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Strategiczne 
ujęcie spraw 
Kościoła

Ogniska domowego 
trzeba pilnować

 ■ Na wsi spokój, cisza, ludzie w domach, psy w budach. Zimno. 
Spadł śnieg i zrobiło się jasno. Priorytety są takie, że najpierw, 
z rana, trzeba napalić w piecach, potem zrobić coś do jedzenia.

Dobrze ten 
schował, 
kto schował 
w pamięci.

Dante Alighieri

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

Zjednoczenie 
po niemiecku

O kolędach 
gawęda

Prawo do 
reparacji

Ceny miedzi 
w górę
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Pieniądz 
i jego formy
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W Polsce początkowo 
mianem „kolęd” określano 
świeckie winszujące pie-
śni o Narodzeniu Pańskim. 
Pieśni te określano mia-
nem kantyczek, rotuł, sym-
fonii, pioseneczek. A naj-
starsza polska kolęda za-
pisana została w kazaniu 
na Boże Narodzenie przez 
cystersa, Jana Szczeknę.

Rozmowa z history-
kiem dr. Karl-Hein-
zem Rothem, eksper-
tem ds. relacji polsko-
niemieckich, autorem 
książki: „Wyparte-odro-
czone-odrzucone. Nie-
miecki dług reparacyj-
ny wobec Polski i Euro-
py, która właśnie ukaza-
ła się w Polsce.

Globalna gospodarka 
przygotowuje się na epo-
kę po pandemii. Od kil-
ku miesięcy Chiny jako 
pierwszy kraj weszły już 
na tę drogę, pokonu-
jąc rozwój wirusa. Kilku-
procentowy wzrost go-
spodarczy w ostatnich 
miesiącach jest tego do-
wodem.

Według źródeł, w okre-
sie wczesnego średnio-
wiecza ludność słowiań-
ska za pieniądze uważa-
ła między innymi płaty lnia-
ne, stąd przyjęte określe-
nie płacić. Handel wymien-
ny, czyli „towar za towar: 
był na porządku dzien-
nym w okresie pieniądza 
przedmonetarnego.

W ramach uruchomio-
nej w 1989 roku prywa-
tyzacji niemiecki kapi-
tał wykupił wszystkie pol-
skie przedsiębiorstwa 
bardziej zaawansowa-
ne technologicznie, po-
siadające własne ośrod-
ki projektowe lub badaw-
cze, dysponujące poten-
cjałem rozwoju.

Pokój 
i wojna
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Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

De Facto

Wciąż 
aktualne

Słowa śp. Kornela 
Morawieckiego

Sens – dziecina
Kolędy, pastorałki, szopka. Ejże dyna, dyna, dyna narodził się 
Bóg – Dziecina”. W Credo wyznajemy, wierzę w: „…Syna Jego 
jednorodzonego, który się począł z Ducha Świętego, narodzi-
ła się z Maryi Panny…”.

Jak współczesny człowiek ma sobie poradzić z taką prawdą? 
I nie chodzi tu o mityczność tego przesłania, o zamknięcie Bo-
skiego wydarzenia w kategoriach ludzkiego czasu i przestrze-
ni. My już postrzegamy większe tajemnice, ale już wiemy wię-
cej. Czy narodziny to tylko natura, tylko cud? Czy tym, kim 
jesteś, stajesz się z czysto biologicznej przyczyny? Każdego 
i wszystkich nas określają nie sami rodzice, określa nas kultu-
ra. Język i religia, zwyczaje i instytucje, historia, całe material-
no-duchowe otoczenie.
Temu procesowi oczywiście poddany był sam Pan Jezus. Jego 
Boska wielkość, to nie uzdrowienia, które czynił, nawet nie 
Zmartwychwstanie. Miłością, którą głosił i praktykował poło-
żył podwaliny naszej wielkiej cywilizacji i nas zrodził.
Mogliśmy śpiewać, ejże, dyna, dyna, dyna narodziła się Sens 
– Dziecina. Sens przerastający wyobrażenia osobowego Boga.

Sens – Bóg, w którym wiara wbrew śmierci, daje nam ży-
cie, daje i będzie dawała tym, którzy w Boga – Sens uwie-
rzą. Czego każdemu, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Życzę.

Wrocław grudzień 2018 r.„Pokłon pasterzy” (1618 rok) Hermana Hana. Olej na desce znajduje się w Katedrze Wniebowzię-
cia NMP w Pelplinie. Han (1574–1627) określany mistrzem polskiego malarstwa epoki baroku, two-
rzył głównie obrazy religijne na zamówienie opatów cystersów w Pelplinie i Oliwie. Nazywany jest 
malarzem gdańskim gdyż tam miał pracownię i uczniów.

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym nowym roku
życzy Redakcja



Ekonomia i Finanse

Dzisiejsi „obrońcy demokracji” czter-
dzieści lat temu byli „obrońca-

mi demokracji ludowej”. Jak wiemy, 
system ten niewiele miał wspólnego 
z prawdziwą demokracją, podobnie jak 
ten, o który walczy dzisiejsza opozycja 
– Michał Moskal, szef Gabinetu Poli-
tycznego wicepremiera Jarosława Ka-
czyńskiego,

To był ciężki maraton negocjacyj-
ny, kilka tygodni twardych, trud-

nych rozmów kuluarowych. Możliwość 
fiaska utrzymywała się bardzo długo. 
Wytrzymaliśmy to nerwowo. Zaś tuż 
przed szczytem pojawił się zarys poro-
zumienia. Ale to była krucha perspek-
tywa. Bardzo poważne siły po stronie 
Europy Zachodniej, głównie Holandia, 
ale także kilka innych krajów miały od-
mienne stanowisko. Premier Niderlan-
dów Mark Rutte mocno to podkreślał 
do samego końca. Było bardzo ner-
wowo, atmosfera była gęsta, chwila-
mi czuło się, że 27 siekier wisi w po-
wietrzu. A mimo to się udało. Nie roze-
szliśmy się i zwyciężyła wola wykona-
nia zadania, na którego realizację pil-
nie czekają narody Unii. Na szczę-
ście w tych trudnych momentach mo-
gliśmy z Viktorem Orbanem liczyć na 
siebie wzajemnie – premier Mateusz 
Morawiecki.

Andrzej Halicki z PO napisał na 
Tweeterze: „ Podobno prezydent 

Andrzej Duda nie został zaproszony 
na zaprzysiężenie Joe Bidena. War-
to zauważyć, że pan Duda znajdzie 
się w zaszczytnym trio razem z Orba-
nem i Putinem, którzy też nie dosta-
li zaproszenia. Zepchnęli nas na mar-
gines. Wstyd. Dyplomatołki!”. Do wpi-
su odniósł się szef gabinetu prezyden-
ta RP Krzysztof Szczerski: „UWAGA: 
KŁAMCA!!! Przestrzegam użytkow-
ników Twittera przed Andrzejem Ha-
lickim, który rozpowszechnia w sieci 
kłamstwo o tym, jakoby Prezydent RP 
był jednym z trzech przywódców euro-
pejskich niezaproszonych na inaugura-
cję Bidena; niech się Pan wstydzi, je-
śli wie Pan, co to wstyd”. I kto tu jest 
dymplomatołkiem?

„Nie oszukujmy się: to nie jest 
nasz sukces, to >>kompromis<<. 

Nie tylko w kwestii praw kobiet i osób 
LGBT+, ale także niezależności sądów 
nie mamy co liczyć na Unię w najbliż-
szych latach” – podkreśliła rozczaro-
wana eurodeputowana Zielonych, Syl-
wia Spurek.

Porozumienie podczas szczytu Unii 
Europejskiej doprowadziło do ko-

lejnego kryzysu w koalicji rządzącej. 
Przeciwko decyzjom premiera Mate-
usza Morawieckiego ostro zaprotesto-
wał Zbigniew Ziobro. Zebrał się zarząd 
Solidarnej Polski, a następnie odbyła 
się konferencja prasowa. Zbigniew Zio-
bro podkreślił, że porozumienie mię-
dzy Polską a Unią Europejską zosta-
ło zawarte bez zgody Solidarnej Pol-
ski. „Decyzje zapadłe na szczycie UE 
gwałcą traktaty, łamią polską Konstytu-
cję. Stwarzają zagrożenie polskiej su-
werenności” – powiedział.

Polska należy według KE do krajów, 
z którymi koronakryzys obejdzie się naj-
łagodniej. Jednak niepewność wywoła-
na przez pandemię będzie się utrzymy-
wała jeszcze długo, ograniczając wzrost 
gospodarczy w najbliższych latach. Go-
spodarce potrzebny jest silny impuls fi-
nansowy, nawet kosztem wzrostu de-
ficytu i długu. Należy wspierać siłę go-
spodarki w przyszłości w tych sekto-
rach, które mają największe szanse zdy-
namizowania koniunktury. Teraz waż-
ne jest nie tylko, ile wydajemy, ale jak 
i na co wydajemy. Priorytetem, jest moż-
liwość spłaty zaciągniętych długów 
z wyższego wzrostu PKB, a nie 
z wyższej inflacji.

Premier Mateusz Morawiec-
ki zapowiedział, że rok 2021 bę-
dzie przełomowy. Rząd opraco-
wuje strategię odbudowy gospo-
darki po pandemii. Różne bran-
że w różnym stopniu odczuły kry-
zys. W służbie zdrowia są duże 
braki kadrowe. Mamy jeden z naj-
niższych współczynników przed-
stawicieli kadr medycznych w sto-
sunku do liczby mieszkańców. Już 
teraz należy przywrócić specjali-
styczne szkolenie zawodowe, aby 
szybciej wykształcić niższą kadrę 
medyczną np. pielęgniarki, ratow-
ników i pracowników technicznych.

Stoimy również przed wyzwa-
niem przyspieszonej cyfryzacji, 
nadrobienia zaległości – komuni-
kacja sieciowa to standard umoż-
liwiający funkcjonowanie społecz-
ne. Braki cyfryzacji w naszym kra-
ju i brak dostępu do odpowiedniego 
sprzętu tworzą barierę dla zdalnej 
edukacji tysięcy uczniów. Kryzys 
pandemii obnażył wykluczenie cy-
frowe – prawie 20 proc. społeczeń-
stwa nie korzysta z internetu.

O sile polskiej gospodarki w kry-
zysie zadecydowało jej duże zróż-
nicowanie i stosunkowo mała za-
leżność od rynków zagranicznych. 
Od początku pandemii niektóre inwesty-
cje, w tym budownictwo, najmniej ucier-
piały z powodu obostrzeń. Zapowiedzia-
na przez premiera Morawieckiego mo-
dernizacja polskiej gospodarki i posta-
wienie na program inwestycyjny na naj-
bliższe lata, stanowi naturalne uzupeł-
nienie dotychczasowych działań proin-
westycyjnych adresowanych m.in. do sa-
morządów. Programy rządowe skutecz-
nie wspierają samorządy dzięki utworzo-
nym liniom finansowo-kredytowo-gwa-
rancyjnym pod realizację projektów in-
frastrukturalnych. Dzięki przyjętym roz-
wiązaniom, każdy sprawnie zarządzany 
samorząd może skutecznie realizować 
inwestycje w czasach kryzysu. „To jest 
kilkunastomiliardowy program wyłącz-
nie ze środków krajowych na rozbudo-
wę i modernizację dróg, remonty szkół, 
szpitali, światłowody, na wodociągi, ka-
nalizację, różnego rodzaju inwestycje 
strukturalne, które pomagają gminom, 
powiatom, miastom w ich inwestycjach” 
– powiedział premier. Trzeba mieć świa-
domość, że równolegle ze wsparciem 
samorządów musi następować zmiana 

przepisów samorządowych. Niezbędne 
są zmiany prawa w ustawach samorzą-
dowych.

Sytuacja polskiej gospodarki w cza-
sie kryzysu pandemii, nie jest trudniejsza 
niż w innych państwach europejskich. 
To głównie efekt trafnych decyzji rządu. 
W dotychczasowych działaniach popeł-
niono tez błędy i niedociągnięcia. Powo-
dem był dynamizm działań, który równo-
cześnie zdecydował o przewadze nad 
innymi państwami w czasie globalne-
go kryzysu. Dynamizm i zakres wparcia 
polskiej gospodarki był wynikiem przy-
jętej filozofii polityki finansowej rządu. 

Na ten aspekt zwrócił uwagę premier 
na jednej z konferencji prasowej: „Cała 
nasza filozofia finansowa, podbudowa-
na zdrowymi fundamentami fiskalnymi 
i finansowymi państwa polskiego, dzi-
siaj dobrze służy ratowaniu gospodar-
ki. W przyszłym roku, w kolejnych latach 
chcemy bardzo mocno postawić na pro-
gram inwestycyjny, na modernizację pol-
skiej gospodarki”.

Nadszedł czas na zaangażowanie 
państwa w tworzenie warunków rozwo-
ju gospodarczego po kryzysie. Działa-
nia rządu należy dopasować do specy-
fiki sektora. Potrzebna będzie pomoc 
państwa. Kryzys na rynku mieszkanio-
wym, puste biurowce, puste centra miast 
nastawionych na turystykę, puste miesz-
kania studenckie wymagają wypracowa-
nia modelu działania w nowych warun-
kach gospodarczych i społecznych. Za-
daniem państwa jest też wyeliminowa-
nie szarych stref na rynku mieszkanio-
wym. Niezbędne wydaje się wprowa-
dzenie polityki regulacyjnej, dążącej do 
ograniczania zakresu działalności nie-
rejestrowanej w zakresie mieszkalnic-
twa .Właściciel mieszkania ma obowią-

zek odprowadzania podatku od wynaj-
mowanego mieszkania. Wiemy jednak, 
że na rynku jest szara strefa i trudno ją 
okiełznać zwłaszcza w miastach uniwer-
syteckich. Każdy może wybrać podatek 
8,5 proc. płacony ryczałtem od kwo-
ty tzw. odstępnego lub 19 proc. poda-
tek w zeznaniu rocznym. Istnieje moż-
liwość wprowadzenia dotowania klien-
ta wynajmującego mieszkanie przez 
państwo w postaci zwrotu 50 proc. po-
datku odprowadzonego przez właścicie-
la w podatku rocznym. Najrozsądniej-
szym wyjściem byłoby wprowadzenie 
obowiązku podawania adresu wynajmo-

wanego mieszkania, jeśli płacimy 
za nie pieniądze tzw. odstępne, ce-
lem zakwalifikowania tej osoby do 
zwrotu podatku.

Modyfikacji wymagają też prze-
pisy fiskalne dotyczące transak-
cji na rynku mieszkaniowym. Ry-
nek pierwotny mieszkań został 
zdominowany przez inwestorów in-
stytucjonalnych. Widać nadmier-
ny wykup mieszkań przez fundu-
sze, osoby prywatne po promo-
cyjnych cenach, w celu odsprze-
daży lub wynajmu z bardzo du-
żym zyskiem. Oferty promocyjne 
z ogromnymi bonifikatami, powin-
ny być realizowane wyłącznie na 
dwa pierwsze mieszkania. W przy-
padku zakupu kolejnych, ceny po-
winny być rynkowe z dodatkowym 
5 proc. podatkiem od każdego ko-
lejnego mieszkania.

Również podatek CIT wyma-
ga weryfikacji. Przegląd przepi-
sów podatkowych wydaje się nie-
zbędny. Sam podatek CIT powinien 
być poddany szczególnej weryfi-
kacji z powodu różnych nieprawi-
dłowości, które widać w ogólnodo-
stępnych raportach finansowych. 
Chodzi bowiem o zbyt duże odli-
czenia, tworzenie strat w wysoko-
ściach odpowiadających zyskom. 

Jego obecna formuła umożliwia wyka-
zywanie ogromnych strat, by nie odpro-
wadzać podatku. Tym sposobem do bu-
dżetu nie wpływają należne zasoby pie-
niężne. Wpływy do budżetu po zmia-
nie w podatku CIT mogą być porówny-
walne do VAT.

Dotychczasowe działania rządu, 
zmniejszające negatywne skutki gospo-
darcze epidemii koronawirusa, były dla 
polskiej gospodarki bardzo kosztow-
ne, ale skuteczne. Obecnie jesteśmy na 
etapie przygotowań do modernizacji go-
spodarki postcovidowej i realizacji inten-
sywnego programu inwestycyjnego na 
najbliższe lata. Podejmowane instynk-
townie działania miały na celu ratowanie 
gospodarki i miejsc pracy.

Gospodarka w strefie euro jeszcze 
przez wiele lat będzie dochodzić do 
stanu sprzed pandemii. Jednak Pol-
ska ma realne szanse znacznie szyb-
ciej odrobi kryzysowe straty. Aby tak 
się stało, potrzebna jest stabiliza-
cja w zakresie obowiązujących reguł 
oraz stabilność dla poszczególnych 
sektorów gospodarki.

Wizja nowej gospodarki
 ■ Epidemiologiczne zagrożenie na pewien czas spowodowały za-

trzymanie prawie całej światowej gospodarki. Jednak po odbloko-
waniu gospodarka będzie już zupełnie inna.

Grzegorz 
Gorczyca
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Komentarze i Felietony

Przewijają się w niej między in-
nymi postaci Platona, Arystotele-
sa, Cycerona, św. Augustyna, To-
masza z Akwinu, Machiavellego, 
Hobbesa, Locke’a, Monteskiusza 
i Rousseau. Krakowski historyk 
jednocześnie rozszerza i zawęża 
spektrum swoich badań. W roz-
dziale pierwszym autor przed-
stawia cztery szkoły klasycznej 
myśli chińskiej, zaś w rozdzia-
le ostatnim Wolność i niepodle-
głość – polska tradycja prezentu-
je historię polskiej myśli politycz-
nej od jej początków aż do końca 
XIX wieku.

Początki polskiego namy-
słu nad dobrem wspólnym No-
wak wywodzi od Wincentego 
Kadłubka, zaś w rozwoju pol-
skiej myśli politycznej dostrze-
ga dwie linie refleksji: pierwszy 
typ namysłu politycznego wywo-
dzący się od Kadłubka kładł na-
cisk na rozumianą w duchu repu-
blikańskim wolność. Symbolizo-
wać ją miała postać legendarne-
go Kraka, który swoje panowa-
nie rozpoczął od zawarcia umo-
wy ze swoimi poddanymi. W ten 
sposób powstała wspólnota Le-
chitów strzegąca swojej niepod-
ległości przed obcymi. Tak poj-
mowana wolność jest podsta-
wą sprawiedliwości polegają-
cej według kronikarza na tym „by 
najbardziej pomagać temu, któ-
ry może najmniej”. W tej linii roz-
wojowej mieści się twórczość 
Stanisława ze Skarbimierza, 
Pawła Włodkowica, Stanisła-
wa Zaborowskiego i Stanisława 
Orzechowskiego. Drugi typ pol-
skiej refleksji politycznej „da głos 
myślicielom, krytykom polskiego 
ustroju, którzy będą wzywali do 
ograniczenia wolności i wzmoc-
nienia elementu sprawiedliwo-
ści, bez którego nie ma brater-
stwa” (s. 322). Do niego Nowak 
zalicza między innymi twórczość 
Jana Ostroroga i Jana Frycza 
Modrzewskiego (1503-1572).

W interpretacji Nowaka jed-
ną z kluczowych postaci szes-
nastowiecznej debaty politycz-
nej był Stanisław Orzechowski, 
który połączył obronę przywi-
lejów szlacheckich z wiarą ka-
tolicką uznawaną za podsta-
wę polskiej tożsamości narodo-
wej. Według krakowskiego hi-
storyka, Orzechowski przedsta-
wił „konflikt wyznaniowy wpro-
wadzony przez protestantyzm, 
jako zagrożenie dla stabilności 
Rzeczypospolitej, wstęp do woj-
ny domowej i upadku”, a here-
tyków należy „wziąć za barki 
i wyrzucić za drzwi” i nie dysku-
tować z nimi.

Tymczasem nie był to jedy-
ny sposób rozwiązywania róż-
nic wyznaniowych w XVI-wiecz-
nej Rzeczypospolitej. Andrzej 
Nowak nie wspomina w książce 
o konfederacji warszawskiej, 
uchwalonej 28 stycznia 1573 r. 
na sejmie konwokacyjnym, któ-
ra gwarantowała „pokój pospoli-
ty między rozerwanymi i różny-
mi w wierze”. Według historyka 
Wacława Sobieskiego uchwale-
nie konfederacji miało być odpo-
wiedzią na noc św. Bartłomieja 
podczas której z 23 na 24 sierp-
nia 1572 r. katolicy zamordowa-
li w Paryżu i na prowincji około 5 
tys. hugenotów.

Po uchwaleniu konfederacji 
protestanci i katoliccy zwolennicy 
tolerancji wyznaniowej rozpoczę-
li batalię o włączenie jej postano-
wień do praw kardynalnych Rze-
czypospolitej, a zasadę tolerancji 
– do roty przysięgi składanej pod-
czas koronacji. Przypomnijmy, że 
prawa kardynalne gwarantowa-
ły wybór króla przez wolną elek-
cję, obowiązek zwoływania sejmu 
przez króla przynajmniej raz na 
dwa lata, zgodę senatu na wypo-
wiadanie wojny i zawieranie poko-
ju oraz zgodę sejmu – na zwoły-
wanie pospolitego ruszenia i na-
kładanie nowych podatków.

Kwestia ta była przedmiotem 
długotrwałych rokowań z wybra-
nym w maju 1573 r. na króla Hen-
rykiem Walezym. Wprawdzie 
przed przyjazdem do Polski, Wa-
lezy zobowiązał się ratyfikować 
postanowienia konfederacji, lecz 
podczas samej koronacji zwlekał 
ze złożeniem stosownej przysięgi. 
Wówczas Jan Firlej, kalwin i ów-
czesny marszałek wielki koronny 
nalegał na króla po łacinie: „Przy-
sięgniesz królu, bo obiecałeś”, 
zaś Jan Zborowski wypowiedział 
pamiętne słowa „jeżeli nie przy-
sięgniesz, nie będziesz panował”. 
Ostatecznie król złożył przysięgę, 
lecz po koronacji odmówił potwier-
dzenia konfederacji. Po uciecz-
ce Walezego, następny wład-
ca Stefan Batory w 1576 r., raty-
fikując artykuły henrykowskie, 
nadał konfederacji obowiązują-
cą moc prawną. Batory był zwo-
lennikiem tolerancji wyznaniowej, 
gdyż zwykł powiadać: „Ja panuję 
nad ludem, a Bóg nad sumienia-
mi. Trzy albowiem są rzeczy, któ-
re Bóg zachował dla siebie: z ni-
czego coś stworzyć, przyszłość 
przewidzieć, sumieniami wła-
dać”. Pod koniec XVI w. zwolen-
nikami tolerancji wyznaniowej byli 
nie tylko protestanci, ale i katolicy. 
Kanclerz Jan Zamoyski miał po-
wiedzieć: „Kiedy by to mogło być, 

abyście wszyscy byli papieżnika-
mi, dałbym za to połowicę zdro-
wia mojego, ale jeśli, kto wam 
gwałt będzie czynił, dam wszyst-
kie zdrowie przy was, abym na 
tę niewolę nie patrzył”.

Konfederacja warszaw-
ska w ówczesnej Europie podzie-
lonej wojnami i prześladowania-
mi religijnymi była aktem wyprze-
dzającym epokę. W odróżnie-
niu od pokoju w Augsburgu 
z 1555 wprowadzającego zasadę 
„kogo władza, tego religia” oraz 
edyktu nantejskiego z 1598 r. na-
dającego wolność sumienia jedy-
nie hugenotom, rozwiązania pol-
skie nie ograniczały zasady tole-
rancji do wybranej grupy wyznań 
chrześcijańskich.

W zaproponowanej przez 
Andrzeja Nowaka wizja hi-
storii polskiej myśli politycz-
nej rozpięta jest pomiędzy po-
trzebą zabezpieczenia poj-
mowanej w sposób republi-
kański wolności a koniecz-
nością wzmocnienia wła-
dzy wykonawczej gwarantują-
cej sprawiedliwość. W tak na-

szkicowanym obrazie zosta-
ły jednak pominięte nurty my-
śli społeczno-politycznej, któ-
re były podstawą intelektualnej 
oryginalności i odmienności 
polskiej refleksji społeczno-
politycznej w XVI i XVII-wiecz-
nej Europie.

Mowa tutaj o myśli społecz-
nej ruchu braci polskich, który 
mógł wyróść w Polsce, gdyż ni-
gdzie indziej w ówczesnej Europie 
nie panowała atmosfera takiej wol-
ności wyznaniowej. Jej instytucjo-
nalnym przejawem była nie tylko 
konfederacja warszawska, lecz 
podpisana wcześniej w 1570 r. 
zgoda sandomierska, oraz odby-
te w Toruniu w 1645 r. Colloquium 
charitativum (braterska rozmowa).

Arianie, odrzucając dogmat 
o istnieniu Trójcy Św. narażali się 
na izolację zarówno ze strony ka-
tolików, jak i protestantów. Jednak-
że w kwestiach społecznych po-
glądy arian można uznać za rady-
kalizację przytoczonej przez No-
waka Kadłubkowej zasady spra-
wiedliwości, „by najbardziej poma-
gać temu, który może najmniej”. 

Niektórzy z braci polskich, jak 
np. Piotr z Goniądza, inspirowani 
Ewangelią znosili bowiem w swo-
ich włościach pańszczyznę i nada-
wali swoim chłopom ziemię. Póź-
niej społeczne przesłanie braci 
polskich zostało złagodzone przez 
Fausta Socyna, który zreformował 
nauczanie i myśl teologiczną pol-
skiego arianizmu.

Trwalszym intelektualnym 
osiągnięciem braci polskich 
było występowanie w obronie to-
lerancji. Według znawców przed-
miotu (np. prof. Zbigniew Ogo-
nowski) argumenty w obronie to-
lerancji używane w traktatach Sa-
muela Przypkowskiego (Rozpra-
wa o pokoju i zgodzie, Amsterdam 
1632) i Jana Crelli (O wolność su-
mienia, Amsterdam 1637) antycy-
powały argumenty wypracowa-
ne w epoce Oświecenia. Przy-
pkowski przekonywał mianowicie, 
że stosowanie siły w kwestii su-
mienia jest nieskutecznym środ-
kiem perswazji, prowadzi do ob-
łudy i ukrywania swoich poglą-
dów, zaś tolerancja wyznaniowa 
jest gwarancją pokoju społeczne-
go. Z wydanych w Amsterdamie 
Pism braci polskich (Bibliothe-
ca Fratrum Polonorum) korzystał 
John Locke pisząc Listy o toleran-
cji, zaś jeden ostatnich przedsta-
wicieli polskich arian Andrzej Wi-
szowaty prowadził listowną dys-
kusję z Leibnizem o Trójcy Świę-
tej i sposobie dochodzenia do 
prawd wiary.

Szkoda, że „krótka historia my-
śli politycznej” okazała się zbyt 
krótka (rozdział poświęcony Pol-
sce liczy 80 stron, a w rozdziale 
o Locku nie wspomina się o wpły-
wie polskich arian na myśl brytyj-
skiego filozofa), by wspomniane 
fakty mogące stanowić podstawę 
dumy z własnej przeszłości inte-
lektualnej w nim umieścić.

Miejmy nadzieję, że przygoto-
wywany przez prof. Andrzeja 
Nowaka piąty tom Dziejów Pol-
ski będzie na tyle pojemny, by 
przynajmniej podstawowe –
warte pamiętania i przypomi-
nania – fakty z historii polskiej 
kultury w nim zawrzeć.

Poznań, 14 grudnia 2020

Krzysztof Brzechczyn jest profeso-
rem na Wydziale Filozoficznym UAM, 
autorem książki Odrębność historycz-
na Europy Środkowej. Studium meto-
dologiczne (1998) o dualizmie gospo-
darczym XVI-wiecznej Europy (roz-
szerzona wersja angielska: The Histo-
rical Distinctiveness of Central Euro-
pe: A Study in the Philosophy of Histo-
ry, 2020).

Między nieładem, niewolą 
a niepamięcią

O nieobecnym nurcie myśli politycznej Rzeczypospolitej Złotego Wieku

 ■ Najnowsza książka prof. Andrzeja Nowaka Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli poli-
tycznej przedstawia dzieje europejskiej refleksji politycznej.

Krzysztof 
Brzechczyn
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W ciągu dnia nie ma czasu na te-
lewizję. Dwór duży, zawsze jest 
coś do zrobienia. Zeszłego roku 
były kuny na strychu. Ich szaleń-
stwa można porównać jedynie 
z szaleństwami oszalałej Lem-
part na ulicach Warszawy. Po-
radziłem sobie z kunami, prawi-
ca nie poradziła z Lempart. Gdy 
zniknęły piękne kuny, pojawi-
ły się w domu myszy. Z mysza-
mi trudniej niż z kunami. Ale ja-
koś sobie radzę.

Nad wieczorem znowu 
palę w piecach. Ale tylko w kuch-
ni, w jadalni i w dwu pokojach. 
Kiedy napalę i jest ciepło, jem ko-
lację. W czasie kolacji nie oglą-
dam telewizji, bo patrząc na to, 
co dzieje się na ulicach Warsza-
wy, mógłbym wymiotować. Tele-
wizję oglądam po kolacji. Dzien-
niki, rozmowy, debaty, wypowie-
dzi polityków. To wszystko przy-
pomina dawne targi końskie, 
gdzie kłócili się o ceny, o wady 
końskiego uzębienia.

Szokują reporterskie relacje 
z ulic Warszawy, Poznania, Kra-
kowa. Hołota szturmuje kościo-
ły, urzędy i blokuje tory tramwa-
jowe. Panuje bezkarność, rozbój, 
chamstwo, draństwo, bolszewi-
cy. „Gdzie zaś prawa nie panują, 
tam zjawiają się demagogowie 
– pisał Arystoteles w ‘Polityce’. 
– Lud mianowicie zajmuje wów-
czas stanowisko monarchy, a nie 
kierując się prawem, staje się de-
spotą”.

Kundle z ludzka twarzą szar-
pią policjantów za nogawki 
i wymachują przed ich twarza-
mi legitymacjami. Słowo „kundel” 
pochodzi od staronordyckiego 
„kurry”, co oznacza „narzekać” 
albo „warczeć”. No więc słychać 
na ulicach Warszawy głośne na-
rzekanie, ujadanie i warczenie.

A w Sejmie opozycja totalna 
bredzi, wyrzuca z siebie niestwo-
rzone rzeczy, bełkocze, wygadu-
je niedorzeczności. Szaleństwo? 
Obłęd? Choroba psychiczna? 
Z całą pewnością nadzwyczajny 
stan umysłów. Ale czy choroba?

Żeby określić chorobę psy-
chiczna polityka, najpierw trze-
ba określić, kto wśród bolsze-
wickiego tłumu jest posłem, kto 
kundlem, kto zwykłym bandytą. 
„W odniesieniu do zdrowia psy-
chicznego polityków świat me-
dyczny jest niezwykle ostroż-
ny w doborze określeń, zwłasz-

cza tak już potocznych, jak sza-
leństwo i obłęd – twierdzi David 
Anthony Owen, polityk brytyjski, 
lekarz neurolog i psychiatra, były 
poseł do Izby Gmin, były trzykrot-
ny minister, autor „In Sickness 
and Power”.

David Owen zauważył, że 
uprawianie polityki może pro-
wadzić do utraty poczucia reali-
zmu, co wiąże się z odrzuce-
niem wszelkich rad i wskazó-
wek, sprzecznych z wyobraże-
niami polityka. Ten stan psychia-
trzy lekarze nazywają syndro-
mem buty. Niekiedy buta mylona 
jest z Butką.

Russell Kirk, amerykański 
konserwatysta, filozof, teoretyk 
polityki, autor m.in. książki: „The 
Conservative Mind”, mówiąc 
o politykach, niejednokrotnie 
używał takich określeń, jak ‘sza-
leństwo’ i ‘obłęd’. W 1990 roku pi-
sał, że polityk, który nie interesu-
je się prawdziwym życiem, kon-
centruje się wyłącznie na poli-
tyce, na grach i awanturach po-
litycznych, groźniejszy jest dla 
społeczeństwa od lwa wypusz-
czonego na ulicę miasta.

