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Podaruj swo-
ją nieobecność 
tym, którzy nie 
cenią twojej 
obecności.

Oskar Wilde
(1854-1900)

Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 

Rosja 
i ceny ropy

Grecja - strach 
i niepokój

Swąd 
globalizacji

Koronawirus 
na Ukrainie
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Powszechnie uważa się, 
że zastosowane szyb-
ko obostrzenia dały po-
zytywny skutek i grecki 
system zdrowia choć nie 
tak rozwinięty i dofinan-
sowany jak w innych kra-
jach zachodnich nie musi 
się borykać z nagłą eska-
lacją zachorowań.

W kategorii wozów 
sportowych prym zde-
cydowanie wiodła Eu-
ropa. Przeważały fir-
my włoskie: Ferrari, 
Lamborghini, Lancia, 
Maserati, ale w cenie 
była i niemiecka mar-
ka Porsche, i brytyjski 
Aston Martin.

Do tej pory władze wpro-
wadziły jedynie administra-
cyjne zarządzenia ogra-
niczające swobodę prze-
mieszczania się. Przywód-
cy kraju zrozumieli, że roz-
wój epidemii musi zostać 
tak rozciągnięty w czasie, 
aby nie nastąpiła zapaść 
służby zdrowia.

Wczesne lata Karen 
upływały beztrosko 
i pod wpływem ojca, któ-
ry kochał pola, lasy, ko-
biety, wino i był kom-
pletnie nieodpowiedzial-
ny. Od sierpnia 1872 do 
grudnia 1873 Dinesen 
mieszkał wśród Indian 
Chippewa w Wisconsion.

Rosja 9 marca odmó-
wiła redukcji wydoby-
cia ropy naftowej, dla-
tego ceny runęły. Ara-
bia Saudyjska w tej sy-
tuacji, chcąc zmusić 
Rosjan do kapitulacji, 
obniżała jej ceny z ok. 
60 USD, do 20 USD 
za baryłkę.

Na czas stanu wojennego 
stworzył organizację pod nazwą 
Solidarność Walcząca. To dru-

gie słowo, odnoszące się do wal-
ki, mówiło, że nie chodzi tylko 
o rozwiązany przez wojsko zwią-

zek zawodowy, o pogwałcone 
prawa robotników do zrzesza-
nia się. Cho- str. 4 ►

KORNEL, CZŁOWIEK Z GAZETĄ
■ Zawsze miał przy sobie Gazetę. Pod pachą albo w teczce. Spotykał znajo-
mych, wchodził do studia radiowego, zasiadał w Sejmie – wszędzie, gdziekolwiek 
był, sięgał po Gazetę. „Masz, przeczytaj”. Zaraz odzywały się głosy. „Panie mar-
szałku, poproszę i dla mnie”. A inni: „Panie pośle… panie Kornelu, też bym prze-
czytał”. I marszałek senior wyciągał Gazetę, uśmiechał się tym swoim 
dobrotliwym uśmiechem, i rozdawał. Niekiedy zwracał uwagę na jakiś 
tekst, od którego warto zacząć czytać Gazetę.

Michał Mońko

D  F

Żyjemy obecnie w czasach pan-
demii, obligatoryjnie więc „new-
sem” dnia musi być koronawirus. 
Na część społeczeństwa na-
kłada to obywatelski obowiązek 
przyjęcia roli eksperta od cho-
rób zakaźnych, przede wszyst-
kim wirusów. Zatem wraz 

ze wzrostem za-
chorowań na Co-
vid-19, rośnie od-
setek wiruso-
logów, eksper-
tów w swoim mniemaniu. Mnie 
ciężar tej funkcji przeraża. Nie 
biorę go zatem na swo- str. 6 ►

Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych
świąt Wielkanocnych

życzy Redakcja

Relikwiarz, 
który 
odmienił 
życie str. 17 ►

Nieodłączny, 
odwieczny towarzysz

Paweł 
Zyzak
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Opinie i Akcenty

Każda inicjatywa, która zmierza 
do umożliwienia udziału w gło-

sowaniu jak największej liczbie oby-
wateli, jest generalnie pozytywna. 
W końcu bez względu na to, czy pa-
nuje pandemia, czy nie, wszystkim 
nam zależy, żeby frekwencja w wy-
borach była jak najwyższa — powie-
dział prezydent Andrzej Duda, odno-
sząc się do możliwości głosowania 
korespondencyjnego.

Zamykać kościoły, zamykać lasy? 
Co wy tam knujecie w tych la-

sach, kto ma tam lądować w tej pusz-
czy, że Polacy nie mogą wyjść na spa-
cer. To obłęd— stwierdził w Sejmie 
poseł Konfederacji Grzegorz Braun. 
Nie od dziś teorie spiskowe Brauna 
są jego oglądem rzeczywistości.

Na razie nie musimy pilnie nowe-
lizować budżetu. Przyjęty przez 

Sejm budżet jest zbilansowany, mamy 
niskie zadłużenie publiczne i sfinan-
sowane około 90 proc. tegorocznych 
potrzeb pożyczkowych. Specustawa 
pozwala nam także przenosić środ-
ki wewnątrz budżetu, więc na razie 
nie ma wielkiej potrzeby wychodzenia 
na rynek po nowe pieniądze- szef re-
sortu finansów Tadeusz Kościński.

Wiele działań musi dopasować się 
do epidemii. Musimy starać się 

budować nowy model życia gospo-
darczego, żeby gospodarka ucierpia-
ła jak najmniej – mówił dziś w Sejmie 
premier Mateusz Morawiecki przed-
stawiając informację dotyczącą sy-
tuacji epidemiologicznej związanej 
z rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa w Polsce. Jeżeli dalej będziemy 
podchodzili z tak żelazną dyscypliną 
jak do tej pory to jestem przekonany, 
że będziemy mogli sobie lepiej pora-
dzić z pandemią niż wiele innych kra-
jów – ocenił Morawiecki.

Zmarła Marta Olszewska z domu 
Miklaszewska, dziennikarka, wdo-

wa po premierze Janie Olszewskim. 
Prawnuczka Walentego Miklaszew-
skiego, wnuczka Walentego Łukasza 
Miklaszewskiego (lekarza, antropo-
loga, publicysty). Jej ojciec – oficer 
Armii Krajowej został zamordowa-
ny w obozie na Majdanku.

Ukończyła studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Działaczka opozycji demokratycz-
nej w PRL, w stanie wojennym zwol-
niona z pracy z zakazem publikowa-
nia. W latach 1982-1988 współpraco-
wała z licznymi wydawnictwami pod-
ziemnymi. Publikowała także w Pra-
wie i Życiu, Kurierze Polskim, tygo-
dniku Literatura. Od 1989 członek ze-
społu redakcyjnego Tygodnika So-
lidarność. Publikowała pod nazwi-
skiem rodowym Marta Miklaszewska. 
Miała 88 lat.

Wielkanocny hymn z nieszporów

Pomiędzy nami idziesz, Panie,
po kamienistej drodze życia. 
I słuchasz słów zrodzonych z lęku,
przed jutrem pełnym tajemnicy.

Pozostań z nami, wieczne Światło,
na Twą obecność otwórz serca.
Niech wiara, pokój i nadzieja,

napełnią dusze Twoich uczniów,
by mogli głosić wobec świata,
że powróciłeś w blasku chwały.

Niebawem skończy się wędrówka
i dzięki Twemu zmartwychwstaniu,
wejdziemy w progi domu Ojca,
byś tam wieczerzał razem z nami.

O stań się, Jezu, dla duszy

radością Paschy wieczystej
i nas, wskrzeszonych Twą mocą,
do swego przyłącz orszaku.

O nieśmiertelny Królu, Chryste,
niech Tobie, Ojcu i Duchowi
radosne zabrzmi: „Alleluja!”
W przestworzach nieba i na ziemi.

Modlitwa Wielkanocna
W Zmartwychwstałym Chrystusie wszelkie życie powstaje z martwych. Od chwili gdy znale-
ziono Twój pusty grób, o Chryste, a Kefas, uczniowie i niewiasty widzieli Cię zmartwychwsta-
łego, rozpoczęła się epoka, gdy całe stworzenie opiewa Twoje imię, które jest ponad wszel-
kie imię, i oczekuje Twego ostatecznego przyjścia w chwale. W tej epoce pomiędzy Paschą, 
a nadejściem Twego Królestwa, które nie zna końca, wspomagaj nas w trudzie budowania 
świata bardziej ludzkiego, pokrzepionego balsamem Twojej Miłości. Chryste, spraw, aby-
śmy nie ustawali w tym dążeniu, nawet wówczas, gdy znużeni zwalniamy kroku. Ty, zwycię-
ski Królu, daj nam i światu wieczne zbawienie! Amen.

św. Jan Paweł II
Marta Morawiecka

Historyków i filozofów zawsze fascynowa-
ło opisywanie wzlotów i upadków cywiliza-
cji. Dlaczego zginął świat antyczny wszak 
imperium rzymskie było zorganizowa-
ne wręcz doskonale? Nowoczesna admi-
nistracja, świetnie wyszkolona armia, roz-
winięta myśl inżynierska. 

Albo dlaczego rozpadło się impe-
rium brytyjskie? W rozpoczynającym się 
XX wieku królowa angielska Wiktoria pa-
nowała w imperium, jak wówczas ma-
wiano – gdzie „słońce nigdy nie zacho-
dzi”. W 1922 roku obejmowało ono jedną 
czwartą kuli ziemskiej i jedną czwartą lud-
ności świata. Jednak 50 lat później rozpa-
dło się bez najmniejszego oporu. Austra-
lia, Kanada, Indie, Malezja oraz wielkie te-
reny afrykańskie oderwały się i stały się 
niepodległe. 

W wieku XX też upadały dotychcza-
sowe cywilizacje. Inna co prawda była 
ich przyczyna, dwie wyniszczające wojny 
światowe, które przyniosły całkowity prze-

wrót w podziale władzy, wytyczono nowe 
granice i strefy wpływów. 

Czy wszystkie te cywilizacyjne zmiany 
są historyczną prawidłowością? Czy rzą-
dzi nimi ten sam naturalny mechanizm: 
narodziny, rozwój ,starzenie się i upadek? 
Czy tak jak upadły cywilizacje egipskie, 
indyjskie, babilońskie, antyczne, chińskie, 
arabskie, tak też upadnie nasza cywiliza-
cja zachodu, coraz bardziej schodząca na 
manowce? Dzisiaj trudno odpowiedzieć 
na to pytanie.

Dla Polski jest to trudny okres ale 
też wielka szansa. Ledwo co przeżyliśmy 
zmiany społeczne po 1989 roku, a tu nad-
chodzi kolejna olbrzymia przemiana. Tam-
te były dla społeczeństwa i kraju zbójeckie 
i zostały zmarnowane. Teraz mamy dużą 
szansę wykorzystać ten czas, bo spece 
od tamtej transformacji są na marginesie 
polityki. 

Wielu z nas siedzi w domach ograni-
czając do minimum wyjścia. Pomyślmy 

i odpowiedzmy sobie na fundamentalne 
pytania. Dziś przeważająca część obywa-
teli, ale i przedsiębiorców oczekuje inter-
wencjonizmu. Nagle okazuje się, że po-
trzebujemy państwa i przypominamy so-
bie, jaka jest jego fundamentalna rola – 
zagwarantowanie obywatelom bezpie-
czeństwa. Zatem ile powinno być pań-
stwa i czy jego instytucje powinny być sil-
ne czy w myśl liberalnej ideologii nie po-
winno ich być wcale albo powinny być 
ograniczone do minimum? 

Przekonujemy się, że w czasach nie-
stabilności i kryzysu ważna jest wspólno-
ta. Egoistyczny liberalizm nie zdaje egza-
minu. Nie dość, że nie gwarantuje rozwo-
ju gospodarczego i nie jest w stanie za-
panować nad narastającymi, drastyczny-
mi nierównościami społecznymi, to jesz-
cze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 
obywateli jest mało efektywny a czasa-
mi wręcz bezradny.

Polityka gospodarcza też pewnie ule-
gnie zmianie. Już dzisiaj wi-
dzimy jak dynamicznie za-
kupy podstawowych dóbr 
przenoszą się do interne-
tu. Obserwujemy także cie-
kawe zjawiska związane 
z pracą zdalną, nauczaniem 
i e-learningiem. Następuje 
szokowa cyfryzacja polskich 
firm i polskiej szkoły. 

Walka z koronawiru-
sem jest testem dla sys-
temów politycznych, go-
spodarczych, Unii Euro-
pejskiej, poszczególnych 
państw i ich rządów i lo-
kalnych samorządów, ale 
przede wszystkim dla spo-
łeczeństw, które w kultu-
rze indywidualizmu stwo-
rzą sprawnie działają-
cą wspólnotę lub obudzą 
się z ręką w nocniku.

Inny świat
 ■ Wszyscy czekamy na koniec pandemii i chcemy odzyskać nasz świat utraco-

ny, mimo iż nie był idealny. Ale czy świat po koronawirusie będzie taki sam?

Albert Łyjak
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Komentarze i Felietony

SW skupiała ludzi przeróżnych. 
W okresie jej powstawania do-
minowali w niej absolwenci stu-
diów z dziedzin ścisłych i tech-
nicznych, umysły pragmatycz-
ne i „matematyczne”. Dołączy-
li do nich humaniści – „romanty-
cy” oraz młodzież paląca się do 
szybkich konkretnych działań, do 
czynnej walki. Różnie wyobra-
żano sobie ład przyszłej Polski, 
ale wszystkich łączył cel, którym 
było obalenie sowieckiego po-
rządku. Do Solidarności Walczą-
cej nie trafiały osoby przypad-
kowe. Drzwi do struktury otwie-
rał dający wiarygodność system 
poręczeń, a zasada anonimowej 
pracy w długotrwałej, głębokiej 
konspiracji nie przyciągała osób 
poszukujących ścieżek kariery 

czy motywowanych potrzebami 
sławy, podziwu czy splendoru.

Rób to, w czym jesteś 
najlepszy

Organizacja potrzebowała osób, 
uczestniczących w realiza-
cji konkretnych zadań, związa-
nych np. z kolportażem bezdebi-
towych wydawnictw. Jednak for-
mę własnej aktywności każdy 
z członków organizacji określał 
indywidualnie. Esencją tej prawi-
dłowości była odpowiedź Korne-
la Morawieckiego na pytanie jed-
nego z działaczy o to, co w orga-
nizacji powinien robić. Brzmiała 
ona: „Rób to, od czego upadnie 
komunizm”. Wszyscy w Solidar-
ności Walczącej wiedzieli, że taki 

jest cel i każdy zastanawiał się 
jak go osiągnąć. Każdy więc sam 
najlepiej potrafił wybrać prefero-
waną przez siebie formę działal-
ności. Taką, w której mógłby być 
najbardziej twórczy i efektywny.

Minimum zakazów 
i rozkazów

Do organizacji trafiali m.in. mło-
dzi ludzie, pragnący podję-
cia walki zbrojnej. Solidarność 
Walcząca powierzała im inne za-
dania, w których młodzież rwą-
ca się do działań z bronią w ręku 
mogła się wykazać. Poza sy-
tuacjami tego rodzaju – wszel-
kie zakazy były w SW rzadko-
ścią. Żywiołowy rozwój organi-
zacji, jej imponujące, zaskakują-
ce formy aktywności były wyni-
kiem tego, że nawet najbardziej 
oryginalne koncepcje nie były po-
skramiane. Przeciwnie, jeśli tylko 
była taka możliwość, organizacja 
udzielała im wsparcia. Im więcej 
pojawiało się w niej np. wyspor-
towanych młodzieńców, potrze-
bujących więcej adrenaliny, tym 
szybciej rosły szeregi Grup Wy-
konawczych. Zajmowały się one 
malowaniem haseł, rozwiesza-
niem transparentów czy akcja-
mi ulotkowymi. Z kolei elektroni-
cy czy radiotechnicy – konstru-
owali systemy łączności, apara-
turę nadawczą czy podsłuchową. 
Pragnących redagować gazet-
ki wspierano w tym zamiarze na-
wet wtedy, gdy wyrażane na ich 
łamach poglądy budziły kontro-
wersje. Publikowane teksty były 
przedmiotem czasem zażartych 
dyskusji. Nie znam natomiast 
przypadku, w którym by komuś 
zakazano wydawania pisma, sy-
gnowanego przez Solidarność 
Walczącą.

Wolność, która budowała 
Polskę

Organizacja Kornela Morawiec-
kiego funkcjonowała według za-
sad, które przed wiekami zbu-
dowały potęgę naszego kraju. 
To nasz rodak, żyjący na przeło-
mie XII i XIII wieku biskup i kro-
nikarz Wincenty Kadłubek, był 
pierwszym Europejczykiem 
od czasów antycznych, posługu-
jącym się pojęciami „obywatel” 
i państwo, rozumiane jako „res pu-
blica”, czyli własność wszystkich 
jego mieszkańców. Już w śre-
dniowieczu Polska wyróżniała 
się niemal nieznanym w innych 
krajach odsetkiem populacji, cie-
szącej się podmiotowością i peł-
nią praw. Wolność religii i poglą-
dów uczyniła z Polski najpierw-
szy cel ucieczki prześladowa-
nych. W XV wieku szlachta we-
spół z mieszczaństwem państwa 
krzyżackiego zwróciła się do 
naszego króla Kazimierza Ja-
giellończyka o przyłączenie za-
mieszkiwanych przez nich te-
rytoriów do państwa polskiego. 
Było dla nich jasne, że dokonując 
tego wyboru nic nie stracą a wie-
le praw zyskają. Dziś, na prakty-

kowane w I Rzeczpospolitej wol-
ności, patrzymy często przez pry-
zmat upadku w XVIII wieku, kie-
dy to nasza ojczyzna zosta-
ła rozdarta przez satrapie, w któ-
rych wolności nie znano. W isto-
cie jedną z przyczyn naszej klę-
ski były wynaturzenia zasady 
obywatelskiej wolności. Wcze-
śniej jednak pielęgnowanie tej 
zasady stanowiło czynnik budu-
jący przez całe stulecia wielkość 
naszego państwa. To, że ten 
czynnik wyzwala inwencję i ener-
gię do działania, dowodzi też 
przykład Solidarności Walczącej. 
Czyli organizacji, w której odgór-
nymi decyzjami nie zamykano ini-
cjatyw jej członków, np. wydawa-
nych pod jej szyldem gazet. 

Zarówno metoda, która do-
prowadziła Polskę do swej hi-
storycznej wielkości, jak i mo-
del organizacyjny, preferowa-
ny przez Kornela Morawieckie-
go i jego współpracowników, 
dowodzą, że wolność praktyko-
wana przez ludzi odpowiedzial-
nych to zasada pozwalająca 
najszerzej rozwinąć skrzydła 
i przynosić najlepsze owoce.

WOLNOŚĆ – ISTOTA SUKCESU 
SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

 ■ Największa i najbardziej efektywna antykomunistyczna niepodległościowa organizacja lat osiemdziesiątych swój rozmiar, 
skuteczność i dynamikę zawdzięczała zasadzie wolnego wyboru formy działalności przez każdego z jej członków.

Artur Adamski

Opozycja nieudolnie zwiera 
dziurawe szeregi przeciwko „ka-
czystowskiemu reżimowi”. Po-
wstała nowa „unia” Konfederacji 
z Koalicją czy Koalicja z Konfe-
deracją. Ta K&K dała popis głę-
bokiego przywiązania do lite-
ry prawa, jakim by ono nie było. 
Oba ugrupowania pokazały, 
że regulamin Sejmu jest święto-
ścią, niezależnie od jakiejś tam 
pandemii. Niestety, mimo hero-
icznej postawy Totalnych, a na-
wet samego „swawolnego Dyz-
ia”, czyli „trzeciej osoby w pań-
stwie”, nie udało się zablokować 
aktu prawnego, proponowane-
go przez rząd dla osłony gospo-
darki. Nowe przepisy wejdą jed-
nak w życie.

A co na takie bezczelne i bez-
prawne panoszenie się polskie-
go rządu w Polsce powie Unia 
Europejska? Tego nie wiem. 
Chwilowo mowę jej odjęło. Zgo-
dziła się podobno. żebyśmy pie-
niądze przeznaczone na fontan-
ny i aquaparki wydali na respi-
ratory, czy może „inspiratory”, 
jak chce kandydatka na prezy-
denta. Unijni urzędnicy przesta-
li udawać, że coś robią i taki stan 
może potrwać do czasu, gdy inni 

uporają się z ich problemami. 
Wówczas może się okazać, że 
zdaniem Unii Europejskiej wybo-
ry prezydenckie w Polsce będą 
nielegalne, albo nielegalne bę-
dzie ich ewentualnie przełoże-
nie. Sytuacja bez wyjścia. Koali-
cyjna kandydatka już nawołuje 
do bojkotu wyborów. Fani jej „in-
spiracji” powinni zastosować się 
do takiej sugestii.

Ś-wirus opanował już Sąd 
Najwyższy. Jego władczyni, któ-
rej kończy się kadencja, oświad-
czyła właśnie, że władzy raz zdo-
bytej nie odda nigdy, w czym pa-
tronuje jej zapewne sam Gomuł-
ka zza grobu i Unia z Brukseli.

Wszyscy próbują zgadnąć, 
jak będzie wyglądał świat po 
pandemii. Jako optymistka, wi-
dzę szanse dla Polski wybicia 
się na prawdziwą niepodległość 
(oczywiście po zakończeniu roz-
grzebanej dekomunizacji). Nie-
miecki projekt unii z Rosją bę-
dzie miał mniejsze szansę, niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Unia
Małgorzata Todd
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dzi o wolność i niepodległość 
Polski, a tej nie da się zdobyć 
bez walki. Dobrze to rozumiałem, 
bo jako dziecko wychowywałem 
się w domach, w których były pla-
cówki WiN i NZW. 

Kornel Morawiecki nie my-
ślał o jakimś sposobie uładze-
nia czy ucywilizowania komuni-
zmu. Nie wystarczała mu odmo-
wa uczestniczenia w działaniach 
pozbawionych legitymacji moral-
nej. On komunizm odrzucał. Naj-
zwyczajniej nie godził się na ja-
kieś formy rozmowy z komunista-
mi. Mówił słowami Józefa Mac-
kiewicza: „Z komunistami się 
nie rozmawia. Do komunistów się 
strzela”. 

To były czasy PRL, czasy, 
gdy sama bezpartyjność spy-
chała człowieka na plan drugi 
albo trzeci. Człowiek bezpartyj-
ny był obywatelem drugiej albo 
trzeciej kategorii. Natomiast od-
mowa uczestniczenia w organi-
zowanych przez partię pocho-
dach, wiecach, czynach partyj-
nych – spychała człowieka w ni-
cość. Nie ma cię na pochodzie, 
nie ma cię na festynie pierwszo-
majowym – nie ma ciebie. 

Ofiarami stanu wojennego 
byli przede wszystkim ludzie od-
mowy. Polacy w swej większości 
byli ludźmi odmowy. Należałem 
do tych ludzi. Zostałem pozba-
wiony prawa wykonywania pracy 
umysłowej. Kornel poszedł poza 
odmowę. Uznał, że nie wystar-
czy komunie odmawiać, z komu-
ną trzeba walczyć, nawet zbroj-
nie. Trzeba walczyć o Niepod-
ległą, Niezawisłą Najjaśniejszą 
Rzeczypospolitą. 

Dziesięć lat później Kornel 
Morawiecki w telewizyjnym stu-
diu przewrócił stół, symbolizują-
cy teatrum Okrągłego Stołu i po-
wołanie nowej Polski w obiek-
cie MSW w Magdalence. Uznał 
jednocześnie, że ta Polska, 
choć wciąż unurzana w komuni-
stycznym łajnie, nie wymaga wal-
ki, ale pracy u podstaw. „Polskę 
trzeba oczyścić z brudów PRL. 
I będzie dobrze”. Po to stworzył 
organizację pod nazwą Wolni 
i Solidarni. 

Te dwa powiązane ze sobą 
słowa – wolność i solidarność 
– odnoszą się do ludzi, któ-
rych zadaniem jest przebudo-
wa ustroju Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej w duchu wolności 
i solidaryzmu. 

A cóż znaczy solidaryzm? 
Ideę solidaryzmu definiowa-
li w przeszłości filozofowie, po-
litycy i myśliciele: pozytywista 
Comte, anarchista Kropotkin, 
teoretyk spółdzielczości Gide, 
prawnik Bourgeois, socjolog Tön-
nis, duchowny i lekarz Schwe-
itzer i inni. Owe definicje były 
mniej albo więcej teoretyczne, fi-
lozoficzne, religijne, a rzadko, tyl-
ko w przypadku dra Schweitzera, 
miały wymiar praktyczny, poparty 
doświadczeniem. 

To, o czym myślał Kornel, mó-
wiąc o wspólnotowości, o poczu-
ciu „my” i „ja”, o solidaryzmie, 
najtrafniej zdefiniował w czasach 
międzywojnia Bogusław Miedziń-
ski, organizator POW, dzienni-
karz, polityk, oficer wywiadu, ppłk 
WP, marszałek Senatu II RP. „Po-
dać sobie ręce przez mury i pło-
ty, i znaleźć się w jednym obozie 
politycznym”. Ta wypowiedź Mie-
dzińskiego jest niewątpliwie funk-
cjonalną i polityczną definicją ru-
chu, zwanego solidaryzmem. 

Podać ręce przez mury i pło-
ty! Tak myślał i tak mówił, i do 
tego dążył Kornel Morawiecki. 
Nie byłem i nie jestem do tego 
gotów. Kornel był skłonny rozma-
wiać z każdym. Dla zgody. Dla 
stworzenia sytuacji „my” w miej-
scu „ja”. Ale jak podać rękę przez 
mury, przez płoty komuś, z kim 
nigdy się nie zgadzałem? Nigdy 
nie byłem z tym kimś w sytuacji 
„my”. Zawsze przegradzały nas 
płoty polityczne, ideologiczne, 
nawet moralne. 

Kornel przewracał polityczne 
płoty, burzył ideologiczne mury. 
Wierzył w skuteczność debaty 
poinformowanych obywateli. Był 
przekonany, że społeczeństwo 
potrzebuje zgody i kompromisu, 
a nie trwania w wyniszczającym 
konflikcie. I wciąż powtarzał jak 
prorok albo kaznodzieja, że prze-
cież nie żyjemy dla siebie. Do-
strzegał aspekt moralny i religij-
ny solidaryzmu. 

Opowiadał się za tworze-
niem, zachowywaniem i popra-
wianiem ogólnych zasad spo-
łecznych i politycznych metodą 
opartą na porozumieniu, zgodzie, 
a nie na gwałtownej zmianie i na 
przymusie. Promował wspólnoto-
wość, poszanowanie drugiej oso-
by, wspólne dobro, wzajemną po-
moc, odpowiedzialność, dobro-
czynność, szukanie pozytyw-

nych rozwiązań w sprawach waż-
nych dla Polski. 

Oczywiście, zgadzałem 
się, że polityka jest związana 
z konfliktem, ale też z koopera-
cją. Uważałem, że długotrwa-
ły konflikt – wyniszcza, ale brak 
konfliktu tam, gdzie chodzi o za-
sady – niepokoi. 

Istnienie w społeczeństwie 
sprzecznych opinii, odmiennych 
pragnień, konkurencyjnych po-
trzeb i przeciwstawnych intere-
sów jest naturalną gwarancją 
zróżnicowanych zdań w debacie 
publicznej. Kornel był zdania, że 
polityka nie może być uprawia-
na jako walka grup i koterii o wła-
dzę, o sposób rządzenia, o dobra 
materialne, o wpływy. Jeśli więc 
chcemy wpływać na kształt za-
sad politycznych, społecznych 
i moralnych, musimy niwelować 
sprzeczności i podawać rękę 
przez płot. 

Podawać rękę? – pytałem, 
a Kornel chwilę milczał. Nie lu-
bił takich pytań. Zdawało mi się, 
że pewne pytania bolą Kornela. 
Po namyśle odpowiadał: „No, nie 
można inaczej”. Czy jednak nale-
ży przez plot podać rękę byłemu 
sekretarzowi partii, który w cza-
sach PRL był cenzorem i wyrzu-
cał ludzi z pracy? 

Kornel zgadzał się, że lu-
dzie skompromitowani aktywnym 
udziałem w partii komunistycz-
nej i w służbach PRL, nie powin-
ni mieć swego miejsca na uczel-
niach, w administracji państwo-
wej, w sądach, w wojsku i w me-
diach publicznych. 

Gdy gazety pisały o gospo-
darce, o kłótniach polityków, 
a kawiarnia mówiła o sprawach 
kawiarnianych, on, bojowiec Soli-
darności, mówił o przełomie dzie-
jowym, o nowym świecie, które-
go jeszcze nie ma. Mówił pate-
tycznie o ideach, mówił jak na-
wiedzony prorok. Były tam nowo-

czesne koleje, były wzory mate-
matyczne, modele z pogranicza 
fizyki i geometrii i wielkie rzeczy 
społeczne, polityczne, gospo-
darcze, które miała zrealizować 
ludzka wspólnota. 

Kornel widział tragizm pol-
skiego narodu. A co to naród? 
To wspólnota losu i pamięci. 
W czasach PRL trzy i pół miliona 
należało do partii komunistycz-
nej. Dwa i pół miliona należało 
do organizacji satelickich partii. 
Trzeba do tego dodać setki tysię-
cy funkcjonariuszy milicji, UB/SB/
WSI, KBW, LWP, no i konfidenci. 
To też naród, choć o innym losie, 
o innej pamięci. 

Kornel nie dążył do unice-
stwienia, wyrzucenia poza na-
wias narodu o innej pamięci 
i o innym losie. Chciał, żeby tym 
ludziom zeszło bielmo z oczu 
i żeby przeszli na stronę praw-
dy i dobra. Zeszło im bielmo? Nie 
zeszło. To ja byłem wyrzucany 
poza nawias przez tę cześć naro-
du, która miała inny los i inną pa-
mięć niż ja. W ciągu trzydziestu 
lat nowej Polski byłem sześcio-
krotnie wyrzucany z pracy i by-
łem 9 lat bez pracy. 

Ten ludzki świat Kornela nie 
był podobny do świata ludzi, któ-
rych znałem w dzieciństwie. 
To byli ochotnicy wojny polsko 
– bolszewickiej, żołnierze WiN/
NZW, marzyciele i mściciele, któ-
rzy rzucili swój los na Ojczyzny 
stos. Inaczej widziałem komu-
nizm i inaczej pisałem w Gazecie. 
Bo Kornel mi na to pozwalał. Był 
przecież człowiekiem wolności. 

Kornel widział możliwość 
zmian pozytywnych w ruchu 
od dołu. Twierdził, że demo-
kratyczna wspólnota musi mieć 
szeroką podstawę. Dobry, moc-
ny fundament w postaci rozma-
itych zrzeszeń, związków, sto-
warzyszeń. To miałoby być 
jak w międzywojniu. Polska odra-

dzała się wolą i siłą zorganizowa-
nych, samodzielnych ludzi, któ-
rzy nie wyciągali w górę rąk, żą-
dając więcej i więcej. Ludzie mieli 
tyle, ile mogli mieć i budowali Pol-
skę wedle oddolnej inicjatywy. 

Tymczasem przywykliśmy 
uważać siebie za materiał, z któ-
rego ktoś ma urobić taką czy inną 
formę człowieka. Niekiedy pod-
dawaliśmy się inżynierii spo-
łecznej, której owoce bywały tra-
giczne. Przy każdej sposobno-
ści kucaliśmy i prosiliśmy, żeby 
ci, którzy z naszej woli mają nad 
nami władzę, zrobili z nas to lub 
owo. „Zróbcie z nas społeczeń-
stwo konstytucyjne, demokra-
tyczne; ochrońcie przed nędzą 
i wyzyskiem” – pisał przed stu 
laty Edward Abramowski, filozof, 
psycholog, twórca polskiej od-
miany solidaryzmu. 

