazynu. Był powielany lub 
linkowany na 100 tysiącach innych stron i tłumaczony na wiele języków. 
Kontynauacja tego eseju, “Co słyszałem o Iraku w 2005 roku”, była publikowana 
przez LRB w końcu 2005 r. (Zobacz oba teksty na www.literaturfestival.com). 

W ramach międzynarodowego festiwalu literatury w Berlinie, 11 września ubiegłego 
roku odbyło się sceniczne czytanie tekstu Weinbergera. NiezaleŜnie został on 
odczytany równieŜ w Sydney, Nowym Jorku, Luksemburgu, Indiach i innych 
częściach świata. Sceniczna, multimedialna adaptacja była pokazywana przez kilka 
miesięcy w Los Angeles.  

Mile widziane są podpisy pod apelem oraz pomysły dotyczące Rocznicy Politycznego 
Kłamstwa w dniu 20 marca 2007r. 

  

Pozdrawiam serdecznie 

Ulrich Schreiber 

Peter Weiss Foundation for Arts and Politics 

Linienstr. 156/157 

10115 Berlin 