Prawdziwe życie składa się 
z prawdziwych obowiązków. 
To rodzina, ojciec, matka, to dzie-
ci, to dziadkowie, ciotki, wujo-
wie. To zawsze jakaś wspólno-
ta ludzka, w której i z którą się 
żyje. A ta hołota uliczna, bol-
szewicy, używający bolszewic-
kiego, knajackiego języka, jest 
przeciw rodzinie, przeciw matce 
i ojcu, przeciw dzieciom, przeciw 
dziadkom, których na Zachodzie, 
choćby w Holandii, uśmiercają na 
życzenie.

Kto przewodzi bolszewickiej 
hołocie? Osobniki totalnej opo-
zycji z legitymacjami posłów RP!! 
„Następuje otumanienie władzą” 
– pisze psychiatra Jonathan r. 
Davidson w periodyku „Brain. 
A Journal of Neurology”. „Otuma-
nieniu nierzadko towarzyszy tę-
pogłowie, które odrzuca racjonal-
ne myślenie i skłonią do zniewa-
żania konkurentów politycznych”.

Polityk o osobowości mania-
kalnej może uchodzić za zdrowe-
go dopóty, dopóki cieszy się po-
parciem społecznym – pisze prof. 
David E. Cooper, autor pracy The 
Measure of Things. – Ale kiedy 
polityk traci poparcie, wyborcom 
schodzi bielmo z oczu i zaczyna-
ją dostrzegać w polityku szaleń-

ca, wariata. Wydaje się, że prof. 
Cooper nie pisze o posłach to-
talnej opozycji, a jednak chyba 
o nich pisze.

Co kilka lat wyborcom się 
zdaje, że polityk, na którego od-
dają głos, nie zawiedzie. A tenże 
polityk, przeświadczony o swojej 
nieomylności i swojej racji, wciąż 
ociera się o granice szaleństwa 
i otumanienia. Jeśli zaś ma w so-
bie jakiś pierwiastek racjonalno-
ści, to ów pierwiastek mówi mu 
o konieczności bycia w środ-
ku ugrupowania partyjnego, jak 
to robi niejaki poseł Budka.

„Owce na polu lub ryby w sta-
wie cisną się do siebie, ponie-
waż skuteczność ochrony przed 
drapieżnikami z zewnątrz zale-
ży od miejsca w środku grupy” – 
pisze David Owen. Zginą owce 
bądź ryby na zewnątrz, ale przy-
wódca w środku zostanie i bę-

dzie przewodził partii. Kiedy ten 
przywódca straci władzę, zostawi 
szkody polityczne, gospodarcze, 
społeczne. To skutek niepoha-
mowanej żądzy władzy, której nie 
pohamuje obawa przed niesła-
wą, ani obawa przed uszczerb-
kiem na honorze.

Kiedy o tym wszystkim czy-
tam, kiedy na ekranie telewizo-
ra widzę szalonych i tępogło-
wych posłów opozycji, otumanio-
nych demonstrantów z oznaka-
mi bolszewizmu, wyłączam tele-
wizor i dziękuję Bogu, że miesz-
kam sto pięćdziesiąt kilometrów 
od Sejmu.

Moja wieś na Podlasiu nie jest 
duża. Ledwo trzydzieści jeden 
numerów. Ten trzydziesty pierw-
szy, to mój numer. Tu nie ma skle-
pu. Nie ma kiosku z gazetami. 
Nie ma skrzynki pocztowej. Nie 
ma dobrej drogi bez dziur. W ca-

łej gminie nie ma kina. Nie ma po-
sterunku policji. Nie ma kawiarni. 
Nie ma domu kultury. Jest Urząd 
Gminy. Jest kościół. Jest szkoła 
i gminna biblioteka. Jest dobrze.

Mówią, że to piękny Wschód. 
Polska B. Może Polska Z? Ale lu-
dzie interesują się polityką. Pra-
cowici, rodzinni. Chodzą głoso-
wać. Mówią o Premierze RP: 
Nasz Premier. Niektórzy modlą 
się za Pana Premiera. A stuletnia 
sąsiadka mówi: „Nasz Mateusz”.

Ale większość Polaków nie 
uczestniczy w polityce, nie rzą-
dzi, nie wybiera, nie ma informa-
cji o wyborach. Większość mil-
czy. Większość nie bierze udziału 
nawet w życiu swojej gminy. Ba! 
Większość znajduje się poza ryn-
kiem politycznym. Ta większość 
to ludzie, którzy milczą przeciw 
czemuś albo milczą za czymś.

Tam zaś, gdzie ludzie milczą, 
tam zjawiają się polityczni zagoń-
czycy. Samozwańczy reprezen-
tanci milczącej większości to nie-
wielkie grupy o poglądach bol-
szewików Trockiego. Ich progra-
my znajdują się na portalu Le-
wicy.pl oraz na portalu Komu-
nistycznej Partii Polski. Działa-
ją, bo dobra Polska na to pozwa-
la. A cóż to takiego ta milczą-
ca większość?

Pojęcie milczącej większości 
funkcjonuje od czasów prezyden-
tury Richarda Nixona, kiedy toż-
samość Amerykanów określał 
ich stosunek do wojny w Wiet-
namie. To wówczas, 3 listopada 
1969 roku, Nixon użył określenia: 
„the great silent majority”.

Milczącą większość stanowi-
li ludzie pozbawieni głosu, zdomi-
nowani przez mniejszość, wspar-
tą przez media. A dzisiaj w Pol-
sce? Większość w Polsce nie ma 
głosu w publicznym dyskursie, 
zdominowanym przez agresyw-
ną mniejszość, wspartą przez le-
wicowe, nierzadko antypolskie 
media. Kiedy większość śpi, har-
cownicy polityczni wywracają po-
rządek państwa do góry nogami.

Lenin, ojciec bolszewizmu, 
gdy jechał ze Szwajcarii do Stral-
sundu, miał w pociągu ledwo 
dwudziestu sześciu swoich zwo-
lenników. Kiedy przez Szwe-
cję i Finlandię dotarł do Piotro-
grodu, powiedział: „Nas mało, 
ale to my reprezentujemy więk-
szość” (balszenstwo). Ta więk-
szość, choć mniejszość, po-

Ogniska domowego 
trzeba pilnować

 ■ Na wsi spokój, cisza, ludzie w domach, psy w budach. Zimno. Spadł śnieg i zrobiło się jasno. Priorytety 
są takie, że najpierw, z rana, trzeba napalić w piecach, potem zrobić coś do jedzenia. Na końcu kawa. Po 
kawie idę rąbać drewno. To trochę trwa. Po dziewiątej przyjeżdża samochód – piekarnia. Chleb wypie-
kają w Leśnej, a także w Huszlewie. Po dziesiątej przyjeżdżają samochody z mięsem, z warzywami. Mar-
chewka, buraczki, cebula, kartofle, pietruszka – wszystko kosztuje złotówkę za kilogram. Jest dobrze.

Michał Mońko

De Facto

▶
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konała Białą Rosję nie tyl-

ko karabinem i bagnetem, ale 
przede wszystkim propagandą.

Rynek polityczny potrzebu-
je informacji i wiedzy. Można po-
wiedzieć, że warunkiem istnie-
nia rynku jest dostęp do informa-
cji o rynku. „Społeczeństwo ist-
nieje nie tylko dzięki przekazywa-
niu i komunikowaniu, lecz moż-
na rzec, iż jego istnienie polega 
na procesach przekazu i komuni-
kacji” – pisał John Dewey w ‘De-
mokracji i Wychowaniu’.

Obywatel, który nie wypowia-
da się w sprawach publicznych – 
przestaje być obywatelem. Grecy 
mówili o takich: idiotes. Nie trze-
ba dowodzić, że głos wolny – wol-
ność ubezpiecza. Ale głos wol-
ny potrzebuje wolnych mediów 
i rzetelnych informacji. Tymcza-
sem nie ma rzetelnych informa-
cji o produkcie politycznym. Nie 
liczą się osobowości, programy, 
kompetencje. Liczy się sztucz-
ny wizerunek kandydata politycz-
nego.

Niezorganizowane społe-
czeństwo, zdane w swych wybo-
rach na reklamę, na propagandę, 
jest ślepe w swych wyborach.

Funkcjonuje układ poli-
tyczny, ukształtowany w PRL. 
Ten układ, wsparty przez me-
dia, wyróżnia polityków z czasów 
PRL: Millera, Kwaśniewskiego, 
Cimoszewicza, Hübner, Czarza-
stego, Nowicką, której syn chwa-
li Katyń i Stalina. Wielu komuni-
stów, niczym lisy do kurnika, wśli-
znęło się do partii prawicowych. 
Zmienili skórę? Nie zmienili prze-
cież swego środowiska, swo-
jej rodziny, swego układu z cza-
sów PRL.

Na rynku politycznym nie ist-
nieją naturalni zwolennicy i na-
turalni zaangażowani obywa-
tele. Jednych, i drugich tworzy 
i odtwarza przemysł perswa-
zyjny. Prawo nie chroni wybor-
cy tak, jak chroni konsumenta. 
Organizacje rządowe i poza-
rządowe kontrolują rynek kon-
sumenta, wydają świadectwa 
dopuszczenia do obrotu. Na-
tomiast produkt polityczny tra-
fia na rynek bez jakiegokolwiek 
atestu, wyłączając atest rekla-
my politycznej.

Sytuację polityczną w Pol-
sce kształtuje przede wszystkim 
propaganda amerykańskiej sta-

cji TVN. Mniejszą rolę odgrywa-
ją stacje radiowe Agory, a także 
prasa z udziałem kapitału amery-
kańskiego i niemieckiego: „Gaze-
ta Wyborcza”, „Gazeta Krakow-
ska”, Dziennik Łódzki” etc. Media 
drukowane, uchodzące za prawi-
cowe, niewiele mają do powie-
dzenia na prawicowym rynku po-
litycznym.

Orlen kupił Wydawnictwo Pol-
ska Press, a Niemiec chętnie 
sprzedał. Nie jest to żadne wro-
gie przejęcie. Nie znaczy to, że 
Orlen kupił opinię kształtowa-
ną przez gazety skupione w Wy-
dawnictwie Polska Press. Trzeba 
tu fachowości, profesjonalizmu 
i stanowczości. Bo już dwa dni po 
zakupie Wydawnictwa, odezwa-
li się obrońcy niemieckiego po-
siadania gazet i opinii w Polsce. 
Okazało się w Krakowie, że Wan-
da chciała Niemca, ale Niemiec 
sprzedał Wandę. No i ona utopiła 
się ze zgryzoty za Niemcem.

Tymczasem społeczeństwo 
zdążyło podzielić się nie tylko 
politycznie, ale także material-
nie. Jest niewielu bogatych i wie-
lu biednych. Jeśli jedni będą ku-
pować wille w Hiszpanii i we 

Włoszech, a dzieci z tych wil-
li będą studiować w Oksfordzie 
i w Miami na Florydzie, drudzy 
zaś będą wiązać koniec z koń-
cem, żeby starczyło do końca 
miesiąca, nie będzie w Polsce 
spokoju i solidarności.

„Toteż największym szczę-
ściem jest, jeśli obywatele pań-
stwa mają średni a wystarczający 
majątek – pisał Arystoteles w ‘Po-
lityce’ – Bo tam, gdzie jedni bar-
dzo wiele posiadają, a drudzy nic, 
przychodzi do władzy w następ-
stwie obu tych skrajności albo 
skrajna demokracja, albo naj-
czystsza oligarchia, albo tyrania”.

Przyszła do władzy skraj-
na demokracja, sentymental-
na i dobra nawet dla wałęsającej 
się po ulicach bolszewickiej hoło-
ty. Demokracja, tolerująca na uli-
cach bolszewików, czerpie wie-
dzę z sufitu. Ludzie tej demokra-
cji nie rozumieją, bo nie chcą zro-
zumieć, że każda działalność po-
lityczna jest efektem, przejawem 
i faktem gry sił i interesów, a nie 
gry sentymentów, uników i dobro-
ci samarytańskiej.

„Sprawiedliwość i wolność 
bez siły jest gadulstwem i dzie-

ciństwem – pisał Józef Piłsud-
ski. – Pokora i uległość tyl-
ko do wzmocnienia i utrwa-
lenia niewoli prowadzi”. Ule-
głość wobec zdziczałych hord 
bolszewickich na ulicach pro-
wadzi do upadku państwa 
i zniewolenia narodu.

Opozycja totalna nie traktuje 
społeczeństwa jako suwerena. 
Opozycji nie chodzi o programy. 
Nie o cele. Nie o Polskę. Kością 
niezgody jest udział we władzy. 
Jest nienawiść totalnej opozy-
cji po przegranych wyborach. 
Politycy opozycyjnych partii 
sprawiają wrażenie, że mówią 
z playbacku. Mówią, a może 
tylko ruszają ustami, a mówią 
za nich spece od PR. Co w tej 
sytuacji co robi szary obywatel?

Szary obywatel, a ja jestem 
szarym obywatelem, ucie-
ka od polityki na wieś, do 
drewnianego dworu... O! Ja 
tu piszę, a w piecach wyga-
sło i muszę teraz rozpalać. 
Do rozpalania w piecach 
mam specjalne drzazgi. Ła-
two się rozpala, ale ogniska 
domowego trzeba pilnować.

▶

Doświadczeni obserwatorzy po-
lityczni, mając informacje o in-
tensywnych negocjacjach, byli 
raczej pewni pozytywnego za-
kończenia rozmów i szybkiego 
podpisania porozumienia. Opo-
zycja w Polsce czekała na po-
głębienie się konfliktu, licząc na 
twarde stanowisko niektórych 
krajów Europy Zachodniej doty-
czące rozszerzonej interpretacji 
praworządności w tzw. mecha-
nizmie warunkowości. Ostatecz-
nie jednak osiągnięty consen-
sus jest sukcesem Polski i Wę-
gier, gdyż niezależnie od przy-
szłych prób zanegowania czy 
wypaczania (czego z dużą pew-
nością można się spodziewać) 
treści porozumienia przez nie-
zadowolonych lewackich fanaty-
ków i kibicującej im polskiej opo-
zycji, gra będzie się toczyć na 
warunkach ustalonych w lipco-
wym porozumieniu. O ile wier-
ność tradycji targowickiej Plat-
formy Obywatelskiej, Tuska 
i Lewicy nie dziwią, to zaskakuje 
krytykowanie rządu i Mateusza 
Morawieckiego przez prawico-
wych polityków i dziennikarzy 
skupionych wokół Konfederacji.

Podstawowy zarzut to zgo-
da rządu na lipcową umowę, 
która zawierała pewne warun-
ki kontynuacji wypłat z budżetu 
i rozdziału środków z zaciągnię-
tego przez UE (po raz pierw-
szy jako całości) długu. Rze-

czywiście, jak wszyscy pamię-
tamy, premier Morawiecki ogło-
sił w lipcu sukces, podkreślając, 
że połączenie pieniędzy z przy-
szłego budżetu z praworządno-
ścią dotyczy wyłącznie kontro-
li wydawania przez poszczegól-
ne państwa otrzymanych środ-
ków finansowych w celu zapo-
bieganiu zjawiskom korupcji 
i defraudacji, co zresztą w wie-
lu krajach się zdarzało i zdarza. 
Takie gwarancje wydają się lo-
giczne i nie są novum w euro-
pejskiej praktyce. Przez ponad 
dwa miesiące nikt nie wysuwał 
zastrzeżeń do tej interpretacji. 
Do chwili, gdy w październiku 
z inicjatywy lewicowych posłów 
europarlamentu, przeforsowa-
no uchwałę powiązania środków 
budżetowych z przestrzeganiem 
praworządności rozumianej ide-
ologicznie i której normy mia-
łyby być dowolnie i subiektyw-
nie określane przez Brukselę. 
Na to oczywiście Polska i Wę-
gry nie mogły się zgodzić, ma-
jąc też ciche wsparcie kilku in-
nych krajów. Politycy Konfede-
racji, oskarżając bezrefleksyjnie 
polski rząd za uległość wobec 
instytucji europejskich, nie biorą 
pod uwagę, że odmowa premie-
ra Morawieckiego przyjęcia lip-
cowego projektu byłaby fatalna 
i bezpodstawna. Można wyobra-
zić sobie burzę propagandową 
przewalającą się przez europej-

skie ale i polskie media zarzu-
cające polskiemu rządowi świa-
domą ochronę korupcji i defrau-
dacji, a premierowi, że jego wal-
ka na forum międzynarodowym 
z tzw. rajami podatkowymi 
to tylko zasłona dymna, za którą 
przyzwala się na przestępstwa 
finansowe i oszustwa związane 
z unijnymi środkami.

Oczywiście unijni politycy 
i polscy opozycjoniści nie zająk-
nęliby się, że naprawdę chodzi 
im o forsowane przez nich ide-
ologiczne pomysły. Polski rząd 
zostałby na polu bitwy propa-
gandowej samotny (bez Wę-
gier) i pozbawiony argumen-
tów. Czy wypracowana niedaw-
no ugoda rozwiązuje definityw-
nie problem? Oczywiście nie. 
Niestety zaufanie do instytucji 
unijnych nie pierwszy raz zosta-
ło wystawione na próbę. Moż-
na się spodziewać, że przy naj-
bliższej sposobności Polska bę-
dzie ponownie szantażowana 
przez specjalistów od „falandy-
zacji” prawa, a wśród inicjato-
rów wściekłych ataków na rząd 
będą również pochodzący z Pol-
ski europosłowie. O ile ten kon-
flikt był w centrum zaintereso-
wania niemal wszystkich człon-
ków UE, w dwóch krajach sku-
piono się nad innym ważnym 
aczkolwiek ledwo wspomnia-
nym problemem w relacjach 
ze „szczytu”.

Greckie i cypryjskie media 
ledwo co wspomniały o szczę-
śliwym zakończeniu sporu do-
tyczącego polsko-węgierskie-
go veta, koncentrując się na 
ciągłych tureckich prowoka-
cjach i obiecanej na paździer-
nikowym szczycie zdecydo-
wanej reakcji UE. Oczekiwa-
ne (i niedoczekane) choćby 
symboliczne sankcje spotkały 
się ze sprzeciwem większości 
państw z Niemcami, Włocha-
mi i Hiszpanią na czele. Francja 
i Austria, które w ciągu ostat-
niego okresu epatowały do-
okoła radykalną retoryką anty-
turecką, jakoś dziwnie złagod-
niały i przyjęły pośpiesznie na-
rzuconą przez Niemcy rezolu-
cję w tej sprawie. A przypomnij-
my, że nie obyło się bez osobi-
stych, wzajemnych atakach Ma-
crona i Erdogana. O ich ostrości 
świadczy choćby wypowiedź 
Erdogana sprzed dwóch tygo-
dni, ostrzegającego Macrona, 
że „żółte kamizelki” mogą zmie-
nić się w „czerwone”. Ostatecz-
nie kilkupunktowa rezolucja po-
tępiła agresywną politykę Tur-
cji we wschodniej części Morza 
Śródziemnego i możliwość za-
stosowania sankcji przesunę-
ła na kolejny marcowy szczyt 
unijny. Rzecz jasna rząd grec-
ki nie jest zadowolony z wyni-
ków szczytu, choć oficjalnie 
uznał, iż rezolucja jest „dobrym 

krokiem” w kierunku rozwiąza-
nia konfliktu. Porównał – z le-
dwo krytą złośliwością – Euro-
pę do dużego statku z trudno-
ścią biorącego zakręt. Niektó-
rzy najbardziej złośliwi dopa-
trzyli się w tym porównaniu od-
niesienia do „Titanica”. Z pew-
nych medialnych przecieków 
dowiadujemy się, że zirytowany 
premier Micotakis w kuluarach 
brukselskich zapytywał jak 
to jest możliwe, że największy 
sojusznik Turcji, Stany Zjedno-
czone niemal jednomyślnie po-
przez Kongres ogłosił nałoże-
nie sankcji w związku z zaku-
pem przez Turcję rakiet S-400 
od Rosji, a Unia Europejska nie 
potrafi się zdobyć na solidar-
ność wobec jej członków. Opo-
zycja w Grecji oczywiście wyko-
rzystała okazję i zarzuciła brak 
skuteczności greckiej dyplo-
macji, co jest niesprawiedliwe. 
Niemcy mając ogromne inte-
resy w Turcji od początku były 
przeciwne jakimkolwiek sank-
cjom. Ostatni w tym roku, bar-
dzo trudny z powodu epidemii 
i gospodarczej zapaści szczyt 
europejski niemal w ostatniej 
chwili zdołał pogodzić zwa-
śnione strony i potwierdził po-
trzebę consensusu. Nie zniwe-
lował jednak różnic w kreślo-
nych wizjach przyszłej Europy.

Może to i dobrze.

Negocjacje
 ■ Niedawny szczyt europejski zgodnie z oczekiwaniami został zdominowany przez jeden temat 

– możliwość zastosowania przez Polskę i Węgry veta w sprawie przyjęcia budżetu UE i towarzyszące-
mu mu tzw. funduszu odbudowy państw Unii mającego na celu wyrównanie strat gospodarczych wyni-
kłych z powodu epidemii.

 Korespondencja z Grecji
Andrzej Bafalukosz
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Wracamy do października, bo te-
mat stosunku aktualnego pa-
pieża do problematyki tzw. mał-
żeństw jednopłciowych uparcie 
powraca i powracał będzie. Pierw-
szy cytat jest owocem dysku-
sji Ojca Świętego z dziennikarza-
mi na pokładzie samolotu powra-
cającego do Watykanu z Brazy-
lii, gdzie papież przebywał z tygo-
dniową pielgrzymką. Nieopierzo-
ny jeszcze w realiach de iure gło-
wy skomplikowanej organizacji-
państwa mającej pod swą pieczą 
ok. 1, 3 mld. ludzi na całym świe-
cie, aktywa na sześciu kontynen-
tach, znajdującej się do tego pod 
nieustającą presją zarówno wła-

snych członków, jak i reszty popu-
lacji, Jorge Bergoglio pozwolił so-
bie na dość ryzykowną improwiza-
cję. Warto, swoją drogą, policzyć, 
a przynajmniej wyobrazić sobie 
przy tej okazji, jaki odsetek, w tym 
morzu owieczek stanowią np. 32 
mln. ochrzczonych Polaków.

Doprecyzowując później 
w wywiadzie z dziennikarzem 
Andreą Torniellim, Franciszek 
wyjaśniał: „Mówiłem wówczas: 
Jeśli ktoś jest gejem i poszuku-
je Pana, i ma dobrą wolę, kim je-
stem by osądzać”. Samo już uży-
cie słowa „gej” w przestworzach 
wyjaskrawiło przekaz, jaki mia-
ła lub nie miała nieść pierwot-

na wypowiedź papieża. A co do-
piero ilość miejsca pozostawiona 
dziennikarzom na wolną interpre-
tację. Stworzona przez medial-
nych recenzentów Kościoła nad-
budowa przykryła nie tylko kon-
tekst, ale i inne co ciekawsze 
fragmenty wypowiedzi. Papież 
odpowiadając odnosił się do pro-
blemu homoseksualizmu wśród 
katolickiego kleru. Jątrzyła naów-
czas zwłaszcza sprawa Prałata 
tzw. Banku Watykańskiego, Batti-
sy Ricca, oskarżanego o romans 
z kapitanem Gwardii Szwajcar-
skiej. Pytany o „lobby gejowskie” 
w Watykanie, Franciszek odparł, 

że „jest przeciwny wszystkim lob-
bies, nie tylko gejowskiemu”. „By-
cie gejem jest tendencją. Proble-
mem jest lobby.” – mówił według 
włoskiej agencji ANSA – „Lobby 
jest nieakceptowalne, gejowskie, 
polityczne, masońskie”.

Swobodna dyskusja z dzienni-
karzami została naturalnie przez 
„życzliwych” potraktowana in-
strumentalnie. Słowa, czy raczej 
postawa, która miała w zamy-
śle papieża, ocieplić jego wize-
runek, względnie wizerunek Ko-
ścioła, została wykorzystana, 
by rzekome odstępstwo przeciw-
stawić wrażemu, skostniałemu, 

konserwatywnemu „deep sta-
te”, symbolizowanego przez Jana 
Pawła II i Benedykta XVI. Wy-
wodzący się z regionu świata, 
o którym nam Polakom nie wstyd 
jest powiedzieć, że niewiele 
o nim wiemy, ukształtowany men-
talnie przez prądy tzw. „teologii 
ludu”, a także społecznego po-
pulizmu peronistowskiego, nowy 
papież postanowił uwieść świat 
opiniotwórczych elit. Dziś, moż-
na domniemywać, zdaje już sobie 
sprawę, że było to zadanie ponad 
jego siły, być może niewykonalne 
dla zwykłego śmiertelnika wywo-
dzącego się jądra obozu ka-

Sedno
W pierwszym swoim ka-
zaniu Ojciec św. Franci-
szek wezwał wszystkich 
chrześcijan, aby budowa-
li wiarę i podążali naprzód 
za krzyżem.
Ten starożytny znak kaź-
ni i hańby cudownie od-
mieniony przez mękę Jezu-
sa stał się kamieniem węgiel-
nym współczesnej europej-
skiej cywilizacji.

Życzę aby krzyż, znak miłości 
Boga do ludzi i miłości czło-
wieka do człowieka, stał się 
najwyższym symbolem war-
tości zjednoczonej Europy. Bo 
przecież:

Tylko pod Krzyżem
Symbolem miłości
Sednem ofiarności
Tylko z tych wartości
Właśnie z takich racji
Rozkwitnęła wolność
W kluczu demokracji
I wszyscyśmy braćmi

Wciąż aktualne
Słowa śp. Kornela Morawieckiego

Strategiczne ujęcie 
spraw Kościoła

 ■ W październiku media światowe, także i polskie, obiegła wieść o kolejnym wyłomie, jakiego w doktrynie 
Kościoła katolickiego miał dokonać papież Franciszek. Jak wiadomo, cały dziennikarski świat, zarówno ten 
lewicowy, jak i prawicowy, z wypiekami na twarzy śledzi wypowiedzi Franciszka o homoseksualistach i ho-
moseksualizmie. Z całego wachlarza spraw, od poczęcia człowieka do jego naturalnej czy nagłej śmierci, aku-
rat ten wątek. Na potwierdzenie postępującej ponoć rewolucji wewnątrz Kościoła, do słów: „Kim jestem, by są-
dzić innych?”, dołączyła wypowiedź: „Osoby homoseksualne mają prawo być częścią rodziny. Są dziećmi Boga 
i mają do rodziny prawo. Nikt nie powinien być odrzucony albo czuć się upodlony z tego powodu”.

Paweł 
Zyzak

▶
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IDĄ ŚWIĘTA
Niechaj każdy dziś pamięta
Że nadchodzą piękne święta
Gdy w wigilię dzionek zgaśnie
Znów rodzinne święta właśnie

Już na niebie gwiazdka świeci
Kolędują grzeczne dzieci
I Gwiazdory... Mikołaje...
Każdy przy choince staje...

Są życzenia – moc radości
Wiele dobra... I miłości...
Tu pytanie... Co nas czeka
Co zostało w nas z człowieka

Więc przypomnę dziś każdemu
Daj choć kromkę bezdomnemu
Może szklankę dasz herbaty
Może weźmiesz do swej chaty

POSTSCRIPTUM
Może dobra też jest pora
By tu była metafora...
„Gdzieś na polu z choinkami...
Jest dziewczynka z zapałkami.”

Mieczysław 
Góra

Niemiłym zaskoczeniem dla repu-
blikanów była w tym dniu rezygna-
cja generalnego prawnika, Wil-
liama Barra uważanego za czło-
wieka obecnego prezydenta. Ja-
kie będą decyzje Trumpa w spra-
wie zaakceptowania 
nominacji Joe Bide-
na na prezydenta, 
zobaczymy. Jak wia-
domo, nie łatwo go-
dzi się z porażka-
mi. Kongres USA 6 
stycznia 2021 roku 
oficjalnie zatwier-
dzi prezydenturę Bi-
dena. Uroczyste za-
przysiężenie ma na-
stąpić 20 stycznia.

Jaka będzie pre-
zydentura Bidena? 
Bardzo dużo za-
leży od wyborów 
do senatu 5 stycz-
nia w stanie Geor-
gia Ich wynik zade-
cyduje o przewadze 
lub porażce partii republikańskiej. 
Jeśli republikanie wygrają, będą 
blokować głosowania kongresu 
i utrudniać wprowadzanie nowych 
przepisów lewicy. Jeśli przegra-
ją – wszelkie prawa konstytucjo-
nalne będą zagrożone. Posiada-
nie broni zagwarantowane 2 po-
prawką do konstytucji, o której 
zniesienie walczą od lat demokra-
ci w imię „bezpieczeństwa”, może 
być zabronione. Tak jak dotych-
czas, gangi i kryminaliści będą się 

z tego śmiać i kupować, co chcą na 
czarnym rynku. Ostatnie miesiące 
zamieszek Antify i zorganizowa-
ne rozboje w dużych miastach były 
zapowiedzią obiecywanej wolno-
ści do – kradzieży, włamań i mor-

derstw. Statystyki pokazują wzrost 
przestępstw i zabójstw w Chicago 
i Nowym Jorku o ponad 100 proc., 
gdzie lewicowi demokraci wprowa-
dzili przepisy ułaskawiające kry-
minalistów. Przykładem jest znie-
sienie kaucji dla przestępców uży-
wających broń w Nowym Jorku. 
Policja ich łapie, ale oni na drugi 
dzień wychodzą i robią to samo.

Wyjście gospodarki USA z kry-
zysu pandemii według doradców 
Bidena oznacza podwyższe-

nie podatków, ponowne wprowa-
dzenie Chin do gry gospodarczej 
i przywrócenie NAFTY (porozu-
mienia Clintona, które doprowa-
dziło do zamykania fabryk w USA). 
Jaki to będzie miało wpływ na ży-

cie zwykłych miesz-
kańców? Według 
ekspertów to dal-
szy wzrost bezrobo-
cia i zubożenia.

Wiele innych nie-
spodzianek czeka 
nie tylko obywateli 
USA w najbliższych 
czterech latach. Cały 
świat będzie przecież 
politycznie i gospo-
darczo pod wpływem 
zmian w tym wiel-
kim kraju. Natomiast 
partia republikańska 
musi zabrać się na-
tychmiast do cięż-
kiej pracy, wzmac-
niając swój elektorat 
i przygotowując się 

do następnych wyborów, nie tyl-
ko prezydenckich, ale również lo-
kalnych i stanowych. Partia demo-
kratyczna, której wartości zmieni-
ły się drastycznie przez ostatnie 
lata, kieruje się na lewo od cen-
trum i chce zmienić porządek so-
cjalny, wprowadzając socjalistycz-
ne rozwiązania. Znamy to z wła-
snych doświadczeń.

Jeśli nie będziemy reagować, 
czekają nas duże zmiany.

Ameryka 
Bidena

 ■ 14 grudnia kolegium elektorskie w Stanach Zjednoczonych zagło-
sowało na Joe Bidena, potwierdzając jego wybór na 46. prezyden-
ta USA. Starania grupy prawników Trumpa nie zdołały udowodnić 
na czas nieprawidłowości w głosowaniach w kluczowych chwiej-
nych stanach, w których przewodniczący sądów odrzucili pozwy.