Kornel w zasadniczych spra-
wach myślał podobnie jak Abra-
mowski. Zgadzał się z Abramow-
skim, że „typ demokratyczny po-
żąda przede wszystkim wolności 
tworzenia, zaś typ niewolniczy — 
żąda chleba i igrzysk”. 

Człowiek wolny sam doskona-
li i ulepsza swoje życie, człowiek 
zniewolony żąda tego od pań-
stwa. W niewolniczym typie czło-
wieka istnieje przepaść między 
ideałem a rzeczywistością, mię-
dzy indywidualnością a warunka-
mi. „Człowiek zniewolony wcho-
dzi w szablon życia, który inni wy-
tworzyli dla niego przymusowo. 
Męczy się nadaremnym doń 
przystosowywaniem, kastruje 
swą indywidualność”. 

Nasze ideały, nasze plany 
i marzenia rozbijają ludzie innej 
pamięci i innego losu niż nasza 
pamięć i nasz los. Dlatego wciąż 
jesteśmy niezdolni do samoor-
ganizacji, do odpowiedzialności 
za swój los. Składamy hołdy Pań-
stwu Opiekuńczemu. To bożek, 
który ma za nas myśleć i dzia-
łać, ma nas karmić lepiej albo 
gorzej, ma leczyć i uzdrawiać, 
chronić w czasach nieuchronnej 
pandemii. 

A jak w międzywojniu była 
tworzona demokracja na Pod-
lasiu? Pojechałem do Archi-
wum w Lublinie, sięgnąłem po 
teczkę Parczewa. Otóż w Parcze-
wie były liczne stowarzyszenia, 
związki, koła i partie. Związki go-
spodarcze: Plantatorów Buraka 
Cukrowego, Plantatorów Bura-
ka Pastewnego, Plantatorów Ty-
toniu, Plantatorów Cykorii, Plan-
tatorów Dyni. Był głośny Związek 
Pszczelarzy. 

Były w Parczewie związ-
ki kombatanckie: Straży Kre-
sowej, Żołnierzy POW, Żołnie-
rzy I Brygady Legionów. Żołnie-
rzy II Brygady Legionów. Żołnie-
rzy gen. Żeligowskiego, Żołnie-
rzy Dowbora Muśnickiego, Dy-
wizji Syberyjskiej itd. Były też 
partie polityczne, stowarzysze-
nia religijne, koła gospodyń 

KORNEL, CZŁOWIEK Z GAZETĄ
Michał Mońko
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etc. W sumie było w Parcze-

wie 37 organizacji! 
A dzisiaj, co jest w Parcze-

wie? Pojechaliśmy do Włoda-
wy, Hanny, Dołhobrodów, żeby 
zatrzymać się dłużej w Parcze-
wie. Kornela interesowało, jakie 
tam są organizacje gospodarcze, 
społeczne, polityczne? Jest Pol-
skie Stronnictwo Ludowe, oparte 
na Banku Spółdzielczym i Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Jest Pra-
wo i Sprawiedliwość bez opar-
cia. Jest Parczewska Grupa Ro-
werowa. I jest Powiatowy Szkol-
ny Związek Sportowy.

Mało, za mało samorządno-
ści w Parczewie. Nieliczne tam 
organizacje nie są w stanie stwo-
rzyć wspólnoty, zdolnej wziąć 
sprawy społeczne i gospodar-
cze w swoje ręce. PSL z Bankiem 
Spółdzielczym i z Grupą Rowero-
wą stworzą układ towarzyski, ale 
nie demokrację. PiS obiecuje za-
siłki, zwolnienia z płatności, ale 
nie stworzy w Parczewie instynk-
tu samopomocy i wspólnoty. 
A zatem, społeczność miastecz-
ka, zamiast przeprowadzać re-
formy własnymi siłami, nadal bę-
dzie tylko żądać reform i pienię-
dzy od państwa. 

Abramowski pisał, że tam, 
gdzie rozwijają się stowarzy-
szenia, związki i gdzie powsta-
je wspólnota, tam jednocześnie 
zachodzić muszą i zachodzą 
istotnie zmiany w zwyczajach 
i w duszach ludzkich. Zjawiają się 
cele, których nie było, bo być nie 
mogło, zjawia się samodzielne 
tworzenie i solidarność. Zanika-
ją nie tylko przeżytki duszy czło-
wieka PRL, ale i duszy geszefcia-
rza nowej, kapitalistycznej Polski. 

Czy zatem wyszliśmy z PRL? 
Wyszliśmy z PRL, ale zosta-
ła w nas mentalność ludzi PRL. 
Został nawyk o niczym niedecy-
dowania i wszystkiego żądania 
od państwa. Ten zanik samodziel-
ności głęboko wsiąknął w nasze 
dusze w czasach PRL. Nawet 
programy partii i stronnictw bu-
dowane są dzisiaj tak, aby ludzie 
mogli liczyć tylko na partyjne pro-
gramy, a nie na siebie. Stąd w me-
diach słychać postulaty, zawiera-
jące się w formułce: „Czego żą-
dać od państwa? Wszystkiego! 
A państwo ma dać!”

A cóż to jest państwo? To for-
ma organizacji społeczeństwa. 
Kornel popierał coraz szerszy 
udział obywateli w podejmowa-

niu decyzji politycznych, gospo-
darczych i społecznych w ska-
li kraju i w skali lokalnej, szcze-
gólnie w zakresie przedsiębior-
czości, dostępu do informacji, za-
spokojenia potrzeb w zakresie 
ochrony zdrowia, oświaty, zdoby-
cia kwalifikacji, zatrudnienia i roz-
woju osobowości. 

Obywatel aktywny politycznie, 
gospodarczo, społecznie, to oby-
watel wolny, samorealizujący się, 
zdolny samodzielnie organizo-
wać życie swoje, rodzinne i ży-
cie obywatelskie. Naczelną ideą 
owego życia powinna być wol-
ność. Czy wolność jest potrzebna 
ludziom, którzy na co dzień orzą, 
sieją, zbierają, hodują? 

Poszedłem z Kornelem do wsi, 
żeby dowiedzieć się, jak to jest 
z tą wolnością, bez której nie ma 
solidarności. Zachodzimy do do-
mów, rozmawiamy pod doma-
mi i na polu. Wolność, jako pew-
na abstrakcja, nie wzbudza więk-
szego zainteresowania rolni-
ków. Ale wystarczyło użyć słowa 
„wolność” w kontekście znanych 
i bolesnych na wsi spraw rynku, 
żeby rozwiązywały się języki. 

– Przyjeżdżają do wsi kup-
cy po kartofle, płacą 15-20 gro-

szy, a sprzedają za 1,5 złotego! 
– skarży się rolnik. – Przyjeżdża-
ją kupcy po porzeczki, po ogór-
ki, płacą za porzeczki 20 groszy, 
a sprzedają po 8 złotych.

Po chwili sypią się przykła-
dy nieuczciwości, wyzysku, 
draństwa.

– Płacą za ogórki 10 groszy, 
a sprzedają za 2 złote i więcej. 
I nie ma na to rady, czujemy się 
zniewoleni, bo nie mamy udzia-
łu w kształtowaniu cen skupu i nie 
mamy faktycznie udziału w ryn-
ku, jeśli rozumieć rynek jako miej-
sce wymiany za porozumieniem 
sprzedającego i kupującego. 

Kornel słucha, słucha, 
a w końcu konkluduje.

– Skoro mówicie, że jesteście 
zniewoleni, to znaczy, że chodzi 
tu o wolność. Chodzi o wolność 
nie tylko produkcji, ale i sprzedaży 
na godziwych, umownych warun-
kach. Chodzi też o wolność rozu-
mianą jako swoboda wielorakich 
działań obywatelskich. Kto wie 
o waszej sytuacji, skoro nie ma 
tu żadnej organizacji – stowarzy-
szenia, związku, zrzeszenia? 

Okazuje się, że rolnicy potrze-
bują informacji, jak kania łaknie 

dżdżu. Potrzebują informacji, jak 
człowiek potrzebuje tlenu. 

Kornel zaraz wyjął Gaze-
tę i podał naszym rozmówcom. 
A kiedy wróciliśmy do domu, za-
pisał, że wolne media powinny 
docierać na wieś, by informować. 
„Strzec trwałych zasad i warto-
ści, strzec prawdy, zachować lo-
jalność wobec obywateli. Wery-
fikować przekazywane wiado-
mości. Media powinny konstytu-
ować forum dla publicznej dysku-
sji, powinny monitorować władzę 
polityczną”.

To myślenie Kornela na-
zwę obywatelskim. I taki ty-
tuł ma jego gazeta „obywatel-
ska”. Pod tym tytułem są zasa-
dy, którym był wierny do koń-
ca swoich dni. „Chcemy pra-
cować dla Polski, bo wierzy-
my w sens naszego życia 
i pracy, w sens narodowego 
trwania. Nad nami jest Ojczy-
zna, nasz wspólny dom, Pań-
stwo. Rodzimy się, wzrasta-
my i przemijamy nie tylko dla 
siebie, nade wszystko dla in-
nych z nadzieją pozostawienia 
po sobie lepszej Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej”. 

Z miejsca się zgodziłem 
i jak powstał NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych, zo-
stałem doradcą zarządu, gdzie 
Winciorek był wiceprzewodni-
czącym. Od tego czasu zaczęła 
się ścisła współpraca z tą orga-
nizacją, która trwała przez dłu-
gie lata. Kiedy powstała robot-
nicza „Solidarność”, a pracowa-
łem wtedy w redakcji tygodnika 
„Wiadomości”, natychmiast za-
łożyłem Koło „Solidarności”, na-
dal wspierając „Solidarnością” 
chłopską i współpracując z nią. 

W początkach stanu wojen-
nego pierwsze tajne zebranie 
czołowych działaczy tej struktu-

ry odbyło się w moim mieszka-
niu przy ul. Rowerowej. Podjęli-
śmy wtedy decyzję o dalszej ak-
tywności „Solidarności” chłop-
skiej na Dolnym Śląsku i wejściu 
jej struktur do podziemia. Usta-
liliśmy też konspiracyjne metody 
działalności. Aktywnym uczest-
nikiem tych spotkań był Romu-
ald Winciorek, a także Stanisław 
Helski, Wiesław Włusek, wów-
czas rzecznik prasowy oraz kilku 
innych rolników. Winciorek pod-
jął w 1982 r. współpracę z „So-
lidarnością Walczącą”. Wielo-
krotnie odwiedzał mnie w domu, 
przynosząc tajną bibułę i za-
stanawialiśmy się, jak połączyć 

konspiracyjną działalność nurtu 
chłopskiego i SW. Ogniwem jed-
noczącym stało się moje miesz-
kanie, najpierw przy Rowerowej, 
a potem przy Legnickiej, w któ-
rym zorganizowałem tajny punkt 
kolportażowy podziemnej prasy, 
przede wszystkim „Solidarności 
Walczącej”. W tym miejscu póź-
niej, kiedy osobiście już pozna-
łem Kornela Morawickiego i in-
nych działaczy SW, spotykali się 
dysydenci ze Wschodu. Sprowa-
dzał ich do mojego domu wła-
śnie Kornel. Dokumentacja fo-
tograficzna z tych tajnych narad 
była już na tych łamach po czę-
ści prezentowana.

W tym czasie miałem 
na wsi w okolicach Milicza, w Po-
taszni, dom letniskowy, w któ-
rym spędzałem z rodziną let-
nie miesiące. Dość często od-
wiedzał mnie tam Kornel, ale też 
od czasu do czasu przybywa-
li Winciorek, Hania Łukowska-
-Karniej, Wojtek Myślecki i inni 
spiskowcy. Któregoś dnia, pod 
koniec lat 80. Kornel uznał, że 
jest to bezpieczne i dobre miej-
sce, by stworzyć w nim Tajne Ar-
chiwum „Solidarności Walczą-
cej”. Naturalnie, zgodziłem się. 
Miejsce istotnie było bezpiecz-
ne, położone z dala od wielkich 
central, między wieloma stawa-
mi, otoczone lasami, nie ściąga-
ło na siebie uwagi tajnych służb. 
A Kornel był przewidujący, miał 
znakomite wyczucie czasu hi-
storycznego. Wiedział, że wcze-
śniej czy później komuna runie 
i zabezpieczał już ślady walki 
z jej ostatnią postacią. Tworząc 
Tajne Archiwum, chronił pamięć 
polskiej konspiracji, a w szcze-
gólności ważne epizody działal-
ności SW. 

Kornel dość szybko przy-
wiózł pełny samochód bibuły, 
a także trochę książek wydawa-
nych przez podziemie, a ja za-
brałem się do gromadzenia i po-
rządkowania konspiracyjnej pra-
sy. Zebrało się niemiało mate-
riałów, którymi zapełniłem dwie 
szafy i jeden z kątów piwnicy. 
Nieustannie uzupełniałem pół-
ki. Nowe egzemplarze, a cza-
sami nowe tytuły czasopism do-
starczał zarówno Morawiec-
ki jak i Winciorek. Część z taj-
nych wydawnictw rozpowszech-

niałem razem 
z aktywnymi 
członkami „So-
lidarności” chłopskiej ( Romu-
ald Winciorek, Wiesław Włu-
sek, Stanisław Helski…) po za-
ufanych rodzinach wiejskich, 
a także po znanych nam do-
mach w małych miasteczkach. 
W każdym razie Tajne Archiwum 
„Solidarności Walczącej” było 
bezpieczne i nieustannie się roz-
wijało. Nigdy nie wpadło w ręce 
bezpieki. Podobnie jak punkt 
kolportażowy w moim wrocław-
skim mieszkaniu. Kornel uwa-
żał, że takie punkty były najcen-
niejszymi miejscami podziemne-
go oporu. 

A kiedy nadszedł rok 1989, 
Kornel uznał, że czas konspi-
ry w moim wiejskim domu się 
skończył i zabrał zbiory do Wro-
cławia. Co się z nim później sta-
ło, już nie wiem. O ile pamię-
tam, część egzemplarzy znala-
zła się w mieszkaniu (lub w piw-
nicy) Hani Łukowskiej-Karniej, 
a część w innych mieszkaniach 
lub w domach, ale nie wiem 
już, w których. Uważam, że 
obecnie ocalanie pamięci Korne-
la, to ocalanie jego dzieł. A więc 
też archiwów. Jednym z najważ-
niejszych jego dzieł jest „Gaze-
ta Obywatelska”, którą powołał 
do życia i którą cenił i kochał do 
ostatnich swoich dni. Właściwie 
obecnie to jedyny żywy, aktywny 
i twórczy, ciągle się rozwijający 
pomysł Morawieckiego.

Należy zabezpieczać zasoby 
materialne i intelektualne Kor-
nela i nadal rozwijać jego idee.

Stanisław 
Srokowski

OCALAJMY PAMIĘĆ KORNELA

TAJNE ARCHIWUM „SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ”
 ■ W okresie tworzenia chłopskiej „Solidarności” w 1980 r. zwrócił się do mnie Romuald Winciorek, powszechnie nazywany Rolandem, z pytaniem, 

czy nie mógłbym rolnikom z Dolnego Śląska pomóc w opracowaniu programu, a przede wszystkim wątków oświatowych i kulturowych. 

▶
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je barki. Niemniej jed-
nak, rozmowę z takim właśnie 
ekspertem, chciałbym potrakto-
wać jako pretekst do kontynu-
owania rozważań z ostatniego 
artykułu.

Mój ekspert był zatem zdania, 
że wirusy odzwierzęce, które po-
jawiły się za naszego żywota, już 
„z nami pozostały”. „Ptasia gry-
pa a/H1/N1, która jest od czasów, 
kiedy się pojawiła, i ogłoszono jej 
pandemię, tj. od 2009r.” – oznaj-
mił, odpowiadając na moje pyta-
nie, co rozumie poprzez stwier-
dzenie, że z nami pozostały. Na-
leży w związku z tym „uodpornić” 
ludzi na ten „wirus”. 

Pandemię trwającą w latach 
2009-2010 wywołał akurat wirus 
„świńskiej grypy”. Ale to rzecz 
błaha, sam z początku nie do-
strzegłem tej omyłki. Słowo wi-
rus zamknąłem w cudzysłów po-
nieważ a/H1N1 był zaledwie jed-
nym szczepem wyizolowanym 
u świń w latach 30. XX w. Nie ma 
i nie było zatem jednego wiru-
sa świńskiej grypy. Są za to licz-
ne szczepy i mutacje. Jedne 
mniej, inne bardziej groźne. Do 
grupy H1N1 zalicza się szczep, 
który odpowiada za pandemię 
z 2009 r., zwany „grypą mek-
sykańską”, jak i ten zwany dziś 
„hiszpanką”. Są więc dziesiąt-
ki, znanych człowiekowi, szcze-
pów wirusa „świńskiej grypy” 
oraz wirusa „ptasiej grypy”, od-
mian w większości łagodnych, 
oraz dziesiątki, może setki od-
mian człowiekowi nieznanych. 

Wirusy dzielimy na trzy kate-
gorie: na „przynależne” wyłącz-
nie zwierzętom, tylko człowie-
kowi oraz takie, które pasożytu-
ją i na zwierzętach, i na gatunku 
homo sapiens (przede wszyst-
kim wirusy grypy). Ale to, czym 
się tu wymądrzam, to wiedza 
„wikipediowa”, łatwo dostępna, 
a ostatnio wszechobecna. Ow-
szem, wypierana przez „świat ko-
mentarzy”, w którym aż się roi 
od świadomej i nieświadomej 
dezinformacji. Cóż tu winić za-
przyjaźnionego ze mną eksper-
ta, jeżeli na groźny mimo wszyst-
ko szczep wirusa SARS-CoV po-
stanowił uodpornić nie tylko sie-
bie, ale również swój naród pre-
mier Jej Królewskiej Mości Elż-
biety II, absolwent uniwersyte-
tu w Oxfordzie… 

Jednakże to ta pierwsza 
część naszej dyskusji mnie zafra-
powała. Otóż dany „wirus” pojawił 
się i już sobie tu pozostał. Pozo-
stał gdzie? Wirus, będąc pasoży-
tem, potrzebuje nosiciela. Jeże-
li go traci, znika. Sam nie potrafi 
się rozmnażać, atakuje więc ko-
mórkę i „uprowadza” jej układ roz-
rodczy. Rezerwuarem wirusów 
odzwierzęcych, tj. SARS-CoV-2, 
są zwierzęta. 

Wolno nam przypuszczać, 
że człowiek staje się ich nosicie-
lem wirusa tak długo, jak długo 
zwierzęta towarzyszą człowieko-
wi. Natomiast zjawiska endemii 
i epidemii, występują od czasów, 
gdy człowiek porzucił koczow-

niczy tryb życia, osiadł i począł 
tworzyć większe skupiska ludz-
kie. Z tego z kolei płynie wnio-
sek, że zjawiska epidemiczne 
stanowią ważny element kształ-
tujący ludzkie dzieje. Wirusy od-
zwierzęce towarzyszą człowieko-
wi na wszystkich etapach postę-
pu cywilizacyjnego i podobnież 
ewoluują, walcząc z „inteligent-
nym” systemem immunologicz-
nym tego człowieka. 

Dziejopisarstwo dotyczące 
zjawisk, takich jak pandemia, na-
leży do szerokiego zbioru histo-
riografii społecznej, cieszącej 
się dużym powodzeniem w świe-
cie frankońskim czy anglosa-
skim. W naszym kręgu cywiliza-
cyjnym zdecydowanie większą 

popularnością cieszy się histo-
riografia polityczna. Historiogra-
fia opisująca losy wielkich boha-
terów i krwawych tyranów. Histo-
riografia opisująca tło dla losów 
i działań tychże, budzi mniejsze 
emocje. Kto jednak poważy się 
na osąd, że działania tej czy in-
nej wybitnej jednostki były ode-
rwane od tego, co badacz na-
zwie historią kultury i sztuki, hi-
storią życia codziennego, historią 
gospodarczą czy choćby histo-
rią chrześcijaństwa? Jeżeli chce 
się wyjść poza samą historycz-
ną decyzję polityczną, zrozumieć 
jej motywy, nie wystarczy ograni-
czyć się do zawartości listu czy 
dokumentu.

Wprawdzie nie ma osobne-
go działu zarezerwowanego dla 
zjawisk epidemicznych w dzie-
jach, pandemia pozostaje przed-
miotem badań wielodyscypli-
narnych, wśród biologów, wiru-
sologów, historyków, ekonomi-
stów, socjologów i psychologów. 
Od pewnego czasu historiogra-
fia tego przedmiotu cieszy się 
jednak bardzo dużym powodze-
niem, głównie dzięki ponurej sła-
wie „hiszpańskiej grypy”. Zainte-
resowanie to, które eksplodowa-
ło w latach 90., wcale nie dziwi. 
Pandemia ta miała bowiem nie-
pomierny wpływ, np. na rozwój 
medycyny, tempo budowy syste-
mów opieki zdrowotnej, a nawet 
stosunek do sportu i spędzania 

czasu w plenerze. 
„Hiszpanka” przetrzebi-

ła światową demografię, nawie-
dziła wszystkie kontynenty poza 
Antarktydą, stając się central-
nym wydarzeniem wszędzie tam, 
gdzie nie były prowadzone dzia-
łania wojenne. Wszędzie tam, 
czyli de facto poza Europą, przy-
niosła więcej ofiar, odciskając 
swoje piętno, szczególnie na Da-
lekim Wschodzie. „Hiszpanka” 
nie była pierwszą pandemią, ale 
była pierwszym takim zjawiskiem 
na skalę całego globu. 

Wirus podąża za człowie-
kiem, jako swym żywicielem. 
Świat mierzony zasięgiem ludz-
kiej cywilizacji nie zawsze obej-

mował naturalnie cały glob. 
Dla wirusów, zwłaszcza odzwie-
rzęcych początek świata można 
datować na okres rewolucji neo-
litycznej, w okolicach 10 tys. lat 
przed Chrystusem. Wówczas to, 
dzięki różnym czynnikom, które 
opisują również nauki pokrewne 
historiografii, m. in., dzięki ocie-
pleniu się klimatu i topnieniu lo-
dowca, człowiek stopniowo po-
rzucał myślistwo na rzecz ho-
dowli, a zbieractwo na rzecz 
uprawy roślin. Nowe kolekty-
wy dały początek tzw. „choro-
bom tłumu”, takim jak odra, ospa, 
gruźlica czy grypa. Człowiek za-
wsze był podatny na infekcje, ale 
przed „rewolucją rolną” choroby 
gnębiły małe, rozproszone sku-

piska. Przebywszy już chorobę, 
uodporniał się na nieszczęsne-
go wirusa. Wirus zbierał swe żni-
wo, po czym „wycofywał się” do 
tzw. „zwierzęcego rezerwuaru”.

Społeczności prześladowa-
ły solidarnie wirusy odzwierzę-
ce oraz te, których jedynym re-
zerwuarem jest człowiek. Jedna 
z najbardziej zabójczych „chorób 
tłumu”, wywoływana owym drob-
noustrojem, ospa, zbierała swoje 
żniwa w starożytnym Egipcie, ok. 
3 000 lat p. Ch. Wiemy o tym dzię-
ki mumiom, na twarzach których 
zachowały się ospowe „dzioby”. 
Niewątpliwie epidemie nawiedza-
ły największe miasta starożytne-
go Bliskiego Wschodu. Najwięk-

szym miastem tego okresu, wiel-
kim centrum handlowym i gigan-
tycznym skupiskiem ludzkim, 
było miasto Uruk, położone w po-
łudniowej części dzisiejszego Ira-
ku, liczące 80 tys. mieszkańców. 
Na jakie choroby cierpieli jego 
obywatele? Pierwsza, prawdo-
podobna epidemia ospy w dzie-
jach miała miejsce zapewne do-
piero w 430 r. p. Ch. O tym z ko-
lei powiadomił nas grecki dzie-
jopisarz Tukidydes, malując opi-
sowo stosy zwłok składowa-
nych w ateńskich świątyniach.

W okolicach roku 412 p. Ch. 
mieszkańców portowego, grec-
kiego miasta Perynt, położone-

go nad Morzem Marmara, do-
padła nieznana im choroba. Pe-
ryntianie, obok dławiącego ich 
kaszlu, przyznawali się do innych 
symptomów: bólu gardła, trudno-
ści w przełykaniu, bólu żołądka, 
paraliżu nóg oraz nocnej ślepoty. 
Hipokrates z Kos, grecki medyk, 
nazwał tę przypadłość „kaszlem 
z Peryntu”. Natomiast współcze-
śni naukowcy wciąż dywagują 
nad jej dokładnym obliczem. Naj-
pewniej Peryntianie cierpieli z po-
wodu endemii grypy oraz innych, 
już wtórnych zakażeń, m. in. bak-
teryjnego dyfterytu oraz braku 
istotnych witamin.

Historycy spekulują, że gry-
pa właśnie zdziesiątkowała 

Nieodłączny, odwieczny towarzysz
Paweł 
Zyzakstr. 1 ►
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Ok. 1700 osób jest zareje-
strowanych oficjalnie jako za-
rażonych, w tym niestety po-
nad siedemdziesiąt osób zmar-
łych z powodu wirusa. Więcej niż 
dziewięćdziesiąt osób jest podłą-
czonych do respiratorów na od-
działach intensywnej terapii, jed-
nakże w niedzielę (5.04) dzie-
sięć osób pomyślnie zakończyło 
tę najcięższą fazę terapii i należy 
zaznaczyć, że są to ludzie w po-
deszłym wieku. 

Powszechnie uważa się, że 
zastosowane szybko obostrze-
nia przyniosły pozytywne skutki 
i system zdrowia w Grecji, choć 
nie tak rozwinięty i dofinansowa-
ny jak w innych krajach zachod-
nich, nie musi się borykać z na-
głą eskalacją zachorowań. Rząd, 
pomimo radykalnych zarządzeń 
ograniczających swobody ma 
pełne poparcie społeczeństwa 
i dość dużą wyrozumiałość opo-
zycji. W sondażu z zeszłego ty-
godnia działania rządu Mitsota-
kisa zanotowały wyraźną zwyż-
kę poparcia społecznego. Nie 
znaczy to oczywiście, że nie ist-
nieją problemy z którymi władze 
się borykają na co dzień. Wpro-
wadzenie obowiązku posiada-
nia jednorazowych przepustek 
na wyjście z domu można bez 
trudu obejść. Każdy może so-
bie wydrukować i wypełnić for-
mularz i właściwie trudno udo-
wodnić, czy w tym dniu ktoś wy-
szedł z domu tylko raz czy też 
zmieniając za każdym razem cel 
swoich wyjść (apteka, bank, su-
permarket, wyjście z psem), sko-
rzystał kilkakrotnie ze spacerów. 
Po zamknięciu parków, lasów, 
plaż, a nawet bulwarów, prze-

mieszczanie się jest możliwe tyl-
ko w konkretnym celu. 

Jednym z pozytywnych efek-
tów obecnego kryzysu jest wpro-
wadzanie cyfryzacji w wielu 
aspektach życia społecznego 
zwłaszcza, administracji publicz-
nej i edukacji. W Polsce ludzie 
nie zdają sobie spra-
wy z tego, że niektó-
re kraje tzw. Zacho-
du, w tym i Grecja, 
są o wiele lat w tyle 
za Polską w dziedzi-
nie cyfryzacji. 

Na przełomie mie-
siąca można było za-
uważyć duże kolej-
ki przed bankami, 
gdyż w tym czasie 
są płacone emerytu-
ry i renty. Wielu star-
szych ludzi w Gre-
cji przyzwyczaiło się 
do operowania gotówką i nie po-
siada kart płatniczych. Namowy 
banków na przestawienie się na 
karty nie przynoszą skutków. 

Grecki rząd najbardziej oba-
wia się zbliżających się świąt 
Wielkanocnych zwanych tutaj 
Paschą. Grecy tradycyjnie opusz-
czają wtedy duże miasta, by na 
ten okres świąteczny wyjechać 
do swoich rodzinnych stron, do 
małych miejscowości, wsi i na wy-
spy. Co roku województwo Attyki 
ze stolicą – Atenami i Pireusem 
– gdzie zamieszkuje prawie po-
łowa ludności Grecji, czyli ponad 
4 mln osób, pustoszeje. Biorąc 
pod uwagę, że 80 proc. przypad-
ków zachorowań na koronawiru-
sa jest w Attyce, łatwo można so-
bie wyobrazić jakie skutki mógłby 
przynieść taki exodus. Rozprze-

strzenienie się wirusa mogło-
by znacznie utrudnić a w niektó-
rych przypadkach uniemożliwić 
skuteczną pomoc lekarską w róż-
nych odległych zakątkach Grecji. 
Dlatego rząd już na dwa tygodnie 
przed Paschą (święta w Grecji 
przypadają w tym roku tydzień 

później od katolickich) ogłosił za-
kaz przemieszczania się i nie wy-
klucza zamknięcia rogatek miast. 
Tylko osoby ze stałym miejscem 
zamieszkania w danej miejsco-
wości będą miały możliwość do 
niej pojechać. Rozeszły się po-
głoski, że niektórzy sprytniej-
si próbują zaopatrzyć się w do-
kumenty potwierdzające ich ad-
resy pobytu w innych miejsco-
wościach. Ale rząd zapowie-
dział, że kontrole będą się od-
bywać w oparciu o adresy po-
dane w zeznaniach podatko-
wych. Jak podkreślałem wcze-
śniej, Grecy starali się zdyscypli-
nować, być może dlatego, że wło-
skie i późniejsze hiszpańskie do-
świadczenia skutecznie ich na-
straszyły. Codziennie na wszyst-
kich prawie kanałach radiowo-te-

lewizyjnych oglądają pełne gro-
zy relacje z sąsiedniej Italii, Hisz-
panii, a ostatnio z Wlk.Brytanii 
i USA. To utwierdza ich w prze-
konaniu o słuszności ostrych re-
strykcji podjętych przez rząd. 

W różnych programach i ana-
lizach nie brak też odniesień hi-

storycznych. Naj-
bardziej bliska ana-
logia to oczywi-
ście wirus grypy-hisz-
panki w 1918-1920 r., 
chyba bardziej zabój-
czej niż obecna epide-
mia. Mówi się również 
o różnych pandemiach 
z innych historycz-
nych epok, jak choć-
by o dżumie w XIV w. 
Oczywiście dużą cie-
kawość wzbudził pro-
gram w radiu poświę-
cony epidemii w sta-

rożytnych Atenach w 430 r.p.n.e. 
podczas trwającej wojny pelo-
poneskiej, która miała tragiczne 
konsekwencje dla samych Aten 
i ich dalszego rozwoju. Zaraza 
pochłonęła, jak się oblicza od 1/4 
do 1/3 ludności Aten, zmarł wte-
dy również od niej przywódca 
i symbol starożytnych Aten, Pe-
rykles wraz z całą rodziną oraz 
znany do dzisiaj ze swej przy-
sięgi Hipokrates. Epidemię opi-
sał równie znamienity historyk 
Tukidydes, któremu udało się 
mimo zarażenia przeżyć. Cie-
kawostką jest to, że okrążające 
Ateny wojska spartańskie widząc 
czarne dymy unoszące się ponad 
miastem, domyśliły się, że panu-
je zaraza i pośpiesznie zawróci-
ły. Współcześni historycy po kon-
sultacjach z lekarzami epidemio-

logami przypuszczają wg opisa-
nych przez Tukidydesa objawów, 
iż prawdopodobnie był to tyfus. 
Jednakże niektórzy naukowcy, 
biorąc pod uwagę fakt, że choro-
ba została przywleczona z Afryki 
z Etiopii podejrzewają, że mógłby 
być to wirus eboli, co byłoby sen-
sacją medyczną. 

Można też zauważyć pew-
ne wzmożenie niepokoju w nada-
wanych wieczorem seansach fil-
mowych. Trudno powiedzieć, czy 
z powodu aktualnej atmosfery 
zwiększyła się liczba filmów kata-
stroficznych albo wprost mówią-
cych o epidemii, jak np. amery-
kański film fabularny pt. „Conta-
gio” (Epidemia) z Dustinem Hoff-
manem i Morganem Freemanem. 

Bardzo aktywny propagando-
wo jest rząd Micotakisa a zwłasz-
cza jego niektórzy ministrowie, 
którzy występują niemal codzien-
nie i to nawet kilkakrotnie w me-
diach Adonis Jorjadis min. ds In-
westycji i Rozwoju przypomi-
na o konieczności przestrzega-
nia zarządzeń i wykazanie cier-
pliwości; podkreślają,. że kwie-
cień jest rozstrzygający, że nie 
możemy zmarnować dotychcza-
sowych pozytywnych przecież 
efektów w zwalczaniu tego wiru-
sa głównie poprzez izolację. Jest 
nadzieja, jak podkreślają rządo-
wi urzędnicy, ale też lekarze-kon-
sultanci, że dzięki słonecznej, su-
chej pogodzie i konsekwentnej 
izolacji choroba zostanie prze-
zwyciężona i z wolna będzie 
można złagodzić obecnie obo-
wiązujące rygory. 

Jest nadzieja na powrót do 
normalności.

Grecja – strach i niepokój
 ■ Dane o rozwoju zarażenia spowodowanego koronawirusem w Grecji napawają pewnym 

optymizmem – od kilku dni wzrost zachorowań jest ustabilizowany na poziomie mniej niż 
70 osób w ciągu dnia.  Korespondencja z Grecji

Andrzej Bafalukosz

armie rzymskie oraz ludność 
sycylijskich Syrakuz w 212 r. p. Ch. 
Rzymski historyk Liwiusz w Dzie-
jach Rzymu napisał, że „zgo-
ny i pogrzeby stały się codzien-
nym spektaklem. Ze wszystkich 
stron, dniem i nocą, dochodził 
płacz za umarłymi”. W 165 r. po 
Ch. obszar całego niemalże Im-
perium Rzymskiego, dosięgła ka-
tastrofalna epidemia, która spo-
wodować miała nawet 5 mln. zgo-
nów. Szalała do 180 r. Zabójcze-
go wirusa roznosiły rzymskie woj-
ska, walczące wówczas na dwóch 
frontach, z Partami oraz Marko-
manami. Od nazwy rodu, z któ-
rego wywodzą się cesarze Ma-
rek Aureliusz i jego syn Kommo-
dus, zapisała się w kronikach, 
jako „Zaraza Antoninów”. Na pod-
stawie zapisków rzymskiego leka-
rza Galena, domyślamy się jedy-
nie, że przyczyną zarazy był wirus 
ospy prawdziwej. 

„Włoska gorączka”, taką na-
zwę otrzymała nieznana choro-
ba atakująca drogi oddechowe, 
jaka przetrzebiła wojska Karola 

Wielkiego w IX w. Utrzymuje się, 
że szczególnie dotkniętym przez 
grypę wiekiem był wiek XII, lecz 
na pierwszy wiarygodny opis epi-
demii tejże choroby, musimy po-
czekać do wieku XVI. W 1557 r., 
za panowania Marii I, która otrzy-
mała od protestanckich dzie-
jopisarzy przydomek „Krwa-
wej Mary”, epidemia grypy nie-
znanego pochodzenia poczyni-
ła bardziej spektakularne „czyst-
ki” ludzkie. Wyeliminować mia-
ła 6 proc. poddanych pechowej 
królowej. Być może ta właśnie 
przypieczętowała jej przydomek, 
przelewając czarę społecznej go-
ryczy tamtych czasów.

Świadomie w niniejszym ma-
teriale pomijam epidemie „bak-
teryjne”, więc do naszych roz-
ważań nie zmieszczą się zara-
zy, które zapisały się w zbiorowej 
pamięci, jako „dżuma Justynia-
na” z VI w., czy „czarna śmierć” 
z wieku XIV. Interesują nas wi-
rusy, i te najpewniej właśnie za-
wieźli ze sobą za Ocean wielcy 
odkrywcy XV i XVI w. Domnie-

mywa się, że grypa właśnie ze-
szła na ląd wraz z Krzysztofem 
Kolumbem podczas jego dru-
giej wyprawy, i przetrzebiła po-
pulację Indian na Antylach. Rów-
nież podbój Imperium Azteków 
nie odbył się bez pomocy „euro-
pejskiego” szczepu wirusa ospy. 
Na podbijanych obszarach Ame-
ryki, Australii, wysp Pacyfiku, im-
portowane „choroby tłumu” nazy-
wane były „imperialnymi”. 

Pierwsza pandemia grypy, 
co do której naukowcy są zgod-
ni, zaczęła się prawdopodob-
nie w Azji w 1580 r. i rozprzestrze-
niła na Afrykę, Europę i być może 
Ameryki. W sześć miesięcy prze-
mieściła się z północy Europy na 
jej południe. Rzym oszacował 
liczbę ofiar zarazy wśród miesz-
kańców na 8 tys. Mimo wzra-
stającej odporności populacji 
zwłaszcza Europy wirusy powra-
cały. Między 1700 a 1800 rokiem 
miały miejsce dwie pandemie. 
W szczytowym momencie dru-
giej z nich, w 1781 r. liczba cho-
rych w Sankt Petersburgu przyra-

stała o 30 tys. dziennie. W XIX w. 
„choroby tłumu” osiągnęły apo-
geum swoich możliwości. Miały 
dostęp do każdego zakątka glo-
bu. W 1830 r. wybuchła pande-
mia grypy, podobno równie zabój-
cza jak „hiszpanka”, choć nie tak 
„światowa”. Tzw. „rosyjska grypa” 
z 1889 r. zrodziła się w dzisiej-
szym Uzbekistanie. O niej wiemy 
najwięcej, do tamtej pory. Zabiła 
ok. miliona ludzi, w trzech falach, 
i jak „hiszpanka” zabijała, inaczej 
niż jej „siostry” dzieci i starszych, 
30 i 40-latków. Na temat najpo-
pularniejszej XX-wiecznej zara-
zy, „hiszpańskiej grypy”, pomówi-
my przy innej okazji.

Wirusy będą z nami, dopó-
ki my będziemy. Dopóki będzie-
my my i wirusy, dotąd będzie ist-
niało ryzyko powrotu pandemii. 
Niefrasobliwością jest lekcewa-
żyć wirusy, które są częścią skła-
dową potężnej natury, ale nie wol-
no też popadać w przedwczesny 
katastrofizm. Jesteśmy mądrzej-
si o wszystkie doświadczenia na-
szych przodków i żyjemy w cza-

sach, w których nauka czyni rze-
czy, które kiedyś jeszcze w po-
koleniu moich rodziców uważa-
ne były za niemożliwe. W cza-
sach, gdy dookoła szalała „hisz-
panka”, ludzie nie mieli jeszcze 
świadomości, że wywołuje ją wi-
rus. Nie wiedzieli o istnieniu wiru-
sów, bo ich fizycznie nie widzie-
li, choć ich istnienia domyślano 
się co najmniej od l. 90. XIX w. 
Dopiero w połowie XIX w. Robert 
Koch i Louis Pasteur związali cią-
giem przyczynowo-skutkowym 
niektóre bakterie z problemem 
chorób. Rozwój wirusologii przy-
spieszyła dopiero „hiszpanka”. 
Zresztą, jak i czym się tu przeko-
nywać, nawet w XXI w. zdarza-
ją się przywódcy światłych naro-
dów, podający się za „geniuszy”, 
którzy uznają bakterię za syno-
nim wirusa… 

Wciąż wreszcie jest Opatrz-
ność. A na niej zawsze może-
my polegać. Ona nam sprzy-
ja, w odróżnieniu od wirusów, 
których intencje poznaliśmy.

▶
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Opinie i Akcenty

Dzień był pogodny, wrześnio-
wy. Miałem akurat trochę cza-
su, wałęsałem się po centrum. 
Ze śródmiejskiego Rynku skrę-
ciłem w Åsgatan, główną wów-
czas handlową promenadę Fa-
lun, szwedzkiego miasta o dłu-
gich tradycjach górnictwa mie-
dziowego, bardziej jednak zna-
nego z czterokrotnie tam orga-
nizowanych mistrzostw świa-
ta w narciarstwie klasycznym.

Już pod sam koniec tej han-
dlowej uliczki, kawałek za salo-
nem oferującym męską galan-
terię marki Björn Borg, wsze-
dłem do średniej wielkości ma-
gazynu z obuwiem sportowym, 
które w tamtym czasie Polsce 
nosiło umowną nazwę adida-
sów. Wszedłem… i czym prę-
dzej uciekłem z powrotem na uli-
cę. W sklepie, w którym dziesięć 
lat wcześniej dobrałem sobie 
świetne buty do tenisa szwedz-
kiej firmy Tretorn, teraz po pro-
stu śmierdziało. To była jesień 
1988 roku.

Odór, który mnie stam-
tąd wypędził, nie pochodził by-
najmniej od ludzi, tradycyjnie 
przecież w Szwecji zadbanych 
i wyświeżonych. Nie był też za-
duchem niesprzątanego czy 
niewietrzonego wnętrza. Nie, 
ta przykra dla mnie woń wydoby-
wała się z rozlicznych par spor-
towego obuwia, tekstylno-gumo-
wego, o dość topornej stylistyce, 
na coraz grubszych spodach, 
z obcasami, które jeszcze nie 
przypominały, ale już zapowia-
dały pochód w stronę diabelskie-
go kopytka…

Agresywne, antyestetycz-
ne wzornictwo, ciemna kolory-
styka, opary syntetycznego kle-
ju, którym – wtedy jeszcze ra-
czej w Korei niż w Chinach – spa-
jano te kawałki materiału i two-
rzywa, to była właśnie pierwsza, 
można rzec nieśmiała fala glo-
balizacji, o odstręczającym za-
pachu. Oraz fatalnych konse-
kwencjach. Takich pepegów ni-
gdy nie włożyłem na nogi.

Marki luksusowej Europy

Obserwowalny udział krajów 
i firm azjatyckich w produk-
cji dóbr konsumpcyjnych, przy-
datnych, a nawet pożądanych 
przez społeczeństwa państw 
tzw. Zachodu, a pośred-
nio również w Europie Środko-
wowschodniej, zwłaszcza w Ju-
gosławii i u nas, rozpoczął się 
na przełomie lat 60. i 70. zeszłe-
go wieku od aparatów fotogra-
ficznych i samochodów osobo-
wych produkcji japońskiej. Utarło 
się wtedy nawet powiedzenie, że 

Japończycy wytwarzają bardzo 
dobre produkty (wozy, aparaty, 
elektronikę), o ciekawych roz-
wiązaniach, efektownym wzor-
nictwie oraz porównywalnej ja-
kości ze swymi amerykański-
mi, niemieckimi, brytyjskimi czy 
holenderskimi odpowiednikami, 
ale w przyzwoitej, dla nas znacz-
nie przystępniejszej cenie.

Tak było w zakresie produk-
tów ze średniej półki, ale wyroby 
topowe w każdej kategorii pozo-
stawały domeną wytwórców eu-
ropejskich. Znaczącymi marka-
mi były wciąż holenderski Phi-
lips czy szwedzki Electrolux. 
Najlepszym aparatem fotogra-
ficznym, używanym nawet przez 
NASA w misjach kosmicznych 
Hasselbladem, również szczyci-
li się Szwedzi. A brytyjski Ben-
tley czy Rolls-Royce nadal po-
zostawały synonimem najwyż-
szego luksusu w kategorii ele-
gancka limuzyna. Choć przed-
miotem westchnień ludzi mło-
dych bywały też rozłożyste ame-
rykańskie Pontiaki i Chevrolety, 
a w pewnym okresie nawet For-
dy Mustangi.

W kategorii wozów sporto-
wych prym zdecydowanie wiodła 
Europa. Przeważały firmy wło-
skie: Ferrari, Lamborghini, Lan-
cia, Maserati, ale w cenie była 
i niemiecka marka Porsche, 
i brytyjski Aston Martin. War-
to wspomnieć też o euroatlantyc-
kiej, czyli włosko-amerykańskiej 
produkcji obliczonej głównie na 
odbiorcę w USA. Alejandro De 
Tomaso, syn włoskich emigran-
tów w Buenos Aires, powrócił 
do Europy. Początkowo szukał 
swej szansy jako kierowca For-
muły 1, po czym zaczął prze-
rabiać wozy wyścigowe, a tak-
że wytwarzać sportowe modele 
samochodów pod własną marką.

De Tomaso Pantera, czyli za-
projektowane w Modenie nad-
wozie z trzystukonnym silnikiem 
Forda, udało mu się chyba naj-
lepiej. Produkowanego przez 
dwie dekady modelu (1971-
1991) sprzedano ponad sie-
dem tys. egzemplarzy. Najsłyn-
niejszym nabywcą Pantery był 
sam Elvis Presley… Wtedy jesz-
cze snobowano się na Europę, 
choć Japończycy ostro wcho-
dzili na zachodnie rynki z coraz 
lepszą jakościowo elektroniką, 
przede wszystkim, ze sprzętem 
audio-video. Zbliżały się nowe 
czasy.

Hinduska bawełna i dwa 
miliardy Azjatów

W latach 70. nie tylko w metro-
poliach, ale i w mniejszych mia-

stach Europy Zachodniej poja-
wiły się sklepy z odzieżą z In-
dii. Były w nich koszule dla męż-
czyzn i znacznie większy wy-
bór strojów dla pań z fantazyjnie 
barwionych tkanin hinduskich, 
głównie z bawełny, ale i z je-
dwabiu. Można było tam również 
kupić rozmaite drobne gadże-
ty: szale, biżuterię, aromatycz-
ne trociczki, posążki Buddhy 
oraz figurki wielu innych postaci 
z dalekowschodniego panteonu 
bóstw i bożków.

W Sztokholmie jeden ze skle-
pów z szyldem Indiska Bomull 
mieścił się przy bogatej i uczęsz-
czanej śródmiejskiej ulicy Drott-
ninggatan. Co istotne, sieć tych 
sklepów oferowała modną wów-
czas odzież po cenach atrakcyj-
nych nawet dla przybysza z PRL-
-u. W Polsce moda na sukienki 
z Indii zaczęła się z dość oczy-
wistych względów później, do-
piero po 1989 roku. Ale hindu-
skie sklepy w naszym kraju zo-
stały nieco inaczej sprofilowa-
ne: podczas gdy asortyment 
oferowany Szwedom w latach 
70. sprawiał wrażenie produk-
cji uwzględniającej gusta, tren-
dy oraz nawyki tamtejszej klien-
teli, a więc był wstępnie inkultu-
rowany, o tyle w Polsce sklepy 
z hinduszczyzną zdawały się ra-
czej wabić etniczną oraz religijną 
odmiennością. Niejako zachęca-
jąc potencjalnych klientów do 
kulturowej transgresji.

Jakość hinduskiej ofer-
ty, w porównaniu z tą sprzed 
dwóch dekad, również pozosta-
wiała sporo do życzenia. Nie 
proponowano poza tym, inaczej 
niż to bywało w Szwecji, nicze-
go atrakcyjnego dla mężczyzn. 
Magnesem dla polskiego od-
biorcy miały być wyrazista eg-
zotyka i niskie ceny, co sprawi-
ło, że w dłuższej perspektywie 
z miejskiego pejzażu sklepy z in-
dyjską bawełną prawie całkiem 
poznikały. Ale za pozornym bra-
kiem zmysłu handlowego kry-
ła się zasadnicza zmiana strate-
gii gospodarczej. Indie, ze swym 
miliardem trzystoma milionami 
mieszkańców, zostawiając wy-
łącznie rodzaj ichniej Cepelii, 
postawiły raczej na Bollywood 
oraz własny odpowiednik Doliny 
Krzemowej, czyli na nowocze-
sne przemysły i outsourcingowe 
usługi IT, w tym na elektroniczną 
księgowość, czyli na zajęcia po-
ważniejsze niż handel kolorowy-
mi sukienkami.

Za Japonią (obecnie 125,5 
mln ludzi), która jako pierw-
sze państwo azjatyckie, stanęła 
do współzawodnictwa w produk-
cji atrakcyjnych dóbr dla średnio 

zamożnych mieszkańców bo-
gatych państw Zachodu, ruszy-
ły wkrótce cztery kolejne tygry-
sy z Azji Wschodniej: Korea Po-
łudniowa, Singapur, Hongkong 
i Tajwan. Tygrysy, owszem, go-
spodarczo prężne, ale – jak na 
produkcyjne podmioty azjatyckie 
– niezbyt ludne. Blisko 52 mln 
Koreańczyków z południa, 23,5 
miliona mieszkańców Tajwanu, 
nieco ponad 6 milionów Singa-
purczyków, wreszcie około 7,5 
miliona Chińczyków w Hongkon-
gu to zaledwie niespełna 90 mi-
lionów ludzi.

Na przełomie lat 80. i 90. do 
niezbyt liczebnego wcześniej 
peletonu azjatyckich wytwórców 
dołączyły państwa kontynental-
ne Tajlandia i Malezja oraz wy-
spiarskie Indonezja i Filipiny, za-
sadniczo zwiększając potencjał 
tego, co anglosaska teoria za-
rządzania określa mianem hu-
man resources. Malezja z 32 
mln Malezyjczyków, Tajlandia, 
którą zamieszkuje 69 mln Tajów, 
Indonezja z 267 mln mieszkań-
ców oraz Filipiny ze 109 mln Fi-
lipińczyków to już w sumie 480 
mln ludzi.

Łącznie populacja ośmiu 
państw zaliczanych do gospo-
darczych tygrysów liczy (we-
dług CIA Factbook) 570 milio-
nów potencjalnych wytwórców 
dóbr konsumpcyjnych dla tzw. 
pierwszego świata, razem z Ja-
ponią – blisko 700 milionów lu-
dzi. Warto pamiętać, że o swój 
udział w światowym podziale 
pracy starają się również Paki-
stan, Bangladesz, Wietnam czy 
Sri Lanka… No i o tym, że dotąd 
nawet nie wspomnieliśmy o azja-
tyckim smoku, o Chinach.

Chiński smok i trzej 
prezydenci USA

Państwo Środka, czyli Chiń-
ska Republika Ludowa (People-
’s Republic of China), tkwiło 
za podwójnym chińskim murem 
od roku 1949, kiedy władzę ob-
jął tam przewodniczący Mao. Je-
den z tych chińskich murów ist-
niał od dawna i pozostaje do-
brze widoczny z Kosmosu, dru-
gim – wcale nie mniej realnym, 
a pewnie nawet bardziej krępują-
cym była wersja ideologii komu-
nistycznej, zwana maoizmem.

Nawiązanie relacji komuni-
stycznych Chin ze światem urzą-
dzonym według innych, niemark-
sistowskich reguł, dokonało się 
za sprawą tzw. dyplomacji ping-
pongowej: najpierw z sąsied-
nią Japonią, później ze Stanami 
Zjednoczonymi. Zaczynało się 
od spotkań pingpongistów, ale 

sami zawodnicy grający w teni-
sa stołowego nie zdołaliby pew-
nie przełamać barier, gdyby nie 
szczególne umiejętności nego-
cjacyjne Henry’ego Kissingera, 
który podczas pierwszej kaden-
cji prezydenta Richarda Nixo-
na był jego doradcą ds. bezpie-
czeństwa narodowego, a pod-
czas drugiej – sekretarzem sta-
nu. W roku 1972 Nixon złożył ofi-
cjalną wizytę w Pekinie, co otwo-
rzyło nową epokę w stosunkach 
amerykańsko-chińskich.

Dekadę później, podczas 
prezydentury Ronalda Reaga-
na, któremu Polacy mają sporo 
do zawdzięczenia, przenoszenie 
produkcji z USA do Chin konty-
nentalnych stało się dość rozpo-
wszechnioną praktyką. Amery-
kanie żyjący z pracy własnych rąk 
do dziś pamiętają, że za Reaga-
na „praca wyjeżdżała do Chin”, 
niepokojąco podnosząc poziom 
bezrobocia i zamieniając w pół-
nocno-wschodniej części kra-
ju „pas stali” w „pas rdzy”. Po-
wody przenoszenia produkcji 
przemysłowej były dość oczywi-
ste: koszty pracy znacząco niż-
sze w Chińskiej Republice Ludo-
wej pozwalały inwestorom osią-
gać znacznie wyższe zyski. Da-
lekosiężnymi skutkami bezro-
bocia w Stanach czy dumpin-
gu socjalnego w Chinach nikt 
sobie przecież wtedy głowy nie 
zawracał.

Tymczasem znikały firmy 
o całkiem sporych tradycjach, 
a jeśli nawet można było zna-
leźć produkty znanych wcześniej 
marek, to gdzieś z boku lub pod 
spodem na tzw. tabliczce zna-
mionowej wśród danych tech-
nicznych widniały trzy niewiel-
kie literki: PRC. Doszło do tego 
– opowiadał mi znajomy z USA 
– że zakup rodzimego produk-
tu made in USA stawał się oka-
zją do świętowania. Upraszcza-
jąc, na przełomie drugiego i trze-
ciego tysiąclecia po Chrystusie 
trzy miliardy Azjatów zaspoka-
jały wszystkie potrzeby miliar-
da mieszkańców cywilizacji eu-
roatlantyckiej, tak do niedaw-
na twórczej, a teraz rozleniwio-
nej i starzejącej się niemal bez-
potomnie. Symplifikując jesz-
cze bardziej, półtora miliarda 
Chińczyków produkowało pra-
wie wszystko dla prawie wszyst-
kich. I tak to trwało przez trzy de-
kady, może nawet dłużej, aż po 
Nixonie i Reaganie pojawił się 
trzeci republikański prezydent 
USA – Donald Trump – i spoj-
rzał na groźne skutki globaliza-
cji świeżym okiem.

Ale o tym już innym razem.

Swąd globalizacji
 ■ Nie ma obiektywnych praw rozwoju ani żadnej dziejowej konieczności. Glo-

balizacja, teraz to jasno widać, jest mrzonką wyznawców kolektywizmu, łako-
mą szansą dla chciwców oraz śmiertelnym zagrożeniem dla rodzaju ludzkiego. 
Od tego, czy zdobędziemy się na stanowcze „nie” – zależy nasza przyszłość.

Waldemar Żyszkiewicz
Z   
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Opinie i Akcenty

Rano w Iwano-Frankiwsku (daw-
niej Stanisławów). Apteka „Bab-
ka”. Kiedy ktoś zapyta uprzej-
mych zamaskowanych farmaceu-
tów o maski, usłyszy tę samą od-
powiedź: „Nie ma masek i nie na-
leży się ich spodziewać”. Na uli-
cach miasta ludzie chodzą w ma-
skach i bez masek, pół na pół. 
Ktoś otrzymał maskę w pracy, 
najczęściej kupowaną w Interne-
cie od spekulantów. Strona Prom 
ma ogromną ofertę w przedzia-
le cenowym od 45 UAH za jedną 
maskę do 400 UAH za respirator.

Podczas kwarantanny Wo-
łodymyr Zeleński, prezydent 
Ukrainy poinformował obywa-
teli o wprowadzonych środ-
kach bezpieczeństwa. Zachę-
cał rodziców, aby zamawiali je-
dzenie w domu poprzez służby 
porządkowe (gdzie, nawiasem 
mówiąc, też nie roboty pracują). 
Prezydent apelował aby nie wy-
chodzić z domu bez wyjątkowej 
potrzeby.

Państwo jest widoczne dla 
obywateli nie tylko w postaci 
młodego eleganckiego mężczy-
zny przemawiającego z ekranów 
odbiorników telewizyjnych. Pań-
stwo pokazuje swoje kompeten-
cje w takich kwestiach, jak do-
stępność masek DLA KAŻDE-
GO, dostępność WSZYSTKICH 
środków dezynfekujących. Jeśli 
administracja państwowa nie po-
trafiła nawet zmobilizować czę-
sto zamkniętych fabryk odzie-
ży do produkcji tak prostego pro-
duktu jak maska medyczna pod-
czas rosnącego zagrożenia, oto 
znaczy, że większość naszych 
podatków odprowadzamy na 
próżno.

Do tej pory władze państwo-
we i lokalne wprowadziły jedy-
nie administracyjne zarządzenia 
ograniczające swobodę prze-
mieszczania się. Większość 
z nich była konieczna. Przywód-
cy kraju zrozumieli, że rozwój epi-
demii musi zostać tak rozciągnię-
ty w czasie, aby nie nastąpiła za-
paść służby zdrowia, co zresz-
tą w sytuacji połowicznej reformy 
służby zdrowia już się dokonuje.

Celem reformy Ulany Su-
prun, której niektórzy są goto-
wi ponownie zaproponować sta-
nowisko Ministra Zdrowia, mia-
ło być przede wszystkim obni-
żenie kosztów leczenia pono-
szonych przez budżet państwa. 
We współczesnym świecie mo-
dele zarządzania służbą zdro-
wia traktują ochronę zdrowia 
jako dobro publiczne i zarazem 
jako przedmiot usług komercyj-

nych. W różnych krajach te pro-
porcje różnie się kształtują. Na 
Ukrainie postanowiono się skon-
centrować na drugim elemencie, 
naruszając w ten sposób zasa-
dę sprawiedliwości społecznej. 
Tuż przed nieoczekiwaną epi-
demią większość szpitali prze-
ciwgruźliczych miała zostać za-
mknięta. W tym samym czasie 
nastąpił nawrótpowszechną sta-
ła się cicha epidemia gruźlicy.

Nie wszystko w planowa-
nej reformie było złe. Wprowa-
dzenie lekarza rodzinnego było 
dobrą innowacją. Teraz pra-

wie każdy mieszkaniec kraju 
ma swojego lekarza. Ale ta po-
zytywna zmiana jest tylko jedną 
z nielicznych zalet całej reformy. 
Ukraina ma bowiem kupować 
leki i szczepionki od międzyna-
rodowych korporacji, gdyż w re-
formie nie zaplanowano stworze-
nia silnego krajowego przemysłu 
medycznego, który mógłby finan-
sować badania naukowe i pro-
dukować najważniejsze szcze-
pionki i leki. Szczerze mówiąc, 
ta reforma otwiera rynek ukraiń-
ski na ekspansję światowych firm 
farmaceutycznych.

Powstrzymując rozprzestrze-
nianie się epidemii, przywódcy 
kraju starają się tak spłaszczyć 
spodziewany szczyt zachoro-
wań, aby nie zagrozić osłabione-
mu systemowi opieki zdrowotnej. 
Jednakże już teraz trzeba pomy-
śleć o jego przyszłości po epide-
mii. Należy zatrzymać reformę 
Ulany Suprun i opracować nową 

koncepcję reformy uwzględnia-
jącą zasadę sprawiedliwości 
społecznej.

Wprowadzane restrykcje 
i ograniczenia są chaotyczne 
i nieskoordynowane. Wstrzyma-
no ruch metra, kierując się za-
pewne dobrymi intencjami, ale 
decyzja ta zmusiła ludzi do ko-
rzystania z transportu naziem-
nego, co spowodowało większe 
zagęszczenie. Następnie za-
trzymano transport publiczny, 
lecz uświadomiono sobie, że lu-
dzie muszą dojechać do miej-
sca pracy, zwłaszcza lekarze 

i policjanci. W niektórych mia-
stach wprowadzono specjalne 
loty. Władze postanowiły mak-
symalnie ograniczyć działalność 
gospodarczą, pozostawiając je-
dynie strategiczne zakłady pro-
dukcyjne. Ale może to mieć nie-
przewidziane konsekwencje dla 
tych wybranych obiektów. Na 
przykład, do usunięcia awarii ge-
neratora w elektrowni potrzebne 
są części zamienne z zakładów 
inżynieryjnych. Dlatego nasi li-
derzy muszą myśleć strategicz-
ne, aby przy podejmowaniu nie-
których decyzji jasne były jej 
konsekwencje.

Warunkiem sukcesu w zarzą-
dzaniu krajem jest korzystanie 
z osiągnięć rodzimej nauki, któ-
rą trzeba wspierać. Konieczne 
jest zaproszenie matematyków, 
socjologów, psychologów, eko-
nomistów, którzy mogliby pra-
cować w zespołach doradczych 
przydatnych w podejmowaniu 

decyzji. Społeczeństwo winno 
być rzetelnie informowane o me-
chanizmach rozwoju epidemii, 
a nie tylko sprawdzać ile osób 
dziennie umiera u nas, a ilu we 
Włoszech lub w Hiszpanii. Po-
nadto kryzys należy wykorzystać 
do korekty popełnionych błędów, 
tak aby państwo było zdolne do 
pokonywania podobnych kryzy-
sów w przyszłości.

Kryzys pokazuje, w jaki spo-
sób Ukraina uczestniczy w pro-
cesach globalnych. Wołodymyr 
Zeleński wezwał Ukraińców pra-
cujących zagranicą do powrotu. 

Pod wpływem zmiany sytuacji 
na świecie część z nich powró-
ciła. Konieczne jest jednak szyb-
sze reagowanie w kraju na zmia-
ny warunków na świecie. Szcze-
gólnie ważne jest to w przypad-
ku koronawirusa. Szybkość roz-
przestrzeniania się pandemii jest 
konsekwencją globalizacji. Świat 
jest pełen przepływów ludzi, to-
warów, pieniędzy i pomysłów. 
Szybkość ruchu sprawiła, że epi-
demia była tak wybuchowa.

Teraz problem, który pojawił 
się na poziomie globalnym, na-
leży rozwiązać na szczeblu kra-
jowym. Państwa są odizolowane 
od siebie. Słynne „wartości eu-
ropejskie” sprawiły ogromny za-
wód. Wszyscy widzieli, że komu-
nistyczne Chiny lepiej radzą so-
bie z problemem koronawirusa 
niż Stany Zjednoczone.

Globalizacja przebiegała do-
tąd w postaci neoliberalnej, a jej 
głównym motorem była maksy-

malizacja zysków ekonomicz-
nych. Wielki biznes przez glo-
balizację pozbył się wielu zobo-
wiązań społecznych, „optyma-
lizując podatki” i wycofując zy-
ski z rynku. Powstała cała kla-
sa ponadnarodowych właścicie-
li, którzy traktują naszą planetę 
jak pole ekspansji. Osłabiło to in-
stytucje większości państw na-
rodowych. Wprawdzie duże pań-
stwa mogą tworzyć armie i in-
westować w zbrojenia, ale stra-
ciły one znaczną część swojej 
suwerenności w sferze finanso-
wej, i w ogóle - gospodarczej. 
Ponadnarodowe korporacje sku-
tecznie bowiem korumpują biuro-
kracje państw narodowych. I ten 
toksyczny cykl interakcji między 
polityką lokalną a globalną go-
spodarką celowo prowadzi świat 
do globalnego kryzysu.

Zasadniczo ta toksyczna in-
terakcja jest przejawem global-
nego kryzysu kapitalizmu jako 
systemu gospodarczego. Wadą 
tego systemu ekonomiczne-
go jest organizacja antropoge-
nicznej presji na biosferę, któ-
rej ta może nie przetrwać. Na-
ukowcy od dawna ostrzegają, że 
BIOSFERA MOŻE BYĆ odbudo-
wana w taki sposób, że nie bę-
dzie w niej miejsca dla osoby. 
To nie jest mistycyzm. Niszcząc 
całe gatunki zwierząt i roślin, na 
siebie kierujemy wirusy i bakte-
rie, które współistniały z tymi wy-
mierającymi gatunkami. Okazuje 
się bowiem, że jesteśmy najbar-
dziej rozpowszechnionym rodza-
jem zwierząt wyższych, Obecna 
pandemia jest jednym z przeja-
wów tej restrukturyzacji biosfery.