Agnieszka Marczak
Trasa Waszyngton-

Wrocław

tolickiego. Tym niemniej po-
został więźniem ram, które dlań 
zbito. Ponieważ nie zamierzał 
zaprzestać budować wizerun-
ku Ojca Świętego przystępnego, 
otwartego i dostępnego – po pro-
stu innego – także dla liberalnych 
dziennikarzy, często później mu-
siał doprecyzować, co miał wcze-
śniej na myśli…

Jesienią tego roku papież 
Franciszek został bohaterem fil-
mu dokumentalnego Evgenya 
Afineevsky’ego, amerykańskie-
go reżysera o rosyjsko-żydow-
skich korzeniach, zatytułowane-
go „Francesco”. W filmie padają 
takie oto słowa z jego ust: „Oso-
by homoseksualne mają prawo 
być częścią rodziny. Są dziećmi 
Boga i mają do rodziny prawo. 
Nikt nie powinien być odrzucony 
albo czuć się upodlony z tego po-
wodu”. Zwyczajowo zadziałał cie-
kawy mechanizm. Interpretacji 
słów Bergoglio dokonała lewica, 
interpretacja ta została przejęta 
przez tzw. skrajną prawicę, a na-
stępnie transplantowana na całą 
chrześcijańską i nie-chrześci-
jańską prawicę. Ferment wokół 
kolejnych ponoć rewolucyjnych 
słów Franciszka powstał za-
tem po obydwu stronach bary-
kady. Po jednej wszakże napę-
dza go wrogość, mniej lub bar-
dziej jawna, wobec Kościoła, po 
drugiej wobec jego aktualnej gło-
wy. Jak zwykle zgubiono kon-
tekst, do czego wydatnie przy-
czynił się reżyser, ale i poszar-
pana została cała, obszerniejsza 
przecie wypowiedź.

Połowa z owych 1,3 mld. rzym-
skich katolików żyje w Amery-
kach, przede wszystkich w Ame-
ryce Południowej. Zaledwie 20% 
europejskiej populacji uważa się 
za członków tej wiary. Są to licz-
my oczywiście spadające. Pra-
wie tyle samo, bo 18% katoli-
ków żyje w Afryce. Tutaj liczby 
są wzrastające. Słowa papieża 
odnosiły się do sytuacji homo-
seksualistów w Afryce, Ameryce 
Południowej i Azji, gdzie homo-
seksualiści są dosłownie wyrzu-
cani poza nawias rodziny. Szcze-
gólnie opłakana jest sytuacja ho-
moseksualistów chorych na cho-
robę AIDS. Ci, w takiej np. Tajlan-
dii, niezależnie od wieku, wyrzu-
cani są dosłownie na ulicę. Na 

ulicy tej żyją całe społeczności 
takich wyrzutków, o których upo-
mina się Kościół katolicki, wyry-
wając ich często ze szponów 
świata przestępczości i patolo-
gii. Właśnie tam, na wymienio-
nych trzech kontynentach, sło-
wa papieża zostały dobrze, 
bo właściwie odebrane. Fran-
ciszek nie mówił o „zakłada-
niu rodziny” przez homoseksu-
alistów, ale o ich prawie do bycia 
„częścią rodziny”.

Wydaje się, że mniej potrzeb-
ne, w wypowiedzi Ojca Święte-
go, było zdanie: „Musimy ustano-
wić prawo o związkach partner-
skich. W ten sposób będą usta-
wowo chronieni”, bo znowuż sta-
ło się przedmiotem frywolnej in-
terpretacji. Wywołało zdezorien-
towanie m. in. wśród hierarchów 
Kościoła katolickiego i musie-
li współpracownicy papieża zno-
wu doprecyzowywać:

„Ojciec Święty wyraził 
się w ten sposób podczas wywia-
du w 2014 roku. ‘Małżeństwo ist-
nieje między mężczyzną a kobie-
tą. Państwa świeckie chcą unor-
mować prawnie związki cywil-
ne, by uregulować różne sytu-
acje współżycia, pragnąc odpo-
wiedzieć na żądanie uporządko-
wania aspektów ekonomicznych 
między ludźmi, takich jak za-
pewnienie opieki zdrowotnej. Są 
to różne umowy koegzystencji, 
których listy nie byłbym w sta-
nie wymienić. Trzeba widzieć 
te różne przypadki i oceniać 
je w ich różnorodności’”.

Analizując sprawy Kościoła 
katolickiego, jako państwa-in-
stytucji, powinniśmy pamię-
tać o jego globalnych „inte-
resach” i przez taki pryzmat 
patrzeć na aktywność, tego 
i przyszłych, papieży, zwłasz-
cza tych wywodzących się 
spoza Europy. Sympatyków 
i przeciwników Franciszka, 
z lewa i prawa, uważających 
go za reformatora na mia-
rę Lutra, muszę rozczarować. 
Nawet gdyby uznać, że kie-
dykolwiek miał takie intencje, 
najpewniej nie zrealizuje dzie-
ła reformy. Nie zdąży. Coraz 
głośniej mówi się o jego ab-
dykacji, być może już w przy-
szłym roku.

▶
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Wywiad

Według historycznych objawień bł. Ka-
tarzyny Emmerich autorstwo pierw-
szych kolęd przypada Mędrcom 
ze Wschodu, którzy śpiewali je w dro-
dze do i z Betlejem. A co w tej materii 
udało się Pani ustalić?

Wszystko zależy od przyjętych kryteriów 
i od tego, co nazywamy kolędą. W Pol-
sce początkowo mianem „kolęd” określa-
no świeckie winszujące pieśni noworocz-
ne – dopiero na przełomie XVIII i XIX wie-
ku zaczęto nazywać tak pieśni o Naro-
dzeniu Pańskim. Zanim to nastąpiło, pie-
śni te określano mianem kantyczek, rotuł, 
symfonii, piosneczek… W Polsce powsta-
wały najprawdopodobniej już od XIII wie-
ku, a najstarsza zachowana polska kolęda 
zapisana została w kazaniu na Boże Na-
rodzenie przez cystersa, Jana Szczeknę. 
Nosi ona tytuł „Zdrow bądź, krolu anjelski”.

Skoro już pytam o najstarsze pol-
skie kolędy, to zapytam też o najmłod-
szą. W „O kolędach gawędzie” suge-
ruje Pani, że najmłodsza pojawiła się 
w 1931 roku. Jak brzmi jej tytuł?

Tutaj zaprotestuję: kolędy powstają przez 
cały czas! Trudno więc wskazać napraw-
dę najmłodszą. Natomiast rzeczywi-
ście, wśród tych powszechnie znanych 
i popularnych, jedną z najmłodszych kolęd 
jest „Do szopy, hej, pasterze”.

Niektórych zaskoczy pewnie fakt, że 
melodie polskich kolęd to prawdziwy 
przegląd tańców polskich. Polonez, 
kujawiak, mazur. Czy coś mi umknęło?

Teksty najstarszych kolęd często pisano 
do znanych już melodii, także świeckich 
– po to, żeby łatwiej je było zapamiętać. 
Dawniej przecież nie można było odtwo-
rzyć melodii z płyty czy internetu, a mało 
kto znał nuty. Z kolei melodie tańców 
dworskich, takich na przykład jak polonez, 
przenikały do kolęd dzięki temu, że wiele 
z nich powstało właśnie na dworach, we 
dworkach, w kręgach szlacheckich.

W opisywanych przez Panią historiach 
związanych z kolędami pojawiają się 
nazwiska ks. Piotra Skargi, Frydery-
ka Chopina i Franciszka Karpińskie-
go. Proszę nam króciutko opowiedzieć 
skąd te nazwiska.

Ks. Skarga, Franciszek Karpiński byli 
twórcami słów do bardzo znanych i lubia-
nych kolęd, a Chopin? Tego nie zdradzę! 
Kto nie wie, niechaj przeczyta!

Z dziejami polskich kolęd przeplata 
się w niezwykły sposób historia Pol-
ski. Ujęły mnie zwłaszcza wątki doty-
czące okresu zaborów. Dlaczego cen-
zorzy państw zaborczych brali na 
swój warsztat polskie kolędy?

W trudnych czasach Kościół zawsze 
był ostoją polskości, ostatnim miej-
scem, w którym można było być Polakiem 
i czuć się wolnym człowiekiem. Kościół 

dodawał ducha, tam odnajdywano nadzie-
ję i siłę, także do walki o narodową toż-
samość. Dlatego też zawsze zaborcy usi-
łowali tę więź Polaków z Kościołem osła-
bić. To właśnie z tego doświadczenia zro-
dziły się późniejsze słowa kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego: „Jeśli przyjdą znisz-
czyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż 
Kościół jest siłą tego narodu”. Pod zabo-
rami cenzurowano oczywiście wszystkie 
polskie teksty, nie tylko religijne. Ale cen-
zura kolęd wpisuje się w zaborczą politykę 
antyreligijną w ogóle: wszyscy znamy hi-
storię chociażby dzieci wrzesińskich, ka-
ranych przez zaborców za to, że nie chcia-
ły modlić się i uczyć religii w języku nie-
mieckim. A to zaledwie jeden z wielu przy-
kładów.

Cytuje Pani słowa kolędy z czasów 
I wojny światowej: „Hej, w rok wyzwo-
lenia spod jarzma carskiego, ludu drę-
czonego, ludu gnębionego”. Jaka jest 
jej historia?

Niestety nie znam dokładnej historii tej ko-
lędy. Dotarłam do niej dzięki niezwykle cie-
kawej i poruszającej antologii „Polskie ko-
lędy patriotyczne 1830 – do dzisiaj”, wyda-
nej w roku 1989. Autorzy antologii, H. i W. 
Szymanderscy, zebrali rozmaite przeróbki 
kolęd powstałe w okresie od Powstania Li-
stopadowego do upadku komunizmu. Tra-
dycja kolędowania jest w Polsce wyjąt-
kowo silna; kolędy to pieśni bardzo bli-
skie, domowe, kojarzące się z najmilszy-
mi chwilami rodzinnymi, ale też z nadzie-
ją i nowym życiem, które przychodzą wraz 
z Dzieciątkiem Jezus. Niektórzy badacze 
nazywają kolędę „ukochaną pieśnią Pola-
ków”. Dlatego też autorzy tych zaskakują-
co licznych przeróbek, powstałych w trud-
nych czasach, próbują zawrzeć w nich 
cały ból, nieszczęście tych smutnych lat. 
Te nowe teksty, często anonimowe, stają 
się rodzajem kroniki, skargi przynoszonej 
do bożonarodzeniowej stajenki. Tak jakby 
ludzie mieli potrzebę zwierzyć się ze swo-
ich trosk Jezuskowi, powierzyć Mu swój 
ból. To bardzo poruszające artystyczne – 
ale też po prostu: ludzkie – świadectwa.

Również w czasie II wojny światowej 
pojawiały się „przeróbki” klasycznych 
polskich kolęd. Czy mogę poprosić 
o przykład?

Przykładów jest wiele, niektóre o ogrom-
nej sile wyrazu, bardzo smutne, pozbawio-
ne nadziei, przepełnione rozpaczą. To nie-
zwykle mocne, niekiedy wręcz wstrząsa-
jące teksty, tak jak np. „Lwowska kolęda 
1943”, napisana przez Jadwigę Gamską-
Łempicką, po masowych egzekucjach:

„Wśród nocnej ciszy, bezsenne dyszy
miasto w trwodze, miasto w świeżej krwi –
Chrystus się rodzi!
Gestapo chodzi
i dzwoni, i bije do drzwi.

Hejże nowina!
Ukrywaj syna
matko kolbą wydarta ze snu –
Herod się sroży –
Ratuj nas Boże!
Teraz Lwów – teraz Lwów – teraz Lwów –

W śmiertelnej ciszy
mokre afisze
ociekają murami jak krew.
Dzień we krwi brodzi –
Sami nasi – sami młodzi –
O, Jezu! – Pst… cicho – Psiakrew.

Już w żłobie leży,
I któż pobieży
Do tych jaseł rzuconych nad rów –
Wśród nocnej ciszy
Śmierć je kołysze
I płacze cały Lwów.

(…)
Rączki ubroczysz
nóżki umoczysz
w niewinnej naszej krwi.
Tu brzask nie dznieje,
moc nie truchleje
i wszelki żywioł drży.

W katowym domku choinki płoną,
polskie jodły strzelają pod dach –
Śpiewają dzieci,
katowe dzieci:
Heilige Nacht – stille Nacht –

Wśród nocnej ciszy
bezsenne dyszy
miasto krwawe –
Nie masz, nie masz dnia –

Chrystus się rodzi
Śmierć w dom podchodzi –
Hej kolęda, ko-lę-da.”

Czy mogę poprosić o rozszyfrowanie 
tekstu: „Funda, funda, funda, tota risi-
bunda”?

Ta fraza pochodzi z kolędy „Hej, w dzień 
narodzenia”. Pozornie łacińska, nie jest 
jednak zapisana w tym języku. Tłumaczy 
się ją rozmaicie i nie wiadomo dokładnie, 
co znaczy – dlatego, że jest to tylko uda-
wana łacina, żartobliwe zawołanie, po-
chodzące być może z kultury żaków i ko-
lędników. Można je rozumieć mniej wię-
cej jako „sprawcie, by wszystko było peł-
ne radości”.

Królową polskich kolęd jest „Bóg 
się rodzi”, królową światowych wydaje 
się być „Cicha noc”. Jakie są dzieje tej 
drugiej i kiedy kto napisał jej oficjalną 
polską wersję?

Tekst kolędy „Cicha noc”, a właściwie „Stil-
le Nacht”, powstał w 1816 roku, a melodia 
– dwa lata później. Pieśń ta bardzo szybko 
zyskała nadzwyczajną popularność, a do 
dziś przetłumaczono ją na ponad trzysta 
języków! Do Polski zawitała w latach 30. 
XX w., a polskie słowa napisał Piotr Ma-
szyński.

To pytanie powinnam zadać na począt-
ku. Skąd pomysł na książkę?

Tym razem wyjątkowo pomysł wyszedł 
nie ode mnie, lecz od wydawcy. Pani 
Anna Czech, redaktor naczelna Wydaw-
nictwa Kropka, zaproponowała mi napi-
sanie tej książki. Współpracowałyśmy 
już wcześniej, między innymi przy „Bal-
ladach i romansach” Adama Mickiewi-
cza, do których napisałam komentarze dla 
młodych czytelników. Wówczas to ja zwró-
ciłam się do pani Anny – tym razem zaś 
pani Anna spytała, czy nie napisałabym 
podobnych komentarzy do kolęd. Przysta-
łam na tę propozycję natychmiast i z wiel-
ką chęcią, bo to bardzo bogaty, wdzięcz-
ny i niezwykle ciekawy temat. Pisząc 
te gawędy dowiedziałam się mnóstwa no-
wych rzeczy!

Jaka jest Pani ulubiona kolęda?

Trudne pytanie, trudny wybór! Myślę, że 
jednak „Bóg się rodzi”. Każdy element 
tej kolędy mnie zachwyca. I tekst, i melo-
dia, i to, że jest niezwykle uroczysta i bar-
dzo czuła zarazem. A zaraz potem „Mę-
drcy świata, monarchowie” – tę lubię 
od dziecka!

Jak wyglądają Pani rodzinne święta? 
Czy kolędujecie?

Kolędujemy, oczywiście – z rodziną, 
z przyjaciółmi. Gramy też na instrumen-
tach, po amatorsku, ale zupełnie nam 
to wystarcza!

Dziękuję za rozmowę.

O kolędach gawęda
 ■ Książkę „O kolędach gawęda” Emili Kiereś (prywatnie córki Małgorzaty Musierowicz i siostrzenicy śp. 

Stanisława Barańczaka) gorąco polecam na wszelkie wspólne kolędowania. Niezwykłe historie polskich 
kolęd (z dziejami Polski w tle), ciekawe opisy obrzędów świątecznych, a do tego teksty kolęd, nuty, akor-
dy i kolorowe, radosne ilustracje.

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka
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Polska i Polacy

W ciągu półtora roku, od pierwszego lip-
ca osiemdziesiątego roku do trzynaste-
go grudnia osiemdziesiątego pierwsze-
go, Polska wykrzyczała to wszystko, cze-
go nie mogła wypowiedzieć przez ostatnie 
trzydzieści sześć lat.

Jestem uczestnikiem tej rewolucji 
bez rewolucji, wciąż w rozjazdach. Po-
dróżuję autobusem, pociągiem, gazikiem, 
chłopskim wozem, a nierzadko pieszo. 
Za dnia i nocą jestem w miasteczkach 
i na wsi, w fabrykach, w kopalniach 
i w stoczniach. Patrzę, rozmawiam, 
notuję, piszę reportaże.

O świcie jadę z Łap wojskowym ga-
zikiem w stronę Białegostoku do wsi 
Zalesiany. Jest wczesny ranek, czwar-
tek dziesiątego grudnia osiemdziesią-
tego pierwszego roku. Po drodze mi-
gocą światła wiosek, jakie widnie-
ją tylko na mapach sztabowych: Gzi-
ki, Skórki, Juraszki, Niecki. Za wsiami 
pojedyncze chałupy w śniegu.

W radiu rozmowa z Zofią Dudziń-
ską, nauczycielką ze wsi Czarnocin 
koło Piątnicy. „Komitety kolejkowe”. 
Z całego serca popieram działalność 
komitetów kolejkowych – mówi Du-
dzińska. – komitety rozwiążą wreszcie 
nasze sprawy i ludziom będzie żyło 
się lepiej”.

Obok mnie, na tylnym siedzeniu, 
drzemie kapitan Piotr Łapiński. Z przo-
du, obok kierowcy, siedzi major Józef 
Bauer. Obydwaj reprezentują Tereno-
wą Grupę Operacyjną Miasta i Gmi-
ny Łapy.

Oficerowie wiedzą, że jestem dzienni-
karzem tygodnika „Kultura”. Traktują mnie 
jako przedstawiciela reżimu. Nie wie-
dzą, że jestem założycielem Solidarno-
ści Dziennikarzy, Pisarzy i Wydawców. Że 
kieruję Ośrodkiem Solidarności i przewod-
niczę Komisji ds. Cenzury oraz Komisji ds. 
Informacji przy Zarządzie Mazowsze „So-
lidarności”.

Kiedy wjeżdżamy do Zalesian, jest 
już dzień, chłopi wiozą półkoszkami bań-
ki mleka do Turośni Kościelnej. Zatrzy-
mujemy się opodal walącej się chałupy. 
Tu mieszka dwoje staruszków, którym ma-
jor Bauer obiecywał pomoc w remoncie 
dachu.

Starzy są w domu, ale nie cieszą się 
z naszego przyjazdu. Krzątają się po 
izbie, składają na kupkę ciepłe ubrania. 
Major ogląda pożółkły od zacieków sufit, 
narzeka na naczelnika, który miał dopilno-
wać remontu. Staruszka, z twarzą suszo-
nej gruszki, chwyta mnie nagle za rękę, 
próbuje całować.

– A na Sybir to co dacie zabrać? – 
pyta. – Pierzynkę chcemy wziąć, słoninę, 
chleba bym jeszcze upiekła...

Major tłumaczy, że wojsko nikogo nie 
zabiera na Syberię. Staruszka patrzy na 
majora, to znowu na mnie, jakby chciała 
powiedzieć, że jest oszukiwana.

– No... zawsze tu wywozili... – mówi. 
– Najpierw przychodziło wojsko i dawało 
dzieciom cukierki... A potem wywozili.

Spod pieca, kaszląc, odzywa się sta-
ruszek.

– W dwudziestym to przyszli tu bol-
szewicy. To, panie, w Łapach urzędował 

taki Nowotko... Tak, urzędował. A jak spod 
Warszawy wróciło polskie wojsko, to ten 
Nowotko uciekł. Ale zapowiedział, że wró-
ci. No i wrócił w trzydziestym dziewiątym. 
Tak...

Staruszek milknie, kiwa palcem, że-
bym podszedł do niego, i półgłosem opo-
wiada:

– Kogo nie zakatrupił w dwudziestym, 

to wywiózł na Sybir w czterdziestym. 
Tak… Najpierw przyjechała do wsi gru-
pa wojskowa, ot, operatiwnaja gruppa... 
O, jak wasza. A potem przychodzili nocą, 
o świcie. Trzech wojskowych, jeden cywil 
z opaską na rękawie. No i zabierali na Sy-
bir... Jak wy teraz. Ale tu jeszcze wróci pol-
skie wojsko i będziecie uciekać!

– My nikogo nie zabieramy – stara się 
uspokoić staruszków kapitan Łapiński.

Ale oni mają w oczach strach i Sybir. 
Nie słuchają, nie chcą słuchać. Wypada 
czym prędzej wychodzić z chałupy i od-
jeżdżać.

Jedziemy w kierunku Uhowa. Najpierw 
odwiedzamy wieś Mince, następnie Ba-
ciuty Kolonię, Wólkę Waniewską i Stare 
Łupianki. Tu czeka na Grupę Operacyjną 
gromada chłopów z okolicznych wsi. Le-
dwo oficerowie wyszli z gazika, a już sy-
pią się pytania, oskarżenia. Nikt nie cze-
ka na odpowiedź, każdy chce się wyga-
dać, wykrzyczeć.

– To już wojsko bierze się za rządze-
nie, a?!

– A zapałki gdzie!?
– Zapałek, kurza noga, nie ma!
– Papierosów nie ma, a ludzie tyle ta-

baki sadzą!
– Towary chowacie, a?
Nie ma odpowiedzi na te pytania. 

Czym prędzej odjeżdżamy, bo chłopi goto-
wi do rękoczynów. Jedziemy przez Nową 
Łopiankę, Kozły i Płonkę Kościelną. Wiatr 
przepędził mgły i zaczyna świecić zimne 
słońce.

Z podróży po wioskach wokół Łap wra-
cam do Warszawy z reportażem: „Sier-

pem bez młota. Tytuł zapowiada opo-
wieść o ludziach, którzy zamiast zapałek, 
używają krzesiwa. Mielą mąkę w domo-
wych żarnach. W przydomowych warszta-
tach robią traktory. Wyrabiają cukier z bu-
raków. Skręcają papierosy z tytoniu na 
strychu.

Wieczorem wpada do mnie Jerzy Zie-
leński. Jest wyraźnie zmęczony, ale po-

godny. Siadamy na kanapie, moja żona 
podaje herbatę.

– Jerzy – mówię. – Będzie stan wyjąt-
kowy.

Zieleński uśmiecha się, spogląda na 
mnie tak, jakby chciał powiedzieć: czło-
wieku, co ty wygadujesz!? Wyciąga do 
przodu prawą rękę, powoli zaciska pal-
ce w pięść.

– Mamy ich... – mówi – Mamy ich i już 
nie wypuścimy... Tworzymy rząd, bracie.

– Rząd?
– A myślałeś, że co? Rząd!
– Z premierem, z ministrami?
– Najzwyczajniejszy rząd! Premier... 

no to wiesz... A ministra zdrowia będziesz 
miał tu obok... No wiesz, to Piotrek...

Na papierowej serwetce Jerzy zapisuje 
nazwiska członków rządu. Są wśród nich 
ludzie, z którymi od trzeciego września 
osiemdziesiątego spotykałem się w miesz-
kaniu Jerzego przy Nowolipkach podczas 
organizowania „Tygodnika Solidarność”.

Mam dyżur w drukarni „Życia Warsza-
wy”, gdzie się drukuje „Kultura”. Jest pią-
tek, jedenastego grudnia. Robię korektę 
numeru, w którym jest mój duży reportaż 
pod tytułem „Kronika przypadków woźna-
wiejskich”. Tekst zaczyna się zdjęciem Ja-
łosińskiego na pierwszej stronie.

Wracając z drukarni, wstępuję do 
Domu Chłopa, gdzie jestem umówiony 
na rozmowę z Janem Kułajem, przewod-
niczącym NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych. Czekam na niego na par-
terze Domu. Czas płynie, a Kułaja jak nie 
było, tak nie ma. Podchodzę do portiera 
i pytam, czy coś wie o Kułaju.

– Czy wiem? – śmieje się portier. 
– Pewno, że wiem! On tak co dnia i co 
nocy. Wciąż w pijackim tangu! Jak wyj-
dzie nad wieczorem, to wróci o świcie. 
Jak wyjdzie nocą, to już nie ma go przed 
południem. A ostatnio wyszedł nocą…

– To kiedy wróci?
– Wróci. A ja znowu zarobię brudasa.
– Jakiego znowu brudasa?

– Pięćset z górnikiem. Kułaj wcho-
dzi, pluje na pięćsetkę i przykleja mi 
do czoła. Zawsze tak.

Tymczasem w drzwiach Domu 
Chłopa zjawia się Lubek Zając, reży-
ser i scenarzysta filmowy, artysta 
niekonwencjonalny, autor licznych 
dokumentów filmowych, zrealizowa-
nych w Zespołach Filmowych. Lubek 
proponuje, żebyśmy poszli do barku 
na wysokie stołki. Idziemy. Przy bar-
ku niebywały tłum mężczyzn i kobiet.

Próbujemy zamówić coś do pi-
cia. Między mnie i Lubka wciska się 
nagle pułkownik WP. Twarz okrągła, 
pokryta nocnym zmęczeniem. Jakaś 
kobieta, widząc na mojej klapie zna-
czek Solidarności i biało-czerwoną 
kokardkę, woła:

– No, panowie z Solidarno-
ści, wstyd! Wstyd! Jak możecie stać 
obok tego tu... wojskowego?!

Przykładam rękę do klapy na ser-
cu, tak że palec wskazujący dotykał 
znaczka Solidarności, i mówię gło-
śno, żeby wszyscy słyszeli:

– Proszę państwa, armia jest na-
szą nadzieją!
Kiedy robi się cisza, powtarzam:
Armia jest naszą nadzieją!!
Pułkownik wybucha płaczem. Pła-

cze jak dziecko, całym sobą. Łzy ciek-
ną mu po policzkach. Lubek wyciąga 
chusteczkę, wyciera pułkownikowi twarz 
i szepcze:

– Niech pan nie płacze, pułkowniku. 
Po co płakać? Niech pan nie płacze... 
Cholera... bo ja też zacznę płakać...

Pułkownik opanowuje płacz, zamawia 
dziesięć pięćdziesiątek i szepcze do nas:

– Panowie, ja swoje wiem, pano-
wie… wiem.

– Wypijamy z Lubkiem po pięćdzie-
siątce, żeby nie obrazić pułkownika, i od-
chodzimy z baru.

Wracam do domu, a po drodze kupu-
ję gruby sznur.

– Po co ten sznur? – pyta żona.
Opowiadam o pułkowniku, który chy-

ba chciał powiedzieć, że przygotowywa-
ny jest stan wyjątkowy i on w tych przy-
gotowaniach bierze udział.

– Jak przyjdą po mnie – mówię – 
to chwilę zatrzymasz ich za drzwiami, 
a ja z okna spuszczę się po sznurze na 
parking.

O szóstej trzynastego grudnia włącza 
się radio, słychać głos spikera:

„Tu Polskie Radio, Warszawa. Mamy 
dziś niedzielę, 13 grudnia 1981 roku. 
Rozpoczyna się szczególny dzień w hi-
storii naszego państwa i naszego naro-
du. Za chwilę przed mikrofonami Polskie-
go Radia przemówi generał armii, Woj-
ciech Jaruzelski”.

cdn.

Pokój i wojna (cz.1)
 ■ Na skrzyżowaniach ulic, na wiejskich gościńcach, na placach i targowiskach słychać wście-

kły okrzyk: „Dość!” W całym kraju dniem i nocą trwa nieprzerwany wiec. Tłumy debatu-
ją, strajkują, krzyczą, modlą się i śpiewają.

Michał Mońko

Prawdę 
mówiąc
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Z okazji 80. rocznicy wybuchu 
wojny dużo mówiło się w Pol-
sce o reparacjach. W opubli-
kowanych w światowych me-
diach artykułach prezydent 
Duda, premier Morawiecki pod-
kreślali, że temat pozostaje dla 
Polski otwarty. W niemieckich 
mediach było to interpretowa-
ne jako element kampanii wy-
borczej. Jak Pan to widzi? Czy 
te żądania są sprawiedliwe?

Nie zgadzam się z tym. W ostat-
nich dziesięcioleciach wszyst-
kie polskie rządy domagały się 
od RFN reparacji i świadczeń 
odszkodowawczych za zbrod-
nie okupacyjne popełnione przez 
Niemców w czasie II wojny świa-
towej. Również obecny rząd pol-
ski kontynuuje tę długą tradycję.

Rząd niemiecki uważa, że 
kwestia ta została prawnie 
zamknięta, ponieważ Pol-
sce przyznano odszkodowa-
nia na konferencji poczdam-
skiej, a w r. 1953 i po zjedno-
czeniu Niemiec zrzekła się 
swoich roszczeń. Czy to zrze-
czenie jest rzeczywiście nie-
ważne?

Nie, to nieprawda. Reparacje 
przyznane Polsce przez konfe-
rencję poczdamską były całko-
wicie niewystarczające. Deklara-
cja rezygnacji z sierpnia 1953 r. 
odnosiła się tylko do NRD, a za-
powiedziana w związku z nią rezy-
gnacja wobec całych Niemiec 
nie weszła w życie w świetle pra-
wa międzynarodowego, ponie-
waż warunki jej realizacji – zjed-
noczenie dwóch niemieckich 
państw i traktat pokojowy z cały-
mi Niemcami – w następnych la-
tach nie doszły do skutku. Pol-
ska nie była zaangażowana w za-
warcie traktatu „Dwa plus-cztery” 
z września 1990 r., tak więc nie 
może być mowy o zrzeczeniu. 
Polska nigdy nie zrzekła się pra-
wa do odszkodowań.

Dlaczego Pana zdaniem kwe-
stia ta nie została ostatecz-
nie rozstrzygnięta pod-
czas rozmów „Dwa plus czte-
ry” w Paryżu w 1990 r.?

Została ona świadomie wyklu-
czona, ponieważ rząd USA bez 
zastrzeżeń poparł odmowę RFN. 
Kiedy polski rząd zaprotestował 

przeciwko temu, kanclerz Kohl 
zaszantażował go, grożąc, że je-
śli będzie nalegał na swoje żą-
dania reparacji, to RFN nie uzna 
ostatecznie granicy na Odrze 
i Nysie.

Wystąpienie prezydenta fede-
ralnego Steinmeiera 1. wrze-
śnia 2019 r. było bardzo chwa-
lone i porównywane z klęknię-
ciem Willy’ego Brandta, ale 
panuje zgoda co do tego, że 
mamy prawo do odszkodowań. 
Jak zareaguje rząd niemiecki, 
gdy Polska wystawi rachunek?

Przemówienie Steinmeiera było 
imponujące. Jeśli po takim prze-
mówieniu rząd niemiecki od-
rzuca polskie żądania repara-
cji – co niestety nastąpiło – wów-
czas musi liczyć się z zarzutem, 
że stosuje podwójną moralność. 
Prawdziwe pojednanie może na-
stąpić wtedy, gdy zostaną wypła-
cone roszczenia.

Trzeba chyba liczyć się z tym, 
że te żądania zostaną odrzu-
cone. Co może wtedy zro-
bić Polska? Czy może pozwać 
Niemcy?

Polska powinna połączyć siły 
ze wszystkimi innymi krajami, 
które mają roszczenia odszkodo-
wawcze wobec Niemiec, zwłasz-
cza z Grecją. To znacznie zwięk-
szyłoby presję na rząd federalny. 
W przypadku odmowy rząd pol-
ski i rząd grecki mogłyby odwołać 
się do Międzynarodowego Trybu-
nału Sprawiedliwości.

W wywiadzie radiowym zapro-
ponował Pan międzynarodo-
wą konferencję na temat osta-
tecznego rozwiązania kwestii 
odszkodowań. Kto powinien 
ją zorganizować i wziąć w niej 
udział, politycy, prawnicy, hi-
storycy? Jaki status powinna 
mieć?