Potrzebujemy pomysłów na 
nową formę społeczeństwa, któ-
ra zapewniłaby sprawiedliwość 
społeczną między ludźmi i har-
monię z naturą. To nie jest jesz-
cze gotowe. Jej poszukiwania 
zostały zablokowane przez po-
nadnarodowe elity. Poszuki-
wanie takiego modelu jest jed-
nak najważniejszym zadaniem 
socjologii, która musi znaleźć 
nową formę uniwersalnej soli-
darności w skali globalnej aby 
stać się strategicznym sojuszni-
kiem w przetrwaniu ludzkości. 

Obecna pandemia tylko przy-
pomina o tym wszystkim tym, 
którzy potrafią słuchać.

Ilja Kononov, socjolog, doktor 
socjologii, profesor, Narodowy 
Uniwersytet Ługańska im. Ta-
rasa Szewczenki (Starobielsk, 
Ukraina)

Koronawirus. Notatki ukraińskiego socjologa 
na temat obecnej chwili

 ■ Epidemia jest nie tylko problemem medycznym. Wpływa na życie społeczeństwa jako całości i zmie-
nia praktyki życiowe milionów ludzi, więc staje się problemem socjologicznym. Wielu publicystów do-
szło już do wniosku, że obecna pandemia zmieniła świat na zawsze. Nie mogę wyciągnąć takiego wnio-
sku. Pełna analiza wymaga oglądu całości i kompletności danych. Dlatego ograniczę się do pobieżnych 
uwag na temat obecnej sytuacji.

Ilja Kononow
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Polska i Polacy

Byli wśród nich np. Stani-
sław Maczek, dowódca I Kor-
pusu PSZ, Stanisław Kopań-
ski, szef sztabu Naczelnego 
Wodza, kawalerowie Orderu 
Virtuti Militari, uczestnicy wojny 
1920 r. i kampanii wrześniowej 
1939 r. Ta haniebna decyzja 
była elementem szerszej stra-
tegii wymazywania z polskiej 
pamięci historycznej udzia-
łu wojska polskiego podpo-
rządkowanemu rządowi RP na 
uchodźstwie w pokonaniu Nie-
miec i roli emigracji niepodle-
głościowej w podtrzymywaniu 
oporu narodu polskiego prze-
ciwko narzuconemu systemo-
wi totalitarnego komunizmowi. 

Przywracanie bohaterów 
II wojny światowej polskiej pa-
mięci zbiorowej rozpoczęło się 
już w okresie PRL. Przebie-
gało ono zgodnie z występu-
jącymi naprzemiennie w po-
wojennej historii Polski wymu-
szonymi społecznymi protesta-
mi (np. w 1956, 1970 i 1980 r.) 
okresami liberalizacji i przy-
wracania kontroli nad życiem 
społecznym. Po 1956 r. PRL-
-owska cenzura wyszła „na 
spotkanie ludziom z AK” i moż-
na było nieco więcej pisać o pa-
triotyzmie szeregowych żołnie-
rzy Armii Krajowej (ale już nie 
kadry oficerskiej) i ich bohater-
stwie w walce z niemieckim oku-
pantem. Po protestach na wy-
brzeżu w 1970 r. rząd Piotra Ja-
roszewicza przywrócił 23 listo-
pada 1971 r. obywatelstwo pol-
skie 76 polskim oficerom. Podob-
na decyzja w sprawie Władysła-
wa Andersa zajęła więcej czasu, 
gdyż rząd PRL ostatecznie pod-
jął ją 15 marca 1989 r. w trak-
cie rokowań przy Okrągłym Sto-
le. Wydawać by się mogło, że 
po 1989 r. nic już nie będzie stać 
na przeszkodzie w pełnym włą-
czeniu do krwiobiegu krajowej 
kultury, nauki i edukacji doko-
nań niepodległościowej emigra-
cji. Jednakże komunistyczna pro-
paganda okazała się trwalsza 
od samej PZPR, którą rozwią-
zano w styczniu 1990 r. Zainfe-
kowana nią była również poważ-
na część polskiej opozycji, która 
postawę niezłomnych z Londy-
nu uznawała za nierealistyczną, 
czy wręcz groteskową. Przykła-
dem może być organizacja wizy-
ty premiera Tadeusza Mazowiec-
kiego w Londynie w lutym 1990, 
podczas której planowano spo-
tkanie z ówczesnym prezyden-
tem RP na uchodźstwie, Ryszar-
dem Kaczorowskim z zachowa-
niem ceremoniału „wejścia pre-
zydenta RP”. Na taką formułę 

spotkania uznającą w jakiejś mie-
rze legalność władz na uchodź-
stwie – jak donosi raport wojsko-
wych służb informacyjnych – nie 
przystał pierwszy premier „nie-
komunistycznego rządu”, który 
miał ją uznać za poniżające dla . 
. . Wojciecha Jaruzelskiego i pol-
skiego państwa. 

Zauważalną zmianę w przy-
wracaniu pamięci dokonań poko-
lenia Polaków wychowanego w II 
Rzeczypospolitej przyniosła do-
piero prezydentura Lecha Ka-
czyńskiego (2005-10) oraz rządy 
Prawa i Sprawiedliwości (2005-
07) i Zjednoczonej Prawicy 
od 2015 r. Jednakże i w tym przy-
padku trudno mówić o pełnym 
przełomie, gdyż niejednokrot-
nie zainteresowanie odpowied-
nich instytucji państwowych spu-
ścizną poszczególnych działaczy 
polskiej emigracji napotyka na 
biurokratyczną mitręgę, gąszcz 
przepisów, brak długofalowej po-
lityki historycznej i kulturalnej 
oraz krzyżowanie się kompeten-
cji poszczególnych instytucji. 

Przykładem obrazującym 
tę ocenę może być sprawa księ-
gozbioru Kazimierza Sabba-
ta, w latach 1976-1986 Premiera 
Rządu RP, a w 1986-1989 Pre-
zydenta RP na uchodźstwie, któ-
rego postać została upamiętnio-
na w uchwale sejmowej przyję-
tej 19 lipca 2019 z okazji 30-le-
cia jego śmierci. W dokumen-
cie tym zwięźle przypomniano 

jego biogram, wyrażając uznanie 
dla „Jego wybitnych zasług dla 
ojczyzny”. 

Kazimierz Sabbat uro-
dził się w 1913 r. w Bielinach 
Kapitulnych na Kielecczyź-
nie. Szkołę powszechną skoń-
czył w Tursku, a gimnazjum w Miel-
cu. Tam w 1926 r. wstąpił do har-
cerstwa. W latach 1935-1939 stu-
diował na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego. Pod-
czas studiów kontynuował dzia-
łalność harcerską organizując 
Zrzeszenie Akademickich Krę-
gów Harcerskich „Kuźnica”. Po 
agresji Niemiec i Związku So-
wieckiego na Polskę przedostał 
się do Francji, gdzie początkowo 
otrzymał przydział do marynar-
ki, a później służył w 10 Bryga-
dzie Kawalerii Pancerno-Motoro-
wej gen. Maczka. Ranny podczas 
jednej z potyczek w głowę, uciekł 
ze szpitala dokąd został prze-
transportowany i 25 VI 1940 r. 
przedostał się do Wielkiej Bryta-
nii. Służył w Sztabie Generalnym 
organizując jednocześnie har-
cerstwo poza krajem. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej pozo-
stał na emigracji. W 1948 r. oże-
nił się z Anną Sulik, z którą miał 
trzy córki: Annę (ur. 1950), Jolan-
tę (1952) i Alicję (1957) oraz syna 
Jana (1958) Kazimierza. Sabbat 
założył własne przedsiębiorstwo 
i jednocześnie działał w polonij-
nych organizacjach społecznych 
i kulturalnych. W 1966 r. zorga-

nizował Światowy Zjazd Polski 
Walczącej, a w 1970 - Kongres 
Nauki i Kultury Polskiej w Wol-
nym Świecie. 

W latach 70. podjął się media-
cji pomiędzy dwoma skłócony-
mi ośrodkami politycznymi, któ-
re stały na stanowisku ciągłości 
przedwojennego państwa pol-
skiego. W 1976 r. objął stanowisko 
Prezesa Rady Ministrów. W tym-
że roku założył Fundusz Pomocy 
Robotnikom przekształcony trzy 
lata później w Fundusz Pomocy 
Krajowi. Z jego inicjatywy zwoła-
no w Londynie w 1979 r. Świato-
wy Zjazd Jedności z Walczącym 
Krajem. Po wprowadzeniu sta-
nu wojennego założył Radę Po-
mocy dla Uchodźców. Jako pre-
mier odwiedzał polonijne środo-
wiska niepodległościowe w róż-
nych krajach świata aktywizując 
sieć delegatur Rządu w ponad 20 
krajach. 

Rząd RP na uchodźstwie po-
mimo skromnych możliwości sta-
rał się być również aktywny w sfe-
rze działalności międzynarodo-
wej i dyplomatycznej. Z jego ini-
cjatywy przygotowywano me-
moranda na pohelsińskie sesje 
przeglądowe, w których ocenia-
no stan realizacji praw człowie-
ka w poszczególnych krajach. 
W 1980 r. Sabbat przyczynił się 
do powołania grupy parlamen-
tarzystów brytyjskich „Solidar-
ność z Polską”. W 1980 r. urzę-
dujący prezydent Edward hrabia 

Raczyński wyznaczył go swo-
im następcą. Po ustąpieniu Ra-
czyńskiego, 8 kwietnia 1986 r. 
Sabbat uroczyście objął urząd 
Prezydenta RP. W trakcie swo-
jej prezydentury odwiedził 
ośrodki polonijne w USA i Au-
stralii, a w maju 1989 r. został 
przyjęty na audiencji prywat-
nej przez papieża Jana Paw-
ła II. Trzeba dodać, że funk-
cję tę sprawował społecznie 
bez pobierania pensji. Zmarł 
nagle – wskutek zawału ser-
ca - 19 lipca 1989 roku po na-
dejściu informacji o wyborze 
przez sejm kontraktowy Woj-
ciecha Jaruzelskiego na prezy-
denta PRL. 

Długoletnia i niezwykle 
ożywiona działalność publicz-
na Kazimierza Sabbata spra-
wiła, że pozostawił po sobie 
bogaty księgozbiór i archiwum. 
Życzeniem rodziny prezyden-
ta jest sprzedaż księgozbio-
ru polskiej instytucji naukowej, 
która byłaby w stanie zagwa-
rantować odpowiednie warun-
ki jego przechowywania. Do-
tychczas bowiem księgozbiór 

prezydenta mieścił się w jego 
domu w Londynie przy ul. Park-
side 38. Gromadzone przez dzie-
siątki lat zbiory pracy emigracyj-
nej znajdowały się w piwnicy, któ-
ra była trwale zawilgocona. Był 
to rezultat angielskiej pogody: 
dużej ilości opadów połączonych 
z wiatrem, co dodatkowo obni-
żało temperaturę powietrza. Ta-
kie warunki atmosferyczne nie 
sprzyjały przechowywaniu pra-
sy w zwykłej, czyli nie uszczel-
nionej i specjalnie nie wentylo-
wanej piwnicy. Po pewnym cza-
sie większa część zbiorów prasy 
oraz niektóre teczki z archiwum 
uległa zawilgoceniu i w rezulta-
cie - zniszczeniu. Księgozbiór, 
na szczęście, był przechowywa-
ny w domu i w obecnym kształ-
cie obejmuje:

- około 2000 egzempla-
rzy książek i emigracyjnych 
czasopism;

- około 1200 egzempla-
rzy książek naukowych wyda-
nych w języku angielskim, fran-
cuskim, rosyjskim, niemieckim, 
hiszpańskim z różnych dzie-
dzin wiedzy: politologii, sowieto-
logii, historii i literatury;

- około 300 książek zawiera 
dedykacje i autografy dla premie-
ra i prezydenta; są to przykłado-
wo dedykacje: gen. Władysława 
Andersa, Aleksandry Piłsudskiej, 
Edwarda Raczyńskiego, Stani-
sława Ostrowskiego, Ryszarda 
Kaczorowskiego, Jana Karskie-
go, Mariana Hemara, Kazi-

Trudny powrót czyli o losach 
księgozbioru Kazimierza Sabbata, 
Prezydenta RP na uchodźstwie

 ■ We wrześniu 1946 r. komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podjął dwie uchwały. 
W jednej pozbawił polskiego obywatelstwa generała Władysława Andersa, dowódcy wojsk polskich 
spod Monte Cassino, a w drugiej –76 oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

prf. dr hab. Krzysztof 
Brzechczyn

Gen. Władysław Anders, płk dypl. Leopold Okulicki, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko

▶
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Polska i Polacy
mierza Wierzyńskiego, Je-

rzego Giedroycia, Gustawa Her-
ling-Grudzińskiego, Lidii i Adama 
Ciołkoszów; 

- około 1000 egzemplarzy 
"Kultury" i 170 egzemplarzy „Ze-
szytów Historycznych” wyda-
wanych przez Instytut Literac-
ki w Paryżu; 

- kolekcję emigracyjnych cza-
sopism: "Wiadomości" redago-
wanych przez Mieczysława Gry-
dzewskiego, "Myśli Polskiej" 
Stronnictwa Narodowego, ka-
tolickiej "Gazety Niedziel-
nej", rządowej "Rzeczypospoli-
tej" oraz wiele innych pism i pe-
riodyków emigracyjnych; 

- zbiór obejmujący kilkadzie-
siąt książek z kolekcji rodziny 
Sabbatów powstały już po śmierci 
Kazimierza Sabbata, w tym wiele 
egzemplarzy z dedykacjami. 

W opinii prof. UAM dr hab. 
Ewy Syski: „O randze księgo-
zbioru Kazimierza Sabatta de-
cyduje przede wszystkim fakt, iż 
mamy tu do czynienia z jedynym 
zachowanym w całości zbiorem 
należącym do Prezydenta RP na 
uchodźstwie. W takim wymiarze 
biblioteka ta jest świadectwem 
zainteresowań intelektualnych 
jej właściciela, jak też dowodem 
licznych i rozległych kontaktów 
politycznych oraz towarzyskich. 
Tego typu księgozbiory to rzad-
kość w zbiorach polskich biblio-
tek, tym bardziej powinniśmy za-
dbać o zachowanie jego pierwot-
nego wymiaru i zrobić wszystko, 
aby biblioteka K. Sabbata trafiła 
do którejś z polskich instytucji”. 
Z kolei Mariusz Olczak, zastępca 
dyrektora Archiwum Akt Nowych 

zauważa, że: „Tego typu księ-
gozbiory prezydenckie to z kil-
ku powodów na pewno ciekawy 
przykład kolekcji bibliotecznej. 
Przede wszystkim warto zwró-
cić uwagę na fakt, że jest to ko-
lekcja należąca do osoby pełnią-
cej najważniejszy urząd Rzecz-
pospolitej i to niosą-
cy tradycję państwo-
wą II RP. W dodatku, co 
jest rzadkością, księgo-
zbiór był w dużej czę-
ści osobiście kształto-
wany przez prezyden-
ta Sabbata co stanowi 
ciekawy materiał do ba-
dań nad nim. Tym sa-
mym ważnym jest aby 
został zachowany na 
przyszłość w całości. 
To w zasadzie chyba 
jedyny tak zachowany 
księgozbiór po najważ-
niejszej osobie w pań-
stwie. Z drugiej stro-
ny to ciekawy mate-
riał do badań nad emi-
gracją powojenną na-
wet jeśli weźmiemy pod 
uwagę posiadanie nie-
których książek i prasy 
przez biblioteki uniwer-
syteckie, wydziałowe 
i profilowe.”

Rodzina Kazimie-
rza Sabbata wraz ze Zbigniewem 
Rutkowskim, bibliofilem i człon-
kiem Wielkopolskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Książki od ponad 
dwóch lat próbuje zainteresować 
księgozbiorem różne instytucje 
polskiego państwa: Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów, Kance-
larię Sejmu i ostatnio Prezydenta 

RP Andrzeja Dudę. Niestety bez-
skutecznie. Chęć zakupu księgo-
zbioru wyraził jedynie prof. To-
masz Jasiński, dyrektor Bibliote-
ki Kórnickiej PAN, lecz placów-
ka podległa Ministerstwu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego nie dys-
ponuje potrzebnymi funduszami.

Pomagający rodzinie byłego 
prezydenta RP, Rutkowski oso-
biście przekazał 14 września 
2018 r. list premierowi Mateuszo-
wi Morawieckiemu, który poprzez 
Kancelarię Prezesa Rady Mini-
strów trafiło do Kancelarii Sejmu. 
Miesiąc później dr Wojciech Ku-
lisiewicz, Dyrektor Biblioteki Sej-

mowej skontaktował się z Rut-
kowskim w sprawie księgozbioru.

W lipcu 2019 r. Zbigniew Rut-
kowski, córka prezydenta, Anna 
Świdlicka i jej mąż Andrzej Świ-
dlicki rozmawiali z marszałkiem 
Markiem Kuchcińskim na temat 
zakupu księgozbioru przez Bi-

bliotekę Sejmową. Na 
polecenie Marszałka 
księgozbiór przegląda-
ły dwie pracownice Bi-
blioteki Sejmowej. Ów-
czesny Marszałek Sej-
mu planował zakup księ-
gozbioru i umieszczenie 
go w osobnej ekspozy-
cji w planowanym Mu-
zeum Parlamentaryzmu 
Polskiego. Częścią tego 
projektu była wspomnia-
na uchwała Sejmu, któ-
rej treść została uzgod-
niona z Jego rodzi-
ną. Zakup księgozbioru 
przez Bibliotekę Sejmo-
wą rekomendował rów-
nież Marszałek Senior 
Kornel Morawiecki, któ-
ry w wysłanym na dwa 
miesiące przez śmiercią 
liście napisał: „Obcho-
dzona uroczyście rocz-
nica 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości sta-
nowi dobrą okazję do 

upamiętnienia dorobku Tych, któ-
rzy zawsze wytrwale działali dla 
dobra Ojczyzny. Do tego grona 
należy bezsprzecznie zaliczyć 
Emigrację Londyńską, podtrzy-
mującą płomień wolności w naj-
trudniejszym dla Narodu momen-
cie”. Jednakże podczas rozmów 
z kierownictwem Biblioteki Sej-

mowej rodzina odniosła wrażenie 
(może mylne), że księgozbiór po 
byłym emigracyjnym prezydencie 
„nie mieści się w profilu” Bibliote-
ki Sejmowej. 

Po wyborach parlamentar-
nych w 2019 r. Zbigniew Rutkow-
ski skierował do nowej Marsza-
łek Sejmu, Elżbiety Witek pismo 
z prośbą o kontynuowanie roz-
mów w sprawie nabycia księgo-
zbioru. Niestety pozostało ono 
do dzisiaj bez odpowiedzi. W po-
łowie stycznia 2020 został prze-
kazany list do Prezydenta RP An-
drzeja Dudy opisujące starania 
o sprzedaż księgozbioru. Rów-
nież na to pismo nie ma do dzisiaj 
odpowiedzi. 

W przywracaniu pamięci za-
miast wojny manewrowej toczy 
się więc cały czas wojna pozy-
cyjna. Niejednokrotnie wola po-
lityczna nie ma przełożenia na 
konkretne decyzje i tryb dzia-
łania poszczególnych instytu-
cji. A w takich sprawach czasa-
mi są konieczne rozwiązania nie-
konwencjonalne. Być może za-
kup księgozbioru dla Biblioteki 
Kórnickiej (lub Biblioteki Prezy-
denta RP) mógłby zostać sfinan-
sowany przez Polską Fundację 
Narodową lub którąś ze spółek 
z udziałem skarbu państwa: Or-
len, PKO BP, czy Pekao S.A. 

Choć zainteresowanie zaku-
pem księgozbioru Prezyden-
ta RP miał okazać jeden z uni-
wersytetów amerykańskich, 
to zdaniem Rodziny Prezyden-
ta najwłaściwszym miejscem 
przechowywania księgozbioru 
jest Polska.

Indywidua z natury złe - szko-
dzą zawsze. W czasie wojen, 
klęsk żywiołowych czy epidemii. 
Krzywdy wyrządzane za sprawą 
złej woli, są wyjątkowe dotkliwe. 
Jeśli dzieje się wielkie nieszczę-
ście – zła wola je zwielokrotnia 
i może przynieść straszliwe, ka-
tastrofalne żniwo.

Pandemia, z którą mamy do 
czynienia, niemal dla wszyst-
kich jest zjawiskiem nowym, nie-
spodziewanym, nieprzewidy-
walnym. Nie wynaleziono le-
karstw ani szczepionek, mogą-
cych ratować przed nieznaną 
chorobą. Dopiero poznajemy ko-
lejne szkody, które może ona wy-
rządzać w organizmie każdego 
człowieka. Najwybitniejsi specja-
liści ciągle nie potrafią przewi-
dzieć rozmiarów i skutków zara-
zy. Rządzący walczą więc z nią 
metodami najbardziej logiczny-
mi. Dążą do zdławienia epidemii 
kwarantannami i ograniczeniem 

spotkań, niosących ryzyko eska-
lacji ataku wirusów. Wykorzystu-
ją wszystkie możliwości do pro-
wadzenia dezynfekcji na niezna-
ną nigdy wcześniej skalę. Tworzą 
sieć wyspecjalizowanych szpita-
li, wyposażanych w sprzęt, po-
spiesznie sprowadzany samo-
lotami z drugiego końca świa-
ta. Gromadzą i dystrybuują środ-
ki, mające ratować przedsiębior-
stwa i miejsca pracy. Większość 
obywateli stosuje się do zarzą-
dzeń i zaleceń. Wielu spieszy 
z pomocą najbardziej zagrożo-
nym, uczestniczy w inicjatywach, 
mających pomóc lokalnym zbio-
rowościom w przejściu przez 
nadzwyczaj trudny czas.

Dla niektórych trudny czas 
to jednak okazja do uzyska-
nia politycznych czy material-
nych korzyści. Mimo, że skut-
ki dla państwa i społeczeństwa 
mogą być katastrofalne – wi-
dzą swoje szanse w generowa-

niu chaosu. Organizującym wal-
kę z pandemią, rzucają kłody pod 
nogi. Szermując szczytnymi ide-
ami - sabotują zarządzenia, ma-
jące ograniczyć liczbę zachoro-
wań i śmierci. Kiedy ratunkiem 
może być powszechne zachowa-
nie spokoju – dążą do wywołania 
paniki. 

Mamy dziś w Polsce media, 
upowszechniające wiedzę o spo-
sobach ochrony przed korona-
wirusem. I mamy też takie, któ-
re zapowiadają rychłe załama-
nie się zaopatrzenia w produk-
ty pierwszej potrzeby, wieszczą-
ce wyrywanie sobie z rąk chle-
ba, bijatyki i rozruchy pod skle-
pami. Mamy dziś w Polsce bo-
haterów, nadludzkim wysiłkiem 
toczących walkę z zarazą i czy-
niących wszystko, by ustrzec Po-
laków przed zgubnymi skutka-
mi paniki. I mamy redakcje, pil-
nie poszukujące chętnych do 
szerzenia propagandy. Ich ce-

lem jest eskalacja napięć, dlate-
go spieszą z kamerami do wszel-
kiego rodzaju furiatów. Bo teraz 
tym bardziej są zainteresowa-
ne wszczynaniem histerii. Dzia-
łają też w naszej ojczyźnie gaze-
ty, które w gorączkowym urucha-
mianiu masowej produkcji pły-
nu dezynfekcyjnego, widzą wy-
łącznie wielki przekręt. Uzasad-
nić swej tezy w żaden sposób 
nie potrafią. Mierząc jednak in-
nych swoją miarą, brechty takie 
umieszczają na pierwszych stro-
nach. Cóż, postrzegający Pol-
skę wyłącznie jako żerowisko, 
nie są zdolni czegokolwiek poj-
mować inaczej. Mamy też w na-
szym kraju tzw. „autorytety praw-
nicze”, będące umysłowościami 
zsowietyzowanymi w takim stop-
niu, że najbardziej oczywiste za-
lecenia sanitarne postrzegaja je-
dynie jako formy terroru. Ratowa-
nie ludzkiego życia interpretują 
jako gwałt na obywatelskich wol-

nościach. Wiedzą, że pomnoże-
nie ludzkich nieszczęść wcale 
nie musi zwiększyć ich politycz-
nych szans, ale nawet tak po-
tworne koszty są im obojętne. Bo 
a nuż wzrost zachorowań i śmier-
ci okaże się czynnikiem zwięk-
szającym ich polityczne szanse?

Pytanie, dlaczego to robią, 
jest tym samym, co pytanie 
o przyczyny wszczynania wo-
jen i umożliwianie watahom 
szumowin rabowanie VAT- u, 
amedialnym szujniom do two-
rzenia przemysłu pogardy. 
Część tzw. „elit”, polityków, 
biznesmenów, a wraz z nimi 
część gazet, portali interne-
towych, stacji radiowych i te-
lewizyjnych od lat służy inte-
resom niemającym literalnie 
nic wspólnego z interesem 
Polski i Polaków. Przy oka-
zji pandemii nieco wyraźniej 
to widać.

ZŁA WOLA W ZŁYCH CZASACH
 ■ Sytuacje kryzysowe obnażają rzeczywiste cechy ludzi i tworzonych przez nich instytucji. 

W czasie wojny jedni stają się bohaterami, a inni zdrajcami lub hienami, plądrującymi po-
bojowiska i bezczeszczącymi zwłoki poległych. Okupacje w jednych wzbudzają wolę solidar-
ności i oporu, inni widzą w nich okazję zbicia majątku i zrobienia kariery drogą kolaboracji. 
Powodzie jednych mobilizują do ratowania zagrożonych, innych do okradania opuszczonych domów.

Artur 
Adamski

Kazimierz Sabbat

▶
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Reportaż

Dwór Blixen, u podstawy w kształ-
cie litery „L”, oddalony jest o kil-
kadziesiąt kroków od Mariny nad 
Sundem. Na zapleczu jest staw 
i ptasi zagajnik, zwany Sank-
tuarium Ptasim. W stawie, ni-
czym w lustrze, odbija się bry-
ła dworu, w którym 17 kwietniu 
1885 roku urodziła się Karen Di-
nesen, po zamążpójściu baro-
nessa Karen von Blixen-Finecke. 
Przyjaciele mówili do niej Tan-
ne; zwracał się tak do niej Denys 
Finch-Hatton. 

Przeżyła siedemdziesiąt sie-
dem lat, z tego siedemnaście 
lat w Kenii, a sześćdziesiąt sie-
dem w dworze w Rungsted. 
Na krótko wyjeżdżała z dworu 
do rodziny w Mattrup opodal Hor-

sens i do Folehaveğard w pobli-
żu Hørsholm, a także do Szwaj-
carii i Paryża, gdzie się kształ-
ciła. Ze kroniki Rungsted wie-
my, że w najstarszej część dwo-
ru przemieszkiwał niegdyś i pi-
sał gen. Johannes Ewald (1744-
1813), autor hymnu „Kong 
Krystian”. 

Blixen, po powrocie z Kenii, 
lubiła pracować w pokoju Ewal-
da. Tam, w 1937, ukończyła au-
tobiograficzną powieść: „Out 
of Africa” (Pożegnanie z Afryką). 
Pierwszy obraz filmowej wersji 
powieści zapiera oddech w pier-
siach. Ale i pierwsze zdanie po-
wieści jest piękne i już omal le-
gendarne: „I had a farm in Afri-
ca, at the foot of the Ngong Hills”. 

(Miałam farmę w Afryce u podnó-
ża Góry Ngong). 

Pisząc powieść, Karen Bli-
xen spoglądała przez okno dwo-
ru na gaj nadmorski, zwany Pta-
sim Sanktuarium. W czasie dru-
giej wojny rozważała sprzedaż 
posiadłości ze względu na kosz-
ty jej utrzymania. Kiedy w końcu 
nadeszły honoraria i dwór został 
odrestaurowany, stał się salonem 
dla młodych intelektualistów. By-
wali w Rungsted: Frank Jæger, 
poeta i pisarz, Rolf Schroeder, 
aktor i reżyser, dyrektor Królew-
skiego Teatru. 

Salon literacki przestał funk-
cjonować, kiedy dwór stał się 
Muzeum Karen Blixen, zarządza-
nym przez Fundację Rungste-

dlund, założoną wcześniej przez 
Blixen i jej rodzeństwo. Muzeum 
otwarto dla publiczności w sezo-
nie 1991. 

Dwór w Rungsted, zakupio-
ny w 1879 roku przez Wilhel-
ma Dinesen, ojca Karen Blixen, 
znajduje się 24 km na północ 
od Kopenhagi. Wilhelm Dinesen 
(1845-1895), był pisarzem i ofi-
cerem. Pochodził z rodziny ju-
tlandzkich właścicieli ziemskich, 
związanych z monarchią Olden-
burgów. Matka, Ingeborg We-
stenholz (1856-1939), pochodzi-
ła z bogatej rodziny mieszczań-
skiej. Karen była drugą z trzech 
sióstr, miała też dwu braci. Jej 
młodszy brat, Thomas Dinesen, 

zdobył Krzyż Wiktorii na froncie 
pierwszej wojny światowej. 

Wczesne lata Karen upływa-
ły beztrosko i pod wpływem ojca, 
który kochał pola, lasy, kobie-
ty, wino i był kompletnie nieod-
powiedzialny. Od sierpnia 1872 
do grudnia 1873 Dinesen miesz-
kał wśród Indian Chippewa w Wi-
sconsion. Po powrocie do Da-
nii cierpiał na kiłę, która dopro-
wadziła go do głębokiej depresji. 
Powiesił się 28 marca 1895 roku, 
kiedy Karen miała dziewięć lat. 

W 1898 roku Karen i jej dwie 
siostry spędziły rok w Szwaj-
carii, gdzie nauczyły się mówić 
po francusku. Cztery lata póź-
niej, w 1902, Karen uczęszcza-
ła do szkoły artystycznej 

LEGENDA KAREN BLIXEN
 ■ Rungsted to niewielka osada w gminie Hørsholm na wybrzeżu Øresund opodal Kopenhagi. 

Jest tu dworzec kolejowy Rungsted. Jest szkoła podstawowa. Jest Port Rungsted i Marina 
Rungsted. W porcie stoi 800 jachtów i żaglówek. Nazwa osady kojarzy się nade wszystko 
z Muzeum Karen Blixen, a nie z żeglowaniem. Muzeum zostało otwarte w dworze autorki 
„Pożegnania z Afryką”. Michał Mońko

Karen Blixen zaprasza

Fot. Michał Mońko
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Reportaż
Charlotte Sode w Kopenha-

dze. Następnie, w latach 1903-
1906, studiowała w Królewskiej 
Duńskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. W roku 1907 zadebiutowa-
ła drukowanymi w prasie opowia-
daniami pod pseudonimem Isaak 
Dinesen. 

Zamożna rodzina wychowy-
wała Karen na kobietę wrażli-
wą na piękno, ale pozbawioną 
zmysłu praktycznego. Kocha-
ła się w baronie Hansie Gusta-
wie Blixen-Finecke , synu baro-
na Fredrika von Blixena-Finecke 
(1847-1919). Ku zaskoczeniu ro-
dziny Dinesen, Karen postanowi-
ła wyjść za mąż za barona Bro-
ra Blixen-Finecke, brata Hansa 
Gustawa. Zaręczyny ogłosili 23 
grudnia 1912 roku. 

Ze względu na trudności, ja-
kie wystąpiły przy próbie stałe-
go osiedlenia się Brora Blixe-
na w Danii, rodzina Dinesen za-
sugerowała, że młodzi powin-
ni wyprowadzić się za granicę. 
Ich wspólny wujek, Aage Westen-
holz (1859-1935), który zarobił 
fortunę w Siam, radził, że powin-
ni udać się do Kenii, aby założyć 
farmę kawy. Westenholz i jego 
siostra Ingeborg Dinesen zain-
westowali 150 000 koron duń-
skich w kawowe przedsięwzięcie. 

Najpierw w 1913 roku do Ke-
nii wyjechał Bror Blixen-Finecke, 
żeby kupić farmę. Kupił siedzibę 
i 6 000 akrów ziemi – pastwisk 
i lasów – podnóża Góry Ngong. 
W 1914 roku, w wieku 28 lat, do 
Kenii wyjechała Karen. Tam 14 
stycznia 1914 roku w Momba-
sie wzięła ślub z Brorem von Bli-
xenem. Przyjęła tytuł baronessy. 
Bror był kobieciarzem i zaraził Ka-
ren syfilisem. To niedobrane mał-
żeństwo polegało właściwie na 
tym, że on dał jej tytuł barones-
sy, a ona jemu majątek swojej ro-
dziny i co pewien czas dodatko-
wo wspomagała go finansowo. 

Wkrótce po przybyciu do Kenii, 
która w tym czasie była częścią 
Brytyjskiej Afryki Wschodniej, Ka-
ren Blixen pisała do matki Inge-
borgi: „Nigdy nie widziałam kraju 
tak pięknego, że sama kontempla-
cja tej piękności potrafi uszczęśli-
wić człowieka na całe życie”. Po-
czątkowo Karen i Bror planowali 
hodować bydło, ale w końcu prze-
konali się, że kawa będzie bar-
dziej opłacalna. Ale obydwoje nie 
znali się na gospodarce.

Karen Blixen, oczarowa-
na Afryką, szanowała autochto-
nów, przejmowała się ich lo-
sem. Na farmie założyła szkołę 
i ośrodek zdrowia. Chora na sy-
filis raz po raz jeździła do Euro-
py na leczenie arszenikiem i rtę-
cią. To wyniszczało jej organizm. 
W roku 1921 rozeszła się z mę-
żem, a w 1925 wzięła rozwód. 
Przez długie lata prowadziła far-
mę samodzielnie. Miała przyja-
ciół i kochanków – zawsze nie-
odpowiedzialnych poszukiwaczy 
przelotnych miłości i przygód. 

Miłością życia Karen był De-
nys George Finch Hatton (1887-
1931), brytyjski arystokrata, któ-
ry jako 23-latek wyjechał z Anglii 
i zajmował się organizowaniem 
safari dla bogatych klientów. 
Finch Hatton urodził się w Ken-
sington, był drugim synem i trze-

cim dzieckiem Henry Finch-Hat-
tona, 13 hrabiego Winchilsea. 
Matka Anne „Nan” Codring-
ton, była córką admirała floty 
Sir Henry Codrington. Kształcił 
się w Eton and Brasenose Colle-
ge w Oksfordzie. W Eton był kapi-
tanem krykieta i sekretarzem To-
warzystwa Muzycznego. 

W Kenii Finch Hatton był bli-
skim przyjacielem Berkeleya Co-
le’a (1882-1925), angielsko-ir-
landzkiego arystokraty, urodzo-
nego w rodzinie Ulsterów. W tym 
czasie Karen Blixen już rozstała 
się z mężem i Finch Hatton mógł 
u niej zamieszkać. Z domu Bli-
xen prowadził safari dla bogatych 
klientów. Wśród nich byli Mar-
shall Field Jr, Edward, książę Wa-
lii oraz Ernest Hemingway z Ingą 
Feltrinelli. 

Finch Hatton był gejem, ro-
mansował z Markhamem, trene-
rem koni wyścigowych w Nairo-
bi. Markham miał w Kenii wielu 
kochanków, samotnych i żona-
tych. Na przestrzeni lat był naj-
bardziej związany z Finch Hatto-
nem, a ten związany był z Karen 
Bliksen. Oboje – Karen i Finch 
Hatton - interesowali się literatu-
rą, kochali Afrykę, razem polowa-
li, podróżowali, latali pilotowanym 
przez Denysa samolotem. 

Burzliwy związek z Denysem, 
jak sama później pisała, był naj-
szczęśliwszym okresem w jej ży-
ciu. Blixen w Kenii słynęła z opo-
wiadania historii. Słuchacze pod-
dawali jej pierwsze zdanie, a ona 
umiała rozwinąć je w zajmującą 
opowieść. 

„Zanikła sztuka słuchania 
opowieści w Europie. A miesz-
kańcy Afryki, nieumiejący czytać, 
nadal tę sztukę mają. Jeżeli ktoś 
zacznie do nich mówić: był raz 
pewien człowiek, który wyszedł 
na równinę i tam spotkał drugie-
go człowieka – to oni zamieniają 
się w słuchaczy, a ich wyobraź-
nia biegnie śladem nieznanych 
ludzi na równinie. Biali, przywykli 
do odbioru oczyma, nie potrafią 
słuchać opowieści” – pisała Bli-
xen w liście do rodziny.

Pod koniec lat dwudziestych 
stan zdrowia Karen Blixen znacz-
nie się pogorszył, także pogor-
szyła się ekonomia farmy. Nad 
plantacją zawisła groźba ban-
kructwa. W tym niedobrym cza-
sie w katastrofie samolotowej 
zginął Finch Hatton. Rankiem 14 
maja 1931 roku jego samolot wy-
startował z lotniska Voi. Dwukrot-
nie okrążył lotnisko, a następnie 
spadł na ziemię i wybuchł w pło-
mieniach. Finch Hatton i jego słu-
ga Kamau zginęli. 

Blixen, przytłoczona bankruc-
twem farmy i nieszczęściami, po-
stanowiła w 1931 roku wrócić do 
Danii. Skończyła 46 lat i, opusz-
czając Afrykę, czuła się przegra-
ną. W liście do krewnego pisa-
ła, że połowa jej osoby spoczy-
wa w Ngong. A druga, ocalała 
połowa, spoczywa „być może nie 
na cmentarzu, ale w przedziw-
ny sposób w przeszłości, a może 
nawet w nieskończonej prze-
strzeni i czasie, i jest całkowicie 
poza życiem”.

Przebywając jeszcze w Ke-
nii, Blixen napisała do brata Tho-
masa: „Zaczęłam robić to, co 

my, siostry i bracia robimy, kie-
dy nie wiemy, do czego jesz-
cze uciekać się. Zaczęłam pisać 
książkę... Pisałam w języku an-
gielskim, myślałam bowiem, że 
będzie to bardziej korzystne”. 

Przerwała pisanie po powro-
cie do Danii. Długo nic nie robiła. 
Nie rozpakowywała afrykańskich 
kufrów z dobytkiem. Bała się tam 
zajrzeć? Bała się wspomnień? 
W kufrach był gramofon, maszy-
na do pisania i kompas, prezen-
ty od Finch Hatona. Były fotogra-
fie, rysunki, szkice i malowidła. 
Siadywała nad Sundem i starała 
się rozwinąć myśl: „Dlaczego nie 
zacząć życia od nowa?” 

Ale niczego nie potrafiła za-
cząć od nowa. Po wielu miesią-
cach pobytu w Rungsted napisa-
ła do rodziny: „Można znieść każ-
de cierpienie, jeśli da się to cier-
pienie przerobić na jakąś histo-
rię”. No i postanowiła nie tyle coś 
zacząć, ale coś kontynuować. 
Dokończyła książkę „Seven Go-
thic Tales” (w polskim tłuma-
czeniu: „Siedem niesamowitych 
opowieści”). Książka była goto-
wa w 1933 roku, ale została wy-
dana dopiero w 1934 w Stanach 
Zjednoczonych pod pseudoni-
mem Isaak Dinesen. 

Mentalnie była w Afryce, choć 
mieszkała w Danii. Pisała do 
matki: „Mam wrażenie, że gdzie-
kolwiek przyjdzie mi się zna-
leźć w przyszłości, zawsze będę 
się zastanawiała, czy w Ngong 
pada deszcz”. Postanowiła napi-
sać coś w rodzaju afrykańskie-
go pamiętnika. No i w 1937 wy-
dała wspomnienia z Kenii: „Out 
of Africa” (Pożegnanie z Afryką). 

Książka stała się wielkim 
sukcesem Blixen. Przyniosła jej 
światową sławę. Najpierw książ-
kę opublikowała w Danii i Wielkiej 
Brytanii, a następnie w Stanach 
Zjednoczonych. Jednak i ten suk-
ces nie poprawił nastroju Blixen. 
„Wszystko, co mnie dotyczy, na-
leży do przeszłości i musi wkrót-
ce umrzeć” – donosiła w styczniu 
1939 roku w liście do krewnego. 

Książki pisała po angielsku 
i duńsku. W roku 1944 otworzy-
ła afrykańskie kufry. Zaczęła po-

dróżowała po Europie i Ame-
ryce. W ostatnich latach ży-
cia była uważana za najwięk-
szą współczesną pisarkę duń-
ską. Wymieniano ją też jako kan-
dydatkę do Nagrody Nobla. Er-
nest Hemingway, odbierając No-
bla w 1954 roku, powiedział: 
„Przyznałbym te nagrodę piękne-
mu pisarzowi, Isaakowi Dinesen”. 

Zmarła 7 września 
1962 roku w swojej posiadło-
ści w Rungsted, obecnie mu-
zeum. W kawiarence można na-
pić się dobrej kawy, być może 
z Kenii. Wnętrza muzealne za-
chowują klimat domu sprzed lat, 
kiedy Karen Dinesen wychowa-
ła się, a po powrocie z Kenii, już 
pod nazwiskiem Blixen, napisa-
ła wiele książek. Jest tam gra-
mofon od Finch Hattona z płytą 

Mozarta, jest maszyna do pisa-
nia, na której Blixen zaczęła pi-
sać w Kenii. 

Na motywach „Pożegnania 
z Afryką” powstał film Sydneya 
Pollacka. W rolę pisarki wcieli-
ła się Meryl Streep, natomiast 
Robert Redford zagrał Denysa 
Finch-Hattona. W dalekiej Ke-
nii żył do niedawna Tumbo, któ-
ry jako chłopiec z chorą nogą był 
kucharzem w domu Blixen pod 
Górami Ngong. 

Przed dwunastoma laty zmar-
ła w Kopenhadze Clara Sel-
born, sekretarka i biograf-
ka Karen Blixen. I tak ode-
szli wszyscy, którzy znali Ka-
ren Blixen, została tylko jej le-
genda, osadzona w Rungsted 
nad Sundem.

Karen Blixen z bratem Tomaszem w Kenii

Fot. Michał Mońko▶
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To jakby symbol odwrócenia wza-
jemnych dotąd zależności. Jed-
nocześnie Stanom Zjednoczo-
nym wypada z ręki ich najważ-
niejsza broń – obniżki cen ropy 
naftowej, które doprowadzały 
Rosję do ekonomicznego ban-
kructwa, gdyż było to jej najważ-
niejsze źródło dochodów. 
Czasy się jednak zmieni-
ły. Podczas dwudziestu 
lat rządów Putina, Rosja 
godziła się na sankcje, do-
stosowując do nich swo-
ją gospodarkę. Doszło 
do tego, że Putin dzię-
kował za nałożone sank-
cje. Swoje zdanie uzasad-
niał koniecznością prze-
budowy rosyjskiej gospo-
darki, na co w innych wa-
runkach nie byłoby szans. 
Jednocześnie Rosja za-
ciskała pasa, oszczę-
dzając na wszystkim, co 
było tylko możliwe. Swo-
je skromne nadwyżki lo-
kowała w złocie. Zadłu-
żenie rosyjskiego budże-
tu ograniczono w skali za-
liczanej do najniższych 
na świecie. W ten sposób 
Putin uniezależniał rosyj-
ską gospodarkę od wszel-
kich zachodnich sankcji. 

Rosja 9 marca od-
mówiła redukcji wydo-
bycia ropy naftowej, dla-
tego ceny runęły. Ara-
bia Saudyjska w tej sy-
tuacji, chcąc zmusić Ro-
sjan do kapitulacji, ob-
niżała jej ceny z ok. 60 
USD, do 20 USD za ba-
ryłkę. Dla Rosji pół wieku 
temu byłby to cios śmier-
telny. Teraz jednak dys-
ponuje ona równie tanimi w eks-
ploatacji złożami na dalekiej pół-
nocy. Posiada też inne źródła in-
tratnych dochodów. To prze-
mysł wydobywczy złota, platyny, 
palladu, miedzi i węgla kamien-
nego. Rolnictwo – dotąd najsłab-
szy punk ekonomii – osiąga re-
welacyjne wyniki. Rosja w ostat-
nich latach stała się najważniej-
szym na świecie eksporterem 
zboża i innych produktów rol-
nych. Z ich zbytem nie ma pro-
blemów, bo chłonny azjatyc-
ki rynek wszystko kupuje. Arabia 
Saudyjska ma tylko ropę i właści-
wie nic więcej. Łupkowa ropa naf-
towa w Stanach, która decyduje 
o pozycji na tym rynku jest eks-
ploatowana po wyższych kosz-
tach, aniżeli dzieje się to w Rosji. 
W tej sytuacji nietrudno zgadnąć, 
kto będzie zwycięzcą na tym ryn-
ku. Wobec przedłużającego się 
braku porozumienia między tymi 
trzema producentami węglowo-
dorów, ich ceny mają nadal spa-
dać. Rzecz w tym, kto pierwszy 
poprosi o porozumienie w ograni-
czaniu wydobycia. 

Rzeź

Tymczasem, jak piszą zachodnie 
media, na tym rynku trwa rzeż. 
Padają firmy, które nie mają już 
gdzie magazynować niesprzeda-
nej produkcji. Opłacalny dla bu-
dżetu Arabii Saudyjskiej koszt wy-

dobycia wynosi 80 USD za ba-
ryłkę, dla przemysłu łupkowego 
USA to 40-50 USD za baryłkę, dla 
Rosji – 30 USD za baryłkę. Ro-
sja gotowa jest na wszelki kom-
promis w tej sprawie pod warun-
kiem, że do porozumienia przy-
stąpią też Stany Zjednoczone. 
Trump, który w roku wyborczym 
musi mieć sukcesy ekonomicz-
ne, rozmawia telefonicznie z Pu-
tinem. Niestety do porozumienia 
nie dochodzi, bo USA nie mają 
nic korzystnego do zaoferowa-
nia Rosji. Ukraina nie jest już Ro-
sji potrzebna. Z Syrii USA wyco-
fać się nie mogą, gdyż nie po-
zwala im na to sojusz z Izraelem. 
Zmniejszyć w USA wydobycie, 
to cios dla przemysłu, na co nikt 
nie wyrazi zgody. Nie pozosta-
je nic innego, tylko oczekiwać 
na kapitulację Arabii Saudyjskiej 
i bankructwo przemysłu łupko-
wego w USA. Amerykański eks-
port produktów ropopochodnych 
jest w tej sytuacji sparaliżowany. 
Wynika to choćby z sytuacji pol-
skich zamówień gazu skroplone-
go (LNG), którego transport przez 

ocean jest znacznie droższy ani-
żeli towar dostarczany tą drogą. 
Inaczej mówiąc, USA dostarcza-
jąc gaz skroplony do Polski będą 
ponosić straty. Dlatego od marca 
już nie słychać o amerykańskich 
gazowcach zawijających do ga-
zoportu w Świnoujściu. Dla nas, 

to sytuacja komfortowa, bo obo-
jętnie skąd będziemy importo-
wać ropę naftową i gaz ziemny, 
będzie to transakcja po kosztach 
znacznie niższych, niż dotąd. 

Jamał, Gydan, Tajmyr

Te trzy najbogatsze w gaz ziem-
ny i ropę naftową półwyspy poło-
żone są w kole podbiegunowym 
na Morzu Karelskim między uj-
ściem rzeki Ob i Jenisej. Geolo-
gicznie jest to jedna wielka struk-
tura ropy naftowej i gazu ziemne-
go. Ich powierzchnia jest ponad 
dwukrotnie większa od Polski! Co 
najciekawsze, od strony makro 
ta struktura w formie synkliny (ob-
razowo misy) jest zaprzeczeniem 
dla tego rodzaju złóż, gdyż na 
jej brzegach produkty te wypa-
rowują. Tymczasem okazało się, 
że struktura ta wewnętrznie jest 
dodatkowo pofałdowana w licz-
ne mniejsze antykliny (odwróco-
ne misy), czyli stanowiące bardzo 
liczne i rozległe pułapki dla wę-
glowodorów. To one są niezwykle 
bogate w zasoby węglowodorów. 

Ropa naftowa i gaz ziemny

Zachodnie media w tonie sen-
sacji informują o kolejnych eta-
pach odkryć nowych złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego na 
Półwyspie Tajmyr (Atle Staale-
sen, The Payakha area on pe-

ninsula Taymyr might hold 
as much as 1,2 billion tons 
of oil. The Barens Obse-
rver, 8.05.2019). Rosjanie 
nie potwierdzają tych wia-
domości, ale też im nie za-
przeczają, tylko je prze-
drukowują w swoich me-
diach (Atle Staalsen, Rus-
sia Planning Biggest Oil 
Project in History of World 
- $155 Billion Investment, 
15 New Towns, Airports, 
Ports, 100K Jobs. Russian 
Insight, What The World 
is Saying About Russia, 
14.02.2020). Jest to swo-
ista procedura potwier-
dzania tajnych lub przy-
najmniej poufnych wiado-
mości, które na ogół prze-
znaczone są dla wąskiego 
grona specjalistów. Zwią-
zane z tymi odkryciami in-
westycje mają być najwięk-
sze w dotychczasowej hi-
storii przemysłu naftowe-
go na świecie. Informa-
cje geologiczne o poszuki-
waniach, pracach badaw-
czych, złożach i ich zaso-
bach są stosunkowo ła-
two dostępne na nauko-
wych stronach rosyjskiej 
geologii. Jest to podstawo-
we źródło, z którego sko-
rzystano przy pisaniu tego 
tekstu. Nie mniej skala za-
sygnalizowanych na wstę-

pie inwestycji jest rzeczywiście 
gigantyczna i wskazuje ona na 
nowe podejście Rosjan do inwe-
stycji paliwowych w kontekście 
geopolitycznych wydarzeń. Po-
lega ona na inwestowaniu w sy-
tuacji obniżonych cen, podczas 
gdy konkurencja z tego powo-
du wstrzymuje inwestycje, ogra-
nicza wydobycie, a nawet ogła-
sza bankructwa wielu producen-
tów ropy naftowej i gazu ziem-
nego (Tom Whipple, Steve An-
drews – Peak Oil Reviev: 10 Fe-
bruary 2020, Resilience, Febru-
ary, 10. 2020). Głównym organi-
zatorem tego arktycznego zagłę-
bia węglowodorów jest najwięk-
sza rosyjska firma w tej bran-
ży „Rosnieft”. Rosyjska inwe-
stycja na tym terenie dysponu-
je 150 otworami eksploatacyjny-
mi o wydobyciu ok. 5,8 mln bary-
łek ropy dziennie (połowa wydo-
bycia w Rosji). Dla rozwoju tego 
sektora projektuje się budowę 
na trzech roponośnych i sąsia-
dujących ze sobą półwyspach 
(Jamał, Gydan i Tajmyr) wybu-
dowanie 15 miast dwa lotniska, 

port morski, rurociąg o długości 
około 800 kilometrów i utworze-
nie 100 000 miejsc pracy. Całość 
inwestycji nazwana „Wschodnia 
Ropa” (Vostok Oil) o zasobach 
ok. 5 mld ton ropy kosztować bę-
dzie ponad 1 bilion USD i ma za-
pewnić wzrost gospodarczy Ro-
sji w skali ok. 2 proc. PKB rocz-
nie. Eksport ma realizować flota 
tankowców i lodołamaczy, która 
może dotrzeć do wszystkich kra-
jów świata. Jamał, który jest naj-
mniejszy z tych trzech półwy-
spów ma ok. 28 bilionów m3 gazu 
ziemnego. Dla porównania ho-
lenderskie złoże gazu ziemnego 
Groningen, które przez pół wie-
ku zaopatrywało w surowiec Eu-
ropę Zachodnią zawierało zaso-
by 2,8 biliona m3. Rosja posiada 
największe zasoby tego gazu na 
świecie, które według Index Mun-
di wynoszą 47,8 biliona m3, na 
drugim miejscu jest Iran z zaso-
bami 33,7 biliona m3 i Katar 24,0 
biliona m3, pozostałe kraje mają 
co najwyżej jednocyfrowy wy-
miar w bilionach m3.

Koronawirus hamuje 
handel węglowodorami

Dzieje się to z tego powodu, że 
tak jak np. w Chinach, kraj ten 
po ataku koronawirusa wstrzy-
mał wiele zamówień na gaz 
ziemny i ropę naftową, co do-
datkowo wpływa na stabiliza-
cję niskich cen tych produktów. 
Prawdopodobnie przedłużają-
ca się wojna na rynku ropy naf-
towej i gazu ziemnego, nie osią-
gnęła jeszcze swojego apogeum. 
Ceny mogą być na poziomie ok. 
10 USD za baryłkę albo nawet 
poniżej tej sumy. Rosjanie, posia-
dający swoje rezerwy złota w ilo-
ści ok. 2300 ton o wartości blisko 
130 mld USD twierdzą, że tak ni-
skie ceny mogą utrzymać przez 
ok. 10 lat. Groźba ta jest raczej 
teoretyczna, choć trzeba przy-
znać, że do wojny cenowej o gaz 
i ropę naftową oni byli najlepiej 
przygotowani. Oczywiście, tak 
jak na każdej wojnie, Rosjanie też 
ponoszą drastyczne straty. Koro-
nowirus w jakiś sposób je pogłę-
bia, ale nie jest on główną przy-
czyną załamania cen na tym ryn-
ku. Rosyjskie straty w tej wojnie 
są jednak nieporównywalne do 
tych, jakie poniosą ich konkuren-
ci. Arabia Saudyjska stanie się na 
powrót krajem biednym, a Stany 
Zjednoczone utracą konkurencyj-
ne warunki eksportu i wydobycia 
tego surowca. 

Jeżeli nie dojdzie do wcze-
śniejszego porozumienia, 
to być może rosyjskie zwy-
cięstwo w tej wojnie będzie 
nieuchronne, ze wszystki-
mi skutkami dla światowej 
gospodarki.

Rosyjska rzeź na rynku ropy naftowej
 ■ Mniejsza się dotychczasowa przewaga gospodarcza USA nad Rosją i resztą świata. Oto 

Rosja objęta przez Stany Zjednoczone licznymi sankcjami gospodarczymi, śle do USA 
kolejne lotnicze transporty medykamentów do walki z zarazą koronawirusa.

Adam 
Maksymowicz
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Europa i Świat

Każdy słyszał zapisz w chmurze, przerzuć do chmu-
ry. Mamy w niej zdjęcia, pocztę, wszystkie dokumenty, 
mapy. Ale co to właściwie jest?

Gdy zapisujemy dane w komputerze one mieszczą 
się na nim, ale gdy już chcemy wszystko zapisać na ma-
łej powierzchni pamięci naszego smartfona robi się pro-
blem. Mają ograniczoną moc, niewielki ekran, skrom-
ną pamięć musiano wymyśleć inne „wyjście” żeby klient 
był w pełni zadowolony. 

Dlatego wszystkie dane wrzuca się do chmury , a my 
mamy dostęp do wszystkich danych. Ale gdzie one są? 

Serce chmury to centrum danych. Jest to ogromna 
hala z tysiącami komputerów – serwerów umieszczo-
nych w specjalnych szafach zapewniające im cały czas 
zasilanie, łączność, klimatyzację. 

Technologia w tej chwili potrafi sprawić, że jeden fi-
zyczny komputer potrafi udawać kilka komputerów. Dzię-
ki aplikacji każdy wirtualny komputer jest traktowany jak 
pełnowartościowy stacjonarny komputer. 

A jak to wygląda w rzeczywistości, otóż gdy na przy-
kład potrzebujemy bardzo silnej maszyny do obliczeń dla 
naukowców. To wtedy cała moc jednej fizycznej maszy-
ny jest przeznaczona dla jednego serwera wirtualnego, 
gdy potrzebujemy dziesięciu, dwudziestu serwerów inter-
netowych bo z całego świata ludzie korzystają to na ta-
kiej fizycznej maszynie powołujemy kilka serwerów wir-
tualnych. Gdy zdarzy się sytuacja, że jednak nie jest po-

trzebna już moc obliczeniowa ale duża pamięć do prze-
chowywania multimediów, to wtedy przydzielona zostaje 
takiej maszynie wirtualna cząstka fizycznej mocy, tworzy 
się specjalistyczna konfigurację, ale wszystko jest bez 
przekładania kart czy przepinania kabli, wszystko dzie-
je się w tych chłodzonych szafach na centrach danych. 

Ta sama grupa chipów (krzemowych kości) służy raz 
jednej raz drugiej firmie. Wszystko zależy od przypisanej 
jej mocy. Raz zamawiamy bilety lotnicze a raz wyliczamy 
trajektorię lotów satelitów. Wszystko zależy od przyzna-
nej mocy, zaklasyfikowania do oprogramowania, przy-
dzielenia do odpowiedniej szafy i serwera. 

Okazuje się, że już 3 i pół tysiąca lat temu Chińczycy 
zamieszkujący północne i zachodnie rejony Chin używa-
li węgla jako źródło energii. 

Znalezisko jest ważne ponieważ węgiel był używa-
ny na długo przed rozpoczęciem rewolucji przemysłowej 
i już wtedy mógł wpływać na zmiany klimatyczne. 

Naukowcy prowadzący wykopaliska poszukiwali ra-
czej węgla drzewnego i ku swojemu zaskoczeniu w hał-
dach żużlu który przeszukiwali znaleźli kawałki wypalo-
nego węgla brunatnego. 

Serwis "New Scientist” zacytował jednego z na-
ukowców - Johna Dodsona „ Szukaliśmy w krajobrazie 
zmian wegetacji. Wydaje się, że na tamtejszych stanowi-
skach archeologicznych węgiel pojawia się jako dowód 
na to, że w rejonie znikły pradawne lasy. To znaczy, że 
mieszkańcy okolicy przestawili się na węgiel w momen-
cie, kiedy spalili już całe dostępne drewno”.

Węgiel został znaleziony również na kolejnych czte-
rech stanowiskach na terenie dzisiejszego Regionu Au-
tonomicznego Mongolii Wewnętrznej i prowincji Shanxi. 
Wiek tych stanowisk oceniono na 3500-3700 lat, a może 
nawet jedno może być jeszcze starsze i mieć ok. 4600 
lat.

Archeolodzy podkreślają, że wykorzystywanie węgla 
kamiennego trafia się bardzo rzadko, na dodatek w Euro-
pie nie był tak spopularyzowany jak w Chinach.

Nauka i wiedza

Dzięki pandemii świat 
zwierząt może zostać 
uratowany
Pandemia szerząca spustoszenie wśród ludzi 
może uratować wiele gatunków zwierząt.

W wielu krajach obowiązuje rygorystyczna 
akcja „zostań w domu”, żeby unikać kontaktowa-
nia się ludzi. Dzięki temu świat zwierząt korzysta 
z odzyskanej natury. 

W Brazylii wszystkie plaże opustoszały, nie 
ma ludzi, ale pojawiły się żółwie. Żółwie, któ-
re jeszcze niedawno uznano za gatunek ginący 
przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. 
Wykluło się aż 97 gadów.

Aż 45 procent spadła 
przestępczość we 
Francji
Prezydent Francji, Emmanuel Macron wprowadził 
17 marca nakaz pozostawania w domu. Według 
ministerstwa Spraw Wewnętrznych już w marcu 
zanotowano duży spadek przestępczości. 

Według MSW statystyki będą również w kwiet-
niu wykazywały duży spadek, gdyż samoizola-
cja związana z koronawirusem wpływa na taki 
stan rzeczy. 

O 51 proc. spadły kradzieże, o 44 proc. wła-
mania, o 43 proc. napady z bronią w ręku, o 37 
proc. spadły kradzieże samochodów. 

Niestety statystyka zabójstw pozostała bez 
zmian. Ale są też dziedziny życia, w których nie-
stety zamknięcie w domu spowodowało wzrost 
statystyk.

Jest to przemoc domowa, która wzrosła aż 
o prawie 36 proc. według danych prefektury pa-
ryskiej podanych przez Christophea Castanera 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na antenie 
France 2.

Na Węgrzech 
coraz więcej łamania 
prawa
Na Węgrzech w związku z pandemią koronawi-
rusa zostały wprowadzone dosyć rygorystyczne 
zasady związane z opuszczaniem domu. Moż-
na wychodzić tylko z istotnych powodów, czyli 
do pracy, do apteki, zrobić zakupy. 

Dopuszczalne też są spacery czy uprawia-
nie sportu, ale zachowaniem wszelkich zasad 
ostrożności, czyli pojedynczo lub z zachowa-
niem 1,5 metra odległości od innych osób. 

Jednak ostatnio, nastąpiło duże ocieplenie, 
Węgrzy coraz częściej łamią zasady.

Ppłk Robert Kiss ze sztabu operacyjnego 
ds. ochrony przed koronawirusem podczas kon-
ferencji powiedział, że tylko w niedzielę policja 
musiała interweniować aż 614 razy, gdyż zosta-
ło złamane prawo dotyczące wychodzenia bez 
potrzeby. 

Na dodatek w Budapeszcie gdzie są tere-
ny parkowe jak np. na wyspie Małgorzaty co-
raz częściej zbierają się spore grupy ludzi. Wła-
dze mają poważne obawy przed wybuchem 
epidemii w stolicy. Obecnie jest tu aż 62 proc. 
zachorowań.

Przegląd
wydarzeń 
ze świata

Magdalena 
Szymerowska

Chińczycy jako pierwsi palili węglem

Okazuje się, że tą krytyczną głębokością jest maksy-
malnie 8500 metrów. Badania prowadził zespół prof. Pau-
la Yanceya z Whitman College. A odpowiada za wszyst-
ko mechanizm molekularny umożliwiający życie pod 
ogromnym ciśnieniem. 

Poniżej 8500 metrów nie ma już żadnej ryby, nie ma 
szansy na przeżycie, ale za to można spotkać bezkrę-
gowce posiadające całkiem inny mechanizm.

Badania były prowadzone na różowej rybie Pseudo-
liparis amblystomopsis, żyjącej w Rowie Kermadec na 
północ od Nowej Zelandii. Ta ryba z długim ogonem żyje 
poniżej 7000 metrów głębokości. Żywi się małymi sko-
rupiakami żerującymi na materii organicznej opadającej 
z wyższych poziomów. 

Z badań wynika, że żeby ryba przeżyła w danym ci-
śnieniu musi zawierać cząsteczkę zwaną osmolit czyli 
tlenek trimetylaminy (TMAO). Związek ten jest odpowie-
dzialny za ustabilizowanie białka w komórkach ryb. Bez 
niego nie ma szans gdyż pod wpływem wysokiego ci-
śnienia uległaby uszkodzeniu. 

Głębokość 8500 metrów jest krytyczną, poniżej do-
szłoby do zahamowania funkcjonowania komórek. Na 
przykład kurczliwe białko mięśni czyli miozyna przesta-
łaby się kurczyć. Na dodatek nasycone osmolitem tkan-
ki wciągałyby wodę do wnętrza ryby, a to spowodowało-
by szybką śmierć. 

Na szczęście tylko niewielka część oceanów osiąga 
takie głębokości. Ale mamy miejsca znacznie głębsze 
jak Rów Mariański gdzie dochodzi aż do 11 tysięcy me-
trów. Tam na pewno nie ma ryb ale za to można znaleźć: 
bakterie, otwornice, ukwiały, skrzywy, skorupiaki.