Taka międzynarodowa konfe-
rencja powinna zostać zorgani-
zowana w ramach OBWE. W jej 
trakcie wszystkie kraje europej-
skie, okupowane i wykorzysty-
wane przez nazistowskie Niem-
cy wystąpiłyby jako wierzycie-
le odszkodowań i negocjowałyby 
z rządem federalnym jako dłuż-
nikiem reparacji. W skład dele-
gacji powinni wchodzić przedsta-

wiciele aktualnych rządów, eks-
perci w dziedzinie prawa mię-
dzynarodowego i historycy. Na 
konferencji wstępnej wierzycie-
le reparacyjni powinni skoordy-
nować swoje żądania wobec Nie-
miec. Należy przy tym szcze-
gólnie uwzględnić żądania kra-
jów, które ucierpiały w wyniku 
szczególnie poważnych znisz-
czeń materialnych i szkód hu-
manitarnych, tj. krajów Europy 
Środkowej, Wschodniej i Połu-
dniowo-Wschodniej.

W niektórych komentarzach 
pojawiły się opinie, że otrzy-
manie przez Polskę odszkodo-
wań zaszkodziłoby wizerunko-
wi Polski w Niemczech, że nie-
mieccy turyści nie będą podró-
żować do Polski itp. Jak zare-
aguje niemiecka opinia pu-
bliczna, gdy Polska wysta-
wi rachunek? Czy tylko nielicz-
ni Niemcy mają pojęcie, co woj-
na oznaczała dla Polski. Czy 
musimy się liczyć z ożywie-
niem starych resentymentów?

Jeszcze kilka lat temu kwestia 
odszkodowań była w Niemczech 
podszytym starymi resentymen-
tami tematem tabu. To się te-
raz zmieniło. Najważniejsze nie-
mieckie media wypowiadają się 
ostrożniej, a nawet klasa politycz-
na zaczyna rozumieć, że dotych-
czasowe podejście polegające 
na odmowie nie da się już obro-
nić. Jeżeli do narodu niemieckie-
go dotrze świadomość o potwor-
ności niemieckich zbrodni oku-
pacyjnych i ich katastrofalnych 
skutkach dla dotkniętych kra-
jów, wówczas wzrośnie gotowość 
do udzielenia znacznych odszko-
dowań.

W 1940 r. zgodnie z ustawą 
uchwaloną przez Hermanna 
Göringa majątek, banki i nie-
ruchomości przedwojennych 
organizacji polskich zostały 
skonfiskowane. Co powinny 
zrobić polskie organizacje-na-
stępcy, aby unieważnić to nie-
sławne prawo?

Powinniśmy podjąć inicjatywę, 
aby niemiecki Federalny Try-
bunał Konstytucyjny unieważ-
nił wszystkie ustawy i rozporzą-
dzenia, które legalizowały nie-
miecką politykę rabunku i ekster-
minacji w Polsce.

Jest Pan ekspertem w dzie-
dzinie stosunków polsko-nie-
mieckich, ale jest Pan również 
Niemcem. Pozwoli Pan, że za-
pytam wprost: czy Polska ma 
prawo, po tylu latach, stawiać 
żądania? Według wyliczeń za-
wartych w raporcie Sejmu, któ-
ry jeszcze nie został opubliko-
wany, są to miliardy euro.

Tak. Mam niemiecki paszport i je-
stem dzieckiem pokolenia spraw-
ców. Nie mogę uciec przed tym 
obciążeniem, dlatego angażuję 
się naukowo i politycznie, aby do-
prowadzić do uregulowania żą-
dań reparacyjnych. Polskie rosz-
czenia są uzasadnione i według 
moich własnych wyliczeń wyno-
szą obecnie co najmniej 1 bi-
lion euro. Niemcy nie będą mo-
gły zwrócić tej kwoty w stosun-
ku 1:1, ponieważ zostaną do niej 
doliczone roszczenia odszkodo-
wawcze innych krajów, co stano-
wi około dwuipółkrotność obec-
nego niemieckiego produktu kra-
jowego brutto. Polska i wszystkie 
inne zainteresowane kraje muszą 
się zgodzić na redukcję zadłuże-
nia. Jej część należy wynegocjo-
wana na konferencji międzynaro-
dowej.

A co trzeba zrobić, aby obie 
strony zachowały twarz i aby 
oba narody zadowolone? Czy 
to w ogóle jest możliwe?

Tak, to całkiem możliwe. Przez 
dwadzieścia lat po zjednocze-
niu w 1990 r. Niemcy wydały oko-
ło biliona euro na budowę infra-
struktury w Niemczech Wschod-
nich. Taką kwotę można by uru-
chomić bez wstrząsów społecz-
no-gospodarczych w ciągu 15-
20 lat, aby spłacić dług. Wszy-
scy zachowaliby wtedy twarz. 
Ponadto taki transfer kapitału 
i siły nabywczej stanowiłby istot-
ny wkład w przezwyciężenie 
przepaści między centrum a pe-
ryferiami Europy. Bez ostatecz-

nego rozstrzygnięcia kwestii od-
szkodowań nie może być mowy 
o ugodzie, a tym samym o po-
głębieniu procesu integracji euro-
pejskiej.

1 września 2019 po opubliko-
waniu w mediach żądań rosz-
czeń prezydenta i premiera Pol-
ski, prezes Związku Wypędzo-
nych Bernd Fabritius powie-
dział: „Sprawa została wyja-
śniona prawnie – obowiązu-
je zrzeczenie z 1953 r., po dru-
gie, jeśli Polska wystawi faktu-
rę, to powinna w niej uwzględ-
nić straty wypędzonych. Nie-
którzy politycy FDP są tego sa-
mego zdania. Argumentują też, 
że utracone przez Niemcy tere-
ny to właśnie reparacje dla Pol-
ski, Jak Pan to ocenia?

Ten pogląd nie ma podstaw praw-
nych, ponieważ w prawie między-
narodowym nie ma przedawnie-
nia, a po drugie, nie było ani jed-
nego sporu prawnego dotyczące-
go polskich roszczeń odszkodo-
wawczych przed międzynarodo-
wym trybunałem arbitrażowym 
lub sądem. Argument, że trze-
ba wziąć pod uwagę niemieckie 
straty terytorialne i konsekwen-
cje przymusowego przesiedlenia 
Niemców na wschód od granicy 
Odra-Nysa, był zawsze wysuwa-
ny przez stronę niemiecką – na-
wet w dobie „nowej Ostpolitik”. 
Prezes Związku Wypędzonych 
nie mówi na ten temat nic no-
wego.

Uważam, że ten pogląd 
jest ważny z punktu widzenia pra-
wa międzynarodowego. W pol-
sko-sowieckiej umowie repara-
cyjnej z sierpnia 1945 r. włącze-
nie do Polski terenów na wschód 
od Odry i na zachód od Nysy – 
należących do sowieckiej stre-
fy okupacyjnej – było traktowa-
ne jako świadczenie odszkodo-
wawcze, podobnie jak przekaza-
nie wszystkich aktywów i pasy-
wów zbiegłych lub wypędzo-

Polska ma prawo 
do reparacji

 ■ Rozmowa z historykiem dr. Karl-Heinzem Rothem, eksper-
tem ds. relacji polsko-niemieckich, autorem książki pt. „Wy-
parte – odroczone – odrzucone. Niemiecki dług reparacyj-
ny wobec Polski i Europy”, która właśnie ukazała się w Polsce.

© Krzysztof Maria Nowak
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nych Niemców (§ 1 umowy). 

Cesja tych terytoriów i majątku 
była więc uzupełnieniem demon-
tażu dóbr z sowieckiej strefy oku-
pacyjnej, z której ZSRR przekazał 
Polsce 15 proc. W naszych wła-
snych obliczeniach uwzględnili-
śmy ten fakt. Doszliśmy do wnio-
sku, że Polska, wraz z bardzo ni-
skimi indywidualnymi wypłatami 
odszkodowań, otrzymała dotych-
czas niemieckie odszkodowa-
nia w wysokości około 160 mld 
euro (wartość bieżąca 2018 r.). 
Zgodnie z naszymi obliczeniami 
niemiecki dług z tytułu odszko-
dowań w Niemczech wynosi na-
tomiast łącznie 1,18 bln euro. Po 
potrąceniu wypłaconych odszko-
dowań, niemiecki dług odszko-
dowawczy wynosi nadal 1 bi-
lion euro. Z punktu widzenia pra-
wa międzynarodowego i polityki, 
strona polska nie powinna uznać 
te potrącenia. Jeżeli to zrobi znaj-
dzie się na bezpiecznym grun-
cie w prawie międzynarodowym 
i jednocześnie zapobiegnie od-
radzaniu się resentymentów po 
stronie niemieckiej.

Pańska książka została wyda-
na w Niemczech rok temu. Jak 
zareagowali na nią politycy?

Tylko politycy partii Zielonych się 
nią zainteresowali. Sygnalizowali, 
że powinno się przynajmniej na-
wiązać dialog z Polską. Poza tym 
nie było innych reakcji.

A wśród niemieckich histo-
ryków?

Niektórzy historycy zareagowa-
li pozytywnie, zwłaszcza Ste-
phan Lehnstaedt, Ahlrich Meyer, 
Werner Röhr Hennes Heer i Chri-
stoph Schminck-Gustavus. Con-
stantin Goschler wyraził szacu-
nek. Dla mainstreamu nie istnieję.

Przypiszczam, że dla niektó-
rych mediów jest pan zdrajcą.

Pozytywna recenzja Ste-
phana Lehnstaedta pojawiła 

się w Süddeutsche Zeitung, tak-
że w Deutschlandwelle. Poza tym 
książka została przemilczana.

Co sądzi Pan o wynikach ba-
dań prof. Domańskiego? We-
dług jego obliczeń suma zadłu-
żenia z tytułu reparacji wynosi 
ponad pięć bilionów dolarów. 
Pan mówi o kwocie jednego bi-
liona 600 miliardów dolarów. 
Skąd taka duża różnica?

Doceniam prace profesora Do-
mańskiego. Nauczyłem się od nie-
go, że nie chodzi przede wszyst-
kim o transfery finansowe, 
ale raczej o jakość reparacji, ja-
kich Niemcy mają dokonać w po-
staci realnego kapitału i technicz-
nego know-how. Do obliczeń pod-
chodzimy w różny sposób. Pan 
Domański wychodzi od kalkulacji 
kosztów i zysków ekonomii teore-
tycznej i oblicza utracony dochód 
i odsetki od niego jak od poży-
czek. Ja ze względów etycznych 
ograniczyłem do rozważenia roz-
woju kosztów utrzymania od tam-
tych czasów. To wyjaśnia bar-
dzo różne kwoty końcowe.

Udowadnia Pan w swojej książ-
ce (bardzo za to dziękuję), że 
Polsce przysługują reparacje 
z powodów etycznych i histo-
ryczno-ekonomicznych. Ale te-
raz żyjemy w czasie pandemii.

Kryzys spowodowany pandemią 
tego nie zmienia. Razem z wie-
loma innymi czekam na Raport 
Komisji Sejmowej i zdecydowaną 
inicjatywę polskiego rządu, która 
zostanie wysłana do Berlina.

Czy uważa Pan, że należy roz-
mawiać o reparacjach? Jest 
oczywiste, że uznanie żądań 
przez rząd federalny nie zo-
stanie zaakceptowane przez 
szerokie kręgi społeczeństwa. 
Wiedzą o tym również Polacy. 
Prof. Domański proponuje nie 
tylko rekompensatę finanso-
wą, ale jakąś formę wsparcia 
naukowego, gospodarczego, 

pomocy w rozwoju polskiej go-
spodarki, która w przyszłości 
byłaby również opłacalna dla 
Niemiec. Co Pan o tym sądzi?

Moim zdaniem problemem nie 
jest społeczeństwo niemieckie, 
ale berlińska elita władzy. Więk-
szość Niemców przyjęła do wia-
domości, że niemiecka wojna to-
talna na wschodzie to była strasz-
na zbrodnia wojenna, za któ-
rą trzeba zapłacić. Niemcy prze-
grali II wojnę światową politycz-
nie i militarnie, ale wygrali gospo-
darczo – w Europie są teraz mo-
carstwem. Mogą więc z pewno-
ścią wypłacić odszkodowania. 
Droga, którą proponuje profesor 
Domański, jest właściwą drogą 
do zacierania różnic poziomów 
między Wschodem a Zachodem. 
Dobrze by było, gdybyśmy już nie 
straszyli horrendalnie wysokimi 
liczbami, ale zaproponowali kon-
kretne kroki, które pomogą prze-
zwyciężyć obecną zależność go-
spodarczą krajów kiedyś okupo-
wanych przez Niemcy.

Pańska książka o odszkodowa-
niach dla Grecji została opubli-
kowana rok temu. Jaka była na 
nią reakcja w Grecji? Czy grec-
ka klasa polityczna posłuży-
ła się tą książką w dyskusjach 
z przedstawicielami rządu fe-
deralnego?

Greckie wydanie ukazało się w lu-
tym 2019 roku. Prezydium Par-
lamentu kupiło część nakładu 
i przekazało posłom. W tym cza-
sie ukazała się również grecka pu-
blikacja źródłowa dotycząca kwe-
stii reparacji, a rząd na podsta-
wie rezolucji parlamentu wystoso-
wał notę dyplomatyczną wzywa-
jącą Berlin do negocjacji.

Pana książka ukazała się nie-
dawno w Polsce. Jak zareago-
wali na nią polscy czytelnicy?

Do tej pory dotarły do nas tylko 
bardzo pozytywne opinie ze stro-
ny wydawcy, tzn. Instytutu Za-

chodniego. Nic więcej do mnie 
nie dotarło.

Jak Panu wiadomo, w Polsce 
od trzech lat mówi się o rapor-
cie posła na Sejm, Arkadiu-
sza Mularczyka. Ale raport jest 
tajny. Jak Pan sądzi, z czego 
to wynika?

Nie wiem nic konkretnego na ten 
temat. Podobno doszło do spo-
rów między Komisją Parlamen-
tarną a rządem lub Minister-
stwem Spraw Zagranicznych. Po-
nadto istnieją silne nurty, zwłasz-
cza wśród inteligencji i innych 
środowisk, które są uzależnione 
od niemieckich instytucji i sub-
wencji finansowych i obawiają się 
problemów, gdyby Berlin podjął 
działania odwetowe. Z pewnością 
kryje się za tym trochę realizmu: 
sama Polska nie może nic zrobić 
przeciwko niemieckiej elicie wła-
dzy. Musiałaby zawrzeć z Grecją 
i innymi dotkniętymi krajami so-
jusz wierzycieli.

Jak wiadomo, wielu Polaków 
boi się uchwalonej przez Kon-
gres USA ustawy ACT 447. Or-
ganizacje żydowskie w USA 
żądają od Polski odszkodo-
wania za straty obywateli pol-
skich pochodzenia żydowskie-
go w wysokości 300 miliar-
dów dolarów. Ale w Polsce (po-
dobnie jak w większości in-
nych krajów) obowiązuje pra-
wo, że majątek, który nie ma 
spadkobierców, staje się wła-
snością państwa. Rząd ame-
rykański jest naciskany, aby 
zmusił Polskę do wypłaty od-
szkodowań. Martwi to wie-
lu Polaków, którzy pytają, dla-
czego jako ofiary powinni pła-
cić? Czy pańskim zdaniem Pol-
ska powinna spełnić roszcze-
nia Żydów? Może Polacy po-
winni zwrócić się do wymienio-
nych stowarzyszeń o wspar-
cie, aby ta sprawa znalazła się 
na forum międzynarodowym 
i w ten sposób wywrzeć presję 
na Niemcy?

Mogę tylko odpowiedzieć twier-
dząco na to pytanie. Pol-
ski rząd powinien odpowie-
dzieć Kongresowi USA i świa-
towym organizacjom żydow-
skim: z całą determinacją udziel-
cie wsparcia naszym uzasad-
nionym żądaniom odszkodo-
wań od Niemiec. Gdy już wygra-
my i kiedy zaczną się wypłaty 
chętnie będziemy negocjować 
z wami w sprawie wypłaty odpo-
wiedniej części tego odszkodo-
wania za wywłaszczone mienie 
pożydowskie. Ale dopiero wtedy!

Ostatnie pytanie: jest Pan nie 
tylko historykiem, ale i do-
świadczonym lekarzem. Je-
śli chodzi o walkę z Co-
vid-19, Polacy patrzą na Niem-
cy z zazdrością. Jak oce-
nia Pan sytuację pandemicz-
ną w Niemczech?

Również w Niemczech podczas 
pierwszej fali pandemii popeł-
niono poważne błędy. Nie ma 
co podziwiać. Niemcy miały po 
prostu więcej szczęścia niż inne 
kraje, ponieważ pandemia po-
czątkowo rozprzestrzeniała się 
znacznie wolniej. Decydujący 
kryzys jest dopiero teraz przed 
nami i zobaczymy, czy odpowie-
dzialni za sprawy zdrowia nie-
mieccy decydenci odrobili za-
danie domowe. Pierwsze kroki 
zostały zrobione, ale na efekty 
trzeba poczekać.

Dziękuję serdecznie za roz-
mowę i Pana zaangażowanie

▶
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W czasie krucjaty kościół został splą-
drowany przez łacinników. W czterna-
stym wieku rozbudowano go, dodano 
zachodni narteks oraz kaplicę grobo-
wą (paraklezjon). W tym samym cza-
sie wnętrze kościoła ozdobiono mozai-
kami przez Teodora Metochitę, filozo-
fa i doradcę cesarza Andronika II Pa-
leologa.

Niedługo po zdobyciu Konstanty-
nopola przez Turków w 1453 r. Mozai-
ki przykryto zaprawą wapienną. Do-
piero po roku 1945 odkryli je amery-
kańscy historycy sztuki, a sam budy-
nek zamieniono w 1948 r. w muzeum 
(Kariye Müzesi).

W sierpniu 2020 r. gazeta „Hurriy-
et” podała, że prezydent Turcji, Re-
cep Tayyip Erdogan, podpisał dekret, 
na mocy którego istniejące od sie-
demdziesięciu lat Muzeum-Kościół na 
Chorze staje się Meczetem na Chorze 
(Kariye Camii). Tureckie słowo Kariye 
pochodzi od greckiego Chora. (tur. Ka-
riye Camii, Kariye Kilises).

W świątyni Hagia Sofia odbywają 
się już muzułmańskie modły. Mozaiki 
zostały tam czasowo przykryte. W ko-
ściele na Chorze, ze względu na wiel-
ka powierzchnię, jaką zajmują mozai-
ki, rozwiązanie podobne do zastoso-
wanego w meczecie Hagia Sofia jest 
zdecydowanie trudniejsze.

Początki Kościoła na Chorze sięga-
ją IV wieku, kiedy na południe od Zło-
tego Rogu, na podstawie decyzji Kon-
stantyna Wielkiego, powstał klasztor 
i kaplica poza murami Konstantyno-
pola. Pełna nazwa kościoła brzmiała 
„Kościół Najświętszego Zbawiciela na 
Wsi”. Ostatnia część greckiej nazwy 
Chora, nawiązująca do jej pierwotne-
go położenia poza murami, stała się 
skróconą nazwą kościoła.

Kiedy Teodozjusz II zbudował w la-
tach 413 – 414 potężne mury, kościół 
został włączony w obręb miasta, ale 
nazwa Chora pozostała. Za czasów 
cesarza Justyniana w 557 klasztor 
i świątynię zniszczyło trzęsienie ziemi. 
Cesarz nakazał odbudowę Chory.

W ósmym wieku ponownie świąty-
nia popadła w ruinę i ponownie w 843 
została odbudowana. Natomiast klasz-
tor aż do XI wieku klasztor był ruiną. 
Został odrestaurowany w latach 1081 
– 1118 przez Marię Dukaina, teściową 
cesarza Alexiosa I. W odbudowę był 
zaangażowany Komeneos, trzeci syna 
Alexiosa Komneosa, wnuka Marii Du-
kaena, dlatego uwieczniono go obok 
Dziewicy w panelu Jezusa Chrystusa 
i Marii Dziewicy.

W czasie 57 lat okupacji Stam-
bułu przez Latynosów, od 1204 do 
1261, wszystkie kościoły w Stambule 

były zniszczone oprócz Chory. Klasz-
tor, będący we władaniu mnichów or-
todoksyjnych, znowu popadł w ruinę. 
Tym razem z powodu złego zarzą-
dzania. W tym czasie cesarz bizantyj-
ski Michała Paleologa VIII (1259) for-
mował rząd w Nicei opodal Konstanty-
nopola. Po powrocie do Konstantyno-
pola wraz z innymi ważnymi osobisto-
ściami próbował odbudowywać zrujno-
wane kościoły.

Za sprawą bizantyjskiego filozo-
fa i artysty, Theodora Metochitesa, 
świątynia została w końcu odbudowa-
na i ozdobiona pięknymi mozaikami 
i freskami. Stało się to w latach 1315 
– 1321.

Andronikos III, który nastał po 
Andronikosie II zesłał Metochitesa 
na wygnanie do Didymoteichos w Za-
chodniej Tracji z tego powodu, że Me-
tochites był lojalnym sługą poprzed-
niego władcy. Metochites przez wiele 
lat żył na wygnaniu. Kiedy mu wresz-
cie wybaczono, powrócił do Bizancjum 
jako schorowany i biedny człowiek. 
Znalazł schronienie w klasztorze i tam 
też zmarł w 1332 roku.

Pięćdziesiąt lat po zdoby-
ciu Konstantynopola przez Osma-
nów, za czasów sułtana Bajazyda 
II w 1511 roku, wielki wezyr Atik Ali Pa-
sha kazał przekształcić Kościół Cho-
ra w meczet. Ze względu na zakaz 
używania ikonicznych obrazów w is-
lamie, mozaiki i freski zostały zakry-
te warstwą tynku.

Budowlę pozostawiono w niezmie-
nionej formie, dodano tylko minaret. 
Nazwa Chora została zmieniona na 
Kariye Camii.

Świątynia pozostawała mecze-
tem w latach 1500–1945. W roku 1945, 
decyzją rządu tureckiego, świątynia sta-
ła się Muzeum na Chorze (Kariye Müze-
si). Trzy lata później, w 1948, dwu Ame-
rykanów, Thomas Whittemore i Paul A. 
Underwood z Byzantine Institute of Ame-
rica i Dumbarton Oaks Center for Byzan-
tine Studies, rozpoczęli sponsorowany 
program renowacji Kościoła na Chorze.

Odkryto mozaiki, a w 1958 roku 
świątynię udostępniono zwiedzającym 
jako Kariye Müzesi.

W roku 2005 Stowarzyszenie Sta-
łych Fundacji i Służby Historycznej zło-
żyło pozew, kwestionując status kościo-
ła Chora jako Muzeum. W listopadzie 
2019 r. Turecka Rada Stanu, najwyższy 
sąd administracyjny w Turcji, zarządziła 
przekształcenie go w meczet. W sierp-
niu 2020 muzeum stało się meczetem. 
W piątek 30 października 2020 roku, po 
72 latach, odbyły się na Chorze modli-
twy muzułmańskie.

Kościół Chora nie jest tak duży 
jak inne zachowane kościoły bizantyj-
skie w Stambule (zajmuje 742,5 m kw. 
Ale jest wśród nich wyjątkowy ze wzglę-
du na zachowaną dekorację wewnętrz-
ną. Budynek ma sześć pękatych kopuł. 
Sylwetki kopuł i pojedynczego mina-
retu wyłaniają się z otoczenia starych, 
drewnianych domów jak z opisu Orhana 
Pamuka w powieści „Stambuł”.

Niesymetryczna budowla z różowej 
cegły, poukładanej miejscami na prze-
mian z wapiennymi kamieniami nie za-
chwyca. Ciasne, przesklepione kopu-
łami wnętrza o gładkich, wykładanych 
marmurem ścianach, kontrastują z bo-
gactwem kolorów narteksów.

Kościół na Chorze 
w Stambule meczetem

 ■ Kościół Najświętszego Zbawiciela na Chorze, tur. Kariye Kamii, na obrzeżach Stambułu, kilka kilome-
trów od kościoła Hagia Sophia, tur. Ayasofya, znajduje się w gminie Fatih, w najstarszej dzielnicy Stam-
bułu, Edirnekapi. Został wzniesiony w XI wieku za murami obronnymi Konstantynopola. Wcześniej, 
bo już w V wieku, za czasów cesarza Justyniana, był tam klasztor i kaplica, zwana kaplicą „na wsi” (grec-
kie słowo „khora” to „wieś”).

Michał Mońko

Jezus i jego przodkowie. Wewnątrz kopuły Jezus w środ-
ku otoczony swoimi przodkami. Jezus trzyma w lewej 
dłoni biblię świętą, a prawa rękę uniesiona ma do pier-
si czyniąc znak błogosławieństwa palcami. W osobnych 
sekcjach wokół szerokiego kręgu aż do poziomu okien 
umieszczone są podobizny 24 przodków Jezusa od Ada-
ma do Jakuba w wyższej strefie a poniżej 15 dzieci Jaku-
ba. Ich imiona wyryte są ponad ich głowami. Jest to ge-
nealogia Chrystusa. W rogach kopuły są mozaiki Jezu-
sa i Marii. Są tam też przedstawione sceny uzdrawiania 
przez Jezusa: ślepców, głuchych, krwawiącej kobiety, te-
ściowej apostoła Piotra i innych ludzi, proszących o po-
wrót do zdrowia. Te zdarzenia mają miejsce w wiosce.

Maria z dzieciątkiem. We wnętrzu przedsionka Muzeum 
Kariye w kopule po prawej stronie widzimy Jezusa i jego 
przodków, a w kopule po lewej stronie widzimy Marię i jej 
przodków. W centrum tej lewej widzimy Marię z Dzie-
ciątkiem Jezus. Wokół tego medalionu w szesnastu sek-
cjach widać przodków Marii. To są figury Dawida i piętna-
stu królów. Litery MP i OV umieszczone po obu stronach 
głowy Marii oznaczają: „Matka Boga”.

Fresk przedstawiający Anastasis, czyli wskrzeszenie 
oraz świętych.

►
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Budynek dzieli się na trzy 
główne obszary: hol wejściowy, 
główny korpus kościoła i boczna 
kaplica. Centralne drzwi prowadzą 
do głównej części kościoła. Naj-
większa kopuła w kościele (7,7 m 
średnicy) znajduje się nad środ-
kiem nawy. Dwie mniejsze kopuły 
flankują skromną absydę.

Po wejściu do świątyni jeste-
śmy dosłownie oczarowani prze-
pięknymi obrazami, które zdobią 
ściany i sufity. To mozaiki Teodo-
ra Metochitesa, który tworzył swe 
dzieła za panowania Andronikosa 
II. Mieszkał w okolicy Chory, a uro-
dził się w biednej rodzinie w Nicei, 
gdzie w 325 roku odbył się pierw-

szy Synod Kościoła Niepodzielo-
nego.

Metochites był bardzo inteli-
gentny i przedsiębiorczy, studiował 
nauki polityczne i literaturę w Bi-
zancjum. Dał swoim dzieciom do-
skonałą edukację. Poświęcił całą 
swoją wiedzę i zdolności dla odre-
staurowania klasztoru i kościoła. 
Zbudował od frontu przedsionek 
kościoła i kaplicę w części wschod-
niej. W roku 1312 ozdobił całą bu-
dowlę freskami i mozaikami.

Budowla w takiej formie, w ja-
kiej jest dziś, z takimi mozaikami, 
jakie możemy dziś oglądać już 
nie w kościele, ale w meczecie (tur. 
Kariye Camii), to właśnie zasługa 

Metochitesa, który nie spodziewał 
się, że ozdabia świątynię muzuł-
manów.

Dzisiaj, w roku 2020, Kościół 
na Chorze dzieli los i histo-
rię oddalonej o kilka kilome-
trów i znacznie większej świą-
tyni Hagia Sofia. Obie budow-
le zostały wzniesione jako bi-
zantyjskie kościoły, obie za-
mieniono w meczety po zdo-
byciu Konstantynopola przez 
Turków w 1453, obie stały się 
muzeami w dwudziestym wie-
ku i obie – Hagia Sofia i Ko-
ściół na Chorze – znowu będą 
meczetami.

Mozaika Jezusa i Marii. U stóp modlącej się Marii widzimy klęczącego księ-
cia Isaaka Kommenosa, a po prawej stronie Jezusa widać Melanię, zakonnicę 
i córkę Mihaela Palaiologosa VIII. Uwiecznione tu postacie musiały wnieść swój 
duży wkład w restaurację kościoła w XII wieku. Przyczyna dla której nazwano 
tu Jezusa Jezus z Khalke jest fakt, że ten panel był inspirowany olbrzymią iko-
ną, znajdującą się u wejścia do pałacu Khalke w Bizancjum.

1. Jezus Chrystus wewnątrz medalionu w kopule.
2. Mozaiki apostołów Pawła i Piotra. Po obu stronach drzwi prowadzących z wewnętrznego przedsionka do wewnętrz-

nej części świątyni są mozaiki świętych Piotra i Pawła. Paweł jest po prawej stronie drzwi. Paweł jest w niebieskiej tu-
nice, z biblią w ręku. Prawą ręką czyni znak błogosławieństwa.

3. W głównej nawie Chory, nad drzwiami wejściowymi, widać scenę śmierci Marii. Maria leży na katafalku. Otacza-
ją ją apostołowie, dygnitarze oraz wyrocznie, jasnowidze. Za łożem Jezus w aureoli trzymający dziecię w ramionach. 
To dziecię symbolizuje duszę Marii. Wokół Jezusa aniołowie.

▶

Nie będzie ściskania się, przy-
tulania do serca i innych do-
brych gestów, do których la-
tami przywykliśmy i na któ-
re czekamy. Nowa zasady po-
stępowania, wymuszone sy-
tuacją, być może zmienią na-
sze świąteczne przyzwyczaje-
nia. Nie spotkamy się na zwy-
czajowych wigiliach z kolega-
mi z pracy, nie z każdym prze-
łamiemy się tradycyjnym opłat-
kiem, wielu zabraknie przy 
świąteczny stole. Ale to nie 
znaczy, że świąt nie będzie.

Bóg się rodzi

Niezależnie od ponurej rze-
czywistości, my, chrześcija-
nie, odczujemy radość Boże-
go Narodzenia. Podobnie jak 
nasi przodkowie w czasie po-
wstań, wojen światowych czy 
bratobójczym stanie wojennym 
spróbujemy się choć na chwilę 
zatrzymać w ferworze przygo-
towań o oddać, tak jak umiemy, 
hołd Dzieciąteczku. Jego przyj-
ście jest nadzieją na zbawienie 

naszego zagrożonego bardziej 
niż kiedykolwiek świata.

Potrzebujemy nadziei i wia-
ry prowadzącej nas do zbawie-
nia. To odpowiedź na szerzą-
ce się zło, nienawiść, pogar-
dę, jakich doświadczyliśmy nie-
dawno. Dla nas Polaków – ka-
tolików, broniących wartości 
europejskiej cywilizacji, ostat-
nie miesiące były szczególnie 
trudne.

Antychryst w natarciu

Spełniają się niejako biblij-
ne przepowiednie. Cywiliza-
cja śmierci zbiera żniwo. Roz-
wrzeszczane wulgarne, agre-
sywne dziewuchy żądają zabi-
jania własnych dzieci, inni do-
magają się uśmiercania osób 
starszych i niedołężnych. 
W niektórych krajach Unii Eu-
ropejskiej eutanazję już zale-
galizowano.

Sfrustrowani przegra-
ną w wyborach, oszalali z nie-
nawiści do innych rodaków PO-
litycy domagają się represji, kar 

i prześladowań. Dążą do ogra-
niczenia suwerenności Pol-
ski przy pomocy zewnętrznych 
nakazów. Ciekawe, co by na 
to powiedzieli ich przodkowie – 
Powstańcy, Legioniści, Żołnie-
rze Wyklęci, którzy w obronie 
NIEPODLEGŁEJ oddawali wła-
sne zdrowie i życie.

Nie byliby dumni z ta-
kich wyrodnych potomków, dla 
których prywatne interesy zna-
czą więcej niż dobro Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej.

Walka dobra ze złem

Jesteśmy świadkami ście-
rania się dwóch światów. 
Tego, w którym każdy człowiek, 
zasługuje na szacunek i ochro-
nę i tego w którym wszyst-
ko wolno i nic nie obowiązu-
je. W tym świecie uśmiercanie 
drugiego człowieka przedsta-
wia się jako wartość.