Jak głęboko mogą nurkować ryby?

Chmura w komupetrze
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Opinie i Akcenty

Czy komunizm został 
pokonany?

Nie tak dawno definicja tego, co 
się wydarzyło 30 lat temu, wypły-
nęła z dość niespodziewanego 
źródła. Kipiące dumą słowa Fra-
syniuka o pokonaniu komunizmu 
(nie przytaczam dokładnego cy-
tatu, by nie powtarzać, zaczyna-
jących się na literę „k” słów, bez 
użycia których nie potrafi on chy-
ba zbudować dłuższej wypowie-
dzi) sprostował przewodniczą-
cy SLD. I z bólem rację przy-
znać trzeba właśnie weterano-
wi PZPR – u, przypominającemu 
Frasyniukowi, że żadnego komu-
nizmu nie obalił, ale że się przy 
okrągłym stole z komunistami 
– dogadał. I na tym polega isto-
ta problemu. Komunizm dogory-
wał, zarządzany przez komuni-
stów system ostatecznie się walił. 
Los jego liderów wydawał się być 
przesądzony a wraz z nimi – żad-
nych szans powrotu zdawał się 
nie mieć urzeczywistniany przez 
nich koszmar. Znaleźli się jednak 
tacy, którzy zadbali o interesy pa-
nujących przez pół wieku z obce-
go nadania i kosztem całego na-
rodu urzeczywistniających w Pol-
sce utopie azjatyckich satrapów. 
Potem jednym z propagando-
wych hasełek lat transformacji 
było „wspólne ponoszenie kosz-
tów kryzysu i koniecznych re-
form". Dla milionów były one po-
tworne, ale jedna grupa nie po-
nosiła ich wcale. Żyła w luksu-
sie przez wszystkie lata PRL – 
owskiej biedy a tzw. „ustrojowy 
przełom” przeobraził ją w finan-
sową elitę. Do tego zamiast rozli-
czenia za zbrodnie – uprzywilejo-
wano ją całkowitą bezkarnością.

W latach po wprowadzeniu 
stanu wojennego często powta-
rzano wniosek o moralnym krę-
gosłupie społeczeństwa, które-
go reżimowi nie udało się prze-
trącić. Cel ten został jednak osią-
gnięty za sprawą porozumień 
Magdalenki oraz Okrągłego Sto-
łu i stanowi najbardziej donio-
słe z ich osiągnięć. Za ich spra-
wą tzw. III RP zbudowana została 
na gruncie wyniszczającego anty 
– ładu, którego istotą jest nagra-
dzanie za wysługiwanie się na-
jeźdźcom i krzywdzenie własne-
go narodu a karanie za ofiarną na 
jego rzecz służbę i walkę o nie-
podległość. Od 1989 roku nasza 
młodzież dorastała w porządku, 
uczącym takiej prawidłowości: 
za wysługiwanie się obcemu mo-
carstwu i prześladowanie Pola-
ków – przywilej nietykalności i bi-

zantyjskie uposażenia. A za ofia-
ry poniesione w walce o wol-
ność i sprawiedliwość - szyder-
stwo, kpina i niedostatek. Jakie 
postawy wobec państwa, ojczy-
zny, obywatelskiego obowiązku 
można uformować takim przykła-
dem? Przypuszczenie, że tego 
„wychowawczego efektu” można 
było nie przewidzieć, byłoby ob-
razą dla inteligencji „ojców zało-
życieli pookrągłostołowego ube-
kistanu”. Cala nadzieja w tym, że 
oczywiste skutki tej aksjologicz-
nej perwersji nie w pełni zostały 
osiągnięte.

Szczepionka 
z premedytacją 

zmarnowana

W 1989 roku Joanna Szczep-
kowska ogłosiła, że „skończył 
się w Polsce komunizm”. Wraz 
z nią złudzeniu temu uległy mi-
liony Polaków. Powszechne też 
było przekonanie, że po 
tym, czego doświadcza-
liśmy przez pół wieku, 
powrót do marksistow-
skiego obłędu nigdy wię-
cej nie będzie już moż-
liwy. Samo jednak „hi-
storyczne porozumie-
nie” zawarte z komuni-
stami oznaczało milo-
wy krok w ich rehabilita-
cji. Zaraz potem, przy mil-
czącej aprobacie „pierw-
szego niekomunistycz-
nego rządu”, przez sze-
reg miesięcy palono i roz-
kradano archiwa bezpie-
ki. Nie tylko prawda o „autoryte-
tach” III RP, ale i wiedza o isto-
cie komunistycznego systemu, 
miała być unicestwiona. Funkcjo-
nariuszom rzekomo pokonane-
go reżimu zapewniono też kon-
trolę nad wielką częścią mediów. 
Resztę w większości wzięły kręgi 
z nimi zaprzyjaźnione. Skutkiem 
tego zdołano zablokować wszyst-
kie próby lustracji i dekomuniza-
cji. Sądownictwo, od 1944 roku 
oddane na służbę reżimowi, 
nie zostało tknięte choćby cie-
niem reformy ani odwołaniem 
kogokolwiek z sędziów. Nawet 
uczestniczących w zbrodniach 
i najbardziej skompromitowa-
nych. Brak osądzenia powszech-
nie znanych zbrodni w spo-
sób najoczywistszy prowadził 
do zatracenia wiary w sprawie-
dliwość. W 1991 roku radykal-
nie zmniejszono też liczbę lek-
cji historii w szkołach, w następ-
stwie czego przekazywanie wie-
dzy o dziejach najnowszych naj-

częściej w ogóle nie ma miejsca. 
Roczniki nie znające komuni-
zmu z autopsji po prostu nie mia-
ły się dowiadywać, czym on był. 
Tym samym postkomunistyczna 
propaganda zyskała możliwość 
upowszechniania własnej, załga-
nej narracji. Skutecznie posługu-
je się np. takim do cna zakłama-
nym pojęciem, jak „skrajna prawi-
ca”. Określa nim ruchy neonazi-
stowskie, mimo że ani one ani ich 
poprzednicy z NSDAP, nie mieli 
literalnie nic wspólnego z czym-
kolwiek prawicowym. Hitleryzm 
to przecież ideologia na wskroś 
lewicowa. Grunt pod recydywę 
komunistów przygotowało też 
skompromitowanie ruchu Soli-
darności przez występujące pod 
jego szyldem kręgi prące do wła-
dzy metodą rozgrzeszenia „wła-
ścicieli PRL-u”. Z bezliku oszczer-
czych przekazów ciągle dowie-
dzieć się możemy, że dawni dzia-
łacze KPP czy KPZU to roman-

tyczni bohaterowie pragnący po-
wszechnej szczęśliwości. A byli 
to tylko i wyłącznie dobrze opła-
cani agenci moskiewskich mo-
codawców, dążących do likwida-
cji polskiego państwa. W efekcie 
celowego upośledzania wiedzy 
o przeszłości i długotrwałej do-
minacji mediów upowszechniają-
cych kłamstwa, mamy dziś w Pol-
sce wzrost poparcia dla postko-
munistów oraz zatrważające kon-
cepty młodych liderów tzw. no-
wej lewicy. Wykwitające na igno-
rancji opinie, wg których „praw-
dziwego komunizmu jeszcze nie 
było” i pomysły, by „spróbować 
jeszcze raz” powinny działać jak 
alarm przed mogącym się powtó-
rzyć koszmarem.

Współczesny Zachód 
czyli triumf samobójczej 

głupoty

Dekady życia po wschodniej 
stronie Żelaznej Kutyny skutko-

wały mitycznymi wyobrażenia-
mi o realiach, panujących po jej 
drugiej stronie. Nasze kontakty 
z Zachodem zwykle były krótko-
trwałe, powierzchowne a wnioski 
z nich sprowadzały się głównie 
do porażenia przepaścią w ma-
terialnym poziomie życia. Rzad-
ko dostrzegaliśmy to, co w peł-
nej jaskrawości widział np. zasie-
działy już tam Władimir Bukow-
ski. A stwierdzał on jednoznacz-
nie, że ideologia marksistowska, 
której wyznawcy terroryzowali 
świat na wschód od Łaby, domi-
nuje także w świecie zachodnim. 
Różnica polega tylko na tym, 
że w sowieckiej Rosji i krajach, 
które podbiła, zwyciężył narzuco-
ny przemocą marksizm typu bol-
szewickiego. Natomiast na Za-
chodzie zatriumfował marksizm 
mienszewicki, zamiast brutal-
nej rewolucji krok po kroku opa-
nowujący wszystkie instytucje. 
Jego liderzy wyciągnęli wnioski 

z ekonomicznej poraż-
ki towarzyszy bolszewic-
kich i nie wystąpili prze-
ciw prywatnej własno-
ści. Jako śmiertelni wro-
gowie cywilizacji chrze-
ścijańskiej są jednak sku-
teczniejsi i bardziej nie-
bezpieczni od bolszewi-
ków. Bukowski pytał re-
torycznie: „mienszewiki, 
bolszewiki – kakaja ra-
znica?” Nie jest przypad-
kiem, że brukselski Dom 
Historii Europejskiej jest 
układanką z oszczerstw 
kalibru nie mniejszego, 

od sowieckich hagiografii o Le-
ninie, Stalinie czy Dzierżyńskim. 
Znamienne też było odsłonięcie 
przed dwoma laty w Trewirze, 
przez komisarza, pełniącego naj-
pierwszą funkcję w Unii Europej-
skiej, ogromnych rozmiarów po-
mnika – daru chińskiej partii ko-
munistycznej. Pomnik ten to wy-
raz czci dla architekta tych prze-
mian, które okazały się być naj-
większym ludobójstwem w dzie-
jach świata.

Fascynacja oparta na 
ignorancji

Uwielbienie często wynika z nie-
wiedzy. Wielu Amerykanów fa-
scynowało się np. niemiec-
kim nazizmem. Kilka miesięcy 
przed wybuchem wojny Adolf Hi-
tler został człowiekiem roku ty-
godnika „Time” (potem dwukrot-
nie był nim Stalin). Odrobinka 
orientacji w twórczości paru pi-
sarzy i kompozytorów jest pod-

stawą masowego uwielbienia dla 
Rosji, kraju o którym najczęściej 
nie wie się absolutnie nic. Lewac-
ka rewolta roku 1968 rozgrywała 
się w tym samym czasie, w któ-
rym pekiński reżim mordował ko-
lejne dziesiątki milionów Chińczy-
ków a doświadczeniem setek mi-
lionów było wegetowanie w skraj-
nej nędzy. W dziesiątkach miast 
Zachodu głoszono jednak peany 
na cześć Mao Tse Tunga, pocho-
dy niosły jego portrety, w Paryżu 
palono kadzidła i klękano przed 
ołtarzami z jego wizerunkiem. 
Filmy i pisane seriami książki 
o meksykańskiej malarce Frie-
dzie Kahlo na piedestale stawia-
ją też jej kochanka Lwa Trockie-
go, przedstawianego jako huma-
nistę o gołębim sercu, bez resz-
ty oddanego sprawie szczęścia 
ludzkości i każdego człowieka 
z osobna. Na takich majakach 
opierają się wyobrażenia o ko-
munizmie tych, którzy prawdzi-
wego rozkwitu tej upiornej ideolo-
gii nigdy nie zaznali.

Polski obowiązek

W krajach, które nie doświad-
czyły komunizmu, wiedza o tym 
nieszczęściu jest żadna. Dotyczy 
to także politycznych elit. Świad-
kami tego jesteśmy zawsze, kie-
dy większość Parlamentu Eu-
ropejskiego reaguje histerią na 
każdą próbę zestawienia zbrod-
ni hitlerowskich z komunistyczny-
mi. „Czarna księga komunizmu” 
– rzetelne kompendium, informu-
jące o okolicznościach wymor-
dowania stu milionów ludzi, we 
Francji, Holandii czy we Wło-
szech spotkało się z nie mniej-
szą furią ataków, niż w Chinach 
czy Rosji.

To, czego zaznały narody Eu-
ropy środkowej i wschodniej 
powoduje, że liczne, „zapako-
wane” w piękne hasła regula-
cje, wprowadzane przez Unię 
Europejską, rozpoznajemy 
jako wyrosłe na marksistow-
skim gruncie kroki w kierunku 
zniewolenia człowieka i znisz-
czenia łacińskiej cywilizacji. 
Obowiązkiem mądrzejszych 
(a w zakresie tego doświadcze-
nia nasza część Europy nad za-
chodnią dominuje niepomier-
nie) jest ostrzegać. A jeśli ad-
resaci naszej przestrogi wyka-
żą odporność na przekazywa-
ną im wiedzę – sami obrońmy 
się przed zarazą, której opór 
stawiamy już od pokoleń.

ANTYKOMUNIZM – ZADANIE 
WAŻNE I AKTUALNE

 ■ Antykomunizm to oczywistość dokładnie taka sama, jak anty – dżuma, anty – gruźlica czy anty – sy-
filis. Czy jednak zwalczanie zarazy komunistycznej jest dziś tak samo ważne, jak w XIX w. walka z cho-
lerą czy w Polsce lat sześćdziesiątych – ospą?

Artur 
Adamski
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Europa i Świat

Pańska przygoda z bada-
niem relikwii pasyjnych i pi-
saniem o nich rozpoczęła się 
od zakupu prezentu urodzino-
wego dla ojca.

Ojciec urodził się w 1917 roku. 
Kiedy naziści doszli w Niemczech 
do władzy, razem z moim dziad-
kiem wyemigrował do Szwajca-
rii, ponieważ moja babcia była 
szwajcarską hrabiną. Tam za-
mieszkał w zamku pod Lucer-
ną, uczył się w szkole klasztor-
nej i wzrastał w bardzo katolickim 
środowisku. Jego wuj był ofice-
rem Gwardii Szwajcarskiej, a kil-
kadziesiąt lat wcześniej inny wuj 
był biskupem. Mieli prywatną ka-
plicę,w której kapłan regularnie 
odprawiał Mszę świętą. Całe de-
kady później wspomnienia tam-
tych lat obudziły w moim ojcu fa-
scynację sztuką religijną. Zde-
cydował się więc kolekcjonować 
ciekawe przedmioty. Któregoś 
dnia, kiedy byłem w Monachium, 
zobaczyłem piękny barokowy re-
likwiarz z dwiema cząsteczkami 
Krzyża Chrystusa umieszczo-
nymi we wnętrzu kryształowe-
go krzyża. Choć relikwiarz był 
dość kosztowny, postanowi-
łem kupić go na prezent urodzi-
nowy dla ojca. Dzień jego uro-
dzin miał nadejść kilka mie-
sięcy później, więc trzyma-
łem relikwiarz u siebie w miesz-
kaniu i zastanawiałem się, czy 
cząstki drzewa krzyża, które za-
wierał, rzeczywiście były au-
tentyczne? Jestem historykiem, 
dziennikarzem, zatem zacząłem 
to sprawdzać. Dowiedziałem się 
najpierw, że Krzyż Chrystusa zo-
stał odnaleziony przez św. Hele-
nę w 325 roku w trakcie budowy 
Bazyliki Świętego Grobu. Znale-
ziono go w starej cysternie. Prze-
czytałem też, że Helena zabrała 
później ze sobą do Rzymu frag-
ment krzyża i połowę inskryp-
cji wiszącej nad głową ukrzyżo-
wanego Jezusa z napisem: „Je-
zus Nazarejczyk Król Żydowski”. 
Helena umieściła relikwie w swo-
im rzymskim pałacu, który póź-
niej został przekształcony w ko-
ściół, w bazylikę. Musiałem to zo-
baczyć! Przy najbliższej okazji 
pojechałem do Rzymu, odwie-
dziłem bazylikę Santa Croce in 
Gerusalemme, czyli dawny pa-
łac Heleny i zobaczyłem relikwie 
na własne oczy. Relikwia inskryp-
cji z krzyża nie była komplet-
na, ujrzałem tylko jej fragment 
z imieniem: „I. Nazarinus” w ję-
zykach hebrajskim, greckim i ła-
cińskim. Gdy dowiedziałem się, 
że napis został wykonany w sty-
lu typowym dla pierwszego wie-
ku naszej ery, to była moja eure-
ka. Bo zdałem sobie sprawę, że 
cząsteczki krzyża z relikwiarza, 
który zakupiłem w Monachium, 
mogą być prawdziwe. Muszę się 
przyznać, że nigdy nie podarowa-
łem relikwiarza mojemu ojcu, za-

trzymałem go dla siebie. Wciąż 
go mam. Odmienił moje życie!

Jako pierwszy zbadał pan in-
skrypcję z Krzyża Chrystu-
sa, która jest nie tylko pamiąt-
ką męki, ale także ważnym do-
kumentem. Rzec by można, że 
swoistym, starożytnym odpi-
sem wyroku sądowego. Mało 
kto o tym wie. 

To pierwszy historyczny doku-
ment, w którym wymieniono 
imię Chrystusa i jedyny współ-
czesny Mu dokument. W do-
datku dokument prawny, wysta-
wiony w najdonioślejszej spra-
wie sądowej, w którym napisa-

no, że wydano wyroku śmierci 
na Jezusa, boo nazywał sam sie-
bie mesjaszem, królem Żydów.A 
ponieważ jego treść jest zacyto-
wana dosłownie w Ewangelii we-
dług św. Jana, to dowodzi przy 
okazji tego, że św. Jan był na-
ocznym świadkiem męki i zmar-
twychwstania, tak jak nas uczy 
tradycja Kościoła. Jak już mówi-
łem, Titulus został przywiezio-
ny przez cesarzową Helenę do 
Rzymu w 325 roku i umieszczo-
ny w jej prywatnej kaplicy, która 
dziś jest jedną z pięciu większych 
bazylik w Wiecznym Mieście. 
Pewnego dnia, 20 lat temu, sta-
nąłem przed tablicą z inskrypcją 
i ze zdumieniem przeczytałem na 
niej „I. NAZARINUS R.” w trzech 
językach. Jako historyk wiedzia-
łem, że można dokonać datowa-
nia tej inskrypcji. Na przestrze-
ni wieków styl pisma się zmieniał. 
Listy pisane przez pani dziadków 
były pisane literami mającymi 

inny kształt niż te, które dziś pani 
pisze. Styl pisma był inny 200 lat 
temu i 400 lat temu. Istnieje dzie-
dzina nauki zwana paleografią 
porównawczą; z jej pomocą, ba-
dając styl danego pisma można 
określić z jakiego okresu ono po-
chodzi. Postanowiłem przepro-
wadzić takie badanie Titulusa 
Crucis. Otrzymałem na to zgodę 
Papieskiej Akademii Nau. Otrzy-
małem relikwię inskrypcji wyjętą 
z relikwiarza. Mogłem popłynąć 
z nią do Izraela. Tam pokazałem 
Titulusa siedmiu najlepszym eks-
pertom paleografii porównawczej 
z zakresu hebrajskich, greckich 
i łacińskich inskrypcji. Wszyscy 
byli profesorami trzech uniwersy-

tetów izraelskich z Tel Avivu, Je-
rozolimy i Beer-Shevy. Eksperci 
dokonujący datacji inskrypcji he-
brajskiej określili czas jej powsta-
nia na I-IIIwiek naszej ery, nato-
miast specjaliści języka łacińskie-
go i greki orzekli, że napisy grecki 
i łaciński musiały powstać w I wie-
ku. Ich opinie dowiodły auten-
tyczności Titulusa Crucis. Pamię-
tajmy, że ani w późnym antyku, 
ani w czasach średniowiecza lu-
dzie nie mieli pojęcia jakim sty-
lem pisano w czasach Chrystu-
sa. W dodatku w trzech różnych 
alfabetach.

Czyli gdyby Titulus był dzie-
łem fałszerza relikwii, byłby 
zapisany w stylu współczesnej 
mu epoki?

Najprawdopodobniej tak. W każ-
dym razie na pewno nie w stylu 
I wieku i okolic. Tablica z krzy-
ża była datowana także meto-

dą C14, czyli metodą izotopu wę-
gla. To badanie wykazało, że re-
likwia pochodzi z okresu średnio-
wiecza. Podobnie zresztą, 
jak w przypadku Całunu Turyń-
skiego. Nie wierzę w wynik izoto-
powego badania tablicy z krzyża. 
Metoda C14 nie jest miarodajna 
dla wszystkich przedmiotów pod-
danych badaniu. 

Dlaczego w Rzymie przecho-
wywana jest tylko połowa Titu-
lusa? Co się stało z pozostałą 
częścią? 

W Rzymie mamy rzeczywiście 
tylko fragment tablicy. Praw-
dopodobnie jej połowę. Dru-
gą połowę z napisem „REX IU-
DAEORUM” przechowywa-
no w Jerozolimie, zachowały się 
źródła pisane, z których wynika, 
że pielgrzymi widzieli ją w Świę-
tym Mieście jeszcze w VII wieku. 
Ale w VII wieku również zniknę-

ła. W 984 roku była ponoć w Kon-
stantynopolu, później miała trafić 
do Saint Chapelle w Paryżu i tam 
ostatecznie zaginąć w czasie re-
wolucji francuskiej. 

Titulus płynął z panem przez 
Morze Śródziemne. Była to dru-
ga jego morska podróż. Pierw-
szą odbył przed wiekami z ce-
sarzową Heleną. Jak to jest, 
móc dotknąć takiej relikwii? 

Dotykałem nie tylko drewna Titu-
lusa Crucis, ale również samego 
Krzyża, wątków Całunu Turyń-
skiego i Sudarium z Oviedo. Od-
wiedziłem je kiedy pisałem książ-
kę „Milczący świadkowie Golgo-
ty”. Za każdym razem, gdy byłem 
tak blisko nich, gdy ich dotykałem, 
byłem głęboko poruszony. Zda-
wałem sobie sprawę, że stykały 
się z ciałem Chrystusa i były nie 
tylko „świadkami”, ale i „uczest-
nikami” Bożego Wcielenia i na-
szego zbawienia. Były zroszone 
Jego drogocenną krwią w czasie 
męki, a potem przeniknięte świa-
tłem zmartwychwstania. Muszę 
się przyznać, że jestem trochę 
jak niedowiarek Tomasz. On nie 
był sceptykiem, był po prostu in-
teligentnym, wykształconym i ra-
czej nowoczesnym jak na swo-
je czasy człowiekiem. Ślepa wia-
ra w rzeczy trudne do wyobraże-
nia nie leżała w jego naturze. Mu-
siał sam wszystko zweryfikować. 
Ufał, ale sprawdzał. I mnie się 
to podoba! A Chrystus go za to 
nie obwiniał. Odpowiedział tyl-
ko, że błogosławieni są ci, któ-
rzy nie potrzebują żadnych do-
wodów ani potwierdzeń. Niemniej 
pozwolił Tomaszowi włożyć pal-
ce do swoich ran. I spójrzmy, jak 
to się skończyło: Tomasz upadł 
na kolana i wypowiedział naj-
piękniejsze słowa, pierwsze cre-
do: „Pan mój i Bóg mój!”. Zdał so-
bie sprawę z boskości Chrystusa. 
To jest mój człowiek, ten „wątpią-
cy Tomasz”. Kiedy stanąłem twa-
rzą w twarz z relikwiami męki, 
czułem się trochę tak jak on. Do-
tykając relikwii, badając je, otrzy-
małem potwierdzenie, historycz-
ną werfikację Ewangelii.

 ■ Z dr. Michaelem Hesemannem, niemieckim historykiem, autorem licznych książek i badaczem reli-
kwii pasyjnych rozmawia Aleksandra Polewska-Wianecka.

RELIKWIARZ, KTÓRY ODMIENIŁ MOJE ŻYCIE

Michael Hesemann i Benedykt XVI
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Opinie i Akcenty

Wiedzieliśmy, że nic nie jest 
dane na zawsze, WOLNOŚĆ czy 
BEZPIECZEŃSTWO też nie. Ale 
nikt z nas sobie nie wyobrażał, że 
cały świat znieruchomieje a zło-
wroga cisza będzie tak uciążli-
wa. Dzięki współczesnej techni-
ce i mediom obserwujemy, co się 
dzieje w najbardziej odległych 
zakątkach świata. Z jednej stro-
ny to dobrze, bo możemy zdobyć 
informacje, instrukcje, jak po-
stępować, z drugiej na naszych 
oczach umierają ludzie, widzi-
my rozpacz ich bliskich, obser-
wujemy heroiczną postawę tych, 
którzy płacą wysoką cenę nio-
sąc pomoc i wbrew wszystkie-
mu walczą z groźną chorobą. 

Bohater naszych dni 

W tej ekstremalnej sytu-
acji wszystko się przewarto-
ściowuje. Raptem zaczynamy 
dostrzegać pozytywne posta-
wy i gesty. Doceniamy mozol-
ną pracę ludzi, przedtem niedo-
strzeganych. Ekspedientki, listo-
nosze, kierowcy transportu pu-
blicznego, opiekunowie społecz-
ni mimo szalejącej zarazy pra-
cują abyśmy mogli funkcjono-
wać mimo odosobnienia. Wal-
czący na pierwszej linii frontu le-
karze, pielęgniarki, ratownicy, la-
boranci wzbudzają powszechny 
szacunek na cały świecie. Wie-
lokrotnie nagrodzono ich już bra-
wami. Ale na froncie są też inni, 
którym należy się nasz podziw 
i szacunek .

SOLIDARNOŚĆ jest wśród 
nas 

Ludzi poznaje się w trudnych sy-
tuacjach, a przyjaciół w biedzie. 
Szalejąca pandemia, zbierają-
ca śmiertelne żniwo, pobudzi-
ła do działań wielu. Wolontariu-
sze szyją maseczki, dostarczają 
posiłki, opiekują się osobami sa-
motnymi i seniorami, wyprowa-
dzają psy. Solidarność znów jest 
pośród nas. Ta sama, o którą do 
końca swoich dni walczył ś.p. 
Kornel Morawiecki, niezłomny 

idealista, zawsze gotów poma-
gać innym. W tej sytuacji zapew-
ne nakłaniałby do wyrzeczeń 
i wspierał tych, którym jest go-
rzej. Zatroskany, ale z życzliwym 
uśmiechem przygląda się pew-
nie z góry wszystkim ludziom 
dobrej woli. Postawa niektórych 
osób publicznych budzi szacu-
nek. Solidarnie z kolegami le-
karzami v-ce Marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski (PiS) do-
łączył do akcji ratowania innych. 
Premier Irlandii zrobił podobnie. 

Prawdziwe oblicze 

Nie wszystkich stać na takie ge-
sty. Wśród znanych polityków 
opozycji sporo jest lekarzy (mar-
szałek Tomasz Grodzki, były mi-
nister zdrowia, poseł Bartosz 
Arłukowicz, była minister zdro-
wia, europosłanka Ewa Kopacz). 
Nie wiadomo, co teraz robią. 
Wolą narzekać przed kamera-
mi, że jest źle. Nawet w tak trud-
nej sytuacji, w obliczu śmier-
telnego zagrożenia nie potra-
fią się zmobilizować, stanąć po-
nad podziałami partyjnymi i zro-
bić coś ku pożytkowi publiczne-
mu. Rosnący upór, agresja i nie-
chęć do przeciwników politycz-
nych, uniemożliwia racjonal-
ną ocenę sytuacji. A przecież 
od polityków mamy prawo ocze-
kiwać rozwiązania problemów 
całych społeczności!

PO ważne – niepoważne 

Jeszcze gorzej sprawa wyglą-
da w samorządach. Nie wszy-
scy rządzący dużymi miasta-
mi potrafili się zmierzyć z wy-
zwaniem. Prezydent Łodzi Han-
na Zdanowska na początku ak-
cji ZOSTAŃ W DOMU wsławi-
ła się wpisami w mediach spo-
łecznościowych. Swoim zdję-
ciem z kawałkiem pizzy zachę-
cała łodzian do zamawiania je-
dzenia w restauracjach. Potwier-
dziła tym tylko, jak bardzo jest 
oderwana od rzeczywistości, jak 
mało wie o pauperyzacji łodzian, 
którym często ledwie starcza na 

podstawowe produkty. W filmiku 
na swoim profilu obwieściła: „Za 
nami historyczny weekend, albo-
wiem wszystkie puby, restaura-
cje (i inne wyszynki) były poza-
mykane...”. Zamiast zastanowić 
się, co jako prezydent może zro-
bić, aby zwiększyć bezpieczeń-
stwo łodzian, jakie rozporządze-
nia wydać, zajmuje się rekla-

mą własnej osoby.
W tym czasie podlegli jej 

urzędnicy bezrefleksyjnie wysy-
łają łodzianom pisma za zwrot-
nym potwierdzeniem odbioru, 
narażając tym samym ogrom-
ną rzeszę listonoszy i miesz-
kańców na zakażenia. Z powo-
du braku odpowiedniego zarzą-
dzenia pracownicy administracji, 
szkół, żłobków i przedszkoli cho-
dzą do pracy. 

Pielęgniarki z Domów pomo-
cy społecznej nie mogły się do-
prosić maseczek czy środków 
dezynfekujących. W komunika-
cji zbiorowej oraz na przystan-
kach nikt do tej pory nie dezyn-
fekował biletomatów. O zwolnie-
niu z opłat MPK na czas pande-
mii nie ma nawet mowy. 

Bez refleksji 

Przy okazji pandemii jak w so-
czewce widać patologię i zanie-
dbania lokalnej władzy. Nie moż-
na łodzianom, którzy znaleź-

li się w trudnej sytuacji, zafun-
dować bezpłatnych przejazdów 
po mieście, bo od dziesięciu lat 
prezydent Zdanowska nie miała 
chęci ani czasu zwrócić się z tym 
do Rady Miasta.

Parkowanie w centrum na-
dal jest płatne, ponieważ parko-
maty dawno zostały sprywatyzo-
wane. Zarządza nimi firma Par-

king City Group, na czele której 
czele stał jeden z byłych radnych 
miejskich. 

Na pastwę epidemii, pozosta-
wiono w hostelu mieszkańców 
ewakuowanych w listopadzie 
z walącej się kamienicy. Żyją 
tam w tragicznych warunkach, 
z jedną łazienką na piętrze, bez 
możliwości przygotowania cie-
płych posiłków. Pobyt jednej 
osoby miesięcznie kosztuje po-
datnika 1100 zł. W tym czasie 
1944 cztery mieszkania komu-
nalne stoją puste, jest też spo-
ro wyremontowanych kamienic. 
Za puste lokale miasto też płaci. 
Zabójcza polityka mieszkanio-
wa obecnej prezydent a właści-
wie jej brak doprowadza do ta-
kich niebezpiecznych absurdów. 

Sępy nad padliną

Niestety są tacy, którzy na tej 
trudnej dla wszystkich sytu-
acji próbują zrobić interes. Pan-
demia nie powstrzymała łódz-

kich czyścicieli kamienic. Mimo 
licznych obostrzeń i zakazów 
nowy właściciel kamienicy przy 
Wschodniej 56, Piotr L. w towa-
rzystwie rosłych kolegów nacho-
dzi mieszkańców i każe im się 
natychmiast wyprowadzać, bo 
on planuje rozległy remont. 

Podobnie do niedawna wy-
glądała sytuacja przy ul. Poznań-
skiej 20, gdzie też pojawił się 
nowy właściciel Jednak po mojej 
interwencji i wkroczeniu proku-
ratury oraz policji jego działania 
zostały powstrzymane, a pozo-
stałe w kamienicy rodziny chwi-
lowo mają spokój. Niestety wła-
dze miasta od lat nie reagują na 
grasujących w Łodzi czyścicie-
li. A należy się spodziewać na-
silenia takich akcji. Niektórzy 
bez skrupułów będą żerować na 
krzywdzie i nieszczęściu innych. 

Warto zawczasu przemyśleć, 
jak ochronić w tej sytuacji bez-
bronnych ludzi przed zakusa-
mi przestępców, którzy zapew-
ne wykorzystają obecny kryzys 
i panujący chaos do własnych 
celów. 

Czas akcji „zostań w domu” 
budzi refleksje. Zachowaj-
my spokój. Stosujmy się do 
zaleceń. Rozsądek to pod-
stawa w sytuacjach kryzy-
sowych. Pamiętajmy o sobie 
nawzajem. A przede wszyst-
kim BĄDŹMY SOLIDARNI.Nic 
przecież nie trwa wiecznie. 
Pandemia również

PS 

Drodzy Czytelnicy, 
w związku z nadchodzącym kry-
zysem ten numer Gazety Obywa-
telskiej miał już się nie ukazać. 
Dzięki determinacji naszych ko-
legów wydajemy kolejny numer 
z nadzieją, że w dobie pandemii 
czekacie na informację, poradę 
czy słowa otuchy. Jesteśmy pew-
ni, że pomysłodawca i twórca tej 
gazety nasz przyjaciel ś.p. Kor-
nel Morawiecki w tych okoliczno-
ściach nie złożyłby broni, zacho-
wując się jak należy.

Dymisja wicepremiera Jarosła-
wa Gowina przypomina posta-
wiony przez Webera dylemat. 
Przypomina tylko, gdyż Weber 
formułował swoje uwagi, bę-
dąc świadkiem wojny światowej 
i obserwatorem dwóch rewolu-

cji. Tymczasem we współcze-
snej Polsce spór o termin wy-
borów prezydenckich nie jest 
na szczęście wydarzeniem aż 
o tak dramatycznej wymowie. 
Opozycja żąda odwołania wy-
borów z powodu rozwijającej 

się pandemii. W chwili obecnej 
(pisane 6 kwietnia wieczorem) 
pojawiły się cztery rozwiąza-
nia. 1. Plan Borusewicza, czy-
li stworzenie rządu pod prze-
wodnictwem Gowina z udzia-
łem posłów Porozumienia, SLD, 

Platformy Obywatelskiej, PSL 
i (być może Konfederacji – je-
żeli na serio potraktować wy-
powiedź Sławomira Nitrasa). 2. 
Plan PO ogłoszenia stanu klę-
ski żywiołowej i przesunię-
cia wyborów prezydenckich na 

jesień. 3. Plan PiS przeprowa-
dzenia w dniu 10 maja wyborów 
prezydenckich w formie kore-
spondencyjnej. 4. Plan Gowina 
zakładający wydłużenie kaden-
cji o dwa lata z brakiem możli-
wości reelekcji urzędujące-

Życie w czasach zarazy
 ■ Od wielu dni żyjemy jak na planie filmu. Puste ulice, ludzie w maskach kombine-

zonach, z lękiem spoglądający na przechodniów i chowający się przed nimi. Śmier-
telny wirus COVID-19 całkowicie odmienił nasze życie.

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom

Polityczne meandry wicepremiera Jarosława Gowina
 ■ Niemiecki socjolog Max Weber dostrzegał w działalności politycznej przede wszystkim wymiar etyczny. Dokonał 

on znanego rozróżnienia na etykę przekonań i etykę odpowiedzialności. Etyka przekonań wymaga respektowania uni-
wersalnych norm moralnych typu: „Nadstaw drugi policzek” w każdych warunkach społecznych niezależnie od okolicz-
ności i rezultatów dla zwolennika uniwersalnej etyki. Tymczasem w polityce obowiązują zasady wręcz przeciwne: „po-
winieneś przeciwstawić się złu przy użyciu siły, inaczej – będziesz odpowiedzialny za sytuację, w której zło weźmie górę”.

prf. dr hab. 
Krzysztof 

Brzechczyn
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Takim miastem nie jest łatwo za-
rządzać, chociaż byli wspania-
li burmistrzowie, jak Rudy Gu-
liani, którzy świetnie dawali so-
bie radę. W dobie zabójczego 
koronawirusa ujarzmienie gigan-
ta liczącego 11 milionów miesz-
kańców, jest olbrzymim wyzwa-
niem, które dzisiaj określa się 
mianem klęski. Zachowanie bur-
mistrza Nowego Jorku wpływa 
na życie nie tylko mieszkańców, 
ale i całych Stanów Zjednoczo-
nych oraz świata, połączonych 
przez giełdę, banki i wielkie kor-
poracje na Wall Street. 

Według dzisiejszych donie-
sień, stan Nowy Jork ma naj-
wiekszą liczbę zakażeń – 130, 
689 oraz 4758 zgonów. Dla po-
równania, drugie najbardziej za-
grożone miejsce to graniczący 
z nim stan New Jersey: 37, 505 
przypadków zachorowań oraz 
917 zgonów. Kalifornia jest na 
trzecim miejscu 15, 158 chorych 
oraz 350 zmarłych. Tak wielkie 
dysproporcje tłumaczy się gę-
stością zaludnienia miasta Nowy 
Jork, ale jest to tylko częścio-
we wytłumaczenie. Główny Le-
karz USA, (US Surgeon Gene-
ral), dr Jerome Adams, przewidu-
je, że szczyt zachorowań w tym 
tygodniu w USA to będzie Pearl 
Harbor XXI wieku. Chociaż jest 
to przenośnia wojskowa, to od-
daje obecny stan zagrożenia. 

Rozmawiałam w sobotę i nie-
dzielę z przyjaciółmi mieszka-
jącymi w Nowym Jorku i we-
dług ich relacji mieszkańcy cią-
gle nie zachowują się tak jak 
powinni. Ani burmistrz miasta, 
ani gubernator stanu przez dłu-
gi czas nie wydawali dekretów 
o kwarantannie, nie zakazywa-
li poruszania się metrem czy 
autobusami, gromadzenia się. 
Szkoły zostały zamknięte za-
ledwie dwa tygodnie temu, te-
atry i inne miejsca również. Cho-
ciaż część mieszkańców nosi 
maski i zostaje w domach, po-
zostali nie zdawają sobie spra-
wy ze skali zagrożenia. Sklepy 
szybko wprowadzają ułatwienia: 
można zamówić żywność przez 

telefon i odebrać torby z zaku-
pami przed sklepem. Banki po-
magają tym którzy teraz nie za-
rabiają - miesięczne płatno-
ści za hipotekę są odroczone 
na dwa miesiące, a formalności 
można załatwić telefonicznie. 
Natomiast nie ma żadnej paniki, 
którą próbują wprowadzić media 
– szczególnie CNN. Jak określa 
mój znajomy, alarmy o braku , 
szpitali, lekarzy itp. – to politycz-
ne bicie piany przez me-
dia sprzyjające liberalnemu 
gubernatorowi Cuomo oraz 
burmistrzowi miasta, Billo-
wi de Blasio. W dobie Twit-
tera każdy wysyłany ko-
mentarz może być odbie-
rany jako fakt, a powielany 
setki tysięcy razy sprzyja 
nastrojowi paniki i obecne-
go wszędzie Armageddo-
nu. Przykładem jest Twe-
et radcy nowojorskiego, 
Marka Levine, który parę 
dni temu napisał, tyle jest 
zmarłych ciał, że miasto bę-
dzie chowało je w parkach. 
Większość mediów – rów-
nież wielkich stacji telewi-
zyjnych, powtarza te wia-
domości bez uwiarygodnie-
nia. Mark Levine „odkręcał” 
ten swój nieszczęsny Twe-
et, ale nikt już nie zwracał na 
to uwagi. 

Słuchając podobnych wy-
powiedzi, można odnieść wra-
żenie, że Nowy Jork jest zapa-
dłą dziurą gdzieś na drugim koń-
cu świata. Oczywiście są trud-
ności w szpitalach, które kom-
pletnie nie były przygotowane 
na pandemię, ale nadchodzi po-
moc rządu federalnego. Guber-
nator Cuomo był w kontakcie 
z Białym Domem i jest na prio-
rytetowym miejscu, jeśli chodzi 
o zaopatrzenie medyczne. Ar-
mia USA wysłała specjalny sta-
tek szpital, który może przyjąć 
kilka tysięcy pacjentów. Jest już 
przycumowany przy Hudson Ri-
ver w otoczeniu specjalnego me-
dycznego wojska. Zwykli miesz-
kańcy nie mają tam wstępu, bo 
statek jest przeznaczony dla lu-

dzi, którzy już przeszli przez 
najgorsze stadium choroby, ale 
jeszcze potrzebują opieki. W ten 
sposób inne szpitale zostaną od-
ciążone. Inne miejsce na szpi-
tal to wielkie centrum konwen-
cji i targów, Javits Center. Ame-
rykańska 44 Brygada Medycz-
na już przygotowała to miej-
sce i lekarze mogą przyjmo-
wać pacjentów. Buduje się rów-
nież namiotowe centra medycz-

ne w słynnym Parku Central-
nym. Ponad 3 tysiące wojskowe-
go personelu medycznego już 
jest w przekształconych ośrod-
kach na Manhattanie. 

A jak radzi sobie prezydent 
Trump oraz jego rząd? Oglądam 
często konferencje prasowe, 
na których prezydent oraz jego 
doradcy i specjaliści informują 
dziennikarzy o podjetych działa-
niach i odpowiadają na pytania. 
Po prezydencie widać, że nie 
jest zawodowym politykiem, nie 
toleruje mediów, które tenden-
cyjnie przekłamują jego wypo-
wiedzi. Jest on pierwszym pre-
zydentem, który wstrzymał loty 
z Chin już w końcu stycznia, 
za co oskarżano go o kseneno-
fobię. Jako biznesmen zdawał 
sobie sprawę z efektu zastopo-
wania gospodarki i robił wszyst-

ko, żeby pomóc przedsiębior-
com. W zeszłym tygodniu podpi-
sał i wprowadził w życie gigan-
tyczną ustawę na TRZY TRY-
LIONY dolarów. Ustawa działa-
jąc przez rządowe agencje po-
maga właścicielom biznesów. 
Są też olbrzymie pieniądze dla 
mniejszych firm na płace, odro-
czenie czynszów i hipotek oraz 
ubezpieczenia medyczne. Choć 
agencje zmagają się z trudno-

ściami, ze sposobem wprowa-
dzania tych bardzo często bez-
zwrotnych pożyczek, fundusze 
docierają do biznesu. 

Bialy Dom prowadzi codzien-
nie telekonferencje ze wszystki-
mi gubernatorami i wysyła po-
moc tam, gdzie jest to najbar-
dziej potrzebne. Raport Inspek-
tora Generalnego do Spraw Sa-
nitarnych, wykonany w dniach 
23-27 marca, przedstawił dra-
matyczną sytuacje w szpita-
lach, w których brakowało pod-
stawowych środków higieny, de-
zynfekcji, respiratorów oraz naj-
ważniejsze – ludzi do pracy. Re-
akcja prezydenta była natych-
miastowa – przywołał akt praw-
ny z okresu II wojny światowej, 
który upoważnił go do ingeren-
cji w produkcję wielkich koncer-
nów. W ciągu trzech dni Gene-

ral Motors przestawiło swoją 
produkcję z samochodów na re-
spiratory, a gigant 3 M – na ma-
seczki dla lekarzy. Produkcja już 
zostaje wysyłana do szpitali. 

Wirusolodzy, którzy opra-
cowują modele matematycz-
ne pandemii, ostrzegają że naj-

większy wzrost zachoro-
wań i zgonów będzie przed 
Świętami Wielkanocy i Ży-
dowskiej Paschy, ale po-
tem już zacznie się obni-
żać. Prezydent Trump, in-
formując o tym naród przed 
kamerami, stara się prze-
kazać, że już widać świa-
tło w tunelu. Potwierdzi 
to w minioną niedzielę gu-
bernator stanu NY Cuomo 
na konferencji prasowej. 
Czy jest to amerykański 
optymizm, czy też stwier-
dzanie faktów, mieszkańcy 
przekonają się za tydzień. 
Miejmy nadzieję, że po-
zytywne przejawy – szyb-
kie reagowanie i pomoc 
dla innych, będą widoczne 
od Wschodniego Wybrzeża 
po Hawaje. 

Przed północą w poniedzia-
łek 6 kwietnia liczba zachoro-
wań w całych Stanach wynio-
sła 364, 723 osób, zanotowa-
no 10,781 zgonów. Można róż-
nie oceniać prezydenta Trum-
pa, ale większość narodu ame-
rykańskiego docenia go za szyb-
kość podejmowania decyzji, ba-
zującej na dostępnych danych. 
Gubernatorzy, radcy miast i bur-
mistrzowie wielu stanów powin-
ni się zastanowić, jak zarządza-
ją nie tylko powierzonymi so-
bie obszarami, ale też i Twitte-
rem i wypowiedziami w mediach 
społecznościowych.

Nastrojami społecznymi 
można łatwo manipulować, 
ale w tych trudnych chwilach 
nie można tego robić. Cały 
świat się przygląda.

Koronawirus w USA – przewidywany Armageddon
 ■ Kiedy mieszkałam na Manhattanie w Nowym Jorku, przyzwyczaiłam się do tłumów ludzi, 

korków, i ciągle nowych wydarzeń. Nowy Jork to miasto tętniące życiem, gdy nigdy 
nie śpi - ktoś wstaje, to inny dopiero idzie spać. Agnieszka Marczak

T  
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W

go prezydenta. Gowin odrzu-
cił wariant 1. Nie jest też zwo-
lennikiem wariantu 2, gdyż – jak 
sam zauważył – ogłoszenie sta-
nu klęski żywiołowej otworzy-
łoby tylko drogę zachodnim fir-
mom do występowania na dro-
dze sądowej z roszczeniami fi-
nansowymi przeciwko rządo-
wi polskiemu. Gowin zapropo-
nował własne rozwiązanie, wa-
riant 4 , który zyskał nawet po-
parcie PiS, lecz przez opozycję 
– z wyjątkiem byłego prezyden-
ta Aleksandra Kwaśniewskiego 
– został zignorowany. Działanie 
zgodne z etyką odpowiedzialno-
ści podpowiadałoby zatem po-

przeć w takiej sytuacji wariant 
3 jako jedyny możliwy w danej 
sytuacji. Tymczasem wicepre-
mier podał się do dymisji, ar-
gumentując, że w chwili obec-
nej – zgodnie z jego przekona-
niami –- najważniejsza jest wal-
ka z epidemią, a nie spory o ter-
min i formę wyborów. Dowo-
dząc wierności temu przekona-
niu, podał się do dymisji, nie ba-
cząc na niebezpieczeństwo wy-
wrócenia całej koalicji. 

Warto jednak zwrócić uwagę, 
że wcześniej (przed 2015 r.) Ja-
rosław Gowin głosował za wpro-
wadzeniem formuły głosowania 
korespondencyjnego. Skąd za-

tem zmiana przekonania w tej 
materii. Powszechne głosowa-
nie korespondencyjne zwiększa 
zarówno udział w wyborach, jak 
i gwarantuje bezpieczeństwo 
zdrowotne ich uczestnikom. 
Po popołudniowym głosowa-
niu w Sejmie, pojawił się nowy 
projekt PiS, w którym dopusz-
cza się przesunięcie – w sta-
nie zagrożenia epidemiologicz-
nego – terminu wyborów o ty-
dzień tak, by termin był zgod-
ny z tym, co stanowi konstytu-
cja. Oczywiście, taka forma gło-
sowania nakłada na Państwo-
wą Komisję Wyborczą i ogól-
nie struktury państwa olbrzymie 

problemy logistyczne. Tym bar-
dziej, że na taką skalę głosowa-
nie korespondencyjne odbędzie 
się w Polsce pierwszy raz. Jed-
nakże czy w drugim dziesięcio-
leciu XXI w. średniej wielkości 
państwo europejskie nie potra-
fi wysłać wszystkim uprawnio-
nym do głosowania kart do gło-
sowania? Jakoś z tym proble-
mem – może nie na tak maso-
wą skalę – radzą sobie spółki, 
które wysyłają pocztą tradycyj-
ną rachunki za gaz czy energię 
elektryczną. Opozycja nie po-
zostawiła rządzącym alternaty-
wy, gdyż żądanie jedynie odwo-
łania wyborów prezydenckich 

bez określenia daty ich ponow-
nego przeprowadzenia wpro-
wadzi państwo polskie w sil-
ne turbulencje, gdy nastąpi po-
zaprawne wydłużenie kadencji 
prezydenta, która mija 5 sierp-
nia. Akurat wtedy, gdy trzeba 
będzie walczyć z gospodarczy-
mi skutkami pandemii. 

Wydaje się, że postępowa-
nie Jarosława Gowina nie 
jest zgodne ani etyką prze-
konań, ani z etyką odpowie-
dzialności, lecz jedynie dal-
szym ciągiem jego politycz-
nego dryfowania. 

►
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To znamienne, jak zbrodnia ka-
tyńska połączyła przywód-
ców tzw. koalicji antyhitlerow-
skiej we wspólnym przemilcza-
niu okoliczności i wskazania win-
nych. Kiedy Stalin wykorzystał 
Katyń do zerwania stosunków 
dyplomatycznych z polskim rzą-
dem, dla polityków Zachodu było 
to duże zaskoczenie. Spodzie-
wali się, że jeśli sprawa pójdzie 
zbyt daleko, tzn. rząd polski bę-
dzie naciskał na dogłębne wy-
świetlenie i ujawnienie spraw-
ców zbrodni, Sowieci powrócą 
do swojej wcześniejszej koncep-
cji politycznej i zawrą separaty-
styczny pokój z Niemcami. Dla-
tego Churchill w rozmowie z pre-
mierem Sikorskim po ujawnie-
niu masowych grobów, powie-
dział: „Jeśli oni nie żyją, nic nie 
może pan zrobić, co by ich przy-
wróciło do życia”. A kiedy so-
wieci opublikowali końcowy ra-
port Komisji Specjalnej, w któ-
rym obwinili Niemców o zbrod-
nię, premier brytyjski stwierdził: 
Wersja ta, aby ją uznać za praw-
dziwą wymagałaby aktu wiary”. 
Anthony Eden, sekretarz stanu 
ds. zagranicznych złożył 4 maja 
1943 r. w Izbie Lordów bardzo 
ugodowe oświadczenie wzglę-
dem zerwania przez Sowietów 
stosunków dyplomatycznych 
z polskim rządem. W tym samym 
tonie wypowiadali się politycy 
amerykańscy, będący w znacz-
nej mierze prosowieccy. Prezy-
dent Roosevelt był informowa-
ny o Katyniu przez Johna Car-
tera, szefa jednostki badawczej, 
która zajmowała się zbieraniem 
i selekcjonowaniem materiału 
otrzymywanego od służb wywia-
dowczych. Wśród nich znajdo-
wały się raporty z 1942 r. o za-
ginionych w Związku Sowieckim 
polskich oficerów, które zostały 
dostarczone do amerykańskie-
go Departamentu Stanu oraz do 
dowództwa wojska USA w Wa-
szyngtonie. Był tam także ra-
port rtm. Czapskiego, zwierający 
listę nazwisk wywiezionych, spo-
rządzoną w obozie w Griazowcu 
przez tych, którzy przeżyli. Opra-
cowywaniem raportów zajmował 
się ppłk Szymański, oficer łącz-
nikowy, reprezentujący wojska 
amerykańskie przy Armii Pol-
skiej oraz ppłk Hulls, reprezentu-
jący wojska brytyjskie. Były tam 
m.in. zeznania lokatorów „wil-
li szczęścia”, w której pod koniec 
1940 roku odbywały się rozmo-
wy uwiezionych polskich ofice-
rów z sowieckim NKWD. Sowie-

ci mówili wtedy o swoim „wielkim 
błędzie; jaki popełnili wobec za-
ginionych polskich oficerów”. Ze-
brany materiał wyraźnie wskazy-
wał na sprawców zbrodni. Mimo 
to, alianci, kierując się swoimi 
interesami, postanowili zgod-
nie milczeć. Co więcej, wspólnie 
z Sowietami postanowiono przy-
pisać zbrodnię Niemcom. 

Toczący się proces w No-
rymberdze, miał „załatwić” spra-
wę katyńską. Prokuratura so-
wiecka przygotowała oskarże-
nie: „We wrześniu 1941 roku 11 
tys. oficerów polskich, jeńców 
zamordowano w lesie katyń-
skim koło Smoleńska”. W stycz-
niu 1945 r. sowiecki prokura-
tor płk. Pokrowski przedstawił 
akt oskarżenia, opierając ma-
teriał wyłącznie na sprawozda-
niach Komisji Budrenki, powoła-
nej w styczniu 1944 roku przez 
Stalina, której celem było przy-
pisanie zbrodni katyńskiej Niem-
com. Sowieci w Norymberdze 
chcieli za wszelką cenę jak naj-
szybciej załatwić sprawę Ka-
tynia. Przesłuchanie świad-
ków miało zostać zastąpione pi-
semnymi zeznaniami, które nie 
były publicznie ogłaszane. Po 
sprzeciwie niemieckiego obroń-
cy, zdecydowano się wysłuchać 
po trzech świadków każdej stro-
ny. Nie było wśród nich Polaków, 
a tylko świadkowie niemieccy 
i sowieccy. Trybunał nie przyjął 
także dowodów rzeczowych ze-
branych przez Polaków. Ponad-
to podczas pracy Trybunału nie 
przestrzegano podstawowej za-
sady, wedle której nikt nie może 
być sędzią we własnej sprawie, 
a tak się stało, gdyż wśród sę-
dziów zasiadał przedstawiciel 
Związku Sowieckiego. Także 
fakt, że Trybunał nie wziął pod 
uwagę materiałów i świadków 
polskich, a więc strony jak najbar-

dziej zainteresowanej w sprawie, 
był kolejnym odejściem od za-
sad prawnych. Nie przesłucha-
no min. szwajcarskiego eksper-
ta medycyny sądowej, prof. Fran-
cois Naville, a który bezstron-
nie mógłby wskazywać prawdzi-
wych sprawców zbrodni. Zasko-
czeniem było dobrowolne zgło-
szenie oskarżonego płk Ahren-
sa, którego prokuratura sowiec-
ka oskarżyła o dokonanie mordu 
katyńskiego. Przesłuchanie nie-
mieckich oskarżonych odbyło się 
8 marca oraz 4 kwietnia 1946 r. 
Ich zeznania były na tyle prze-
konujące, że sędziowie odrzucili 
akt oskarżenia. 

Wyrok norymberski został od-
czytany 30 września i 1 paździer-
nika 1946 roku. Zawarte w nim 
zbrodnie dokonane przez Niem-
ców na żołnierzach i oficerach 
alianckich, nie wymieniają zbrod-
ni katyńskiej. Tym samym został 
odrzucony sowiecki akt oskarże-
nia, przypisania zbrodni Niem-
com. Sowieci nie zakwestiono-
wali przemilczenia w tym wyro-
ku. Im chodziło, by jak najszyb-
ciej zapomniano o całej sprawie. 
Znamienne są słowa Budrenki, 
który w 1946 roku wyznał jedne-
mu ze swoich przyjaciół: 

„Pewne jest, że takie Katy-
nie były i będą się zdarzać. (…) 
Gdybyśmy zaczęli drążyć na-
szą matkę Rosję, znaleźlibyśmy 
sporo podobnych grobów. By-
łem formalnie gotów zaprzeczyć 
oskarżeniu niemieckiemu. Po-
słuszny osobistemu rozkazowi 
Stalina, udałem się do Katynia, 
gdzie właśnie odkryto groby (…). 
Wszystkie ciała były pogrzeba-
ne od czterech lat. Śmierć nastą-
piła w 1940 roku (…). Dla mnie 
jako lekarza, fakt ten jest oczywi-
sty i niemożliwy do zakwestiono-
wania. Nasi towarzysze z NKWD 
popełnili poważny błąd.”

LIST DO 
BARBARZYŃCÓW

elegia
Stanisław Srokowski

Śmiertelna zaraza pożerała helleńskie wojska. 
Na nic się zdało wzburzenie Achillesa i wycie Agamemnona. 
Dowódcy armii radzą, co czynić, by odwrócić gniew bogów. 
Tak się zaczyna wojna trojańska, która pochłonie tysiące ofiar.

Któż dzisiaj odwróci losy Europy i świata, kiedy śmierć 
zbiera czarne żniwo? Kto pojmie nową klątwę i zajrzy 
w głąb istnienia, by ogarnąć, co się z nami naprawdę stało? 
Kto będzie miał odwagę zawołać: Panie, nie patrz
na nasze czyny, lecz na ojców naszych wiarę?

Widzę szyderczy śmiech mistrzów obłudy, kreatorów pustki 
i koryfeuszy zboczeń. Słyszę szepty intelektualnych oszustów 
i wirtuozów zepsucia. Wykrzywiacie cynicznie wargi 
z pogardą w oczach. Pytam więc: gdzie wasz nowy Homer, 
źródło metafizycznych zdarzeń?
Gdzie Horacy i Gravitas Romana?
Gdzie wasza nowa Pieśń nad Pieśniami?
Gdzie nowy Dante, Rafael i Beethoven? 
Gdzie Fidiasz, Caravaggio i El Greco?
Gdzie Dostojewski i Garcia Marquez?

Praliście swoje moralne brudy na deskach teatrów. 
Ganialiście nadzy po przedszkolach, raniąc niewinność
dzieci. Wasze filmy zamieniały piękno w błoto i gnój.
Wasze rzeźby torturowały dobry smak. Wasze obrazy 
pożerały historię wrażliwości. Wasze wiersze pluły 
chorobami umysłu i językami obłudy. Wasze pieśni 
niszczyły wiarę i miłość. Okaleczony duch świata 
umierał w waszych salonach piękności. 

I oto wasza sztuka legła w gruzach. A wasze zwyrodniałe idee 
płyną w rynsztokach. Zaraza pożera płody waszych chorych umysłów.
Unieważnia wasz świat cynizmu i podłości. Na darmo wasza pogarda, 
arogancja i prostactwo. Karmią się własną próżnością.

Słyszę jadowity syk węża. To wasza buta, zawiść i mania wielkości 
tak syczą. Rechocze głupota i pycha. Zbyt wiele ruin, brudu 
i śmieci za wami! Zbyt wiele podłości i zdrad! Sprofanowaliście 
cmentarze 
i groby historii, Zdeptaliście pamięć pokoleń, tworząc złudzenie, 
że budujecie Nowy Świat. A wy ten świat zepchnęliście w otchłań 
śmierci.

O, nędzny czasie! Epoko pozorów i pustki! Pycho bluźnierców! 
Elito degeneracji! Wieku szalbierzy i faryzeuszy! 
Gdzie twoi wielcy synowie? Gdzie Poważne Pytania? 
I Rozumne Głowy? Gdzie pokora, prawda i powaga ludzkiej godności?

Wciąż słyszę pienia sytych i bogatych. Wciąż widzę deptane narody, 
języki i kultury. Zło się maskuje i świeci w oczy odbitym blaskiem. 
Wasze peruki gniją za stodołą. A cierpienie ludów kuli się w zaułkach 
wielkich miast i w wiejskich chatach. Płaczu niewinnych ludów nikt 
nie słyszy. 
Skomlą ściany. I jęczą kamienie. Oto wasz majestatyczny smutny 
postęp, 
czciciele posągów pychy.

Cóż pozostawiliście po sobie geniusze ułudy? 
Jaką potęgę? I jaką jasność umysłu?
Chcieliście, by dusza umarła. A to świat bez duszy umiera. 
Jakie mity zostawiliście po sobie? Jakie legendy? 
Tylko puste wiadra i śmietniki pełne szczurów. 
Wasze maski zszarzały. Wasze peruki gniją. 
Czy słyszycie ten rechot historii?
I wycie szakali? To umiera ostania wasza fraza. 
Żydzi domagali się znaków. Grecy mądrości i piękna,
Rzymianie formy, a wy? Wy, konacie w nicości. 
A wasz strach wybałusza oczy. Rozpacz i trwoga
niosą się przez kontynenty. Na nowo musimy odkrywać 
znikomość królewskich gestów i bezużytecznych pojęć,
jak mówi poeta. Następuje erozja sztuki. Robaki pożerają 
pulsującą ciszę. Oddychamy ogniem i śmiercią. 
Prawda zakopana w szpitalach, dopowiada mędrzec. 
Strumyki i lasy od nowa uczą się naszej mowy. 
Nadchodzi granatowa, zimna noc. Wypełnia się apokalipsa.
Pora najwyższa pomyśleć o wieczności 
i nieskończoności świata.

26.03.20

Sprawa Katynia
w Norymberdze

 ■ „Gdyby zechcieć wprowadzić do polityki aspekt 
etyczny, można by się zastanowić, czy amoralność 
europejskiego porządku opartego na umowach jałtańskich nie się-
ga swymi korzeniami grobów katyńskich”, napisała historyk Alek-
sandra Kwiatkowska-Viatteau, w swojej publikacji o Katyniu, wyda-
nej w Londynie w 1988 r. 

Andrzej 
Manasterski
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Opinie i Akcenty

Wytłumaczenie tego zjawiska 
jest proste. Istotą kształtowania 
się elit w monarchii jest służeb-
ność wobec monarchy czyli pań-
stwa. Państwo w monarchii nie 
ma charakteru ideologicznego, 
dokładnie odwrotnie niż w repu-
blice. Elity republikańskie to nic 
innego jak pierwsze zastępy żoł-
nierzy z frontu ideologicznej wal-
ki. Miarą ich przydatności jest 
skuteczność w boju z ideolo-
gicznym wrogiem, a jeżeli ide-
ologiczna konkurencja sprawu-
je państwową władzę, to ostrze 
„miecza” skierowane jest w pań-
stwo. To dokładnie odpowiada 
obrazowi politycznemu Polski 
na wiosnę 2020 roku, w cza-
sie apogeum walki z epidemią 
koronawirusa.

Aby móc precyzyjniej odpo-
wiedzieć na tytułowe pytanie 
przyjrzyjmy się mechanizmom 
kształtowania elit w czterech klu-
czowych państwach Europy: An-
glii, Francji, Niemczech i Rosji. 

Anglia zachowała tradycyj-
ny model państwowy, jaki obo-
wiązywał w Europie, z wyjątkiem 
Rzeczypospolitej, do czasów Re-
wolucji Francuskiej. Anglią rządzi 
arystokracja, której istotną czę-
ścią jest rodzina królewska. Ary-
stokracja - ta sięgająca korzenia-
mi czasów anglo-saskich i cza-
sów normańskich, jak i ta rodzą-
ca się współcześnie w służbie 
królestwu, czy państwu, z lady 
Margaret Thatcher na czele. An-
glicy wypracowali model spo-
łeczno-politycznego kompromisu 
gwarantującego trwałość i stabil-
ność władzy arystokracji przez 
zdolność inkorporacji w swe sze-
regi jednostek zdolnych, wybit-
nych, czy popularnych, jak np. sir 
James Paul McCartney.

Francuską elitę rządową sta-
nowi masoneria. Ona zastą-
piła elitę władzy skupioną wo-
kół wersalskiego dworu i rządzi 
niepodzielnie do dzisiaj. Maso-
neria to klasa polityczna, jaką 
była szlachta w I Rzeczpospoli-
tej. W odróżnieniu do większo-
ści państw masoneria we Francji 
działa zupełnie legalnie. Jej struk-
tury są znacznie bardziej rozbu-
dowane niż partie polityczne, co 
nie jest wcale dziwne. Nie ma 
znaczenia jaka partia wygry-
wa wybory, władza i tak pozosta-
je w rękach masonerii. Z niej wy-
wodzą się elity aparatu władzy, 
które są przygotowywane do 
sprawowania najwyższych urzę-
dów w państwie. Szkołą tych elit 
jest École nationale d’administra-
tion (ENA), jej absolwentów na-
zywa się potocznie “enarcha-
mi” – czy nie wymownie? Nie po-
winno to dziwić, jeżeli zważymy 
na fakt, iż mury tej uczelni opu-
ścili tacy absolwenci jak: Valéry 
Giscard d’Estaing, Jacques Chi-

rac, François Hollande, Emma-
nuel Macron. Podobnie jak w An-
glii, gdzie wielu luminarzy władzy 
to koledzy z Eton. 