Zwolennicy cywilizacji 
śmierci wypisują na sztanda-
rach niedorzeczne hasła, z któ-
rych wynika, że mordowanie 

drugiego człowieka powinno 
być normą. Opisują własne do-
świadczenia w zabijaniu niena-
rodzonych dzieci jako przyjem-
ność i ulgę. Czy pomieszanie 
porządków świata oznacza po-
czątek końca naszej cywiliza-
cji? Jak zawsze w takich sytu-
acjach wiele zależy od nas sa-
mych. Z pełną determinacją 
musimy bronić wartości naj-
wyższych, do których bez wąt-
pienia należy ludzkie życie.

Opamiętania cud

Boże Narodzenie przyniosło 
światu Wiarę, Nadzieję i Miłość. 
Świętujemy je od wieków. Nie 
dajmy sobie wmówić, że z po-
wodu pandemicznych ograni-
czeń związanych z przemiesz-
czaniem się i koniecznością za-
chowania dystansu społeczne-
go Świąt nie będzie.

Te Święta są przecież w nas. 
Liczba osób przy stole czy obfi-
tość potraw nie warunkują rado-
ści z Bożego Narodzenia i prze-
słania, które ono z sobą niesie.

Cuda się zdarzają. W tych 
trudnych czasach, liczę na 
cud opamiętania. Bardzo bym 
chciała, aby rodaczki i rodacy, 
którzy próbują zniszczyć na-
szą chrześcijańską cywiliza-
cję choćby na moment się opa-
miętali. Oby uświadomili so-
bie wreszcie, że żyją, bo ich 
matki i ojcowie opowiedzieli się 
za ich życiem, a nie śmiercią.

Nowe życie jest warunkiem 
przetrwania świata. A ochro-
na życia jest nieodłącznym ele-
mentem cywilizacji. Warto bro-
nić podwalin naszej europej-
skiej kultury, strzec wspólno-
ty narodowej, tradycji i dorobku 
naszych przodków.

Nigdy nie jest za późno, aby 
być dobrym. Z każdej złej drogi 
można zawrócić. Tym wszyst-
kim, którzy o tym zapomnie-
li, życzę właśnie cudu opa-
miętania. A nam, Drodzy Pań-
stwo, Wiary, Nadziei, Miłości 
i wytrwałości.

Tylko w ten sposób pokona-
my zło!

Święta w czasach zarazy
 ■ Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą inne od poprzednich. Liczne ogranicze-

nia, przede w wszystkim konieczność zachowania bezpiecznej odległości między ludź-
mi bardzo utrudniają tradycyjne spotkania w gronie rodziny i najbliższych.

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom

1 2 3
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W przeciwieństwie do swoich glo-
balnych konkurentów istniejące 
polskie zasoby rudy miedzi moż-
na liczyć jeszcze w miliardach ton. 
Nasz miedziowy gigant ma ich pod 
dostatkiem, ale ich wydobycie jest 
coraz trudniejsze. Duża głębokość 
ok.1500 m, oraz wysokie tempera-
tury górotworu sięgające do 50ᵒC 
stanowią wyzwanie dla załogi fir-
my jak i dla jej kierownictwa. Po-
mimo tych kłopotów, dotychczas 
dobrze radzono sobie w wszelkimi 
przeciwnościami. Wszystko wska-
zuje na to, że ten trend utrzyma 
się także w przyszłości. Jest to ko-
nieczne, gdyż rynek miedzi prze-
żywa kolejny kryzys podaży, któ-
ry według wiarygodnych prognoz 
ma się utrzymać, aż do 2050 r. 
To dla KGHM mają być „złote 
lata”, gdyż miedź ze względu na 
jej coraz większe zastosowania 
po kruszcach i surowcach ropo-
pochodnych, ma pełnić rolę me-
talu wymienialnego na wszyst-
kie waluty świata.

Epoka po koronawirusie

Globalna gospodarka przygo-
towuje się na epokę po pande-
mii. Od kilku miesięcy Chiny jako 
pierwszy kraj weszły już na tę dro-
gę, pokonując rozwój wirusa. Kil-
kuprocentowy wzrost gospodar-
czy w ostatnich miesiącach roku 
jest tego dowodem. Rozwój chiń-
skiej gospodarki powoduje powrót 
tego kraju do jego blisko 50 proc. 
konsumpcji podstawowych meta-
li inwestycyjnych, takich jak stal, 
miedź, cynk, kobalt, nikiel, lit i pier-
wiastki ziem rzadkich. Za cena-
mi metali podąża cały rynek su-
rowców mineralnych. Drożeją na-
wet węgiel kamienny, ropa naf-
towa i gaz ziemny. Tanieją meta-
le szlachetne. Światowi anality-
cy twierdzą, że jest to dopiero po-
czątek tego procesu, a ceny tych 
produktów mogą wkrótce prze-
bić ich rekordy z 2011 roku. Glo-
balna gospodarka znów potrze-
buje dla swojego rozwoju meta-
li kolorowych, tak jak było to jesz-
cze w 2019 r.

O ile potrzeby te jest stosun-
kowo łatwo zbilansować, to ich 
zaspokojenie jest znacznie trud-
niejsze. Kryzys 2020 r. spowodo-
wał ograniczenia zarówno popy-
tu, jak i podaży. Najszybciej odbu-
dowywany jest popyt chińskiej go-
spodarki. Niestety, nie można tego 
powiedzieć o podaży. To znacz-
nie trudniejszy temat, gdyż prze-
rwy w dostawach mogą mieć cha-
rakter stały. Tym bardziej, kie-
dy następuje niekorzystny zbieg 
okoliczności wstrzymania poszu-
kiwań nowych złóż, ich udostęp-
niania, braku kadry, niepokojów 
społecznych i politycznych, co po-
większa ryzyko inwestycyjne. Im 

jest ono większe, tym mniej jest 
chętnych do jego podejmowania. 
Jesteśmy na początku drogi, kie-
dy jest coraz mniej najbardziej po-
trzebnych surowców, a ich glo-
balne potrzeby są coraz większe. 
Ten brak równowagi miedzy poda-
żą a popytem na surowce będzie 
powodował, nieustanny wzrost 
ich ceny. Najważniejszym meta-
lem w tej fazie rozwoju gospodar-
czego ma być miedź, której zasto-
sowanie jest najbardziej uniwer-
salne. Metal ten jest zużywany za-
równo dla celów energetycznych, 
OZE, EV, jak i elektroniki. Okazu-

je się, że jest on najbardziej uni-
wersalny we współczesnej tech-
nologii.

O znaczeniu miedzi dla świa-
towego handlu świadczy wprowa-
dzenie na nią kontraktów termino-
wych na Giełdzie w Szanghaju, 
jako trzeciego surowca po złocie 
i ropie naftowej. Transakcje mają 
być prowadzone w juanach, co ma 
być kolejnym elementem global-
nego umocnienia chińskiej walu-
ty. Jednym z powodów wzrostu 
ceny surowców jest postępująca 
inflacja, która wiąże się z finanso-
wym wsparciem gospodarki kre-
dytami liczonymi w miliardach i bi-
lionach USD w skali globalnej.

RCEP – zwiększenie 
popytu

O tym, że gospodarka Południo-
wo-Chińskiej Azji wraca do pozy-
cji sprzed pandemii świadczy kon-
ferencja państw tego region, któ-
ra odbyła się 15 listopada w Wiet-
namie. Zakończyła się ona zawar-
ciem porozumienia o wolnym han-
dlu państw tego regionu pod na-
zwą Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP). 
Piętnaście krajów utworzyło naj-
większy na świecie blok handlo-
wy, obejmujący prawie jedną trze-
cią światowej gospodarki. W skład 
RCEP wchodzi 10 krajów ASE-
AN (Association of South-East 
Asian Nations): Brunei, Filipiny, 
Kambodża, Indonezja, Laos, Ma-
lazja, Mjanma. Singapur, Tajlan-
dia, Wietnam oraz Korea Połu-
dniowa, Chiny, Japonia, Austra-
lia i Nowa Zelandia. Zniesienie ta-
ryf ma przynieść roczny dochód 
tych państw ok. 186 mld USD, 
przyczyniając się do wzrostu 

PKB w skali 0,2 proc. W tych kra-
jach łączna konsumpcja podsta-
wowych metali, takich jak stal, alu-
minium, miedź, cynk i nikiel waha 
się w granicach ok. 70 proc. świa-
towej produkcji. Jest wielce praw-
dopodobne, że w wyniku tego po-
rozumienia, najpewniej ona wzro-
śnie. Tym bardziej, że te kraje za-
angażowane są również w realiza-
cję chińskiego projektu Jedwab-
nego Szlaku (Pasa i Drogi).

Kontrakt terminowy na 
Giełdzie w Szanghaju

Wprowadzenie kontraktów futu-
res na Giełdzie w Szanghaju po-
twierdza rolę miedzi jako kluczo-
wego surowca w światowej go-
spodarce. Chociaż istniał już kon-
trakt na miedź na tej giełdzie, 
obecnie ma on ambitniejsze cele. 
Teraz umożliwia on dokonywa-
nie transakcji przez podmioty za-
graniczne, bez pobierania podat-
ku VAT i ceł importowych. Ponie-
waż kontrakt będzie denominowa-
ny w juanach (lub renminbi), Chi-
ny wysyłają również sygnał świa-
tu, że największy konsument chce 

teraz podnieść rangę swojej walu-
ty w handlu kolejnym towarem, 
który ma w przyszłości zastąpi do-
lara. Kontrakt ten ma ułatwić Chi-
nom obroty miedzią, gdyż obecnie 
konsumują one połowę jej świato-
wej produkcji.

Kryzys na rynku miedzi

Chilijska państwowa firma Codel-
co, największa firma zajmująca 
się wydobyciem miedzi na świe-
cie, straciła w lipcu 4,4 proc. swo-
jej produkcji, ponieważ koronawi-
rus zmusił ją do zmniejszenia za-

trudnienia, spowolnienia projek-
tów i wyłączenia huty. W Peru 
przemysł wydobywczy zmniej-
szył swoją siłę roboczą, aby po-
wstrzymać rozprzestrzenianie się 
Covid-19. Negatywnie wpłynęło 
to na produkcję i budowę nowych 
kopalni, w tym na projekt Quella-
veco o wartości 5,3 miliarda do-
larów firmy Anglo American. Pro-
dukcja miedzi w tym kraju spa-
dła w sierpniu o 2,5 proc. do 193 
852 ton. Oczekuje się, że cało-
roczna produkcja spadnie o 7,2 
proc. z powodu zakłóceń w wie-
lu dużych kopalniach, w tym Las 
Bambas, Constancia, Toromocho 
i Cerro Verde. Zdywersyfikowana 
kanadyjska kopalnia Hudbay Mi-
nerals ogłosiła, że   Pampacancha 
i jej długo planowana rozbudowa 
swojej flagowej kopalni Constan-
cia, która miała być otwarta pod 
koniec 2020 roku, zostanie opóź-
niona co najmniej o cztery mie-
siące, ponieważ firma nie będzie 
się mogła w tym czasie konsulto-
wać z lokalnymi społecznościa-
mi. Agencja Bloomberg podaje: 
„ Światowy rynek miedzi może 
być u progu historycznego gra-

niczenia podaży, ponieważ po-
pyt w Chinach rośnie do czerwo-
ności, a zapasy giełdowe spada-
ją do najniższego poziomu od po-
nad dekady”.

Produkcja miedzi pochodząca 
od 10 największych światowych 
producentów spadła w drugim 
kwartale o 3,7 proc. z powodu blo-
kad w Chile, Peru i Meksyku. Ko-
lejne ograniczenie podaży praw-
dopodobnie nastąpi w Zambii, 
gdzie kopalnie miedzi wstrzymały 
planowaną ekspansję o wartości 2 
miliardów dolarów z powodu sporu 
o podatek licencyjny wprowadzo-
ny w zeszłym roku. International 
Copper Study Group (ICSG) prze-
widuje, że rok 2020 będzie drugim 
z kolei rokiem spadków światowej 
produkcji miedzi – przemysł wydo-
będzie o 7 000 ton mniej, niż 
przewidywała grupa rok temu. 
W przyszłym roku ICSG spo-
dziewa się wzrostu podaży o 4,5 
proc., w zależności od wysiłków 
zmierzających do kontrolowania 
koronawirusa. Jednostka badaw-
cza ds. Surowców (CRU) prze-
widuje, że bez nowych inwestycji 
kapitałowych produkcja górnicza 
spadnie z obecnych 20 mln ton 
do poniżej 12 mln ton do 2034 r., 
co doprowadzi do niedoboru do-
staw o ponad 15 mln ton. Oczeku-
je się, że przed 2035 r., w ponad 
200 kopalniach miedzi wyczer-
pią się ich złoża. Nie planuje 
się wystarczającej ilości nowych 
kopalń, które miałyby je zastą-
pić. Prognozy przewidują, że nie-
dobór na rynku miedzi w ilości ok. 
510 tys. ton miedzi utrzyma się, 
aż do roku 2027. Trend ten ma się 
jeszcze przedłużyć aż do 2050 r. 
Przeszkody dla rozwoju górnic-
twa rud miedzi w coraz większym 
stopniu związane są też z warun-
kami ekologicznymi i protesta-
mi miejscowej ludności, co obec-
nie dzieje się w obu Amerykach. 
Z tego powodu jedno z najwięk-
szych na świecie złóż rud mie-
dzi i złota „Pebble” na Alasce, po 
ponad 15 latach starań nie może 
uzyskać zezwolenia na eksploata-
cję. Na tej sytuacji zyskają nielicz-
ne, ale o dużych zasobach aktual-
nie realizowane inwestycje. Doty-
czy to kanadyjskiej firmy Ivanhoe, 
która realizuje zagospodarowanie 
afrykańskiego złoża rud miedzi 
Kamoa – Kakula.

Podobne korzyści odniesie Ro-
sja dzięki budowie syberyj-
skich kopalń na złożach Udo-
kan i Melzmyzh, których eks-
ploatacja ma być rozpoczę-
ta w ciągu najbliższych kilku 
lat. Trwają też prace nad udo-
stępnieniem złoża rud miedzi 
„Cesar” w Kolumbii, w którym 
biorą udział naukowcy z AGH 
Krakowie

Ceny miedzi w górę!
 ■ Z aktualnych analiz rynkowych dotyczących rynku miedzi wynikają coraz lepsze 

perspektywy dotyczące cen miedzi i wydobywanych surowców mineralnych. Są to do-
bre wiadomości dla KGHM Polska Miedź S.A.

Adam 
Maksymowicz
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W taki sposób zapewne myślał 
Mikołaj Kopernik, który – jak przy-
stało na człowieka renesansu – 
nie ograniczał się do studiowa-
nia jednej gałęzi wiedzy, ale sta-
rał się opanować zasoby z róż-
nych dziedzin. W tym z ekonomii, 
co doprowadziło go do twierdze-
nia znanego jako prawo Koperni-
ka lub prawo Kopernika-Gresha-
ma. Dżentelmen w Anglii doszedł 
do takich samych ustaleń kilka-
dziesiąt lat po Koperniku. Oczy-
wiście, w XVI wieku, kiedy obaj 
zajmowali się tym problemem, 
nie kursowały w obiegu bankno-
ty, przynajmniej w Europie, a je-
dynie monety i to kute w srebrze. 
Nie w czystym srebrze, bo z do-
datkiem innych metali. Teoretycz-
nie każdy nominał powinien za-
wierać określoną ilość wagową 
czystego kruszcu. Ale w praktyce 
oszczędzano na monecie, doda-
jąc więcej miedzi, by waga była 
zgodna z nominałem. Jednak 
gdy było mniej srebra moneta 
stawała się „podlejsza”. W efek-
cie, kiedy klienci zorientowali się, 
że w obiegu znajdują się mone-
ty o różnej zawartości czyste-
go kruszcu, te z większą zawar-
tością srebra chowali do kiesze-
ni „na gorsze czasy”, a w obie-
gu pozostawały monety z gorszą 
zawartością, „podlejsze”. Efek-
ty były zabójcze dla gospodarki, 
handlu i w sumie dla emitenta, bo 
otrzymywał to samo co wypuścił, 
np. w formie podatku uiszczane-
go od poddanych.

Już starożytni zastanawiali 
się nad istotą pieniądza. W III w. 
po Chrystusie rzymski prawnik 
Juliusz Paulus pisał: „Kupno 
i sprzedaż wzięły swój początek 
z wymiany. Dawniej bowiem nie 
było monet i nie używano termi-
nu „towar” i „cena”. Każdy nato-
miast, stosownie do okoliczno-
ści, zamieniał rzeczy nieprzydat-
ne na przydatne.” Platon nazwał 
pieniądzem „każdą rzecz, która 
jest dla nas użyteczna. Co zaś 
nie jest użyteczne, nie może być 
pieniądzem.

Co zatem było użytecz-
ne dla Greków, zanim zaczę-
li posługiwać się monetami? Ho-
mer w „Iliadzie” pisał o siekie-
rach, które „Achilles, aby nowy 
dać widok gromadzie / Dzie-
sięć siekier dwusiecznych, dzie-
sięć prostych kładzie. / Od czy-
jego – rzekł – będzie ptak ranio-
ny grotu, / Ten siekiery dwusiecz-
ne weźmie do namiotu / Kto, chy-
biwszy gołębia, dotknie uwią-
zanie / Jako mniej zręczny, pro-
ste siekiery dostanie”. Skąd wia-
domo, że siekiery były traktowa-

ne jako forma pieniężna? Otóż, 
bardzo często przedmioty uzna-
wane za pieniądz w okresie 
przedmonetarnym, dostawa-
ły się w formie grafiki na mone-
ty. Z greckich wysp Tenedos zna-
ne są monety z wizerunkiem sie-
kier i to jest jeden z dowodów. 
Inny pochodzi z Chin. Tam od II 
tysiąclecia przed Chrystusem po-
sługiwano się pieniądzem przed 
monetarnym w postaci noży, 
siekier, łopat itp., które w for-
mie graficznej przedostały się 
na monety w wiekach później-
szych. Wróćmy jednak do Euro-
py, do starożytnej Grecji i Home-
ra. Ten w innym miejscu „Iliady” 
pisał: „...trójnóg dostanie szer-
mierz najpierw w tym boju / Dwu-
nastu wołów cenny, a w nagro-
dę znoju / Dziewicę wartą czte-
ry woły, kto ulegnie...”. Zaiste, 
dziwne pojęcie wartości mie-
li ci starożytni Grecy... Faktycz-
nie, wizerunki wołów były umiesz-
czane na jednych z pierwszych 
monet rzymskich. Zresztą nie tyl-
ko w basenie Morza Śródziemne-
go woły stanowiły wartość – na 
terenach zamieszkałych przez 
Słowian, w źródłach pochodzą-
cych z XI do XIII wieku, znane 
jest określenie „scotus”, czyli sko-
jec. Zwrot ten oznaczał zarówno 
skarbiec jak i bydło – np. w języ-
ku rosyjskim zwrot „skatina”, czyli 
„bydło”, jest uznawane za wulga-
ryzm wobec innej osoby. Zresztą, 
nie tylko w języku rosyjskim, by 
przypomnieć tytuł artykułu autor-
stwa Artura Adamskiego w ostat-
nim numerze Gazety Obywatel-
skiej „Co to jest zbydlęcenie”? 
Ludność słowiańska, także z te-

renów Polski, płaciła panujące-
mu podatek w wołach zwany „na-
zarzem”.

Według źródeł, w okre-
sie wczesnego średniowiecza 
ludność słowiańska uważa-
ła za pieniądze np. płaty lniane, 
stąd przyjęte określenie „płacić”. 
Kupiec żydowski Ibrahim ibn Ja-
kub, ten sam, który scharakte-
ryzował państwo Mieszka I, pi-
sał, jak to w kraju Bojema (czy-
li w Czechach) „wyrabia się lek-
kie chusteczki o cienkiej tkani-
nie na kształt siatki, za które na-
bywa się zboże, mąkę, złoto, sre-
bro i wszelkie przedmioty”. Adam 
z Bremy piszący w drugiej po-
łowie XI w. podawał: „Prusowie 
za nic mają złoto, srebro, a żą-
dają od kupców płócien lnianych 
oferując w zamian futra”. Arabski 
kronikarz Abu Hamid al Andalu-
si al Garnati, kiedy charakteryzo-
wał Ruś, pisał: „Za każdą skór-
kę wiewiórek i kun można kupić 
bochenek znakomitego chleba”. 
Tak więc handel wymienny, czyli 
„towar za towar” był na porządku 
dziennym. Tą formą posługiwa-
no się także w innych częściach 
świata, w niektórych przetrwa-
ła do dzisiaj. Marco Polo w „Opi-
saniu świata” wspominał o musz-
lach kauri, którymi posługiwała 
się ludność w Chinach. Te drob-
ne muszelki były formą pieniądza 
także w Afryce, Indiach i na Oce-
anii. W Melanezji ludność posługi-
wała się zębami psów, świńskimi 
ogonami lub muszlami. Wszyst-
ko razem wiązano w jedną ca-
łość i czasami długość tych „pie-
niędzy” dochodziła do kilkuna-
stu metrów. Tę formę nazywano 

„świńskimi pieniędzmi” bowiem 
najczęściej kupowano za nie świ-
nie albo narzeczone. Natomiast 
na wyspie Yap na Oceanii pła-
cono … kamieniami młyńskimi, 
których średnica dochodziła na-
wet do 2 metrów. Jak płacono? 
Kamienie leżały jeden na drugim 
na terenie właściciela, a w razie 
konieczności przenoszono je do 
kontrahenta i tak wyglądała za-
płata. Swoistym „pieniądzem” na 
Wyspach Salomona były ludzkie 
czaszki, specjalnie przygotowa-
ne. Były to pozostałości wrogów, 
którzy zginęli w potyczkach. „Bo-
gactwo” zatem zależało od liczby 
uśmierconych przez wojownika.

Nie wiadomo czy pomiędzy 
pieniądzem przedmonetarnym 
i monetarnym był element po-
średni. Niektórzy wskazują na 
tzw. pieniądz sztabkowy. Mogły 
to być kawałki metalu od niefo-
remnych do ładnie wykończo-
nych rożnów. Te ostatnie były 
znane starożytnym Grekom. 
O nich wspomina Plutarch: „Pier-
wotnie było zapewne tak, iż 
jako pieniądza używano żela-
znych, czasem spiżowych roż-
nów. Stąd jeszcze dzisiaj pewne 
drobne monety nazywamy obo-
lami, a drachmę garścią, czyli 
tyle, ile obejmowała dłoń”. Roz-
wijając myśl Plutarcha, Hera-
klit z Pontu pisał: „ Jako pierw-
szy ze wszystkich ludzi wybijał 
na Eginie Fejdon z Argos. Po-
nieważ rożny wtedy obejmowały 
garść, to jest drax, to my, chociaż 
już nie wypełniamy garści tymi 
obolami, mówimy o drachmie, że 
powstała od draxathoi czyli „trzy-
mać w garści”. I tak mamy wyja-

śnienie dotyczące pochodze-
nia nazw waluty greckiej z okre-
su przed euro. W starożytnym 
Rzymie posługiwano się żelazny-
mi sztabkami ze stemplami, któ-
re gwarantowały wartość. Angiel-
ski pisarz Graham Greek w „Po-
dróży bez map” wspomina o swo-
im pobycie na jednym z baza-
rów w Afryce Zachodniej. Tam „.. 
najbardziej używaną walutą sta-
nowiły żeleźniaki. Były to kawał-
ki żelaznej taśmy mniej więcej 14 
cali – jak strzałki do gry; wierz-
chołki musiały być nieuszkodzo-
ne, a końcówki nie rozszczepio-
ne (równie dobry jak ząbkowa-
nie krawędzi sposób zapewnie-
nia, że waluta nie jest fałszywa). 
Mężczyźni przychodzili na targ, 
niosąc w węzełkach na głowie po 
kilkaset żeleźniaków”.

Sztabkowym pieniądzem po-
sługiwano się w Szwecji w XVII 
i XVIII wieku. Były to sztaby mie-
dzi, z których najcięższa, o no-
minale 10 dalerów, ważyła po-
nad 19 kg. Duński dyplomata Ja-
kub Birchard w 1720 roku pisał: 
„Wielu nosi swoje pieniądze na 
plecach, inni na głowach, a więk-
sze sumy przewozi się wozami 
konnymi”. Szwedzkie „monety 
sztabkowe” były skutkiem niedo-
boru srebra w tym kraju. A w wy-
niku wojny z Danią, w której bra-
ła udział także Rzeczypospolita 
(tzw „potop szwedzki” w latach 
1655 – 1660), Szwedzi musieli 
zapłacić Danii kontrybucję w wy-
sokości równej 26 tysiącom kilo-
gramów srebra. Nie mogąc za-
pewnić srebra, Szwecja zdecydo-
wała się uiścić opłatę w miedzi, 
której cena była niebywale niska, 
dlatego wielkość pieniędzy była 
adekwatna do ich nominału.

Pieniądz sztabkowy miał ce-
chy, które stanowiły pewną wyż-
szą jakość od naturalnego. Był 
bardziej trwały, a więc można 
było dłużej się nim posługiwać. 
Był podzielny, co ułatwiało trans-
akcje. Zajmował niewiele miejsca 
(casus szwedzkich sztabek mie-
dzianych był wyjątkiem), a więc 
można było go przewozić na dal-
sze odległości. W celu ogranicze-
nia fałszerstw stosowano stem-
ple, będące gwarantem wartości.

I to był kolejny krok ku pienią-
dzom monetarnym. A ich po-
czątek datuje się na ok. 550 r. 
przed Chrystusem. Odlewa-
no je z elektronu, tj. stopu zło-
ta i srebra. Odlew miał kształt 
sporej fasoli, nie przypomi-
nał dzisiejszych monet, ale był 
już monetą w sensie nomina-
łu, wagi i znaku emitenta.

Ile w Grecji kosztowała dziewica, 
czyli pieniądz i jego formy

 ■ Kiedy mamy w jednej dłoni 10 zł w złotej monecie, a w drugiej 10 zł w banknocie, co 
zatrzymamy – monetę czy banknot? No właśnie. Ja zatrzymałbym złotą monetę – złoto to jednak złoto, 
zawsze będzie „w cenie”. Natomiast banknot? To tylko namiastka pieniądza, ersatz, jego wartość w nie-
pewnym czasie może być równa wartości samego papieru, na którym wydrukowano nominał.

Andrzej 
Manasterski
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Mój wuj Mikołaj doskonale nada-
wał się na bohatera świątecz-
nego reportażu, toteż gdy kil-
ka dni temu w redakcji zlececo-
no mi to zadanie, nie zawaha-
łem się ani chwili. Chwyciłem za-
raz za telefon i wybrałem jego nu-
mer. Kilkanaście sekund później 
usłyszałem w słuchawce weso-
ły głos jego żony: Mary Christ-
mas, słucham...? Niewtajemni-
czeni zrozumieliby oczywiście, 
że ciotka już na wstępie skła-
da im świąteczne życzenia (tyl-
ko dlaczego po angielsku?), ale 
to wcale nie o to chodziło. Wie-
le lat temu, tuż przed Bożym Na-
rodzeniem, krążył po Polsce taki 
dowcip-zagadka: Jak nazywa się 
żona św. Mikołaja? Odpowiedź 
brzmiała: Mary Christmas. Mo-
jej ciotce żart ten szalenie się 
spodobał i kiedy jej mąż, nomen 
omen, Mikołaj (a mój wuj), zało-
żył swoje słynne „Biuro Świętego 
Mikołaja”, ciotka, która odtąd sta-
ła się prawą ręką szefa, zaczęła 
działać w biznesie pod tym wła-
śnie pseudonimem. I działała 
tak już od ponad dwudziestu lat. 
Trzeba przyznać, że wuj Miko-
łaj i ciotka Mary Christmas byli 
dla siebie stworzeni i prawdopo-
dobnie właśnie dlatego udało im 
się wykreować tak niesamowitą 
firmę jak „Biuro Świętego Miko-
łaja”. Duża część naszej rodziny 
traktowała ich oboje jak parę nie-
szkodliwych postrzeleńców, ale 
ja nigdy nie podzielałem tej opinii. 
Dla mnie stanowili oni parę bez-
względnie najciekawszych oso-
bowości w całej naszej szerokiej 
familii. Ich „Biuro” działało każde-

go roku od połowy października 
aż do święta Trzech Króli. W po-
zostałe miesiące natomiast wujo-
stwo pracowało w swojej własnej 
cukierni „Śnieżka” i sprzedawało 
niezwykłej urody łakocie. W listo-
padzie i grudniu w „Śnieżce” pra-
cowano na zwolnionych nieco 
obrotach, bo produkcję asorty-
mentu ograniczano wyłącznie do 
ciast świątecznych, nie mniej do-
chody cukierni wcale jakoś zna-
cząco nie malały, jako że wszy-
scy w miasteczku chcieli mieć na 
świątecznym stole słynne pierni-
ki mojej ciotki. Pierniki miewały 
kształt różnej wielkości klasycz-
nych gwiazdek czy serduszek, 
ale ogromnym popytem cieszy-
ły się piernikowe chóry aniołków, 
pół metrowe choinki z zielonym 
lukrem i niezwykłej fantazji pier-
nikowe chatki. Wszystkie te fry-
kasy pakowano zawsze w oko-
licznościowe torby ze srebrzyste-
go papieru z finezyjnym czerwo-
no-zielonym napisem: Słodkich 
świąt życzy ciotka Mary Christ-
mas! Pamiętam jak wiele lat temu 
ciotka zatelefonowała do mnie 
z pytaniem czy mam może jakąś 
szczególną prośbę do Świętego 
Mikołaja. Pomyślałem, że stroi 
sobie ze mnie żarty. W dodatku 
kiepskie. Byłem wtedy maturzy-
stą i od lat nie wierzyłem w św. 
Mikołaja. To znaczy wiedziałem 
oczywiście, że istniała taka po-
stać historyczna, ale nie wierzy-
łem, że wrzuca grzecznym dzie-
ciom (ewentualnie dorosłym) pre-
zenty przez komin. Albo układa 
je pod choinką. Przyznam jed-
nak, że nie miałem wówczas po-

jęcia, że mój wuj Mikołaj, notabe-
ne także ojciec chrzestny, otwo-
rzył właśnie swój gwiazdkowy in-
teres. Ale żeby nie wypaść nie-
grzecznie odpowiedziałem, że je-
śli to naprawdę Mikołaj przyno-
si prezenty, to z pewnością wie, 
że marzę od lat o przedwojen-
nym, wiecznym piórze, należą-
cym niegdyś do mojego ulubio-
nego pisarza. Pióro było bardzo 
charakterystyczne i nie sposób 
byłoby mnie oszukać. Ku moje-
mu ogromnemu zdziwieniu zna-
lazłem to właśnie pióro pod swo-
ją choinką, a kilka miesięcy póź-
niej pisałem nim pracę matural-
ną. A jeszcze później szkice swo-
ich pierwszych artykułów praso-
wych. Skoro już jesteśmy przy 
tym piórze, to dodam, że wuj za-
trudnia w swojej mikołajowej fir-
mie tzw. agentów specjalnych. 
Zwykle są to dwie lub trzy osoby, 
które zajmują się wyłącznie or-
ganizowaniem bardzo szczegól-
nych podarunków. Takim podar-
kiem było m.in. moje pióro, któ-
rego trzeba było szukać u róż-
nych antykwariuszy i kolekcjo-
nerów w całym niemal kraju. Kil-
ka lat później, dokładnie 6 grud-
nia, zadzwoniłem do wuja Miko-
łaja by złożyć mu imieninowe ży-
czenia. Gdy kończyliśmy rozmo-
wę, zapytał zaintrygowany dla-
czego nie mam żadnej gwiazdko-
wej prośby. Roześmiałem się. Po 
pierwsze, byłem dużym chłop-
cem i umówmy się, nie chciałem 
naciągać chrzestnego na wydat-
ki, jak zwykłem w dzieciństwie. 
Po drugie, wszystko o czym ma-
rzyłem i co można było otrzy-

mać od św. Mikołaja już mia-
łem. Byłem prawdziwym szczę-
ściarzem, osiągnąłem w moim 
młodym życiu prawie wszyst-
ko o czego pragnąłem, a to, cze-
go jeszcze nie miałem, wydawa-
ło mi się tylko kwestią czasu. No, 
może z wyjątkiem pierników cio-
ci Mary! – zasugerowałem wujo-
wi. Wuj najpierw zamilkł, a potem 
tajemniczo zachichotał. Na ko-
niec stwierdził, że mógłbym zna-
leźć sobie już własną „Mary” któ-
ra piekłaby mi pierniki. Wujku! 
I to jest pomysł! – zawołałem roz-
bawiony. – Chciałbym w prezen-
cie gwiazdkowym wspaniałą 
dziewczynę! Klient mówi, klient 
ma – odparł wuj ze śmiertelną 
tym razem powagą. Ale ja by-
łem absolutnie pewny, że obaj 
żartujemy sobie po prostu. Kil-
ka dni później, w redakcji, w któ-
rej wówczas pracowałem, zja-
wiła się prześliczna drobna bru-
netka z ogromną – naprawdę 
ogromną! – srebrzystą torbą peł-
ną świeżutkich pierników ciot-
ki Mary. (Ciekawostką było to, 
że wszystkie miały kształt serdu-
szek, ale w chwili naszego spo-
tkania ani ja, ani ona nie mieliśmy 
o tym pojęcia.) Okazało się, że 
brunetka jest jednym z agentów 
specjalnych „Biura Świętego Mi-
kołaja” i przyjechała do Poznania 
by kupić unikalną akwarelkę miej-
scowego artysty. A pierniki pod-
rzuciła mi przy okazji. Tamtego 
dnia na dworze panował arktycz-
ny wręcz mróz, więc skrzętnie 
to wykorzystałem i natychmiast 
zaprosiłem na gorący obiad. Nim 
nadeszły kolejne święta była 

już moją „Mary”. Od tamtej zimy 
upłynęło już sporo czasu. Uro-
dził się nam synek (zgadnijcie po 
kim nosi imię Mikołaj), wszyscy 
byliśmy zdrowi, mieliśmy gdzie 
mieszkać, co jeść, ja wykonywa-
łem pracę, która była moją wielką 
pasją, a jednak ciągle czegoś mi 
brakowało. Nie czułem się szczę-
śliwy, mimo, że miałem wszystko, 
czego człowiekowi do szczęścia 
potrzeba. Przypominałem trochę 
Kaja z „Królowej Śniegu” Andre-
sena, w serce którego wbił się 
odłamek krzywego zwierciadła. 
Najgorsze było to, że ów odła-
mek zdawał się wbijać coraz głę-
biej powodując, że moje życie 
i otaczający mnie ludzie, z dnia 
na dzień coraz bardziej mnie 
drażnili. Gdyby naprawdę istniał 
taki św. Mikołaj w jakiego wierzą 
dzieci, taki, który jest w sumie ab-
solutnie wszechmocny, popro-
siłbym go natychmiast o owo ta-
jemnicze „coś”, które uczyniło-
by mnie naprawdę szczęśliwym. 
Mówię „tajemnicze coś” bo sam 
nie wiedziałem co nim jest. Cze-
go mi brakuje. Ale wiadomo jak 
jest. Dorosłemu, poważnemu fa-
cetowi nie wypadało nawet o ta-
kich rzeczach myśleć.