W Niemczech elity władzy 
kształtują partie polityczne. Dro-
gą na szczyty władzy są szcze-
ble drabiny organizacyjnej par-
tii politycznych. Niemiecki sys-
tem partyjny jest trwały i bardzo 
stabilny ponieważ ma charakter 
otwarty. To pozwala na kształ-
towanie stabilnych elit państwo-
wych. Jedna z dwóch partii bę-
dących filarem politycznym pań-
stwa to SPD (Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands) po-
wstała w 1863 roku. Drugi filar 
to CDU (Christlich Demokrati-
sche Union Deutschlands). Pod 
tą nazwą działa od 1945 roku, ale 
jest ideową i organizacyjną kon-
tynuatorką Partii Centrum po-
wstałej w 1870 r. Spacerując uli-
cami niemieckich miast często na 
swej drodze napotkamy lokal tej 
lub innej partii politycznej, może-
my tam wejść porozmawiać i bez 
najmniejszego problemu zapi-
sać się, oczywiście przy założe-
niu, że akceptujemy założenia 
ideowe i statut danej partii. W tej 
otwartości tkwi siła partii politycz-
nych i istota niemieckiego syste-
mu władzy.

Fundamentem systemu poli-
tycznego Rosji są służby. Wiel-
koruskie samodzierżawie, któ-
re przez wieki formowało relacje 
społeczne i mentalność miesz-
kańców, po upadku Imperium 
Rosyjskiego musiało zostać za-
stąpione czymś adekwatnym, 
pozwalającym zachować władzę 
i ją sprawować. Obojętnie jakich 
słów użyjemy do nazwania tego 
systemu, czy to będzie „dyktatu-
ra proletariatu” , czy inna „demo-
kracja” nie ma znaczenia, władzę 
sprawują służby i w ten sposób 
kształtowane są elity państwowe. 
Możemy to nazwać współczesną 
formą samodzierżawia. Służ-
by w każdym państwie odgrywa-
ją ważną rolę. Różnica polega je-
dynie na tym, kto nad kim spra-
wuje kontrolę.

Cztery niekwestionowane po-
tęgi, cztery zupełnie odmien-
ne sposoby kreacji elit państwo-
wych, nie rozstrzygając o tym na 
ile są one sprawne, bezsprzecz-
nie gwarantują stabilność i cią-
głość władzy. Jak na tym tle wy-
gląda Polska? Czy wypracowa-
ła własny model kreacji elit wła-
dzy, czy może przejęła z innego 
kraju?

Polska w sposób naturalny, 
ponieważ nie narzucony z ze-
wnątrz, przeszła od stabilnej mo-
narchii dziedzicznej, poprzez de-
mokrację szlachecką do ustro-
ju anarchicznego. Anarchia sta-
ła się immanentną cechą naszej 
politycznej rzeczywistości. Słow-

nik Języka Polskiego tak defi-
niuje to pojęcie: „stan chaosu 
i nieporządku powstały wsku-
tek braku lub bezsilności ośrod-
ków władzy”.

Nie ma większego znacze-
nia, w którym momencie Rzecz-
pospolita szlachecka stała się 
anarchią. Mniej więcej od poło-
wy XVII do końca istnienia, czyli 
do końca XVIII wieku takim pań-
stwem była. Porozbiorowa Pol-
ska odradzała się jako monar-
chia, ale tendencje republikań-
sko-anarchistyczne zwycięży-
ły i mieliśmy II Rzeczpospolitą. 
Po II wojnie światowej narzucono 
nam dyktaturę proletariatu, a by 
po jej upadku powrócić do trady-
cyjnej anarchii, oznaczonej jako 
III Rzeczpospolita. Nazwa ab-
solutnie adekwatna, potwierdza-
jąca kontynuację anarchistycz-
nych tradycji, szczególnie I Rze-
czypospolitej. Consuetudo altera 
natura est - przyzwyczajenie jest 
drugą naturą człowieka, jak głosi 
stare łacińskie powiedzenie. 

Anarchia ma swoją bliźnia-
czą siostrę, która ma na imię ko-
rupcja. Pod koniec I Rzeczpo-
spolitej nie było, lub prawie nie 
było, w Polsce wyższego do-
stojnika państwowego, który by 
nie był jurgieltnikiem obcych mo-
carstw. Nazywając rzecz po imie-
niu, był płatnym agentem spra-
wując wysokie urzędy państwo-
we. Proceder ten miał charakter 
masowy, był powszechnie zna-
ny, będąc powodem do dumy, 
nie wstydu. 

W Polsce na przestrze-
ni 100 lat niepodległości czte-
rokrotnie zmieniły się elity wła-
dzy państwowej, to znaczy - co 
pokolenie. Czterokrotnie zmie-
nił się ustrój państwa, dokonując 
zwrotów o 180 stopni. Czy w ta-
kich okolicznościach była szan-
sa na wykształcenie się elit pań-

stwowych, skoro na to potrzeb-
ne są przynajmniej trzy pokole-
nia. Jeżeli nie ma prawdziwych 
elit władzę sprawują pseudoelity, 
doraźni administratorzy. 

Spójrzmy z tej perspektywy 
na współcześnie rządzących, na 
„elitę” III Rzeczpospolitej. Czy 
możemy ją posądzić o gwaran-
cję ciągłości państwa i stabilno-
ści władzy. Skąd się wywodzą 
elity III RP? Kto rządzi Polską?

Znany bułgarski politolog 
Ivan Krastev, ceniony w Europie 
i za Atlantykiem, tak scharaktery-
zował obecną sytuację: „… Unia 
Europejska praktycznie zosta-
je zawieszona. Granice są za-
mknięte nie tylko dla ludzi, towa-
rów i usług, ale i dla wartości, re-
guł i norm. Zawieszona jest tak-
że demokracja. Praktycznie ni-
gdzie nie ma już opozycji. Znik-
nęła ulica.”

Konstatacja Kresteva tyczą-
ca opozycji zaje się w pełni po-
twierdzać. Korzystając z więk-
szej ilości wolnego czasu prze-
glądam codzienną prasę uka-
zującą się od Aten po Lizbonę. 
Oczywisty temat pandemia, spo-
soby jej przezwyciężenia, troska 
o ludzi i gospodarkę. Prawie żad-
nych śladów walki politycznej. 
Powszechne wsparcie dla rzą-
dów i co najciekawsze, nieza-
leżnie od tego, czy w danym kra-
ju są setki, tysiące, czy dziesiąt-
ki tysięcy zachorowań media so-
lidaryzują się z władzą, uznając, 
iż w ich kraju podjęto wszystkie 
niezbędne środki do walki epide-
mią i, że to ich kraj w tej walce od-
nosi największe sukcesy. 

Ivan Krestev nie wziął pod 
uwagę Polski - tu opozycja pracu-
je ze zdwojona siłą. Media infor-
mują o kolejnych porażkach rzą-
du, jego nieudolności, braku kom-
petencji, powszechnych naduży-
ciach, kłamstwach i oszustwach. 

Przykłady tytułów medialno-
-prasowych: „Zaraza wyborcza. 
Kaczyński brnie w kpinę z demo-
kracji.”, „Wywracanie prawdy na 
nice. Cyniczne orędzie Elżbiety 
Witek.”, „Prezes PiS gasi poża-
ry w swoim obozie i chce zaszan-
tażować opozycję.” „Test na przy-
zwoitość władzy. Ironia koronawi-
rusa: Polacy cierpią i coraz czę-
ściej widzą liderów PiS w roli Ja-
ruzelskiego, Kiszczaka, Urbana.” 

Jak wspierają rządzących 
opozycyjni politycy? „Myślą wy-
łącznie o swojej władzy. A im wię-
cej jej mają, tym bardziej są bez-
radni. To oni są klęską żywioło-
wą”, stwierdził były przewodni-
czący Rady Europejskiej. „Eks-
perci krytykują - prawniczka 
Anna Rakowska-Trela publiku-
je "Dekalog hańby"; prof. An-
drzej Zoll mówi o "konstytucyj-
nym przestępstwie, a prof. An-
drzej Rzepliński ocenia, że "wra-
camy do czasów, gdzie wybo-
ry nie są wolne".” „Bosak o pro-
pozycji Gowina: To żart z Pola-
ków”. Budka: "Każdy, kto chce 10 
maja robić wybory, będzie miał 
krew na rękach".

Pani Małgorzata Kidawa-
-Błońska, wicemarszałek Sej-
mu, kandydat na prezydenta – 
najważniejszy konkurent obec-
nej głowy państwa, pojechała do 
Niemiec szkalować polski rząd. 
A co by pomyśleli Polacy, gdyby 
do Polski przyjechał wiceprze-
wodniczący Bundestagu i szka-
lował niemiecki rząd? – że zdraj-
ca i renegat. Dokładnie to samo 
pomyślał przeciętny Niemiec słu-
chając (czytając) wypowiedzi pol-
skiej marszałkini.

Taki jest obraz rzeczywistości. 
Elity nie rodzą się na kamie-
niu. A te pochodzące z obce-
go nadania zachowują się … - 
jak wyżej.

Kto rządzi Polską
 ■ Państwami, wbrew potocznemu pojęciu, nie rządzą rządy lecz elity. Te polityczne są bez wątpienia częścią tych ogól-

nych, z reguły narodowych. Znacznym odstępstwem od narodowego charakteru elit państwowych jest monarchia.

Jan Lech 
Skowera
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Polska i Polacy

Rynek usług praw-
nych w ciągu kilku dni załamał się 
przede wszystkim dla prawników 
procesowych, a niektórzy nadal 
prezentują pomysły, żeby sądy 
zamknąć na dłużej. Oczywiście, 
adwokat niemający na ratę kre-
dytu za lokal czy ratę leasingo-
wą za samochód nie może liczyć 
na współczucie, nawet ze stro-
ny władz centralnych adwokatu-
ry. Ale niewykluczone, że współ-
czucie znajdzie się dla zwalnia-
nej w ramach cięcia kosztów ob-
sługi sekretariatu czy doświad-
czających redukcji zatrudnienia 
aplikantów. Już niektóre kance-
larie wstrzymują wypłatę czę-
ści wynagrodzenia dla pracują-
cych dla nich prawników i zapo-
wiadają kolejne obniżki w przy-
szłości, nie wykluczając także 
masowych zwolnień.

Pomysły członków NRA 
– czyli gaszenie pożaru 

benzyną 

W zarządzaniu kryzysem i komu-
nikacją kryzysową najważniej-
sze jest planowanie i przygoto-
wanie. W adwokaturze nie wi-
dać planowania, nie mówiąc już 
o przygotowaniach. Oficje-
le nie mają pomysłu, jak pomóc 
swojemu środowisku. Przypo-
mnieć należy wszystkim adwo-
katom, że z oficjalnego stanowi-
ska NRA wynika, iż domaga się 
ona de facto „zamrożenia” wy-
miaru sprawiedliwości i pozba-
wienia swoich członków moż-

liwości zarobkowania na czas 
epidemii, mimo tego że przepi-
sy prawa umożliwiają komunika-
cję z sądem on-line. Nie wiado-
mo jak długo potrwa stan pande-
mii. Jeden z członków NRA do-
maga się tego samego rzeko-
mo w imieniu „wszystkich adwo-
katów”, działając w kontrze do 
tych, którzy walczą, aby do „za-
mrożenia” wymiaru sprawiedli-
wości jednak nie doszło.

Proszę zatem, powołując się 
na chińskie przysłowie, aby oso-
by które twierdzą, że coś jest nie-
możliwe, nie przeszkadzały oso-
bom, która właśnie to robią.

Jak nam może pomóc 
samorząd?

Mogę zrewanżować się propozy-
cją adwokackiego pakietu anty-
kryzysowego, chociaż inicjatywa 
powinna wyjść ze strony NRA, 
aby tylko niektóre osoby przesta-
ły przeszkadzać. 

Proponuję zatem, aby: 
1) ograniczyć wydatki samorzą-

dowe do minimum, groma-
dząc zasoby gotówkowe na 
potrzeby materialne adwoka-
tów i programy pomocowe; 

2) zlecić do wykonania sys-
tem doręczeń elektronicz-
nych, aby adwokaci mogli da-
lej obsługiwać sprawy swo-
ich klientów i przekonać do 
jego wdrożenia Ministerstwo 
Sprawiedliwości; 

3) wprowadzić program pomo-
cowy w postaci usługi spo-

łecznie odpowiedzialnej dla 
adwokatów, na miarę możli-
wości finansowych NRA, któ-
ry pomoże kancelariom ad-
wokackim przetrwać kryzys 
związany z koronawirusem 
(wynagrodzenie za pracę, 
a nie pomoc materialna);

4) wnioskować do Ministerstwa 
Sprawiedliwości o utrzymanie 
świadczenia bezpłatnej po-
mocy prawnej za pomocą te-
lepomocy i kontynuowanie jej 
także w czasach epidemii – 
aby adwokaci nie utracili swo-
ich dochodów;

5) wnioskować do Ministerstwa 
Sprawiedliwości, aby resort 
poszerzył usługę publicz-
ną – bezpłatną pomoc praw-
ną (gdyż prawa konstytucyj-
ne Polaków są zagrożone) 
o nowe 1000 etatów telepo-
mocy, którą świadczyliby ad-
wokaci wylosowani przez po-
szczególne izby w ramach od-
powiedniej proporcji; 

6) zaprzestać wypłacania diet 
samorządowych członkom 
NRA, aby co miesiąc zwięk-
szać pulę programów pomo-
cy materialnej oraz progra-
mów pomocowych dla adwo-
katów (o ile się nie mylę, jest 
to kwota rzędu do 100 tys. 
zł miesięcznie); 

7) zawiesić pobór składek 
członkowskich od adwo-
katów do końca epidemii, 
a potem je umorzyć decyzją 
zgromadzeń; 

8) zaprzestać poboru opłat 
za system IDEA i utrzymać 
za nie punkty szkoleniowe, 
aby każdy adwokat mógł on-li-
ne wywiązać się z obowiązku 
szkoleniowego w 2020 roku;

9) wnioskować do parlamen-
tu o zmianę ustawy „ Pra-
wo o adwokaturze” w celu 
umożliwienia głosownia ad-
wokatom on-line zarówno co 
do wyboru władz izbowych 
jak i władz Naczelnej Rady 
Adwokackiej w 2020 roku, 
gdyż nawet pomimo zniesie-
nia w przyszłości stanu za-
grożenia epidemiologiczne-
go, zgromadzenia powyżej 50 
osób w dalszym ciągu mogą 
być niebezpieczne, a nawrót 
stanu epidemii na jesień jest 
łatwy do przewidzenia.

Na koniec, chciałbym bar-
dzo pozytywnie ocenić najnow-
szą akcję Naczelnej Rady Adwo-
kackiej pomocy pro bono dla pra-
cowników służby zdrowia. Akcja 
ta jest znamienna, jeśli weźmie 
się pod uwagę, że z jednej stro-
ny organizatorzy tej akcji wnio-
skowali o „zamrożenie” sądów, 
a zarazem obiecali pomóc pra-
cownikom służby zdrowia, jak 
mniemam głównie w sprawach 
pracowniczych. 

Wprawdzie nic nie zrobiliśmy 
dla adwokatury, ale działamy 
na rzecz dobroczynności. Cha-
peau bas.

Dylematy różne spory
Problem zawsze to wybory
Trzeba w życiu wciąż wybierać
Iść w kompromis lub się spierać

W polityce nic nowego
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Socjaliści serce mają
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Urządzenia także liczne
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I wirusów się nie boi
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Dobry przykład Rosja dała
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I medyczne aparaty...
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I szczęśliwie lądowały 
Wielu w Włoszech zagrożonych
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Zaś empatii są wyniki
Leci sprzęt do Ameryki 
I dla mediów to nowina
Pomoc ta jest od Putina

Trump też bardzo Rosjan chwali
Że medyczny sprzęt przysłali 
Pomoc przyjął więc 
z wdzięcznością
Co ogłosił to z radością

U nas owszem malkontenci
Wielu nosem krzywo kręci 
Krytykują narzekają
I krytyczne zdanie mają

Nad czym tutaj dywagować
Trza nadzieją się radować 
Że świat empatyczny będzie
Może u nas bo nie wszędzie

Kochani idealiści 
Świat bajkowy się nie ziści
Wszakże prawda to jest stara
Zaś w nadziei tylko wiara...
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Przywództwo w czasach kryzysu
■ Kilka lat temu pewien adwokat dojrzałego pokolenia na łamach Rzeczpospolitej poradził 
młodym adeptom zawodu, którzy borykali się z problemami finansowymi, 
żeby jedli owsiankę, bo „bajdurzenie o socjalu, to populizm”. Grzegorz Prigan

I nie chodzi (tylko) o to, że ga-
zetę nam zamknęli. Nie my jed-
ni. W całym kraju, na świecie 
są w tej chwili setki gazet, firm, 
które zamykają, tysiące osób 
okazało się nagle niepotrzeb-
nych. Rozpoczynający się wła-
śnie kryzys – bo nie łudźmy się, 
epidemia to dopiero preludium – 
gruntownie przewartościuje nam, 
co jest ważne, a bez czego moż-
na się obyć. 

Czy ktoś nas uprzedził? Po-
wiedział: „Ej, Mietek, zasta-
nów się jeszcze, influencer mo-
dowy to nie jest dobry, przydat-
ny społecznie zawód, podobnie 
jak badacz wpływu hiszpańskie-
go baroku we współczesnej po-
ezji polskiej czy stylista paznok-
ci”...? No nie powiedział. Choć na 
zdrowy rozum to przecież oczy-
wiste. A czy ktoś nas ostrzegł, 
że może się zdarzyć coś ta-
kiego jak pandemia, w związ-

ku z czym nasz wyjazd na narty 
nie jest pewny (na narty, nad mo-
rze, na konferencję, koncert i do 
cioci Wiesi). Czy przypomniał, 
że nasze hołubione plany życio-
we mogą się nagle sypnąć z oka-
zji warunków zewnętrznych, bo 
koniec końców są tylko ludzkimi 
planami, czymś nietrwałym i nie-
pewnym z definicji? Wspomniał 
może, że przy tak zagęszczonej 
populacji i globalnej sieci wielora-
kich kontaktów, tak zwany „efekt 
motyla” będzie miał siłę hura-
ganu? A może bąknął coś mi-
mochodem, że powszechne za-
mieszanie i panika jest wyborną 
okazją dla wielu do pozałatwia-
nia mnóstwa interesów pod pre-
tekstem walki z epidemią, „łowie-
nia ryb w mętnej wodzie”, bo taka 
jest ludzka natura i natura wła-
dzy? Nie? Naprawdę?! Przecież 
mówili o tym naukowcy, biolodzy, 
ekonomiści, socjolodzy, historycy 

też dorzucali swoje trzy grosze – 
ale nikt ich specjalnie nie słuchał, 
myśleliśmy, że żartują, tak sobie 
tylko gadają. 

No to teraz mamy. Mamy cze-
go chcieliśmy, bośmy przez lata 
za najważniejsze uważali dysku-
sje, gdzie postawić jaki pomnik. 
W chwili kiedy to piszę, nasze (?) 
państwo z pomocą policji, woj-
ska i dronów przegania staruszki 
z parków. Na oddziale reumatolo-
gii wrocławskiego szpitala woje-
wódzkiego są na stanie 3 (słow-
nie: trzy) maseczki ochronne. 
TVP za 2 miliardy polskich zło-
tych organizuje lekcje, z których 
śmieje się cała Polska, żenują-
ce poziomem tak formy, jak tre-
ści. Zaś dla władzy najważniejsze 
jest, jak mimo zawieruchy utrzy-
mać się na stołkach. Nie wiem, co 
będzie dalej z moją pracą, z re-
krutacją do liceum mojego syna, 
który ma pecha być w ósmej kla-

sie. I tak dalej. Wszystko to razem 
jest tak wkurzające, że – wbrew 
pierwotnym założeniom – trudno 
mi ująć całość w jakąś zgrabną 
i krzepiącą metaforę. 

Życzę sobie i Państwu: nie-
chże się to wszystko zawali. Nad-
chodzący czas będzie okazją do 
zrewidowania wielu rzeczy, któ-
re dotąd uważaliśmy za pewnik. 
Przemyślenia siebie od nowa. 
Do wykazania się samodziel-
nością. Przyjrzenia się, kto jest 
kim naprawdę. Wyznaczenia so-
bie nowych celów w nowym kra-
jobrazie: realnych w realnym. 
Damy radę.

Pewne rzeczy pozostają nie-
zmienne, słońce wciąż wscho-
dzi i zachodzi, są gwiazdy na 
niebie i Pan Bóg w drugim 
człowieku. Powodzenia!

Koniec i początek
■ O tym, że koniec i początek nadchodzą znienacka już kiedyś 
pisałam, wówczas czysto teoretycznie. Jak bardzo jest praw-
dziwe, właśnie się wszyscy przekonujemy na własnej skórze. Natalia Rybak

Z 
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Od 16.03.2020, czyli wpro-
wadzenia obowiązku zdal-
nego nauczania pracuję nie-
mal bez przerwy. Nie dosy-
piam, w oczach mam pia-
sek, nie mogę rozprostować 
pleców O codziennie ponad 
40 wiadomości elektronicz-
nych od uczniów i ich rodzi-
ców. Nieraz muszę odpisywać 
elaboraty zdenerwowanym ro-
dzicom; tłumaczę i wyjaśniam 
uczniom różne zagadnienia. 
Odbieram pocztę, sms-y od dy-

rektora szkoły i wykonuję jego 
polecenia. Piszę scenariusze 
lekcji i poprawiam zadania do-
mowe, w tym nieczytelne ska-
nowane wypracowania.

Mieszkam z córką, zięciem 
pracującym często po godzi-
nach, ich trojgiem dzieci: 7 lat, 
5 lat i pół roku oraz 90-letnią 
teściową, chorą na miastenię 
i demencję. Staram się poma-
gać córce w opiece nad dziećmi 
i babcią, staję na głowie, a i tak 
moja pomoc jest znikoma. 

Jestem katoliczką, wiara sta-
nowi fundament mojego życia. 
W sytuacji pandemii w naszym 
kraju, największą pociechę 
znajdowałam, uczestnicząc we 
mszy świętej. W kościele, do 
którego przychodziłam co-
dziennie, podczas mszy świę-
tej modliło się ok. 12-17 osób. 
Odebranie mi tej możliwości 
przez rząd, na który głosowa-
łam, nie nazywam troską o oby-
watela, ale opresją wpisującą 

się w ogólnoświatową walkę 
z Bogiem.

Jeśli w środkach komunika-
cji może przebywać kilkadzie-
siąt osób, które wchodzą i wy-
chodzą, mijając się na niewiel-
kiej przestrzeni tramwaju czy 
autobusu, to sytuacja ludzi mo-
dlących się w odległości kilku 
metrów od siebie w pustym ko-
ściele jest dużo bezpieczniej-
sza. A jednak to przestrzeń ko-
ścioła zoatała uznana za za-
grożenie dla wierzących, a nie 

przestrzeń komunikacji publicz-
nej, z której korzystają przypad-
kowi ludzie. W kościele w nabo-
żeństwach i w mszach uczest-
niczą zaś te same osoby!

Swoją wypowiedzią pra-
gnę wraz z córką zaprotesto-
wać przeciw odebraniu nam, 
katolikom, prawa do uczest-
niczenia w Najświętszej Ofie-
rze Ołtarza i trwania na mo-
dlitwie w świątyni. 

Zbyt rygorystyczne podejście
 ■ Jestem nauczycielką języka polskiego, uczę siedem zespołów klasowych. Zawsze miałam 

tak dużo pracy, że brakowało mi czasu wolnego. 

Elżbieta 
Żołyńska

Nr 216 • 10 – 23 kwietnia 2020 23



Polska i Polacy

Kilka kilometrów na północ od zamku Oj-
ców, wśród pięknego krajobrazu Doliny Prąd-
nika w pierwszej połowie XIV wieku król Ka-
zimierz Wielki zbudował ten zamek, jako ele-
ment łańcucha granicznych warowni. W doku-
mencie z 1306 r. opisany jest proces wytoczony 
przez biskupa Jakuba Świnkę biskupowi i sta-
roście krakowskiemu Janowi Muskacie, któ-
ry wraz ze swymi sojusznikami miał urządzać 
łupieżcze wyprawy. Jednym z uczestników tych 
najazdów miał być niejaki Peszek, który wypra-
wiał się ze swojej warowni Peskonis, znajdują-
cej się w pobliżu obecnego zamku. Uzasadnia 
to przypuszczenie, iż to od Peszka pochodzi 
nazwa zamku Pieskowa Skała.

Pierwotny zamek składał się z dwóch części: 
górnej i dolnej. Górna, niezachowana, wznie-
siona była na niedostępnej skale zwanej „Do-
rotką”. Jego głównym elementem była umiesz-
czona w zachodnim skraju cypla wieża na pla-
nie kwadratu, przechodząca w górnych par-
tiach w ośmiobok oraz przylegający do niej bu-
dynek na planie prostokąta. Wieży towarzyszy-
ły z pewnością inne drewniane budowle na niż-
szym tarasie. Pod koniec XIV lub na początku 
XV wieku poniżej powstać miało czworoboczne 
założenie składające się z dziedzińca i otacza-
jących go budowli. W końcu XV wieku zamek 
został umocniony od wschodniej strony dwiema 
cylindrycznymi wieżami, z których południowo 
– zachodnia mieściła bramę wjazdową. W pół-
nocnej części założenia umieszczono sklepio-
ny kolebkowo tunel o długości około 40 me-
trów, częściowo wykuty w skale, dochodzący 

do wschodniej wieży. Czteroskrzydłowe zało-
żenie otaczające dziedziniec na rzucie trapezu 
powstało w trakcie wielkiej rozbudowy przepro-
wadzonej przez Szafrańców w XVI wieku. Nową 
bramę wjazdową umieszczono we wschodnim 
skrzydle. Pałacowy charakter nadały założe-
niu trójkondygnacyjne krużganki otaczające 
dziedziniec.

W czasie powstania styczniowego 4 i 5 mar-
ca 1863 r. w Pieskowej Skale i pobliskiej Skale 
miały miejsce dwie bitwy powstańców pod do-
wództwem Mariana Langiewicza z wojskami ro-
syjskimi. Podczas tych walk śmierć poniósł wal-
czący po stronie Polaków ukraiński rewolucjo-
nista, pułkownik armii rosyjskiej Andrij Poteb-
nia. Obroną samego zamku dowodził Aleksan-
der Zdanowicz. Po wycofaniu się powstańców, 
zamek zajęli i zrabowali Rosjanie.

Zamek w Pieskowej Skale to obecnie jeden 
z najlepiej zachowanych zabytków Jury Kra-
kowsko – Częstochowskiej, niestety jednak ele-
mentów gotyckich nie przetrwało dużo. Do za-
chowanych budowli średniowiecznych należy 
jedna z dwóch piętnastowiecznych wież, któ-
re chroniły zamek od strony wschodniej. Nato-
miast XVI wieczny arkadowy dziedziniec i log-
gia widokowa to perły polskiego renesansu. Po 
generalnej renowacji w latach 1950-1963 za-
mek stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów 
Sztuki na Wawelu.

Zamek pojawia się w licznych filmach i seria-
lach, m.in. „Janosik” i „Ogniem i mieczem”.

Jestem byłym sportowcem-ko-
larzem i pracuję w branży ro-
werowej od ponad 25 lat. Uwa-
żam, że indywidualna jazda 
na rowerze powinna być do-
zwolona, gdyż nie stwarza za-
grożenia innym, a służy rowe-
rzystom, bo poprawia krążenie 
i wzmacnia organizm. Ludzie 
podczas jazdy rowerem, rozła-
dowują stres nie tylko związa-
ny z pandemią, ale też z innymi 
problemami.
W branży rowerowej funk-
cjonują i to w ograniczo-
nym zakresie tylko serwi-
sy rowerowe. Przychód obec-
nie wynosi ok 30 proc. tego, 
co było w pierwszym kwartale 
2019. Serwisy rowerowe, aby 
jakoś przetrwać, kontaktują 
się z klientami, odbierają rowe-
ry do naprawy i odwożą je do 
domu. W ten sposób dają pra-
cę swoim mechanikom.
Jeżeli ludziom zabroni się jaz-
dy nawet w pojedynkę, to te 
serwisy upadną. Nie odbudują 
się nawet po pandemii, bo wte-
dy nie będzie mechaników. 
Wyjadą do pracy do Niemiec, 
bo tam są potrzebni.

Postanowiliśmy zobaczyć jak 
zachowują się rowerzyści na 
trasie. W niedzielę wyjecha-
liśmy z Janem Faltynem (by-
łym wicemistrzem Świata) ro-
werami w trasę, aby zaczęrp-
nąc świeżego powietrza, oczy-
wiście zachowując między 
sobą odpowiedni odstęp.
Obaj z Jankiem pracuje-
my w branży rowerowej, przy 
okazji chcieliśmy przetesto-
wać naprawione koła w rowe-
rach klientów.
Wyjechaliśmy z Wrocławia 
dość późno, o 14.30, rowerzy-
ści zazwyczaj ruszają pomię-
dzy godz. 9.00 a 11.00. Spo-
tkaliśmy ok. 30 rowerzy-
stów, byliśmy mile zaskocze-
ni, bo jechali wzorcowo, więk-
szość w maskach, w bezpiecz-
nych odstępach. Na drodze pa-
nował mały ruch, puste były 

też miejscowości, przez które 
przejeżdżaliśmy.
My, byli kolarze, mamy zale-
cany przez lekarzy kardiolo-
gów wysiłek, ze względu na 
powiększone komory serca. 
Zalecamy wszystkim kolarzom 
amatorom, aby nie podejmo-
wali teraz intensywnego tre-
ningu. Intensywny trening bę-
dzie budował formę, ale tym 
samym osłabia organizm, 
a to jest szybka droga do zła-
pania choroby.

Nie należy też umawiać się na 
jazdy w grupie. Dla własnego 
bezpieczeństwa wystarczy je-
den kolega. I najważniejsze – 
nawet kiedy się zachowuje od-
stępy to górne drogi oddecho-
we oczyszcza się tylko w cza-
sie jazdy na ostatniej pozycji.

Wesprzyj nas. 
Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

24 1090 1522 0000 0001 2111 6543 (uwaga – zmiana numeru konta!)
z dopiskiem „Darowizna na gazetę”.

PayPal – zob. http://gazetaobywatelska.info

Bądźmy za silną i solidarną Polską!

Szlak Orlich Gniazd. Zamek Pieskowa Skała 
– perła w koronie.

 ■ Gdyby zrobić ranking zamków w Polsce, wziąć pod uwagę walory: historyczne, architektoniczne, przyrodnicze i kulturowe, to zamek 
Pieskowa Skała znalazłby się na szczycie takiego rankingu. Stanowi przykład tego jak wyglądały kiedyś polskie zamki i jak powinny wyglądać podno-
szone obecni na różny sposób z ruin.

Franciszek 
Rozmus

Jazda na rowerze w czasie pandemii
 ■ Zdarza się, ze policja nie pozwala na jazdę rowerem nawet pojedynczo. Wyjaśnia, że można się poruszać tylko w wyjątkowych przypadkach, na 

przykład jadąc do pracy. Obowiązujące przepisy są rożnie interpretowane i każdy może je inaczej rozumieć. Dlatego dobrze by było, aby w TVP 
INFO czy innym medium ktoś je wyjaśnił.

Henryk Charucki
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