Wuj z całym swoim „przy-
chówkiem” mieszkał od lat 
w uroczym miasteczku położo-
nym u stóp Sudetów, które moim 
zdaniem najpiękniej wygląda-
ło właśnie w grudniu. I to nawet 
w tych czasach, kiedy ludzie na 
święta nie ubierali nawet świer-
ków w swoich ogródkach kolo-
rowymi lampkami. (Pamiętacie? 
Przecież były takie czasy!) 

Słodki grudzień
Opowiadanie świąteczne

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka

►
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Korzenie
Dorodna jabłoń rosła w ogrodzie,
Człowiek swe drzewo doglądał co dzień
I gdy znów przyszedł nazajutrz z rana,
Dostrzegł, że jabłoń jest podgryzana.
To bóbr wykonał swoją robotę!
Jak piękna jabłoń ma rosnąć potem!?
Gdy bóbr ją odciął od jej korzeni,
W nicość się takie drzewo przemieni.
Takie są również dzieje Narodu,
Wielu podcina Naród od spodu

I gdy odetną Go od korzeni,
To się w bezwolną masę przemieni.
Gdy Naród będzie bez tożsamości,
Będziemy mieli niechcianych gości,
Którzy to stery przejmą w swe dłonie
A Polsce rzekną, że już jest po niej.
Że z tożsamości już jest wyprana,
Więc musi z zewnątrz być sterowana.
Było od dawna obcych zamiarem,
Uczynić Polskę rezerwuarem,
Zasobem taniej roboczej siły –
Baczmy by plany się nie ziściły.

Czy trzy rozbiory nam nie wystarczą,
Że dziś niektórzy Polską frymarczą?
Czy burdy kobiet dziś na ulicy,
Mają zaczątkiem być „Targowicy”?
Niechaj nadejdzie opamiętanie,
By destrukcyjne wszelkie działanie,
Zaniechać w imię dobra wspólnego
I nie dopuścić do najgorszego.
Wszyscy siedzimy na wspólnym drzewie,
Lecz wielu chyba dziś o tym nie wie,
Gdy od korzeni się odetniemy,
W otchłań nicości wszyscy runiemy.

Grudzień A.D. 2020

Rejtan – Upadek Polski – obraz Jana Matejki z 1866 przeciwko I rozbiorowi Polski na Sejmie Rozbiorowym

Ośnieżone szczyty gór, przy-
strojone śniegiem drzewa, baza-
rek, na którym miejscowi handla-
rze sprzedawali suszone grzyby, 
słoje z miodem, tureckie swetry, 
enerdowskie czekolady w poma-
rańczowych papierkach i napraw-
dę pyszne landrynki z Czecho-
słowacji. Prawdę mówiąc, gdy 
wysiadałem z pociągu i ujrzałem 
te – jak dawno już nie widziane 
– sielskie obrazki, od razu zro-
biło mi się lżej na mojej zbolałej 
duszy. Nim doszedłem do domu 
wuja, dwaj Mikołaje w zielonych 
strojach (dlaczego zielonych?) 
naciągnęli mnie na kubek grza-
nego korzennego wina z ich stra-
ganiku, a jeden biały niedźwiedź 
z towarzyszącym mu fotografem, 
omal mnie nie pożarli, kiedy bez 
ich zgody i zapłaty rzecz jasna, 
ukradkiem strzeliłem im parę fo-
tek. (Swoją drogą zdjęcia były ka-
pitalne. Bo niedźwiedź podpalał 
fotografowi papierosa. Nie wiem 
jak można to zrobić z tym misio-
wym hełmem na głowie, ale wi-
dać jest to wykonalne.) Wuj był 
właścicielem pięknej poniemiec-
kiej willi, na parterze której mie-
ściła się – legendarna już w mia-
steczku i okolicach – cukiernia 
„Śnieżka” i wcale nie mniej słyn-
ne „Biuro Świętego Mikołaja”. Na 
piętrze zaś, znajdowało się urzą-
dzone z godnym mistrzów cu-
kiernictwa smakiem, mieszka-
nie. Gdy otworzyłem drzwi tego 
mieszkania od razu powitał mnie 
cudowny zapach pieczonego cia-
sta, które bez wątpienia zawie-
rało w sobie cynamon i goździki. 
To nowy wynalazek twojej ciotki! 
– wyjaśnił mi wuj Mikołaj prowa-
dząc mnie do kuchni. Nazywa się 
„Słodki Grudzień” – dodała z nie-
ukrywaną dumą ciotka. – I moż-

na powiedzieć, że trafiłeś ñ pra-
premierową degustację! Nasza 
Mary Christmas miała niesamo-
wicie podzielną uwagę. Rozma-
wiała z nami lukrując jednocze-
śnie – z niewiarygodną precy-
zją w dodatku – pokaźnych roz-
miarów piernik. – Od jutra „Słod-
kie Grudnie” będzie można ku-
pować w „Śnieżce” – dorzuciła. 
A co z pierniczkami? – zapyta-
łem z obawą. Można je kupować 
już od tygodnia – uspokoił mnie 
wuj. – Musisz jednak wiedzieć, że 
„Słodki Grudzień” prócz walorów 
smakowych i estetycznych posia-
da również inne zalety, a właści-
wie to jedną zaletę! Brzmi bardzo 
intrygująco – oczekiwałem roz-
winięcia tematu. Bezskutecznie 
jednak. Ciotka zrzuciła na mo-
kry jeszcze lukier chmurę wiór-
ków z białej, kokosowej czeko-
lady (miały imitować śnieg) i za-
prosiła wszystkich do jadalni na 
obiad. Do posiłku usiedli z nami 
także moi młodsi kuzyni. A „Słod-
ki Grudzień” wjechał na stół jako 
deser razem ze świeżo zaparzo-
ną kawą. Na powierzchni ciasta 
pojawił się w międzyczasie nowy 
element. Teraz po czekolado-
wych zaspach z białej czekolady, 
mknął dziarsko w saniach z masy 
cukrowej (zaprzężonych do ta-
kichże reniferów) Święty Mikołaj. 
Przyjrzałem się mu z podziwem 
i zapytałem czy tajemniczą zale-
tą tych sań są umieszczone we-
wnątrz baterie i mechanizm na-
pędzający. Moi kuzyni wybuchli 
śmiechem. Odparli, że są tam nie 
tylko baterie i wspomniany me-
chanizm, ale dodatkowo do dna 
sań przymocowany jest ostry nóż 
i kiedy Mikołaj jeździ po pierni-
ku to kroi ciasto na kawałki. Ciot-
ka się nie roześmiała. Potoczy-

ła po nas zagadkowe spojrze-
nie i powiedziała niskim, spokoj-
nym głosem: Jeśli chodzi o nóż, 
to póki co jest on w mojej dłoni. 
Chwilę później każdy z nas do-
stał po równiutkiej kostce „Słod-
kiego Grudnia”. Sam, zwykle kro-
iłem piernik na wąskie plastry, ale 
w Sudetach najwyraźniej prefero-
wano kostki piernikowe. Wszyscy 
sięgnęli po widelczyki do ciasta. 
Zrobiłem to samo, bo jakoś głupio 
było mi w tej sytuacji wziąć ciasto 
w dłoń i zwyczajnie ugryźć. Za-
raz potem jednak ucieszyłem się, 
że nie posłużyłem się od razu zę-
bami, bo mój widelczyk trafił na 
coś dziwnie twardego. W pierw-
szej chwili pomyślałem, że może 
w trakcie przygotowywania cia-
sta ciotce wpadło coś do niego, 
ot choćby orzech laskowy. Nie 
chcąc jej urazić i popsuć uroczy-
stej degustacji wbiłem widelczyk 
w inne miejsce. Ale znów jego 
ząbki trafiły na opór. Moi krewni 
wpatrywali się we mnie z zainte-
resowaniem. Spodziewałem się 
po nich raczej konsternacji, ale 
to była ciekawość. Nawet ciot-
ka Mary nie była skonfudowa-
na. W twoim kawałku jest niespo-
dzianka – oświadczyła wreszcie. 
– Wyjmij ją.

To był orzech włoski. A wła-
ściwie jego skorupka. Tyle, że 
zupełnie nie naruszona przy łu-
skaniu. Spełniała rolę pudełecz-
ka, bo wewnątrz nie było orze-
cha, ale coś jakby malutki liścik. 
To nie jest ciastko z wróżbą! – 
poinformowała mnie z uśmie-
chem kuzynka. A z czym? – za-
pytałem. – Z aktem notarialnym? 
Nad stołem rozległ się śmiech. 
Jeszcze nie tym razem! – śmia-
ła się ciotka Mary. – Zbierali-
śmy latami krótkie historyjki świą-

teczne. Wiedzieliśmy, że jakoś 
je wykorzystamy przy świątecz-
nych wypiekach no i wykorzysta-
liśmy. Wydrukowaliśmy je ñ ma-
łych karteluszkach, poskładali-
śmy, powykładaliśmy do skoru-
pek orzechów, skorupki skleili-
śmy delikatnie i na chybił trafił 
będą wędrowały do ciast pierni-
kowych. Wszystko po to – wtrącił 
się wuj, mimo ust pełnych pierni-
ka – żeby strawa ta była nie tyl-
ko dla ciała, ale i ducha. Rozłoży-
łem karteczkę. Historyjka napisa-
na była drukiem tylko ciut więk-
szym od makowych ziarenek. 
Pewien młody człowiek popro-
sił Świetego Mikołaja o worek 
pieniędzy – przeczytałem gło-
śno pierwsze zdanie. – Znalazw-
szy go pod choinką bardzo się 
ucieszył. W ciągu roku zbudował 
piękny dom i kupił dobry samo-
chód. Przed kolejną gwiazdką ten 
sam młody mężczyzna poprosił 
Świętego o piękną i mądrą żonę. 
Otrzymał ją. Dwa lata po ślubie 
zapragnął nowego samochodu, 
trzy lata po ślubie nowego domu, 
a po czterech latach nowej żony. 
Wszystko to otrzymał. Mijały ko-
lejne lata i cała sytuacja powtó-
rzyła się raz, a potem drugi, tyle, 
że mężczyzna za każdym razem 
prosił Mikołaja o wszystko jesz-
cze piękniejsze i jeszcze dosko-
nalsze, tłumacząc swojemu dar-
czyńcy, że być może popra-
wione wersje domu, samocho-
du i żony wreszcie uczynią go 
szczęśliwym. Pewnego roku jed-
nak Święty oświadczył, że męż-
czyzna nie dostanie od niego 
już nic. Dlaczego? – chciał wie-
dzieć mężczyzna. Jedynym cze-
go potrzebujesz, w dodatku już 
od dawna, jest dar wdzięczności, 
ale o niego nigdy nie poprosiłeś. 

Co takiego?! – zawołał oburzony. 
Wdzięczność to klucz do szczę-
ścia – powiedział spokojnie Mi-
kołaj – ale ty tego nie rozumiesz. 
Święty odwrócił się na pięcie i po-
szedł sobie. Byłem wstrząśnię-
ty. Tak. Wstrząśnięty. Moi krew-
ni niczego nie dostrzegli. Jedli, 
śmiali się, dolewali sobie kawy 
i dokładali ciasta. Nie mieli poję-
cia, że historia zamknięta w sko-
rupce od orzecha była poniekąd 
moją historią, że Mikołaj z przy-
powiastki rzucił światło na mój 
problem.

Wracałem do domu taszcząc 
– prócz swoich reporterskich 
bagaży – piernik „Słodki Gru-
dzień” w firmowym opakowaniu. 
Po kokosowych zaspach z bia-
łej czekolady nie mknął jednak 
Mikołaj w saniach, ale wędrowa-
li Trzej Królowie z masy cukrowej. 
Pierwszy raz w życiu, przed Bo-
żym Narodzeniem, czułem się jak 
NOWONARODZONY jakkolwiek 
kiczowato by to nie zabrzmiało. 
To my zrobiliśmy kicz z najpięk-
niejszych rzeczy, one same w so-
bie nigdy kiczowate nie były. My-
śleliście kiedyś o tym? Ani zacho-
dy słońca, ani nawet przysłowio-
we jelonki nad strumieniem w le-
sie. A tym bardziej, nigdy nie były 
kiczowate szczęśliwe zakoń-
czenia, miłość czy dobroć. Tak, 
to my uwierzyliśmy, że to wszyst-
ko za mało i zaczęliśmy szukać 
silniejszych wrażeń. I nic poza 
nimi nie znaleźliśmy, prawda?

Ludzie życzą sobie teraz „We-
sołych Świąt”, ale ja Wam ży-
czę, żebyście poczuli się po 
prostu jak nowonarodzeni. Że-
byście z Nowonarodzonym 
zaczęli wszystko od nowa. 
Z wdzięcznością.

▶

Antoni Wysocki
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Wielka przestrzeń życiowa (le-
bensraum), jako przyrodzone 
prawo narodu niemieckiego po 
dojściu Hitlera do władzy, wcale 
nie była hasłem głośno artykuło-
wanym. Pojęcie to pojawia się tyl-
ko na marginesie „Mein Kampf”. 
Polskich czytelników najgłośniej-
szej publikacji wodza III Rzeszy 
może też zaskoczyć, że wszyst-
ko, co pisze na temat Polaków, 
to uznanie dla waleczności na-
szego narodu. Hitler w swej 
książce stwierdza nawet, że zwy-
ciężając zbrojnie na Górnym Ślą-
sku i w Wielkopolsce, Polacy do-
wiedli swego prawa posiadania 
tych terytoriów.

Czym innym są głoszone 
hasła, a czym innym cele 

realizowanej polityki

Naziści, wybrani przez Niemców 
do rządzenia w roku 1933, mie-
li ambitne cele imperialne, ale 
nie ujawniali ich hasłami o „prze-
strzeni życiowej”. Gdyby postę-
powali tak głupio, w innych kra-
jach zadziałałoby to alarmują-
co. A dbając o dobry PR, ubie-
rając swoje rzeczywiste inten-
cje w odpowiednie sława, zatrud-
niając Hugo Bossa do projekto-
wania mundurów, a do kręcenia 
filmów Leni Riefenstahl, archi-
tekci ludobójstwa nie budzili lęku 
czy odrazy. Przeciwnie – umiejęt-
ne wyrażanie rzekomego umiło-
wania pokoju, pojednania i zbli-
żenia między narodami owoco-
wało uznaniem a nawet fascy-
nacją. Wśród laurów, jakimi na-
grodzono Hitlera, był tytuł Czło-
wieka Roku miesięcznika „Time”. 
Wódz III Rzeszy kandydował na-
wet do pokojowej Nagrody Nobla. 
Te i inne splendory nie spływa-
ły przecież na szefa NSDAP ani 
za plany zagarnięcia całego kon-
tynentu, ani za zamiar rozpętania 
najkrwawszej z wojen. Potrafiący 
myśleć, rozumieli, że celem Nie-
miec jest zdominowanie Europy. 
Wraz z ogromną częścią polity-
ków i intelektualistów ówczesne-
go świata tej zdolności jednak 
miał zbyt mało Komitet Noblow-
ski przyjmujący kandydaturę Hi-
tlera czy redakcja największego 
amerykańskiego tygodnika. Baj-
kami o pomyśle Hitlera na zjed-
noczoną Europę zachwycili się 
m.in. brytyjski król Edward VIII 
i belgijski przywódca Leon De-
grelle. Nawet po brutalnych agre-

sjach z roku 1939 i 1940 w wielu 
krajach nie brakowało gotowych 
do czynnego wspierania niemiec-
kiej wersji zjednoczonej Europy. 
Do dywizji SS ochotniczo wstąpi-
ło m.in. 40 tys. Holendrów, 20 tys. 
Belgów, po kilka tys. Norwegów 
i Duńczyków i nawet kilkuset oby-
wateli neutralnej Szwecji. Około 
tysiąca esesmanów z (w szczy-
towym okresie dziesięciokrotnie 
liczniejszej) francuskiej dywizji 
Charlemagne jeszcze w ostatnich 
dniach wojny walczyło w obronie 
berlińskiej Kancelarii Rzeszy.

Nie powinniśmy się więc dzi-
wić, kiedy w dawnych książkach 
i gazetach przeczytamy o zjedno-
czonej Europie, do jakiej prowa-
dzić miały hitlerowskie Niemcy. 
W te ideę wierzył nie tylko pięk-
noduch Diestl z „Młodych lwów” 
czy radca Zedniczek z „Pocią-
gów pod specjalnym nadzorem” 
Bohumila Hrabala. We „wspólny 
europejski dom” pod niemieckim 

przywództwem uwierzyły milio-
ny ofiar hitlerowskiej propagandy.

Polska znowu wszystko 
zepsuła

We wrześniu 1939 r. nie bra-
kowało w Europie wściekłych 
na Polskę. Należał do nich je-
den z najgłośniejszych pisarzy 
XX wieku, noblista Georg Ber-
nard Shaw, który jeszcze w cza-
sie zaciekłych walk w naszym 
kraju, na łamach londyńskiego 
„Timesa” wzywał, by wycofać się 
z jakichkolwiek propolskich ge-
stów i natychmiast zawrzeć po-
kój z Niemcami. Swoim nieprze-
jednaniem Polska burzyła bo-
wiem scenariusz akceptowany 
przez bardzo wielu Europejczy-
ków. Przypomnijmy, że wcześniej 
nie tylko bez jednego wystrzału, 
ale często przy głośnym aplauzie 
Niemcy wchłonęły Austrię i okręg 
Kłajpedy, podporządkowały so-

bie Czechy i Słowację oraz po-
zyskały dla swych celów kilka in-
nych państw. Wielu uważało, że 
gdyby tak samo zachowała się 
Polska, dalsze „jednoczenie” też 
mogłoby odbywa się bez się-
gania do armat. Scenariusz ten 
psuł samotny zbrojny opór Pol-
ski. Stworzył on w ówczesnej Eu-
ropie nową jakość – był pierw-
szym rzeczywistym sprzeciwem 
na drodze budowy Europy wg 
niemieckich planów. A w konse-
kwencji polsko-francusko – bry-
tyjskiego układu obronnego po 
trzech dniach wojny w Polsce 
spowodował formalny stan woj-
ny Niemiec z mocarstwami za-
chodnimi. Zapał w podporządko-
wywaniu się Niemcom ciągle był 
jednak w Europie na tyle duży, 
że w roku 1940, w pierwszej go-
dzinie niemieckiej inwazji, podda-
ła się Hitlerowi Dania a po paru 
dniach Belgia i Holandia. Po krót-
kich walkach Paryż został ogło-

szony miastem otwartym a zaraz 
potem Francja przeszła na stro-
nę Niemiec. Pięć lat później py-
tany o powód takiej decyzji pre-
mier i zarazem marszałek Philip-
pe Petain nie twierdził, że jemu 
też, jak wielu innym, spodobała 
się niemiecka koncepcja zjedno-
czenia Europy. Odpowiedział sło-
wami, które przetłumaczyć moż-
na: „Pragnąłem oszczędzić Fran-
cji polonizacji”. Pojęcie to rozu-
miał jako konsekwentną ekster-
minację narodu niepodporząd-
kowującego się niemieckiej wizji 
ładu Europy.

Jedno z pierwszych zdań, pa-
dających w drugim odcinku fil-
mu pt. „Jak rozpętałem II wojnę 
światową”, złożone jest z prze-
kleństw, miotanych przez francu-
skiego oficera pod adresem Pol-
ski, jego zdaniem winnej wybu-
chu wojny. Fabuła komedii Tade-
usza Chmielewskiego jest oczy-
wiście wymysłem scenarzy-

Europa zjednoczona 
po niemiecku

 ■ Czytających powieść Irwina Shawa „Młode lwy” (jak też oglądających jej ekranizację w reżyserii 
Edwarda Dmytryka) może dziś zaskoczyć treść rozmów, jakie jeden z jej głównych bohaterów prowa-
dził w Paryżu, krótko po jego zajęciu przez niemiecką armię. Młody porucznik Christian Diestl jest bo-
wiem przekonany, że uczestniczy nie w podboju, lecz w realizacji dzieła wspólnej, zjednoczonej Europy.

Artur 
Adamski

►
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sty. Jednak w latach, w któ-

rych Kazimierz Sławiński pisał jej 
literacki pierwowzór, pretensje do 
nie chcącej się podporządkować 
i burzącej pokój Polski, były jesz-
cze powszechnie dobrze pamię-
tane.

Odwieczne niemieckie 
wyobrażenia

Można się spierać o to, czy w ogó-
le istnieją takie lub inne cechy 
narodowe. Każda wielka zbioro-
wość ma jednak własne wyobra-
żenie historii, swoją literaturę, na-
sycone określonymi przekona-
niami narodowe baśnie i legen-
dy. Według analogicznego wzor-
ca formują one dziesiątki kolej-
nych pokoleń. Już w średnio-
wieczu Niemcy roili o przyrodzo-
nym sobie posłannictwie kultur-
traegerów – nosicieli kultury, rze-
komo powołanych do podporząd-
kowania sobie całej Europy środ-
kowej i środkowo-wschodniej. 
Brednie te na parę stuleci uci-
chły, gdy centrum kontynen-
tu wypełniła potężna Rzeczpo-
spolita. Odżyły wraz z ekspan-
sją agresywnego pasożyta, ja-
kim było królestwo Prus. Wciela-
ło ono w życie programy wynara-
dawiania, germanizacji, doktry-
ny wielkiego obszaru, a pod po-
stacią Cesarstwa Niemieckiego 
– Kulturkampfu, hakaty, rugów 
pruskich (czyli wypędzania Po-
laków). W XIX w., w porozumie-
niu z zaborcą rosyjskim, Niem-
cy realizowały program skoloni-
zowania także obszarów między 
Wisłą a Bugiem. Osadnicy finan-
sowani z budżetu Rzeszy mie-
li stać się elitą rdzennie polskich 
prowincji, w których Polacy zo-
staliby sprowadzeni do roli pa-
robków (w finale „Placówki” Bo-
lesława Prusa taką ofertę od nie-
mieckich przybyszów otrzymu-
je przyciśnięty do muru Józef Śli-
mak). Każdą polską inicjatywę 
gospodarczą powstrzymać na-
tomiast miała subsydiowana nie-
miecka konkurencja. Program 
ten w roku 1915 zyskał kształt 
doktryny Mitteleuropa. Załama-
nie się planu opanowania konty-
nentu drogą wojny błyskawicz-
nej popchnęło bowiem Berlin do 
zamiaru utworzenia kilku ma-
łych, formalnie autonomicznych 
państw. Ich wspólną cechą mia-
ło być polityczne uzależnienie 
od Niemiec i posiadanie przez 
nie wyłącznie tzw. gospodarek 
komplementarnych, czyli będą-
cych jedynie surowcowym zaple-
czem gospodarki niemieckiej.

Mitteleuropa w praktyce

Nie mogąc w roku 1918 zapobiec 
odrodzeniu się naszego pań-
stwa tak długo, jak to było moż-
liwe, okupujący Polskę Niemcy 
na skalę totalną dokonywali gra-
bieży i aktów sabotażu. Zdoła-
li wywieźć dziesiątki tysięcy ma-
szyn i silników elektrycznych, nie-
mal cały tabor kolejowy, kradzio-
ne wagony wypełniali wszystkim, 
co stanowiło jakąkolwiek war-
tość (sławne były np. kości, ma-
sowo zabieranych z rzeźni, z któ-
rych można było wyprodukować 
nawozy). Gdyby nie błyskawicz-

ny import ze Stanów Zjednoczo-
nych zagrabienie do cna zaso-
bów zboża uniemożliwiłyby na-
wet pilny zasiew i wkrótce za-
kończyłyby się wielkim głodem. 
Po przetrwaniu nie tylko kata-
klizmu świetnie zorganizowane-
go niemieckiego złodziejstwa, 
ale i zwycięstwie w wojnie z Ro-
sją bolszewicką Berlin postano-
wił złamać polską gospodar-
kę drogą wojny celnej. Kontrolu-
jąc, wraz z równie nieprzyjazną 
Czechosłowacją, wszystkie gra-
nice na zachodzie, północy i po-
łudniu (od wschodu współdziała-
li w tym bolszewicy), nieposiada-
jącą żadnego portu Polskę znisz-
czyć miały cła niemal uniemoż-
liwiające zagraniczną wymia-
nę handlową. Z tej wojny celnej 
Polska wyszła jednak zwycięzko. 
Dążenie do sprowadzenie nasze-
go kraju do zagłębia surowców 
i prefabrykatów zostało prze-
rwane tym bardziej, że po doj-
ściu do władzy w roku 1933 Hi-
tler doprowadził do poprawy sto-
sunków z Polską. Zaognił je do-
piero w roku 1939, po ostatecz-
nym odrzuceniu przez Warszawę 
oferty wpisania się w niemieckie 
plany.

O tym, jak trwałe są niemiec-
kie poglądy na rolę, miejsce i po-
żądany rozmiar Polski przeko-
naliśmy się natychmiast, jak tyl-
ko w roku 1989 nasz kraj za-
czął wracać do roli samodziel-
nego podmiotu politycznego. Nie 
zapominajmy, że do końca roku 
1990 absolutnie wszystkie atla-
sy i mapy (włącznie z zawarty-
mi w podręcznikach szkolnych, 
folderach linii lotniczych, biur po-
dróży itp.) przedstawiały Polskę 
tylko i wyłącznie w jednych gra-
nicach. Na zachodzie, półno-
cy i południu wyrysowane one 
były według ich stanu sprzed 
II wojny światowej, na wscho-
dzie – po aneksjach, dokona-
nych przez Stalina. Innych map 
do końca 1990 roku w RFN (a 
także w Austrii) nie drukowano. 
Takimi posługiwano się w Bun-
destagu, którego główną repre-
zentacyjną salę jeszcze w póź-
nych latach siedemdziesiątych 
zdobiła mapa Niemiec z grani-
cami z 1938 roku. Przy takich 
też granicach kanclerz Helmut 
Kohl jeszcze 30 lat temu upie-
rał się bardzo stanowczo. Ugiął 
się dopiero w wyniku nacisku 
przedstawicieli zwycięskich mo-
carstw na Konferencji Dwa Plus 
Cztery (głównie Margaret That-
cher i Georga Busha). Skutkiem 
tego wszystkie niemieckie źró-
dła utrzymują, że obecna grani-
ca polsko-niemiecka jest bardzo 
świeżej daty. Według oficjalnego 
stanowiska Niemiec wyznaczona 
ona została dopiero 14 listopada 
1990. Istotę polityki RFN w latach 
dziewięćdziesiątych zawrzeć 
można w słowach „Jednoczymy 
się tylko my, a inni – niech dzie-
lą się jak najbardziej”. Wiedząc, 
że trudno zapanować nad silny-
mi państwami, a najłatwiej nad 
planktonem, uczyniły wszyst-
ko, by podzieliła się Czechosło-
wacja a następnie dezintegra-
cji uległa Jugosławia. Nie usta-
ją też w dążeniach do narzu-
cenia innym państwom formu-

ły federacyjnej, w których regio-
ny mają odgrywać rolę większą 
od ich władzy centralnej. „Za-
przyjaźnione” z Niemcami par-
tie polityczne, wraz z pronie-
mieckimi mediami, stowarzysze-
niami, ośrodkami kultury forsują 
taki model państwowości pomi-
mo tego, że np. Polska jest pań-
stwem z całej swej istoty, histo-
rii i tradycji – unitarnym. Narzu-
cenie jednak całkowicie obce-
go kształtu federacyjnego otwo-
rzyłoby jednak przed odwiecz-
ną niemiecką zaborczością per-
spektywę przyciągania do swe-
go państwa cudzych regionów. 
Perspektywę tym bardziej praw-
dopodobną, gdyby poszczegól-
nym regionom udało się uzyskać 
status autonomiczny. Podob-
nie mogłoby się zdarzyć w przy-
padku dezintegracji Unii Euro-
pejskiej. Mógłby się wtedy poja-
wić argument: „Weszliście jako 
monolityczne państwo, ale to już 
przeszłość – jesteście teraz zło-
żeni z regionów, z których każdy 
ma prawo wybierać własną przy-
szłość”. Doświadczając dzisiej-
szego tempa, kierunków ewolucji 
i skali łamania traktatów przez or-
gany Unii Europejskiej, powinni-
śmy się liczyć i z ewentualnością 
pojawienia się takich zagrożeń.

Czy cokolwiek jest 
inaczej?

W ramach uruchomionej w 1989 
roku prywatyzacji niemiecki ka-
pitał wykupił wszystkie polskie 
przedsiębiorstwa bardziej za-
awansowane technologicznie, 
posiadające własne ośrodki pro-
jektowe lub badawcze, dyspo-
nujące potencjałem rozwoju. 
W ogromnej większości przypad-
ków były to przejęcia o charakte-
rze likwidacyjnym lub degrada-
cyjnym, skutkiem czego w miej-
scach zakładów w rodzaju wro-
cławskiego Elwro powstawały je-
dynie hurtownie z gotowymi pro-
duktami niemieckimi. Własne fa-
bryki ustąpiły miejsca montow-
niom, należącym do obcych wła-
ścicieli, w których ścieżka awan-
su polskich pracowników zaczy-
nała się i kończyła na stanowisku 
wkręcania śrubek. Z czasem Pol-
ska stała się znaczącym dostaw-
cą części dla przemysłu samo-
chodowego, ale żadnemu z pol-
skich producentów nie było dane 
stać się wytwórcą wyrobów goto-
wych, konsumujących zysk war-
tości dodanej i budujących wła-
sną markę. Po wejściu do Unii 
Europejskiej okazało się, że pol-
skie zakłady nie mogą skorzystać 
z żadnej formy pomocy, podczas 
gdy niemieckie tej samej bran-
ży – jak najbardziej tak. Stocznie 
niemieckie korzystają z hojnych 
dotacji, podczas gdy polskie zo-
stały przeznaczone do likwidacji. 
Odwieczna zasada eliminowania 
wszystkiego, co mogłoby stano-
wić konkurencję dla firm niemiec-
kich, realizowana jest więc dzi-
siaj przez urzędników Unii Eu-
ropejskiej. Dla RFN było cięż-
kim szokiem dojście do władzy 
w Polsce sił politycznych nie ma-
jących zwyczaju oddawania ży-
wotnych interesów swojego kraju 
w zamian za poklepanie po ple-

cach czy lukratywny urząd. Na 
przykład na zamykanie niemiec-
kiego rynku dla polskich trakto-
rów premier Morawiecki potra-
fił zareagować odwołaniem się 
do obowiązujących w UE regula-
cji. Dopuszczenie do konkurowa-
nia w większej skali wyrobów pol-
skiego przemysłu z produktami 
niemieckimi jest dla wielu sąsia-
dów zza Odry czymś niebywa-
łym. Po takim złamaniu doktry-
ny, której głośno nikt nie werba-
lizuje, ale którą każdy uważa za 
oczywistość, przyszedł wstrząs 
jeszcze większy. Było nim prze-
jęcie przez polski kapitał naj-
większego w Niemczech produ-
centa naczep ciągników siodło-
wych (czyli wielkich ciężarówek). 
Macherom niemieckiego biznesu 
zaczęło spędzać sen z powiek 
konsolidowanie polskich przed-
siębiorstw. Oznacza to bowiem, 
że polskie firmy przestają być 
„drobnicą”, z łatwością przejmo-
waną przez Niemców. Awansu-
jąc do wyższej ligi, przedsiębior-
stwa o odpowiedniej skali sta-
ją się nie tylko groźnymi konku-
rentami, ale same zyskują zdol-
ność przejmowania mniejszych 
podmiotów gospodarczych, tak-
że z terenu RFN. Równocześnie 
wzrost płac realnych oraz świad-
czenia w rodzaju 500 plus oka-
zały się ciosem dla niemieckiego 
rolnictwa. Od dziesięcioleci w du-
żej mierze stało ono na pracy ta-
nich polskich robotników sezono-
wych, dla których zatrudnianie 
się w Niemczech przestało być 
opłacalne. A „ubogacający kul-
turowo” islamscy przybysze jak 
dotąd nie chcą zastąpić polskich 
gastarbeiterów. Bez wątpie-
nia Berlin bardzo liczył na to, że 
w ostatnich wyborach Polacy od-
suną od władzy formację tak bar-
dzo niewygodną dla niemieckich 
interesów. Polskojęzyczne nie-
mieckie media włożyły wiele wy-
siłku na rzecz takiego rozstrzy-
gnięcia. Jednak Polacy znów dali 
Prawu i Sprawiedliwości więk-
szość w sejmie a fotel prezyden-
ta ponownie oddali Andrzejowi 
Dudzie. W związku z tym, że re-
zultatu nie przyniosły ani medial-
na furia, permanentne szczucie 
na forum UE, wystąpienia działa-
jących w Polsce licznych pronie-
mieckich polityków, ani też awan-
tury uliczne – Niemcy sięgnęły do 
broni, jaką niemiecka wiceprze-
wodnicząca Parlamentu Europej-
skiego nie zawahała się nazwać 
„zagłodzeniem Polski”. Tę meto-
dę degradowania i podporządko-
wywania Polski Niemcy prakty-
kowały już wielokrotnie. Tym ra-
zem nie dysponują okupującymi 
nasz kraj wielotysięcznymi szwa-
dronami śmierci, więc zagłodze-
nie ma polegać na odebraniu na-
leżnych Polsce środków z budże-
tu Unii Europejskiej. Sytuacja ta 
jest kolejnym dobitnym dowodem 
na to, że równoprawne stosun-
ki Niemiec z Polską to jest coś, 
co w mentalności niemieckich elit 
politycznych pomieścić się nie 
może. Unia równych praw okazu-
je się fikcją, dlatego stoimy dziś 
przed dylematem, czy chcemy 
i czy może być dla nas korzystne 
funkcjonowanie w Unii równych 
i równiejszych.

Czy Niemcy są zdolne do 
innego myślenia?

Nad tym, czy dzisiejsze Niemcy 
mogą mieć intencje inne od tych, 
jakie przez dziesiątki pokoleń po-
znaliśmy dogłębnie i do bólu, 
proponuję zacząć się zastana-
wiać nie wcześniej, niż po wypła-
cie należnych Polsce reparacji 
i zwrocie wywiezionych do Nie-
miec dzieł sztuki. Pamiętajmy, że 
ich dalece niepełna lista to po-
nad pół miliona pozycji, a jesz-
cze w czasach wojny nasze pań-
stwo podziemne sformułowa-
ło rozwiązanie na okoliczność, 
„gdyby się coś Niemcom zawie-
ruszyło”. W każdym takim przy-
padku Polska powinna otrzy-
mać ekwiwalent w postaci podob-
nej wartości dzieła sztuki ze zbio-
rów niemieckich. Wszystko wska-
zuje jednak na to, że do takiego 
myślenia Niemcy ciągle są orga-
nicznie niezdolne. Kiedy przed 
kilkunastu laty w Polsce odnale-
ziono zabytkowe archiwum tzw. 
„Berlinki” w publicznym wystą-
pieniu ambasador RFN nie prze-
bierał w słowach żądając od pol-
skich władz „natychmiastowego 
zwrotu niemieckiej własności”. 
A butne niemal okrzyki przedstawi-
ciela Niemiec stały przecież w cał-
kowitej sprzeczności z międzyna-
rodowym prawem, według które-
go „Berlinka” to ewidentny przy-
kład mienia porzuconego (taka 
była jej historia), stąd niepodle-
gająca zwrotowi! Czerwonemu 
jak burak (dosłownie tak wygląda 
na nagranym wystąpieniu) przez 
myśl zapewne nie przeszło, że 
to Polsce coś od Niemiec się na-
leży. Kali z Sienkiewiczowskiego 
„W pustyni i w puszczy” w porów-
naniu z przedstawicielami pań-
stwa niemieckiego mógłby ucho-
dzić za etyczny wzór pojmowa-
nia sprawiedliwości. Reakcją na 
sprawę należnych Polsce repa-
racji bywa stwierdzenie, że „prze-
cież przyjęliśmy Polskę do Unii 
Europejskiej”. Zupełnie tak, jakby 
z naszego członkostwa Niemcy 
nie wyciągnęły korzyści niewspół-
miernie większych od naszych. 
Trudno też zapomnieć historie ta-
kie, jak odszkodowania, po kilku-
dziesięciu latach przyznane garst-
ce jeszcze żyjących więźniów nie-
mieckich obozów i ofiar niewolni-
czej pracy. W przeliczeniu na dni 
zaznanej gehenny ich wartość 
często ograniczała się do kilku fe-
nigów, a całe to „zadośćuczynie-
nie” było w RFN nazywane „po-
mocą humanitarną”.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że 
miał rację prof. Feliks Konecz-
ny w swym dziele pt. „O wie-
lości cywilizacji” w ogóle nie 
zaliczający Niemiec do kręgu 
europejskiego. Zdaniem wiel-
kiego historiozofa od zarania 
dziejów po czasy współcze-
sne stanowczo w zbyt wielkim 
stopniu swój rozwój niezmien-
nie opierają one na podboju, 
grabieży i eksploatowaniu każ-
dego, koło zdołają zdomino-
wać. Kontynent z takim hege-
monem może więc być tylko 
Europą w znaczeniu geogra-
ficznym. W sensie cywilizacyj-
nym Europą nie będzie.

▶
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Właśnie, co to jest? I skąd się wywodzi? 
Nie wiecie? Nie szkodzi. Nikt nie wie. 
Nikt do tej pory nie poznał tego pojęcia 
i nie wie, co ono oznacza. A nie poznał 
i nie wie, co ono oznacza, ponieważ do tej 
pory takiego pojęcia w polskim języku nie 
było. Zapewne językoznawcy po tym ar-
tykule zajmą się tym pojęciem. A my na 
łamach „Obywatelskiej“ po raz pierw-
szy ogłaszamy pojawienie się nowego 
terminu, którego sens za chwilę do-
kładnie określimy. Odnosi się on do 
kierunków i nurtów twórczych w lite-
raturze i sztuce. W tym przypadku doty-
czy głównie literatury, przede wszystkim 
poezji, ale z pewnością, kiedy się upo-
wszechni i nabierze szerszego rozgłosu, 
ogarnie także inne dziedziny twórczej ak-
tywności.

Kornel Morawiecki byłby dumny, że 
to w jego gazecie objawiamy nowy ter-
min. W rozmowach towarzyskich zawsze 
podkreślał, że każde nowe słowo, któ-
re dodajemy do słownika, to nowy świat. 
Bardzo cenił nowatorskie podejście do 
języka. Śledził nowe kierunki w literatu-
rze i sztuce. Niejedną noc przegadali-
śmy w moim domu o awangardowej 
poezji wrocławskiej lat 60-tych, czy-
li o poezji lingwistycznej. Z uwagą ją 
Kornel śledził.

Czymże zatem jest 
AKREIZM?
To nazwa nowego kierunku artystyczne-
go w młodej polskiej poezji, który naro-
dził się we Wrocławiu, ale swoim zasię-
giem obejmie z pewnością inne regiony 
kaju, a być może i świata. By lepiej od-
dać charakter i znaczenie tworzącego 
się na naszych oczach pojęcia, przypo-
mnijmy główne, radykalne ruchy literac-
kie ostatnich stu lat rozwoju polskiej po-
ezji. Mówimy tutaj o awangardzie, a więc 
o najbardziej oryginalnej i radykalnej po-
staci twórczych dokonań. W XX w. mieli-
śmy trzy kręgi polskiej awan-
gardy poetyckiej.

AWANGARDA 
KRAKOWSKA

Zrodziła się w latach 
20-tych XX w. przy piśmie 
„Zwrotnica“ i obejmowa-
ła takich twórców jak Tade-
usz Paiper, Julian Przyboś, 
Jan Brzękowski i Adam Wa-
żyk. Główne jej hasło brzmia-
ło: „Miasto, Masa, Maszy-
na“(MMM). A główne zawo-
łanie: „Minimum słów, mak-
simum treści“. Fascynowa-
ła się aktualną tematyką, ce-
niła kult nowości, charaktery-
zowała się emocjonalną po-
wściągliwością i intelektual-
ną dyscypliną. Zrezygnowała 
też z rygorów gatunkowych, 
uwalniając wiersz od formal-
nych zobowiazań wobec tra-
dycujnego kształtu. I miała 
charakter ideologiczny.

AWANGARDA 
LUBELSKO-
WILEŃSKA

Druga awangarda, zwa-
na lubelsko – wileńską, roz-

wija się w latach 30-tych XX w. w Lu-
blinie i Wilnie. Do lubelskich twórców 
należeli: Józef Czechowicz, Bronisław 
Ludwik Michalski oraz Józef Łobodow-
ski. Bardziej była to grupa przyjaciół 
niż formacja artytyczna. Ceniła w liry-
ce oryginalne skojarzenia, sny, stany 
podświadomości. Cechowała ją pesy-
mistyczna, katastroficzna wizja końca 
cywilizacji. Natomiast wileński nurt tej 
awangardy, skupiony wokól pisma „Ża-
gary”, peprezentowali Czesław Miłosz 
i Aleksander Rymkiewicz. Druga awa-
garda nie stworzyła jednolitego progra-
mu artystycznego, ale postulowała liry-
kę wizjonerską, katastroficzną, szcze-
gólnie w wydaniu Czechowicza, ujaw-
niała się w twórczości pięknymi kra-
jobrazami, tematyką wiejska, różny-
mi stanami podświadomości, marzeń 
i snu.

AWANGARDA 
WROCŁAWSKA
Trzecia awangarda,wrocławska, z głów-
nym nurtem poezji lingwistycznej, pojawi-
ła się w latach sześćdziesiątych XX w., 
a inspiratorem i pierwszym jej twórcą stał 
się Tymoteusz Karpowicz, a wystę-
powali obok niego Stanisław Chaciń-
ski i Stanisław Srokowski. W kierun-
ku poezji lingwistycznej poszła też młod-
sza ganeracja z Ryszardem Krynickim, 
Stanisławem Barańczakiem i Julia-
nem Kornhauserem na czele. Charakte-
ryzowała się ogromną dyscypliną intele-
tualną, wieloznacznością i eksperymen-
tami językowymi. Lingwiści traktowali 
słowo nie tylko jako narzędzie pracy lite-
rackiej, przy pomocy którego dociera się 
do zaczeń ukrytych i nieoczywistych. ale 
jako podmiot działań twórczych. Szcze-
gólnie ważne dla tego nurtu stało się roz-
bijanie zrostów znaczeniowych i utartych 
schematów gramatycznych, powiedzeń, 
czy konwencji stylistycznych. Lingwiści 

konstruowali swoje własne, niemal her-
metyczne światy, które stanowiły swo-
isty azyl, stawały się wyrazem kontestacji 
świata realnego.

AKREIZM
Każdy z dotychczasowych nurtów – 
mimo wewnętrznych różnic – traktował 
narrację, legendę, fabułę, historię w wier-
szu, jako metodę komunikacji z czytelni-
kiem. W każdym wierszu opowieść sta-
nowiła redzeń konstrukcyjny tekstu.

Akreiści zrywają z tą tradycją.
Akreiści buntują się przeciw-

ko wierszom, jako sprozaizowane-
mu sposobowi wyrażania myśli. Mają 
dość stroficznego gadulstwa, któ-
re narzuciła poetyka Różewiczowska. 
Mają dość wersyfikowanej prozy, która 
udaje poezję. Mają dosysyć mdłych opo-
wieści, historii, legend, anegdot, gawęd, 
opisywactwa, które nic nowego do litera-

tury nie wnoszą. Poezja, dla akre-
istów to przede wszystkim metafo-
ra, a więc odkrycie, nowatorstwo, 
nowy fenomen twórczy, estetytka 
piękna. Nie ma dobrej poezji bez 
nowatorstwa, bez oryginalności, 
bez unikalności, a więc bez meta-
fory. Takie krańcowe podejście do 
literatury nazywamy właśnie akre-
izmem. Skąd się ten termin wziął?

***
Akreiści śledzą brzegi, skra-

je, granice, krańce, szczeliny, sty-
ki. Tworzą błyski, mgnienia, lirycz-
ne wybuchy, językowe awarie, me-
taforyczne eksplzje, lingwistyczne 
ciosy, świetliste orgie.

AKREIZM CZYLI
AWANGARDA 
POETYCKA 
WROCŁAWSKO-
KRAKOWSKA XXI W.
Pojęcie AKREIZMU wywodzi się z ję-
zyka greckiego. AKRA w starożytnym 
języku greckim znaczy: brzeg, skraj, 
kraniec lub szczyt. W nowym języku 
greckim, zwanym dimotiki, (i – rodzaj-
nik) AKRI, znaczy to samo, brzeg, 
skraj, kraniec, szczyt. Przymiot-
nik od tego pojęcia brzmi: AKREOS, 
czyli: skrajny, brzegowy, krańcowy, 

kresowy itp. Wobec tego AKREIZM, jako 
kierunek sztuki poetyckiej oznacza 
skrajność, krańcowość, graniczność… 
Wobec tego poeta uprawiający taką po-
ezję będzie: AKREISTĄ. Poetka: AKRE-
ISTKĄ. Poeci i poetki: AKREIŚCI.

Co to znaczy w praktyce. W prakty-
ce poezja IV Awangardy, czyli AKRE-
ISTÓW, znajduje się na granicy, na sty-
ku, na brzegu, na przejściu tradycji lub 
ją opuszcza, stając się bytem autono-
micznym, bez narracji, bez kostiumu, 
bez fabuły, bez historii… Nie ma w niej 
opowieści, fabuły, historii. Co wobec tego 
jest? W poezji akreistycznej najważ-
niejszy jest błysk znaczeń, eksplozja 
języka, wybuch sensów, lingwistycz-
ne kolce, metaforyczny odlot. Ma w so-
bie coś z boskiego, biblijnego zawołania: 
– Stań się!

Głównym wiązadłem: metafora. Naj-
istotniejsza nowa, odkrywcza wartość, 
odsłonięta prawda, estetyczny znak. 
Piękno i sens w niej ważne, a nie ide-
ologia, historia, czy legenda. Ważne 
przeunięcia znaczeń, odległa metafo-
ryka, unikalne spojrzenie, metafizycz-
ne wyzwanie, nowe, mentalne prze-
słanie. Tworzy mitologię sensów, a nie 
mitologię historii. A nieraz nawet ucie-
ka od sensu, w stronę wrażenia, objawie-
nia, lingwistycznego cudu. Poprzez dale-
kie asocjacje poszukuje transcedencji, 
zapisuje się skomplikowanymi znaka-
mi szyfru.

Nie pytajcie o znaczenia i treści, pod-
dajcie się wybuchowi piękna, rażeniu 
obrazu, dotknięciu ekspresji, uderze-
niu niezwykłości.

Głównymi akreistami w polskiej po-
ezji są ks. PIOTR LAMPRECHT, augu-
stianin, pochodzacy z Wrocławia, obec-
nie mieszkaniec Krakowa, którego gości-
liśmy już kilkakrotnie na naszych łamach 
i nasze oryginalne odkrycie, KINGA TY-
CZYŃSKA. Kingę wyłowiliśmy w konkur-
sie literackim, który ogłasza nasza gaze-
ta od pięciu lat. Kinga Tyczyńska nieba-
wem zadebiutuje ważną i piękną książ-
ką. Piotr Lamprecht niedawno opublikował 
swój najnowszy tomik poetycki „Pudełko“. 
Zajmiemy się nim w nabliższych nume-
rach „Obywatelskiej“. A potem zaprezen-
tujmy Kingę Tyczyńską.

AKREIŚCI wyruszają do boju o nową, 
oryginalną poezję. O odrodzenie pol-
skiej literatury!

AKREIZM. CO TO JEST? Stanisław 
Srokowski
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Posłowie-ulicznicy bezkarnie 
prowadzą działalność przestęp-
czą podczas nielegalnych zgro-
madzeń, zasłaniając się immu-
nitetem, który nie zwalnia prze-
cież od odpowiedzialności.

Jak wynika ze statystyki, 
gdańska prokurator Barbara K. 
prowadziła ponad 200 spraw, 
ale wystawiła zaledwie 16 ak-
tów oskarżenia. Nic dziwne-
go, że umorzyła też (dwukrot-
nie) śledztwo w sprawie Amber 
Gold, umożliwiając przestęp-
com rozwijanie piramidy finan-
sowej. Teraz legnicka prokura-
tura skierowała akt oskarżenia 
przeciwko niej do gdańskiego 
sądu. Czy jest to jednak właści-
wy adres – czas pokaże.

Mimo zapewnień pewnej 
aktorki, że skończył się komu-
nizm, od blisko 20 lat działa so-
bie – wbrew konstytucyjnym za-
pisom – Komunistyczna Partia 
Polski. Widać w grubokresko-
wym państwie prawnym nikomu 
to nie przeszkadzało. Wresz-
cie Zbigniew Ziobro, prokura-
tor generalny, wystąpił do Try-
bunału Konstytucyjnego z wnio-
skiem o delegalizację KPP. Zro-
bił to na wniosek petycji osób 
prywatnych, tak jakby instytucje 
państwowe nie zauważyły prze-
stępczych poczynań pogrobow-
ców komunizmu ani zapisu kon-
stytucyjnego, zakazującego 
działania organizacji nawiązu-
jących do nazizmu, faszyzmu 
i komunizmu. A przecież działa-
ją jeszcze – partia Zmiana i Ko-
munistyczna Młodzież Polski.

Z naruszeniem prawa, a bez 
protestu ekologistów (tym ra-
zem współpracujących z de-
weloperem) powstał w Pusz-
czy Noteckiej monstrualny za-
mek (pozwolenie na inwestycję 
przewidywało budynek miesz-
kalny). I budowa trwa, pod wy-
rozumiałym okiem wojewody. 
Inwestycja nie została wstrzy-
mana, bo – szkody środowisko-
we już zaistniały.

Jak to możliwe, że na tere-
nie naszego kraju powstały nie-
legalne upamiętnienia OUN-
UPA. Jest ich blisko 140. Teraz 
strona ukraińska domaga się ich 
legalizacji, tym samym forsując 
swą zbanderyzowaną politykę 
polityczną. Co więcej, owa le-
galizacja stała się warunkiem 
pozwolenia na polskie działania 
poszukiwawczo-ekshumacyjne. 
Ofiary ludobójstwa ukraińskich 
szowinistów wciąż czekają na 
chrześcijański pochówek.

Aborcja na życzenie jest nie-
zgodna z konstytucją, ale dla 
ambitnych antyrządowych femi-
nistek-proaborcjonistek to ża-
den problem, by w czasie pan-
demii świętować na nielegal-

nych zgromadzeniach stule-
cie prawnego przyzwolenia na 
aborcję w Związku Sowieckim 
(18 XI 1920).

Jakiś dowcipniś (zresztą do 
dziś nie ukarany), udając arty-
stę, wieszał przy nazwach miej-
scowości tablice – „strefa wolna 
od LGBT”, co usatysfakcjono-
wana tym performensem opo-
zycja, przekazała brukselskim 
urzędnikom. Tak więc, w Polsce 
dyskryminuje się odmieńców 
seksualnych. Samorządy, któ-
re przyjęły Kartę Praw Rodzi-
ny, straszy się pozbawieniem 
ich zagranicznych dotacji (m.in. 
z funduszy norweskich). To wie-
rutna bzdura, zresztą niemożli-
wa do realizacji, ale niektóre 
gminy wycofują się z podjętych 
uchwał. Ideolodzy gender i ak-
tywiści LGBT triumfują, nie mó-
wiąc o opozycji.

Bezkarni sędziowie, któ-
rzy w stanie wojennym wyda-
wali wyroki z naruszeniem ów-
czesnego prawa – dożywają na 
sowitych emeryturach w gru-
bokreskowej rzeczywistości, 
orzekają – jakby nigdy nic – na-
wet w Sądzie Najwyższym.

Wartości konstytucyjne

Po latach obowiązywania usta-
wy antyaborcyjnej, Trybunał 
Konstytucyjny uznał przesłan-
kę eugeniczną za niekonstytu-
cyjną, co – jak pokazały ulicz-
ne protesty – nie dla wszyst-
kich jest oczywiste. Podobnie 
z gwarantowaną wolnością sło-
wa. Gdy przekaz dotyczy szko-
dliwości aborcji czy homo-pe-
dofilii – można atakować gło-
szących te oczywistości (ludzi 
i samochody). Aktywiści LGBT, 
zresztą korzystający obficie 
z zagranicznego wsparcia, nie 
ustają w agresji, dążąc – wbrew 
prawu – do rewolucji obycza-
jowej.

Natomiast transparentność 
tzw. organizacji pozarządo-
wych wciąż jest daleka od usta-
wowych regulacji. Jak na razie, 
można więc do woli propagować 
np. ideę „otwartego społeczeń-
stwa”, czyli zwalczać wartości 
chrześcijańskie, patriotyczne, 
konserwatywne, jak to dzielnie 
czyni choćby fundacja pewnego 
finansisty.

Każdy ma prawo do spra-
wiedliwego rozpatrzenia spra-
wy bez nieuzasadnionej zwłoki 
przez niezawisły sąd, ale trze-
ba było wyroku TSUE, by kra-
jowe sądy zajęły się roszcze-
niami tzw. frankowiczów, któ-
rym wydawało się, że przechy-
trzą banksterów. W końcu nie-
łatwo dochodzić sprawiedliwo-
ści, gdy np. tarnowski sąd orze-

ka, że łapówka dla rzeszowskiej 
prokurator Anny H. była „po-
życzką od przedsiębiorcy”.

Każdy obywatel ma pra-
wo do informacji o działalno-
ści organów władzy publicznej, 
ale jak to realizować w prakty-
ce, gdy funkcjonariusze komu-
nistycznych służb specjalnych 
„sprywatyzowali” dokumen-
ty, już to sprzedając zagranicz-
nym archiwom, już to przecho-
wując w swoich nieruchomo-
ściach. To ich „paszporty” do 
transformacji grubokreskowej, 
a nierzadko narzędzie szanta-
żowania dawnych „podopiecz-
nych”. Pion śledczy IPN ma 
tu wiele do zrobienia, zaś opie-
szałość trudno zrozumieć.

Tymczasem samorzą-
dy wybijają się na niepodle-
głość. Pozostające we władzy 
PO prowadzą własną politykę 
historyczną, chciałyby nawet 
przyjmować imigrantów i dopro-
wadzić do rozbicia dzielnicowe-
go (lansowana przez polityków 
niemieckich regionalizacja unii 
brukselskiej). Stołeczny magi-
strat funduje publikację, prze-
konującą młodzież, że krajowi 
zagraża „fala faszyzmu”. To ma 
być początek lewackiej ofensy-
wy ideologicznej, realizowanej 
przez środowisko akademickie 
i nauczycielskie.

Antyrządowe i bezpraw-
ne poczynania sfinalizowa-
ły się ostatnio w porozumie-
niu warszawsko-budapesztań-
skim w sprawie ew. weta Polski 
i Węgier do budżetu UE. Czy 
to próba decentralizacji kraju, 
czy odskocznia do krajowej ka-
riery politycznej – nie wiadomo, 
ale destrukcyjna partyzantka 
jest oczywista.

Inteligencja 
transformacyjna

Studenci zabawiają się w tęczo-
wych partyzantów. Chcą uwol-
nić uniwersytety od faszyzmu. 
Nie przeszkadzają im antyka-
tolickie wrzaski, dewastowanie 
obiektów sakralnych, napaści 
na duchownych. Walczą z ho-
mofobią i ksenofobią. Chcą woj-
ny z podatnikami, którzy ich 
utrzymują. To nowe pokolenia 
grubokreskowo-transformacyj-
nej inteligencji, obywateli po-
stępowych, otwartych, wielo-
kulturowych, uznających ety-
kę sytuacyjną. Takie młodzieży 
chowanie – jak się kiedyś mó-
wiło.

Teraz w przestrzeni publicz-
nej mówi się językiem nijak ma-
jącym się do obowiązującej 
ustawy o języku polskim. Rek-
torzy zwalniają młodzież z za-
jęć, aby na nielegalnych mar-

szach proaborcyjnych pogłębiła 
studia językoznawcze. Gende-
rowo-feministyczna nowomowa 
atakuje uczelnie, tak jak opano-
wała już politykę (obrzydliwe fe-
minatywy).

Najpierw pomijano pra-
wa rodziców z ich konstytu-
cyjnymi prawami do wychowy-
wania dzieci, teraz kształtuje 
się młodzież według neomark-
sistowskich wzorów. Robią 
to wykładowcy, którzy wymi-
gali się od lustracji i dekomu-
nizacji. To niezwykle sprzyja-
jące warunki do forsowane-
go przez lewactwo „marszu 
przez instytucje”, do ideologiza-
cji uczelni i nauki. Myślący ina-
czej są eliminowani lub izolowa-
ni – wbrew tak chętnie głoszo-
nej tolerancji, a przede wszyst-
kim wbrew prawu. Wprowadze-
nie tzw. konstytucji nauki – ma-
jącej reformować uczelnie – 
ułatwia ten proces.

Dlatego prof. Przemysław 
Czarnek, minister edukacji i na-
uki, proponuje Pakiet Wolności 
Akademickiej. Nie będzie już 
można pociągać do odpowie-
dzialności naukowców za „wy-
rażanie swoich przekonań reli-
gijnych, światopoglądowych lub 
filozoficznych”. Wreszcie bę-
dzie możliwa wolna debata na 
uczelniach zgodnie z konstytu-
cyjnymi zapisami.

Wojujący ateizm

Nierozliczeni komuniści po-
czynają sobie coraz agresyw-
niej. Posłowie zakłócają prak-
tyki religijne, nachodząc ko-
ścioły. Zainspirowana tym przy-
kładem młodzież ochoczo pro-
fanuje świątynie. Dochodzi 
do tego, że w cywilizowanym 
państwie wierni muszą bro-
nić miejsc kultu przed lewacki-
mi bojówkami. Kluby „Gazety 
Polskiej” organizują Straż Pa-
triotyczną. Rewolucja kulturo-
wa bazuje na młodych, nieświa-
domych historii i konstytucyj-
nych gwarancji (czyżby rodzaj 
pedofilii politycznej). Pozba-
wieni tożsamości – dewastu-
ją miejsca pamięci narodowej 
(m.in. warszawską okupacyjną 
siedzibę gestapo).

Do antykościelnej nagon-
ki włącza się wymiar sprawie-
dliwości. Gdański sąd przypisu-
je winy za przestępstwa jedne-
go księdza całej diecezji byd-
goskiej i wrocławskiej. Tak jak-
by to nie sprawca był odpowie-
dzialny za swe czyny, lecz insty-
tucja. To manipulacja, nie mają-
ca prawnego uzasadnienia. Po-
woływanie się na precedensy 
amerykańskie jest nieporozu-
mieniem (w polskim prawie nie 

ma precedensów). Jednak inten-
cja jest czytelna – przysporzyć 
instytucjom kościelnym kłopo-
tów finansowych, niech bankru-
tują, płacąc odszkodowania.

W czerwcu ubiegłego roku, 
kiedy nawet Częstochowa do-
świadczyła barbarzyństwa tzw. 
marszu równości, jeden z mani-
festantów sprofanował wizeru-
nek Matki Boskiej Częstochow-
skiej sześciokolorową aureolą. 
Wreszcie prokuratura sporzą-
dziła akt oskarżenia – obraza 
uczuć religijnych była przecież 
oczywista. Konstytucyjne war-
tości zostały naruszone. Te-
raz kolej na niezależnych sę-
dziów, może dopilnują egzeku-
cji prawa.

Wolność słowa

Komunistyczni propagandzi-
ści w lokalnych dziennikach naj-
pierw uwłaszczyli się (w wyniku 
likwidacji koncernu RSW Pra-
sa tworzyli spółdzielnie), a póź-
niej wyprzedali się zagranicz-
nym wydawcom. Niemieckie 
media polskojęzyczne tak reali-
zowały linię polityczną właści-
ciela, że na tych terenach trady-
cyjnie przeważał elektorat ko-
munistyczno-platformiany. Mi-
jały kolejne wybory i jakoś niko-
mu nie przeszkadzała niemiec-
ka okupacja medialna.

Tymczasem postkomuniści 
skierowali do sejmowej Komisji 
Petycji projekt nowelizacji ko-
deksu karnego, który przewidu-
je sankcje wobec osób krytyku-
jących ideologię gender, bądź 
znieważających elgiebetyków. 
Kara poważana – do pięciu 
lat więzienia. Takie są wyobra-
żenia prawa do krytyki w de-
mokratycznym państwie praw-
nym, do wolności słowa. Po-
mysł nawet sprytny, bo wobec 
nieostrości kategorii teorii gen-
der (dowolny wybór płci), był-
by to rodzaj szeroko pojmowa-
nej cenzury. Uprzywilejowane 
„święte krowy” sytuowałyby się 
ponad prawem.

Wolność ekspresji artystycz-
nej, na którą tak często po-
wołują się antyrządowi ulicz-
nicy, dotyczy również me-
diów – bo nie może ona fał-
szować prawdy historycznej. 
Powoływanie się ZDF na ta-
kich autorów, jak Barbara En-
gelking czy Jan Grabowski, 
nie może zwolnić tej telewizji 
od odpowiedzialności. Musi 
przeprosić kpt. Zbigniewa 
Radłowskiego, który poczuł 
się urażony serialem „Nasze 
matki, nasi ojcowie”. Nieste-
ty polskie sądy nie ułatwiają 
mu dochodzenia do prawdy.

Prawo bez znaczenia
 ■ Jak na razie więcej deliberacji o praworządności, niż o konsekwencjach nieprzestrzega-

nia prawa. Każdemu prawo – kobietom, dzieciom, elgiebetykom, ekologistom, yogistom – 
ale przywileje nie służą wspólnocie, co najwyżej anarchii.

Jerzy 
Pawlas
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Grzegorz Prigan, adwokat

Prawo, czy bezPrawie? 
grzegorz.prigan@laurifer.pl

PIONOWO: 2) laureat nagrody No-
bla w dziedzinie literatury (1912 r.), autor 
np. „Tkaczy”; 3) pies myśliwski najczęściej 
o maści brązowej; 4) azjatycki łańcuch gór-
ski ze szczytem Biełuchą; 7) grecka wyspa 
na Morzu Egejskim, uważana za ojczyznę 
Platona; 8) szósty – to intuicja; 9) obiekty 
inżynierskie umożliwiające odprowadzanie 
odpadów płynnych do gruntu; 10) zarost 
charakterystyczna dla suma; 16) Philip, 
amerykański autor science fiction, jeden 
z prekursorów tego gatunku; 17) mały 
Leon; 18) np. arytmetyczny; 19) społeczny 
– relikt słusznie minionej epoki.

POZIOMO 1) bryluje w przemyśle rozryw-
kowym; 6) żydowska wyższa szkoła tal-
mudyczna dla nieżonatych studentów; 11) 
modne ostatnio słowo z kategorii ekonomii 
europejskiej; 12) niczym niezmącone, bez-
troskie życie; 13) as wśród pierwiastków; 
14) musi się na nim znaleźć dwanaście po-
traw wigilijnych; 15) towarzysze udają się 
na nie do zielonej dąbrowy; 20) w parze 
z różniczkami; 21) jest nim np. wyraz wie-
kopomny; 22) dzierży flagę reprezentacji 
podczas otwarcia igrzysk olimpijskich; 23) 
pełno ich na karczowisku; 24) największy 
„artysta” wśród cesarzy rzymskich.

mufo.krakow.pl
Po blisko trzech latach dobiegł końca remont 
krakowskiego Muzeum Fotografii. Muzeum 
(...) stworzyło (...) magazyny w pełni otwarte 
dla publiczności, dołączając do grona najlep-
szych światowych muzeów decydujących się 
na ten krok. Przestrzenie takie dają z jednej 
strony szansę na rozwiązania podstawowych 
potrzeb magazynowych, a z drugiej umożli-
wiają tworzenie nowych sposobów i narzę-
dzi do rozwoju działalności wystawienniczej 
i edukacyjnej w związku ze zwiększeniem 
dostępu do zbiorów. W magazynach studyj-
nych MuFo przechowujemy część kolekcji 
polskich aparatów fotograficznych, powięk-
szalników i rzutników oraz polskie i zagra-
niczne projektory filmowe produkowane 
od początku XX w. Na ul. Józefitów wrócimy 
z wielką przyjemnością.
lesroissouterrains.over-blog.com
Co pozostaje do ocalenia między snem a na-
dzieją? – ta myśl Jana Raspaila przyświeca 
francuskiemu blogowi legitymistycznemu. 

Wspominamy o tej stronie, obserwując co-
raz większe zainteresowanie królem Francji 
i Nawarry Ludwikiem XX ze strony polskiej 
prawicy. Najnowszy wpis dotyczy niestety 
śmierci jednego z mistrzów myśli politycznej, 
znakomitego naukowca, współtwórcy Insty-
tutu Domu Burbońskiego i kanclerza trzech 
ostatnich królów – Hervé Pinoteau. Właśnie 
dzięki pracy takich ludzi rosną szeregi roja-
listów gromadzących się pod białym sztan-

darem z liliami. Na stronie zainteresowani 
dziejami monarchii Kapetyngów znajdą pu-
blikacje poświęcone wydarzeniom od XVIII 
do XXI w. – myśl, pamięć o przeszłości 
i sama biografia Hervé Pinoteau są tu waż-
nym punktem odniesienia. Chwała wiernym, 
chwała bohaterom.

takababka.pl

Pisaliśmy o wegańskim Bożym Narodze-
niu – zatem czas na karnawał. Pani Klaudia 
dzieli się ulubionymi przepisami do wykorzy-
stania podczas zimowej imprezy. Do wybo-
ru są: wegański tatar na bagietce, brownie 
z czerwonej fasoli z czekoladą (i parę innych 
brownie), ciasto czekoladowe z gruszkami 
i winem, krówki bez cukru, cieciorella, czyli 
krem z ciecierzycy i daktyli, muffinki czeko-
ladowe z młodym jęczmieniem. Możemy też 
pomyśleć o dalszej przyszłości, wczytując 
się w przepis na lato: faszerowane papryki 
z kaszą jaglaną i cieciorką. Smaczne i zdro-
we gotowanie nie musi być trudne, czaso-
chłonne czy drogie.

aan

DLA 
MĄDRYCH

Wiersz dla mądrych i uczonych
Sfrustrowanych nawiedzonych
Ci co mają wielkie ego
Albo mają coś innego

Fizycznych i umysłowych
I znajomych wszystkich nowych
Także starych i znudzonych
Wypoczętych lub zmęczonych

Dla frustratów optymistów
I kierowców i cyklistów
Dla tych co racji dowodzą
I co z nimi się nie godzą

Można słuchać też poetów
Bez wulgarnych epitetów
Filantropów marzycieli
Wszystkich których byście chcieli

Trza mądrością się kierować
Błędy biednym wziąć darować
Wspierać słabszych opuszczonych
Też pocieszać zasmuconych

Tu sugestię skromną wnoszę
I o dystans wszystkich proszę
O rozwagę i rozsądek
By zachować w tym porządek

Podżegaczy się wystrzegać
Prawa zawsze też przestrzegać
I się nie dać prowokować
Skrajnych raczej bojkotować

Dobro także wciąż wybierać
O banały się nie spierać
Zło złem zawsze też nazywać
Nie ubliżać nie wyzywać

Wziąć na luzik wszystkie żale
I nie złościć się już wcale
Z prolongatą rzecz oceniać
I o bzdury się nie spierać

O tym wszyscy przecież wiemy
Są skrajności i ekstremy
Którzy świat chcą wciąż naprawić
I zwyczajnie wszystkich zbawić

Słowa zawsze swe wyważać
I nikogo nie obrażać
Wyzwisk obelg nie używać
W świecie wielkim warto bywać

Kto z radością się obudzi
Niechaj kocha świat i ludzi
Miejmy fajne też marzenia
I życzenia do spełnienia

Nie warto się denerwować
Życiem cieszyć się radować
Głupich mijać dużym łukiem
Nie przejmować się nieukiem

Ignorantów ignorować
Bzdurą się też nie przejmować
Dobrym słowem z życzliwością
Witać wszystkich wciąż z radością

Dobro z zasady wybierać
O banały się nie spierać
Zło złem zawsze też nazywać
Nie ubliżać nie wyzywać

Dzień Bożego Narodzenia
Czas ów dobry na życzenia
Czas empatii i miłości
I uniesień i radości...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

z wielkim żalem żegnamy dzisiaj 
niezwykłego Człowieka. Śp. Ry-
szard Popiel był odważnym dzia-
łaczem Młodzieżowego Ruchu 
Oporu i Ruchu Młodzieży Nieza-
leżnej – dwóch gorzowskich kon-
spiracyjnych organizacji, zrze-
szających głównie młodzież 
szkół średnich. Był także przyja-
cielem Federacji Młodzieży Wal-
czącej i Solidarności Walczącej.

Zmarły należał do szczegól-
nej generacji Polaków. To poko-
lenie ludzi wchodzących w doro-
słość z sercami pełnymi nadziei 
i szlachetnych porywów, ożywio-
nych wyborem kard. Karola Woj-
tyły na papieża, pierwszą piel-
grzymką Jana Pawła II oraz zry-
wem Sierpnia roku 1980. Jest 
to również pokolenie idealistów, 
których gorliwy sługa Moskwy, 
Wojciech Jaruzelski, chciał po-
zbawić zapału i młodzień-
czych wzlotów „nad poziomy”.

Bardzo wielu przedstawicieli 
tej generacji podjęło walkę z ko-
munistyczną opresją i sowiecką 
dominacją. Byliśmy przekonani, 
sam bowiem czuję się członkiem 
tego pokolenia, że – mówiąc 
po Conradowsku – tak trzeba. 
Trzeba walczyć o wolną Polskę 
bez względu na konsekwencje.

Śp. Ryszard Popiel nie był 
obojętny na losy Ojczyzny. We-
wnętrzny głos mówił Mu – tak 
trzeba, nie wolno być biernym, 
nie wolno iść na kompromisy 
z władzą pochodzącą z obcego 
nadania.

Komuniści rzucili przeciw 
Niemu ogromne siły. Był nie-
ustannie inwigilowany przez bez-
piekę. W 1982 roku został zatrzy-
many i uwięziony za – jak dowia-
dujemy się z dokumentów do-
stępnych w IPW „kolportowanie 
na terenie Gorzowa Wlkp. ulo-

tek i innych nielegalnych wydaw-
nictw” oraz za to że „w styczniu 

1982 był jednym z inicjatorów za-
łożenia w Gorzowie Wlkp. związ-

ku o nazwie »Młodzieżowy Ruch 
Oporu«”.

Osiemnastoletni Ryszard 
usłyszał w 1983 r. wyrok Wojsko-
wego Sądu Garnizonowego w Zie-
lonej Górze – pół roku więzie-
nia w zawieszeniu.

Był wielokrotnie zatrzymy-
wany, przesłuchiwany, szykano-
wany na różne sposoby. Prowa-
dzono przeciwko niemu sprawę 
o kryptonimie „Iskra”. Objęto go 
zakazem wyjazdów poza grani-
ce PRL.

Śp. Ryszard Popiel był urodzo-
nym społecznikiem. Już w wolnej 
Polsce włączał się we wszyst-
kie działania, które służyły dobru 
społeczności lokalnej.

Trudno wyliczyć wszystkie 
Jego zasługi i dokonania. Utwo-
rzył Park Narodowy Ujścia War-
ty i był jego pierwszym dyrekto-
rem. Był twórcą i organizatorem 
niezliczonych inicjatyw na rzecz 
ochrony przyrody.

Swoją przystań zna-
lazł w różankach, gdzie osiadł 
ze swoją rodziną. Mieszkańcy 
Różanek zapamiętali, że nie roz-
stawał się z gitarą. Swą grą i śpie-
wem ubogacał Msze święte w ko-
ściele pod wezwaniem świętego 
Stanisława Kostki.

Śmierć Ryszarda Popiela, 
człowieka ogromnie zasłużone-
go w walce o wolność Ojczyzny, 
jest bolesną stratą dla regionu 
i dla Polski.

Z serca płynące wyra-
zy współczucia składam Rodzi-
nie i Bliskim Zmarłego.

Warszawa, 28 listopada 2020 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

 ■ Pogrążona w bólu Rodzino śp. Ryszarda, Szanowni Mieszkańcy Różanek, Przyjaciele z cza-
sów walki z komunistyczną opresją,

W dniu 8.12.2020 zmarł w Meksyku
ś.p.

Profesor Zbigniew OZIEWICZ
Profesor Instytutu Fizyki Teoretycznej UW 1965 – 2003
Profesor Universidad Nacional Autonoma de Mexico od 1993,
Profesor Uniwersytetu w San Antonio w Texasie od 2008
Członek redakcji 5-ciu międzynarodowych czasopism naukowych

Od 1977 kolporter niezależnych niepodległościowych wydawnictw
Współorganizator struktur RKS Dolny Śląsk,
Współtwórca Solidarności Walczącej, członek Rady Politycznej SW
Internowany w 1982 w Grodkowie
Aresztowany w 1984 i osadzony w areszcie na Świebodzkiej we Wrocławiu

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Solidarności Walczącej

Msza św. pogrzebowa w kościele św. Augustyna
ul. Sudecka 90, Wrocław-Krzyki w dniu 22 grudnia 2020 o godzinie 18.30
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półrocznej. Do przelewów z zagranicy
jedynym obowiązującym w Banku adresem
SWIFT (BIC Banku) jest: WBKPPLPP.

Wpłaty proszę kierować na konto:Bank Zachodni 
WBK, 24 1090 1522 0000
0001 2111 6543 – z dokładnym adresem, na
który ma być wysłana gazeta.
Prosimy również dopisać wersję prenumeraty.
Numery kont dla wpłat dewizowych:
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Nie ma gazety w Twoim kiosku? Podaj tytuł
i poproś sprzedawcę, żeby ją zamówił.

Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 234 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
43. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 233 POZIOMO: platyna, adwent, Górniak, racja, liść, lont, Wałcz, rzę-
sa, Barbara, szosa, zegar, PIONOWO: Ludwisarz, treść, nitro, argan, akryl, unionista, węch, 
izba, Odra, brat . zraz: Kiedy na Św. Barbarę błoto, będzie zima jak złoto
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Grzegorz Prigan, adwokat

Prawo, czy bezPrawie? 
grzegorz.prigan@laurifer.pl

PIONOWO: 2) laureat nagrody No-
bla w dziedzinie literatury (1912 r.), autor 
np. „Tkaczy”; 3) pies myśliwski najczęściej 
o maści brązowej; 4) azjatycki łańcuch gór-
ski ze szczytem Biełuchą; 7) grecka wyspa 
na Morzu Egejskim, uważana za ojczyznę 
Platona; 8) szósty – to intuicja; 9) obiekty 
inżynierskie umożliwiające odprowadzanie 
odpadów płynnych do gruntu; 10) zarost 
charakterystyczna dla suma; 16) Philip, 
amerykański autor science fiction, jeden 
z prekursorów tego gatunku; 17) mały 
Leon; 18) np. arytmetyczny; 19) społeczny 
– relikt słusznie minionej epoki.

POZIOMO 1) bryluje w przemyśle rozryw-
kowym; 6) żydowska wyższa szkoła tal-
mudyczna dla nieżonatych studentów; 11) 
modne ostatnio słowo z kategorii ekonomii 
europejskiej; 12) niczym niezmącone, bez-
troskie życie; 13) as wśród pierwiastków; 
14) musi się na nim znaleźć dwanaście po-
traw wigilijnych; 15) towarzysze udają się 
na nie do zielonej dąbrowy; 20) w parze 
z różniczkami; 21) jest nim np. wyraz wie-
kopomny; 22) dzierży flagę reprezentacji 
podczas otwarcia igrzysk olimpijskich; 23) 
pełno ich na karczowisku; 24) największy 
„artysta” wśród cesarzy rzymskich.

mufo.krakow.pl
Po blisko trzech latach dobiegł końca remont 
krakowskiego Muzeum Fotografii. Muzeum 
(...) stworzyło (...) magazyny w pełni otwarte 
dla publiczności, dołączając do grona najlep-
szych światowych muzeów decydujących się 
na ten krok. Przestrzenie takie dają z jednej 
strony szansę na rozwiązania podstawowych 
potrzeb magazynowych, a z drugiej umożli-
wiają tworzenie nowych sposobów i narzę-
dzi do rozwoju działalności wystawienniczej 
i edukacyjnej w związku ze zwiększeniem 
dostępu do zbiorów. W magazynach studyj-
nych MuFo przechowujemy część kolekcji 
polskich aparatów fotograficznych, powięk-
szalników i rzutników oraz polskie i zagra-
niczne projektory filmowe produkowane 
od początku XX w. Na ul. Józefitów wrócimy 
z wielką przyjemnością.
lesroissouterrains.over-blog.com
Co pozostaje do ocalenia między snem a na-
dzieją? – ta myśl Jana Raspaila przyświeca 
francuskiemu blogowi legitymistycznemu. 

Wspominamy o tej stronie, obserwując co-
raz większe zainteresowanie królem Francji 
i Nawarry Ludwikiem XX ze strony polskiej 
prawicy. Najnowszy wpis dotyczy niestety 
śmierci jednego z mistrzów myśli politycznej, 
znakomitego naukowca, współtwórcy Insty-
tutu Domu Burbońskiego i kanclerza trzech 
ostatnich królów – Hervé Pinoteau. Właśnie 
dzięki pracy takich ludzi rosną szeregi roja-
listów gromadzących się pod białym sztan-

darem z liliami. Na stronie zainteresowani 
dziejami monarchii Kapetyngów znajdą pu-
blikacje poświęcone wydarzeniom od XVIII 
do XXI w. – myśl, pamięć o przeszłości 
i sama biografia Hervé Pinoteau są tu waż-
nym punktem odniesienia. Chwała wiernym, 
chwała bohaterom.

takababka.pl

Pisaliśmy o wegańskim Bożym Narodze-
niu – zatem czas na karnawał. Pani Klaudia 
dzieli się ulubionymi przepisami do wykorzy-
stania podczas zimowej imprezy. Do wybo-
ru są: wegański tatar na bagietce, brownie 
z czerwonej fasoli z czekoladą (i parę innych 
brownie), ciasto czekoladowe z gruszkami 
i winem, krówki bez cukru, cieciorella, czyli 
krem z ciecierzycy i daktyli, muffinki czeko-
ladowe z młodym jęczmieniem. Możemy też 
pomyśleć o dalszej przyszłości, wczytując 
się w przepis na lato: faszerowane papryki 
z kaszą jaglaną i cieciorką. Smaczne i zdro-
we gotowanie nie musi być trudne, czaso-
chłonne czy drogie.

aan
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Na konkurs napłynęło 155 wierszy i 18 opowiadań. Jury postanowiło przyznać 
następujace nagrody.

W dziedzinie poezji:
I nagroda – Kinga Maria Tyczyńska z Wrocławia.
II nagroda – Marta Raer z Oławy.
II nagroda – Kacper Słomka z Jelcza – Laskowic.
III nagroda – Maria Mędryk z Zielonej Góry.
III nagroda – Dominika Marzec z Nieporętu.

Wyróżnienia:
Weronika Piątkiewicz z Bystrzycy Kłodzkiej, za zestaw wierszy.
Dominika Jagodzińska z Górna. za zestaw.
Karina Dranikowska z Myśliborza, za zestaw.
Jakub Fornagiel, Wielogłowy, za zestaw.
Anna Lusawa, Warszawa-Wesoła, za wiersz „Noc“.
Oskar Ślazyk, Szczytna, za wiersz „Dalmacja 9“.
Klaudia Wlaźlak,Wrocław, za wiersze: „Więzienie“, „Pokój z widokiem“.

Jakub Tomasz Zagórny, Trzebnica, za wiersze: „Rachunek sumienia“, „Tobie“.
Milena Świć, Warszawa, za fragment prozy poetyckiej.

W prozie:
II nagroda – Matylda Czarnecka, Gdańsk.
III nagroda – Kinga Mendys, Kielce.
III nagroda – Jan Gotowicki, Warszawa.

Wyróżnienie:
Maciej Rządkowski, Warszawa,
Patrycja Pietrasik, Kielce.

Jury informuje, że laureaci w tym roku nie spotkają się na specjalnym sympozjum literac-
kim we Wrocławiu. Organizatorzy konkursu będą w kontakcie z laureatami drogą poczto-
wą lub emailową. Jury będzie rekomendować redakcji „Gazety Obywatelskiej“ druk wska-
zanych prac konkursowych. Gratulujemy lareatom i życzymy dalszego twórczego rozwoju.

Przewodniczący jury: Stanisław Srokowski

KOMUNIKAT JURY KONKURSU LITERACKIEGO 
„GAZETY OBYWATELSKIEJ”
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Wspomnienie

Z dzisiejszej perspektywy widać 
doskonale, że koncepcja Mora-
wieckiego zaowocowała istną lawi-
ną niezależnych inicjatyw wydaw-
niczych. Większość tych, którzy 
poszli inną drogą, przestała istnieć 
albo kontrolę nad nimi przejęła SB.

Ominąć ślepe ścieżki 
drugiego obiegu

Zaletą wszelkiego rodza-
ju wysokonakładowych 
urządzeń poligraficznych 
była wygoda, prędkość dru-
ku i wydajność. Bywało, że 
jeden offset służył do powie-
lania dziesiątek tytułów pra-
sy drugiego obiegu. Sprzęt 
ten był jednak mało mobilny, 
hałaśliwy, wymagał stoso-
wania farb, których zapach 
mógł zwrócić uwagę sąsia-
dów. Z oczywistych powo-
dów wokół drukarni, świad-
czącej usługi wielu konspi-
racyjnym strukturom, robił 
się ruch powodowany przez 
ciągłe dostawy dużych ilo-
ści papieru oraz odbior-
ców wydruku. Wszystko 
to sprawiało, że wiele takich 
drukarń było dla SB łatwym 
łupem. Wpadały jedna po drugiej, 
co często oznaczało ostateczny 
koniec wielu publikacji. Bez dostę-
pu do tych urządzeń ich wydawcy 
często byli bezradni, gdyż ani nie 
mieli szansy korzystania z innych 
ani nie umieli posługiwać się inny-
mi technikami poligrafii.

Kataklizmem dla niezależne-
go obiegu wydawniczego okazała 
się działalność brukselskiego biu-
ra Solidarności. Placówka ta od 
1982 roku zajmowała się głów-
nie pozyskiwaniem sprzętu poli-
graficznego i przemycaniem go 
do Polski. A skutkiem kontrolowa-
nia tej zagranicznej agendy przez 
PRL-owskie służby (sam jej dyrek-
tor Jerzy Milewski, późniejszy szef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowe-
go u prezydentów Wałęsy i Kwa-
śniewskiego pracował dla SB) każ-
dy brukselski prezent miał pewną 
samobójczą właściwość. We wnę-
trzu każdego egzemplarza po-
wielacza czy offsetu, wysyłanego 
przez biuro Milewskiego, zainsta-
lowany był trudny do zauważenia 
nadajnik, emitujący sygnały radio-
we. Kiedy więc taki brukselski po-
darunek trafił już do miejsca prze-
znaczenia – SB szybko rozpozna-
wała adres. Jeśli offset służył wie-
lu wydawnictwom – obserwacja 
pozwalała na rozpracowanie bar-
dzo rozległych kręgów opozycji. 
A wtedy ich przyszłość mogła po-
toczyć się w jednym z trzech kie-
runków – aresztowanie i uwię-
zienie, zatrzymanie i pozyskanie 
do współpracy, życie pod perma-
nentną obserwacją i pełnienie roli 
nieświadomego narzędzia w rę-
kach komunistycznych służb. Nie-

przyjaznemu nastawieniu głośnych 
dysydentów z kręgów lewicy laic-
kiej czy wałęsowskiej frakcji Soli-
darności organizacja Kornela Mo-
rawieckiego zawdzięcza to, że ża-
den sprzęt z biura brukselskiego do 
niej nie trafił. Jest to jedna z przy-
czyn tego, że Solidarność Wal-
cząca okazała się najsłabiej przez 
SB rozpoznaną i w najwyższym 

stopniu wolną od wszelkiej agentu-
ry częścią całego ruchu opozycyj-
nego lat osiemdziesiątych.

Podziemna Akademia 
Nauczycieli Druku

Barbara Sarapuk była pra-
cownikiem naukowym Akade-
mii Ekonomicznej. Zatrudnie-
nie w szkole uchodzącej za kuźnię 
kadr partyjnej nomenklatury (dziś 
jednak widzimy, że bolszewicki po-
tencjał innych wrocławskich uczel-
ni wcale nie był mniejszy) wskazy-
wało na konieczność najwyższych 
standardów konspiracji. Osoba sły-
nąca potem jako królowa podziem-
nego druku była perfekcjonistką nie 
tylko pod tym względem. Analo-
giczny profesjonalny maksymalizm 
formowała też w każdym ze swo-
ich współpracowników. Interesował 
ją rozwój działalności na skalę ko-
losalną. Zdawała więc sobie spra-
wę z tego, że bezpieka ze wszech 
miar będzie chciała powstrzy-
mać tak ambitny zamiar. Pragnę-
ła kształcić całe zastępy druka-
rzy, ale kategorycznie wykluczała 
„ilość kosztem jakości”. Uważała, 
że każdy egzemplarz gazetki ma 
mieć standard najwyższy, na jaki 
dana technika pozwala. Tak samo 
każdemu krokowi konspiratora to-
warzyszyć musiała maksymalna, 
profesjonalna czujność z brakiem 
przyzwolenia na najmniejszy na-
wet błąd. Przykładem jej fachowo-
ści jest jedno z wydawanych przez 
nią pism – „Wiadomości Bieżące” 
Gazetka składała się z czterech 
stron druku, wypełniającego kart-
kę formatu A4. Pomimo drobnego 

druku była bardzo czytelna, a jej 
strony były całkowicie wypełnio-
ne tekstem. Dzięki temu w tym nie-
wielkim periodyku mieściły się arty-
kuły publicystyczne. W sumie uka-
zały się 244 numery o średnim na-
kładzie 2500 egzemplarzy.

Samo wydawanie gazetek nie 
było jednak ani najważniejszym 
celem ani największą zasługą 

Barbary Sarapuk. Uważa-
ła, że ważniejsze jest kształ-
cenie kolejnych fachowców. 
Chciała aby absolwenci jej 
podziemnej szkoły mistrzow-
skiego drukowania sami sta-
wali się nauczycielami, pro-
wadzącymi własne kursy 
konspiracyjnej poligrafii.

Druk niezniszczalny

W ostatniej dekadzie PRL-u 
ukazywało się we Wrocławiu 
prawie pół tysiąca tytułów 
prasy podziemnej. Zdecy-
dowana większość była po-
wielana nie na maszynach 
poligraficznych, ale techni-
kami ramkowymi. Istotą ta-
kich metod nie był sprzęt, ale 
umiejętności. Dzięki nauczy-
cielom takim, jak Barbara Sa-

rapuk, wielu konspiratorów opano-
wało umiejętność szybkiego zbu-
dowania samodzielnego warszta-
tu drukarskiego z powszechnie do-
stępnych przedmiotów i materia-
łów. Nawet więc setki rewizji, ma-
sowe konfiskaty i aresztowania nie 
mogły zatrzymać działalności nie-
zależnych wydawnictw. Podob-
nie jak inni instruktorzy Solidarno-
ści Walczącej, Barbara dzieliła się 
swoimi kompetencjami nie tylko 
z działaczami swojej organizacji. 
Uczestnikami prowadzonych przez 
nią kursów byli członkowie tajnych 
komisji zakładowych Solidarności, 
formacji młodzieżowych, studenc-
kich i każdych innych. Liczyło się 
tylko to, że ktoś chce publikować 
poza zasięgiem cenzury.

W roku 1990 wychodzący 
z podziemia członkowie Solidarno-
ści Walczącej spotykali się w sie-
dzibie formującej się wówczas Par-
tii Wolności, we Wrocławiu przy ul. 
Kotlarskiej. Ujawnieni już konspira-
torzy wspominali, że uczyli się dru-
kowania od uczniów Barbary albo 
uczniów jej uczniów. Próbowano 
nawet rozrysować coś w rodzaju 
drzewa genealogicznego. Ustalo-
no tylko drobną część jego odgałę-
zień, ale wniosek był jeden – przy-
jęta metoda upowszechniania zna-
jomości druku owocowała wręcz 
geometrycznym przyrostem 
kadr wolnego druku. Tak wielkich 
osiągnięć w rozsadzaniu totalitar-
nego ustroju komunistyczne służ-
by nie mogły darować Barbarze. 
Aresztowanie i uwięzienie w roku 
1982 było tylko wstępem do pa-
sma nie kończących się szykan. 
W 1987 jedną z nich była konfi-

skata samochodu marki skoda 
105. W roku 1991 pojazd ten uda-
ło się odzyskać. Był już jednak tyl-
ko kupą złomu, z przerdzewiałymi 
na wylot dachem i podłogą. Krót-
ko potem, w ślad za odzyskanym 
„samochodem”, doręczony został 
Barbarze wystawiony przez poli-
cję rachunek na kolosalną kwotę, 
mającą wynikać z czterech lat po-
stoju tejże skody na parkingu wro-
cławskiej milicji (wtedy już policji). 
Jak informował wystawiony rachu-
nek – w przypadku jego nieuregu-
lowania wynikająca z niego kwo-

ta dochodzona być miała drogą 
egzekucji komorniczej. A chodzi-
ło o sumę rzędu wartości miesz-
kania… Sprawa uniknięcia tej szy-
kany trwała kolejne lata i musiała 
opierać się na drodze sądowej.

Od śmierci Barbary Sarapuk, 
której zasług dla odzyska-
nia wolności nie sposób prze-
cenić, niedługo minie już sześć 
lat. Nie można pozwolić na za-
pomnienie o jej dokonaniach, 
to byłaby wielka luka w polskiej 
historii.

Królowa podziemnego druku
Wspomnienie o Barbarze Sarapuk

 ■ Od początku swej wydawniczej działalności Kornel Morawiecki uważał, że konspiracyjne drukarstwo nie 
powinno się opierać na kosztownych urządzeniach poligraficznych, które trudno pozyskać, a łatwo stracić.

Głową w mur
W pierwszym swoim ka-
Naprzeciw nas był aparat 
państwa. Bezpieka, wojsko 
i czołgi. W odwodzie Zwią-
zek Sowiecki – nie do poko-
nania z bronią jądrową.

I my – z motyką na słońce – 
karbonariusze, jak pisał Po-
eta. „… Przysięgam rozwi-
jać idee naszego Ruchu, nie 
zdradzić go i sumiennie speł-
niać powierzone mi w nim za-
dania”.
Ale z grubsza wszyscy wie-
dzieliśmy, czego chcemy. Wol-
ności, niepodległości, gospo-
darki rynkowej, demokracji, 
dobrobytu jak na Zachodzie.
Teraz też narasta poczu-
cie krzywdy i bunt. Rela-
cje sił są o niebo korzyst-
niejsze. Sprzeciw łatwiej-

szy. Ale czego mają chcieć ci 
młodzi, wykształceni z wiel-
kich miast? O co mają wal-
czyć bezrobotni i wyzyskiwa-
ni? O dobrobyt? Jak dzielić go 
sprawiedliwie? Jak złapać ze-
wnętrzną i wewnętrzną rów-
nowagę?
Na tych łamach propono-
waliśmy: rozdzielenie władz 
pieniądza, mediów i polity-
ki; nowy płatny zawód – stu-
dent, opodatkowanie kapita-
łu; ordynację wolnościową; 
tramwajem za darmo. Prosili-
śmy o wspólny moralny i in-
telektualny wysiłek nad bu-
dową ustroju, w którym bo-
gaci będą solidarni z biedny-
mi, a biedni solidarni z boga-
tymi. Dla wspólnego dobra – 
Polski, Europy i świata.

Bo Twoje „ja” naprawdę za-
leży od naszego „my”.

Wciąż aktualne
Słowa śp. Kornela Morawieckiego
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